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Alteração 97
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A crise financeira pôs em evidência 
deficiências em matéria de transparência 
dos mercados financeiros. Por 
conseguinte, o reforço da transparência é 
um dos princípios partilhados para reforçar 
o sistema financeiro, tal como confirma a 
declaração de Londres do G20 de 2 de abril 
de 2009. A fim de reforçar a transparência 
e melhorar o funcionamento do mercado 
interno de instrumentos financeiros, deverá 
ser instituído um novo quadro que 
estabeleça requisitos de transparência 
uniformes para as transações de 
instrumentos financeiros nos mercados.
Esse quadro deve estabelecer regras 
globais relativamente a um vasto leque de 
produtos financeiros. Deverá 
complementar os requisitos de 
transparência relativos a ordens e 
transações referentes a ações estabelecidos 
na Diretiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 
2004.

(1) A recente crise financeira deixou, uma 
vez mais, patente que os mercados não 
são, de forma alguma, eficazes. Antes pelo 
contrário, verifica-se o oposto. Mercados 
sub-regulamentados tendem a tornar-se 
opacos, o que pode conduzir a
especulações excessivas e à criação de 
bolhas económicas com um impacto 
socioeconómico devastador. O objetivo da 
presente revisão consiste em pôr termo às 
especulações prejudiciais e prestar apoio 
para que as poupanças sejam canalizadas 
para investimentos produtivos. Por 
conseguinte, o reforço da transparência é 
um dos princípios partilhados para reforçar 
o sistema financeiro, tal como confirma a 
declaração de Londres do G20 de 2 de abril 
de 2009. A fim de reforçar a transparência 
e melhorar o funcionamento do mercado 
interno de instrumentos financeiros, deverá 
ser instituído um novo quadro que 
estabeleça requisitos de transparência 
uniformes para as transações de 
instrumentos financeiros nos mercados.
Esse quadro deve estabelecer regras 
globais relativamente a um vasto leque de 
produtos financeiros. Deverá 
complementar os requisitos de 
transparência relativos a ordens e 
transações referentes a ações estabelecidos 
na Diretiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 
2004.

Or. en
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Alteração 98
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Devem ser introduzidas definições dos 
conceitos de mercado regulamentado e 
MTF, estreitamente alinhadas entre si, a 
fim de tornar patente que representam a 
mesma funcionalidade de negociação 
organizada. Essas definições devem excluir 
os sistemas bilaterais em que uma empresa 
de investimento participa em cada 
transação por conta própria, ainda que 
como contraparte isenta de risco interposta 
entre o comprador e o vendedor. O termo
«sistema» compreende todos os mercados 
compostos por um conjunto de regras e 
uma plataforma de negociação, bem como 
os que apenas funcionam com base num 
conjunto de regras. Os mercados 
regulamentados e os MTF não são 
obrigados a operar um sistema «técnico» 
de negociação. Um mercado composto 
apenas por um conjunto de regras que 
regem os aspetos relacionados com a 
qualidade de membro, a admissão de 
instrumentos à negociação, a negociação 
entre membros, as obrigações de 
informação e, sempre que aplicável, as 
obrigações de transparência, é um mercado
regulamentado ou um MTF na aceção do 
presente ato e as operações celebradas ao 
abrigo dessas regras são consideradas 
como tendo sido celebradas ao abrigo dos 
sistemas de um mercado regulamentado ou 
de um MTF. A expressão «interesses de 
compra e venda» deve ser entendida em 
sentido lato, incluindo ordens, ofertas de 
preços e manifestações de interesse. O
requisito relativo ao encontro de interesses 
no sistema através de regras não 
discricionárias estabelecidas pelo operador 
do sistema significa que aquele encontro 
deverá ocorrer segundo as regras do 

(6) Devem ser aclaradas definições dos 
conceitos de mercado regulamentado e 
MTF e permanecer estreitamente 
alinhadas entre si, a fim de tornar patente 
que representam a mesma funcionalidade 
de negociação organizada. Essas definições 
devem excluir os sistemas bilaterais em 
que uma empresa de investimento participa 
em cada transação por conta própria, ainda 
que como contraparte isenta de risco 
interposta entre o comprador e o vendedor.
O termo «sistema» compreende todos os 
mercados compostos por um conjunto de 
regras e uma plataforma de negociação, 
bem como os que apenas funcionam com 
base num conjunto de regras. Os mercados 
regulamentados e os MTF não são 
obrigados a operar um sistema «técnico» 
de negociação. Um mercado composto 
apenas por um conjunto de regras que 
regem os aspetos relacionados com a 
qualidade de membro, a admissão de 
instrumentos à negociação, a negociação 
entre membros, as obrigações de 
informação e, sempre que aplicável, as 
obrigações de transparência, é um mercado 
regulamentado ou um MTF na aceção do 
presente ato e as operações celebradas ao 
abrigo dessas regras são consideradas 
como tendo sido celebradas ao abrigo dos 
sistemas de um mercado regulamentado ou 
de um MTF. A expressão «interesses de 
compra e venda» deve ser entendida em 
sentido lato, incluindo ordens, ofertas de 
preços e manifestações de interesse. A fim 
de responder a uma das principais 
ambiguidades criadas pela diretiva 
original, as definições de "mercados 
regulamentados" e "MTF" não devem 
incluir nenhuma referência a um
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sistema ou através dos seus protocolos ou 
procedimentos operacionais internos
(incluindo os procedimentos integrados em 
programas informáticos). A expressão
«regras não discricionárias» significa que 
as regras não permitem à empresa de 
investimento que opera um MTF qualquer 
discricionariedade quanto à forma como os 
diferentes interesses podem interagir. As 
definições exigem que haja um encontro de 
interesses que resulte num contrato, o que 
significa que a sua execução se processa no 
âmbito das regras do sistema ou através 
dos seus protocolos ou procedimentos 
operacionais internos.

requisito relativo a estas plataformas de 
negociação. Os atuais requisitos relativos 
a estes dois tipos de plataforma devem ser 
mantidos, embora devam ser apresentados 
em separado das definições, a fim de 
garantir que a definição abranja a 
funcionalidade da negociação que depois 
se torna objeto de um conjunto claro de 
regras. Um dos requisitos fundamentais 
que diz respeito à obrigação de que o
encontro dos interesses no sistema seja 
feito através de regras não discricionárias 
estabelecidas pelo operador do sistema 
significa que aquele encontro deverá 
ocorrer segundo as regras do sistema ou 
através dos seus protocolos ou 
procedimentos operacionais internos
(incluindo os procedimentos integrados em 
programas informáticos). A expressão
«regras não discricionárias» significa que 
as regras não permitem à empresa de 
investimento que opera um MTF qualquer 
discricionariedade quanto à forma como os 
diferentes interesses podem interagir. As 
definições exigem que haja um encontro de 
interesses que resulte num contrato, o que 
significa que a sua execução se processa no 
âmbito das regras do sistema ou através 
dos seus protocolos ou procedimentos 
operacionais internos.

Or. en

Justificação

In the original MiFID, RM and MTF definitions were introduced for the first time, whereas 
now the definitions need to be re-visited to clarify any area that has been a source of 
uncertainty. Specifically, the inclusion of one of the requirements on RMs and MTFs –
nondiscretionary execution – in the definitions of these venues has been a major source of 
uncertainty and must be addressed. While the obligation of non-discretionary execution 
should remain as an obligation for both RMs and MTFs, it should not be included in the 
definition of either the RMs or MTFs to clearly separate the activity from the regime 
applicable to that activity.

Alteração 99
Olle Schmidt



PE489.472v01-00 6/186 AM\901839PT.doc

PT

em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Devem ser introduzidas definições dos 
conceitos de mercado regulamentado e 
MTF, estreitamente alinhadas entre si, a 
fim de tornar patente que representam a 
mesma funcionalidade de negociação 
organizada. Essas definições devem 
excluir os sistemas bilaterais em que uma 
empresa de investimento participa em 
cada transação por conta própria, ainda 
que como contraparte isenta de risco
interposta entre o comprador e o vendedor.
O termo «sistema» compreende todos os 
mercados compostos por um conjunto de 
regras e uma plataforma de negociação, 
bem como os que apenas funcionam com 
base num conjunto de regras. Os mercados 
regulamentados e os MTF não são 
obrigados a operar um sistema «técnico»
de negociação. Um mercado composto 
apenas por um conjunto de regras que 
regem os aspetos relacionados com a 
qualidade de membro, a admissão de 
instrumentos à negociação, a negociação 
entre membros, as obrigações de 
informação e, sempre que aplicável, as 
obrigações de transparência, é um mercado 
regulamentado ou um MTF na aceção do
presente ato e as operações celebradas ao 
abrigo dessas regras são consideradas 
como tendo sido celebradas ao abrigo dos 
sistemas de um mercado regulamentado ou 
de um MTF. A expressão «interesses de 
compra e venda» deve ser entendida em 
sentido lato, incluindo ordens, ofertas de 
preços e manifestações de interesse. O
requisito relativo ao encontro de interesses 
no sistema através de regras não 
discricionárias estabelecidas pelo operador 
do sistema significa que aquele encontro 
deverá ocorrer segundo as regras do 
sistema ou através dos seus protocolos ou 

(6) Devem ser introduzidas definições dos 
conceitos de mercado regulamentado, 
MTF e OTF de molde a abarcar as 
funcionalidades de negociação 
multilaterais organizadas. As definições 
de mercados regulamentados e MTF
devem ser alinhadas a fim de refletir o 
facto que representam efetivamente o 
mesmo tipo de negociação organizada. A 
definição de OTF deve ser similar, 
embora deva permitir ao operador do 
OTF um maior grau de flexibilidade na 
forma como define as suas regras e 
procedimentos para garantir que abarca 
todas as formas de negociação 
multilateral organizada que não 
correspondam às categorias "mercado 
regulamentado" e "MTF". As definições
não devem excluir os sistemas em que o 
operador atua numa qualidade principal
isenta de risco e está interposto entre o 
comprador e o vendedor. O termo
"sistema" compreende todos os mercados 
compostos por um conjunto de regras e 
uma plataforma de negociação, bem como 
os que apenas funcionam com base num 
conjunto de regras. Os mercados 
regulamentados, os MTF e os OTF não 
são obrigados a operar um sistema
centralizado de carteira de ordens de
negociação, mas podem operar outros 
protocolos comerciais, nomeadamente 
sistemas em que os utilizadores podem 
solicitar ofertas a vários fornecedores.
Um mercado composto apenas por um 
conjunto de regras que regem os aspetos
relacionados com a qualidade de membro, 
a admissão de instrumentos à negociação, a 
negociação entre membros, as obrigações 
de informação e, sempre que aplicável, as 
obrigações de transparência, é um mercado 
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procedimentos operacionais internos
(incluindo os procedimentos integrados em 
programas informáticos). A expressão 
«regras não discricionárias» significa que 
as regras não permitem à empresa de 
investimento que opera um MTF qualquer 
discricionariedade quanto à forma como os 
diferentes interesses podem interagir. As 
definições exigem que haja um encontro 
de interesses que resulte num contrato, o 
que significa que a sua execução se 
processa no âmbito das regras do sistema 
ou através dos seus protocolos ou 
procedimentos operacionais internos.

regulamentado, um MTF ou um OTF na 
aceção da diretiva e as operações 
celebradas ao abrigo dessas regras são 
consideradas como tendo sido celebradas 
ao abrigo dos sistemas de um mercado 
regulamentado, de um MTF ou de um
OTF. As definições exigem que haja um 
encontro de interesses de compra e venda 
que resulte num contrato, o que significa 
que a sua execução se processará no 
âmbito das regras do sistema ou através 
dos seus protocolos ou procedimentos 
operacionais internos. A expressão
«interesses de compra e venda» deve ser 
entendida em sentido lato, incluindo 
ordens, ofertas de preços e manifestações 
de interesse. Os mercados regulamentados 
e os MTF devem ser sujeitos a um
requisito relativo ao encontro de interesses 
no sistema através de regras não 
discricionárias estabelecidas pelo operador 
do sistema significa que aquele encontro 
deverá ocorrer segundo as regras do 
sistema ou através dos seus protocolos ou 
procedimentos operacionais internos
(incluindo os procedimentos integrados em 
programas informáticos). Estas regras não 
permitem ao mercado regulamentado ou à 
empresa de investimento que opera um 
MTF qualquer discricionariedade quanto à 
forma como os diferentes interesses podem 
interagir.

Or. en

Justificação

Todas as plataformas de negociação - mercados regulamentados, MTF e OTF - devem ser 
sujeitas aos mesmos requisitos de alto nível que regem o acesso e a execução de operações 
através do seu sistema. No entanto, a fim de assegurar uma flexibilidade suficiente no interior 
do sistema para captar redes cruzadas de corretagem e determinados tipos de plataformas 
para a negociação de derivados líquidos, normalizados, é necessário prever que os 
operadores de OTF disponham de um grau de flexibilidade superior na forma como definem 
as suas regras e procedimentos.
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Alteração 100
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Devem ser introduzidas definições dos 
conceitos de mercado regulamentado e 
MTF, estreitamente alinhadas entre si, a 
fim de tornar patente que representam a 
mesma funcionalidade de negociação 
organizada. Essas definições devem excluir 
os sistemas bilaterais em que uma empresa 
de investimento participa em cada 
transação por conta própria, ainda que 
como contraparte isenta de risco interposta 
entre o comprador e o vendedor. O termo
«sistema» compreende todos os mercados 
compostos por um conjunto de regras e 
uma plataforma de negociação, bem como 
os que apenas funcionam com base num 
conjunto de regras. Os mercados 
regulamentados e os MTF não são 
obrigados a operar um sistema «técnico» 
de negociação. Um mercado composto 
apenas por um conjunto de regras que 
regem os aspetos relacionados com a 
qualidade de membro, a admissão de 
instrumentos à negociação, a negociação 
entre membros, as obrigações de 
informação e, sempre que aplicável, as 
obrigações de transparência, é um mercado 
regulamentado ou um MTF na aceção do 
presente ato e as operações celebradas ao 
abrigo dessas regras são consideradas 
como tendo sido celebradas ao abrigo dos 
sistemas de um mercado regulamentado ou 
de um MTF. A expressão «interesses de 
compra e venda» deve ser entendida em 
sentido lato, incluindo ordens, ofertas de 
preços e manifestações de interesse. O 
requisito relativo ao encontro de interesses 
no sistema através de regras não 
discricionárias estabelecidas pelo operador 
do sistema significa que aquele encontro 
deverá ocorrer segundo as regras do 

(6) As definições dos conceitos de mercado 
regulamentado e MTF devem permanecer
estreitamente alinhadas entre si, a fim de 
tornar patente que representam a mesma 
funcionalidade de negociação organizada.
Essas definições devem excluir os sistemas 
bilaterais em que uma empresa de 
investimento participa em cada transação 
por conta própria, ainda que como 
contraparte isenta de risco interposta entre 
o comprador e o vendedor. O termo
«sistema» compreende todos os mercados 
compostos por um conjunto de regras e 
uma plataforma de negociação, bem como 
os que apenas funcionam com base num 
conjunto de regras. Os mercados 
regulamentados e os MTF não são 
obrigados a operar um sistema «técnico» 
de negociação. Um mercado composto 
apenas por um conjunto de regras que 
regem os aspetos relacionados com a 
qualidade de membro, a admissão de 
instrumentos à negociação, a negociação 
entre membros, as obrigações de 
informação e, sempre que aplicável, as 
obrigações de transparência, é um mercado 
regulamentado ou um MTF na aceção do 
presente ato e as operações celebradas ao 
abrigo dessas regras são consideradas 
como tendo sido celebradas ao abrigo dos 
sistemas de um mercado regulamentado ou 
de um MTF. A expressão «interesses de 
compra e venda» deve ser entendida em 
sentido lato, incluindo ordens, ofertas de 
preços e manifestações de interesse. A fim 
de tornar a funcionalidade de negociação 
dos mercados regulamentados e dos MTF 
inequívoca, as definições de mercados 
regulamentados e MTF devem ser objeto 
de um conjunto claro de regras. Assim, os 
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sistema ou através dos seus protocolos ou 
procedimentos operacionais internos
(incluindo os procedimentos integrados em 
programas informáticos). A expressão
«regras não discricionárias» significa que 
as regras não permitem à empresa de 
investimento que opera um MTF qualquer 
discricionariedade quanto à forma como os 
diferentes interesses podem interagir. As 
definições exigem que haja um encontro de 
interesses que resulte num contrato, o que 
significa que a sua execução se processa no 
âmbito das regras do sistema ou através 
dos seus protocolos ou procedimentos 
operacionais internos.

requisitos aplicáveis aos tipos de 
plataforma devem ser indicados em 
separado. Os requisitos que devem ser 
mantidos à parte dizem respeito à 
obrigação relativa ao encontro de 
interesses no sistema através de regras não 
discricionárias estabelecidas pelo operador 
do sistema, o que significa que aquele 
encontro deverá ocorrer segundo as regras 
do sistema ou através dos seus protocolos 
ou procedimentos operacionais internos
(incluindo os procedimentos integrados em 
programas informáticos). A expressão
«regras não discricionárias» significa que 
as regras não permitem à empresa de 
investimento que opera um MTF qualquer 
discricionariedade quanto à forma como os 
diferentes interesses podem interagir. As 
definições exigem que haja um encontro de 
interesses que resulte num contrato, o que 
significa que a sua execução se processa no 
âmbito das regras do sistema ou através 
dos seus protocolos ou procedimentos 
operacionais internos.

Or. en

Justificação

To eliminate the loophole used by Broker Crossing Networks (BCNs) to circumvent the MTF 
definition. It is proposed to include an explicit difference between the function (i.e. to cross 
multilaterally) and the rules which have to be followed if a venue offers this type of trading 
(i.e. treat all client order equally and fairly in a non-discretionary manner). Today, BCNs are 
not following non-discretionary execution rules whereas they are doing the same business as 
MTFs. Regulated Markets and MTFs should be obliged to provide non-discretionary 
execution. However, the non-discretionary execution requirement should be eliminated from 
the definition of what is an MTF or regulated Market to close the current loophole which has 
been used by BCNs. This fact should be clarified and explained in the recital so as to avoid 
ambiguity.

Alteração 101
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) Devem ser introduzidas definições dos 
conceitos de mercado regulamentado e 
MTF, estreitamente alinhadas entre si, a 
fim de tornar patente que representam a 
mesma funcionalidade de negociação 
organizada. Essas definições devem excluir 
os sistemas bilaterais em que uma empresa 
de investimento participa em cada 
transação por conta própria, ainda que 
como contraparte isenta de risco interposta 
entre o comprador e o vendedor. O termo
«sistema» compreende todos os mercados 
compostos por um conjunto de regras e 
uma plataforma de negociação, bem como 
os que apenas funcionam com base num 
conjunto de regras. Os mercados 
regulamentados e os MTF não são 
obrigados a operar um sistema «técnico» 
de negociação. Um mercado composto 
apenas por um conjunto de regras que 
regem os aspetos relacionados com a 
qualidade de membro, a admissão de 
instrumentos à negociação, a negociação 
entre membros, as obrigações de 
informação e, sempre que aplicável, as 
obrigações de transparência, é um mercado 
regulamentado ou um MTF na aceção do 
presente ato e as operações celebradas ao 
abrigo dessas regras são consideradas 
como tendo sido celebradas ao abrigo dos 
sistemas de um mercado regulamentado ou 
de um MTF. A expressão «interesses de 
compra e venda» deve ser entendida em 
sentido lato, incluindo ordens, ofertas de 
preços e manifestações de interesse. O 
requisito relativo ao encontro de interesses 
no sistema através de regras não 
discricionárias estabelecidas pelo operador 
do sistema significa que aquele encontro 
deverá ocorrer segundo as regras do 
sistema ou através dos seus protocolos ou 
procedimentos operacionais internos
(incluindo os procedimentos integrados em 
programas informáticos). A expressão
«regras não discricionárias» significa que 

(6) As definições dos conceitos de mercado 
regulamentado e MTF devem ser 
clarificadas e estreitamente alinhadas entre 
si, a fim de tornar patente que representam 
a mesma funcionalidade de negociação 
organizada. Essas definições devem excluir 
os sistemas bilaterais em que uma empresa 
de investimento participa em cada 
transação por conta própria, ainda que 
como contraparte isenta de risco interposta 
entre o comprador e o vendedor. O termo
«sistema» compreende todos os mercados 
compostos por um conjunto de regras e 
uma plataforma de negociação, bem como 
os que apenas funcionam com base num 
conjunto de regras. Os mercados 
regulamentados e os MTF não são 
obrigados a operar um sistema «técnico» 
de negociação. Um mercado composto 
apenas por um conjunto de regras que 
regem os aspetos relacionados com a 
qualidade de membro, a admissão de 
instrumentos à negociação, a negociação 
entre membros, as obrigações de 
informação e, sempre que aplicável, as 
obrigações de transparência, é um mercado 
regulamentado ou um MTF na aceção do 
presente ato e as operações celebradas ao 
abrigo dessas regras são consideradas 
como tendo sido celebradas ao abrigo dos 
sistemas de um mercado regulamentado ou 
de um MTF. A expressão «interesses de 
compra e venda» deve ser entendida em 
sentido lato, incluindo ordens, ofertas de 
preços e manifestações de interesse. Um 
dos requisitos fundamentais diz respeito à 
obrigação de o encontro de interesses no 
sistema ter lugar através de regras não 
discricionárias estabelecidas pelo operador 
do sistema, o que significa que aquele 
encontro deverá ocorrer segundo as regras 
do sistema ou através dos seus protocolos 
ou procedimentos operacionais internos
(incluindo os procedimentos integrados em 
programas informáticos). A expressão
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as regras não permitem à empresa de 
investimento que opera um MTF qualquer 
discricionariedade quanto à forma como os 
diferentes interesses podem interagir. As 
definições exigem que haja um encontro de 
interesses que resulte num contrato, o que 
significa que a sua execução se processa no 
âmbito das regras do sistema ou através 
dos seus protocolos ou procedimentos 
operacionais internos.

«regras não discricionárias» significa que 
as regras não permitem à empresa de 
investimento que opera um MTF qualquer 
discricionariedade quanto à forma como os 
diferentes interesses podem interagir. As 
definições exigem que haja um encontro de 
interesses que resulte num contrato, o que 
significa que a sua execução se processa no 
âmbito das regras do sistema ou através 
dos seus protocolos ou procedimentos 
operacionais internos.

Or. en

Alteração 102
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de tornar mais transparentes os 
mercados europeus e de criar condições 
equitativas entre os diversos espaços ou 
organizações de negociação que prestam 
serviços de negociação, torna-se necessário
introduzir uma nova categoria de sistemas 
de negociação organizados (OTF). Esta 
nova categoria será definida em termos 
latos, a fim de que, agora e no futuro,
possa ajustar-se a todos os tipos de 
execução organizada e organização de 
negociações, que não correspondam às 
funcionalidades ou especificações 
regulamentares plataformas de 
negociação existentes. Por conseguinte, é 
necessário aplicar requisitos 
organizacionais e regras de transparência
adequados, que suportem uma 
determinação de preços eficiente. A nova 
categoria inclui sistemas de confrontação
de ordens (broker crossing systems), que 
podem ser descritos como sistemas 
internos de ordens eletrónicas, operados 
por uma empresa de investimento que 

(7) A fim de tornar os mercados europeus
mais transparentes, seguros e mais 
eficazes e de criar condições equitativas 
entre os diversos espaços ou organizações 
de negociação que prestam serviços de 
negociação, torna-se necessário clarificar 
as categorias existentes de plataformas de
negociação de molde a que todas as 
negociações funcionalmente similares 
sejam sujeitas a regras idênticas. Estas 
clarificações devem cobrir todas as 
grandes fontes de ambiguidade a fim de 
que, agora e no futuro, as plataformas de 
negociação possam ajustar-se a todos os 
tipos de execução organizada e 
organização de negociações. Por 
conseguinte, é necessário aplicar requisitos 
organizacionais e regras de transparência
idênticos, que suportem uma determinação 
de preços eficiente, bem como regras 
idênticas destinadas a garantir uma 
execução objetiva e não discricionária e 
um acesso não discriminatório às 
plataformas. As clarificações das 
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execute ordens de clientes cruzando-as 
com as de outros clientes. A nova 
categoria engloba ainda sistemas elegíveis 
para negociação de instrumentos derivados 
elegíveis para compensação e 
suficientemente líquidos. Não incluirá os 
sistemas que não realizem execuções reais 
de transações nem organizem negociações, 
como os «bulletin boards» (quadros 
informativos) utilizados para divulgar os 
interesses de compra e venda, outras 
entidades que agreguem ou agrupem 
potenciais interesses de compra e venda, 
nem serviços eletrónicos de confirmação 
pós-negociação.

definições de mercado regulamentado, 
MTF e SI devem garantir que os sistemas 
de confrontação de ordens (broker crossing 
systems), que podem ser descritos como 
sistemas internos de ordens eletrónicas, 
operados por uma empresa de investimento 
que execute ordens de clientes cruzando-as 
com as de outros clientes, sejam 
regulamentados como MTF ou SI, 
dependendo da sua funcionalidade de 
negociação. As definições clarificadas de 
mercados regulamentados, MTF e SI 
devem igualmente cobrir sistemas 
elegíveis para negociação de instrumentos 
derivados elegíveis para compensação e 
suficientemente líquidos. Em 
contrapartida, não incluirão os sistemas 
que não realizem execuções reais de 
transações nem organizem negociações, 
como os «bulletin boards» (quadros 
informativos) utilizados para divulgar os 
interesses de compra e venda, outras 
entidades que agreguem ou agrupem 
potenciais interesses de compra e venda, 
nem serviços eletrónicos de confirmação 
pós-negociação, que deverão continuar a 
ser definidos como OTC.

(Esta modificação (isto é, a supressão do 
termo "OTF") aplica-se à globalidade do 
texto. A sua adoção impõe modificações 
correspondentes em todo o texto, 
incluindo a definição constante no artigo 
2.º)

Or. en

Justificação

This wording is needed to ensure that all trading platforms operated by market operators or 
investment firms are subject to proper market rules. The objective is not just to improve 
transparency and to level the playing field, but to ensure that all functionally identical trading 
will be subject to identical rules. As supported by the European Parliament in its December 
2010 Report on Dark Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category 
for any asset class (i.e. OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, 
including the inclusion of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should 
be deleted. Instead, the existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and 
SI) should be clarified and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which 
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should not be subject to the public market rules, must be introduced. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary execution - or operate multilaterally as an MTF. Non-
discretionary execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being 
eroded through the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and 
MTFs above all through the ability of its operators to carry out discretionary execution.

Alteração 103
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de tornar mais transparentes os 
mercados europeus e de criar condições 
equitativas entre os diversos espaços ou 
organizações de negociação que prestam 
serviços de negociação, torna-se necessário 
introduzir uma nova categoria de sistemas 
de negociação organizados (OTF). Esta 
nova categoria será definida em termos 
latos, a fim de que, agora e no futuro, possa 
ajustar-se a todos os tipos de execução 
organizada e organização de negociações, 
que não correspondam às funcionalidades 
ou especificações regulamentares 
plataformas de negociação existentes. Por 
conseguinte, é necessário aplicar requisitos 
organizacionais e regras de transparência 
adequados, que suportem uma 
determinação de preços eficiente. A nova 
categoria inclui sistemas de confrontação 
de ordens (broker crossing systems), que 
podem ser descritos como sistemas 
internos de ordens eletrónicas, operados 
por uma empresa de investimento que 
execute ordens de clientes cruzando-as 
com as de outros clientes. A nova categoria 
engloba ainda sistemas elegíveis para 
negociação de instrumentos derivados 
elegíveis para compensação e 
suficientemente líquidos. Não incluirá os 

(7) A fim de tornar mais transparentes os 
mercados europeus e de criar condições 
equitativas entre os diversos espaços ou 
organizações de negociação que prestam 
serviços de negociação multilaterais, 
torna-se necessário introduzir uma nova 
categoria de sistemas de negociação 
organizados (OTF). Esta nova categoria 
será definida em termos latos, a fim de que, 
agora e no futuro, possa ajustar-se a todos 
os tipos de execução organizada e 
organização de negociações, que não 
correspondam às funcionalidades ou 
especificações regulamentares plataformas 
de negociação existentes. Por conseguinte, 
é necessário aplicar requisitos 
organizacionais e regras de transparência 
adequados, que suportem uma 
determinação de preços eficiente. A nova 
categoria inclui sistemas de confrontação 
de ordens (broker crossing systems), que 
podem ser descritos como sistemas 
internos de ordens eletrónicas, operados 
por uma empresa de investimento que 
execute ordens de clientes cruzando-as 
com as de outros clientes ou com o próprio 
capital, quando isto estiver no interesse 
dos utilizadores do sistema. A nova 
categoria engloba ainda os sistemas que 
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sistemas que não realizem execuções reais 
de transações nem organizem negociações, 
como os «bulletin boards» (quadros 
informativos) utilizados para divulgar os 
interesses de compra e venda, outras 
entidades que agreguem ou agrupem 
potenciais interesses de compra e venda, 
nem serviços eletrónicos de confirmação 
pós-negociação.

devem ser elegíveis para negociação de 
instrumentos derivados elegíveis para 
compensação e suficientemente líquidos
mas que não reúnem as características 
fundamentais das plataformas de 
negociação existentes. Não incluirá os 
sistemas que não realizem execuções reais 
de transações nem organizem negociações, 
como os «bulletin boards» (quadros 
informativos) utilizados para divulgar os 
interesses de compra e venda, outras 
entidades que agreguem ou agrupem 
potenciais interesses de compra e venda, 
nem serviços eletrónicos de confirmação 
pós-negociação.

Or. en

Justificação

Relativamente ao requisito de que a comercialização de derivados líquidos, normalizados, 
deve ser efetuada exclusivamente em plataformas de negociação, convém assegurar uma 
gama adequada de plataformas de negociação. Algumas plataformas de negociação de 
derivativos já estão autorizadas e regulamentadas como MTF, e devem poder continuar a sê-
lo após a implementação da MIFID/R. A categoria OTF deve abarcar todas as outras formas 
de negociação multilateral organizada necessária ao bom funcionamento e à eficácia do 
mercado.

Alteração 104
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de tornar mais transparentes os 
mercados europeus e de criar condições 
equitativas entre os diversos espaços ou 
organizações de negociação que prestam 
serviços de negociação, torna-se necessário
introduzir uma nova categoria de sistemas 
de negociação organizados (OTF). Esta 
nova categoria será definida em termos 
latos, a fim de que, agora e no futuro, 
possa ajustar-se a todos os tipos de 

(7) A fim de tornar os mercados europeus
mais transparentes e eficazes e de criar 
condições equitativas entre os diversos 
espaços ou organizações de negociação que 
prestam serviços de negociação, torna-se 
necessário clarificar que as plataformas
de negociação que operam no mesmo 
domínio devem ser sujeitas às mesmas 
regras. Agora e no futuro as plataformas 
de negociação existentes devem poder
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execução organizada e organização de 
negociações, que não correspondam às 
funcionalidades ou especificações 
regulamentares plataformas de 
negociação existentes. Por conseguinte, é 
necessário aplicar requisitos 
organizacionais e regras de transparência
adequados, que suportem uma 
determinação de preços eficiente. A nova 
categoria inclui sistemas de confrontação 
de ordens (broker crossing systems), que 
podem ser descritos como sistemas 
internos de ordens eletrónicas, operados 
por uma empresa de investimento que 
execute ordens de clientes cruzando-as 
com as de outros clientes. A nova 
categoria engloba ainda sistemas elegíveis 
para negociação de instrumentos derivados 
elegíveis para compensação e 
suficientemente líquidos. Não incluirá os 
sistemas que não realizem execuções reais 
de transações nem organizem negociações, 
como os «bulletin boards» (quadros 
informativos) utilizados para divulgar os 
interesses de compra e venda, outras 
entidades que agreguem ou agrupem 
potenciais interesses de compra e venda, 
nem serviços eletrónicos de confirmação 
pós-negociação.

ajustar-se a todos os tipos de execução 
organizada e organização de negociações.
Por conseguinte, é necessário aplicar os 
mesmos requisitos organizacionais e regras 
de transparência que suportem uma 
determinação de preços eficiente às 
plataformas que preveem regras idênticas 
de transparência, execução não 
discricionária, acesso não discricionário e 
supervisão total do mercado. As 
definições de mercado regulamentado, 
MTF e SI devem garantir que os sistemas 
de confrontação de ordens (broker crossing 
systems), que podem ser descritos como 
sistemas internos de ordens eletrónicas, 
operados por uma empresa de investimento 
que execute ordens de clientes cruzando-as 
com as de outros clientes, sejam 
regulamentados como MTF ou SI, 
dependendo da sua funcionalidade de 
negociação, nomeadamente multilateral 
ou bilateral. As novas definições de 
mercado regulamentado, MTF e SI devem
ainda englobar sistemas elegíveis para 
negociação de instrumentos derivados 
elegíveis para compensação e 
suficientemente líquidos. No entanto, não 
incluirão os sistemas que não realizem 
execuções reais de transações nem 
organizem negociações, como os «bulletin 
boards» (quadros informativos) utilizados 
para divulgar os interesses de compra e 
venda, outras entidades que agreguem ou 
agrupem potenciais interesses de compra e 
venda, nem serviços eletrónicos de 
confirmação pós-negociação, que deverão 
continuar a ser definidos como OTC.

Or. en

Justificação

Todas as plataformas de negociação operadas por operadores de mercado ou empresas de 
investimento devem seguir as mesmas regras, nomeadamente no que diz respeito à 
transparência, à execução não discricionária, ao acesso não discriminatório e à supervisão 
total do mercado. Um mercado em que as várias plataformas não seguem as mesmas regras, 
em especial no que respeita à execução não discricionária, pode comprometer o processo de 
formação dos preços comerciais e a proteção dos investidores.
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Alteração 105
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de tornar mais transparentes os 
mercados europeus e de criar condições 
equitativas entre os diversos espaços ou 
organizações de negociação que prestam 
serviços de negociação, torna-se necessário
introduzir uma nova categoria de sistemas 
de negociação organizados (OTF). Esta 
nova categoria será definida em termos 
latos, a fim de que, agora e no futuro, 
possa ajustar-se a todos os tipos de 
execução organizada e organização de 
negociações, que não correspondam às 
funcionalidades ou especificações 
regulamentares plataformas de 
negociação existentes. Por conseguinte, é 
necessário aplicar requisitos 
organizacionais e regras de transparência
adequados, que suportem uma 
determinação de preços eficiente. A nova 
categoria inclui sistemas de confrontação 
de ordens (broker crossing systems), que 
podem ser descritos como sistemas 
internos de ordens eletrónicas, operados 
por uma empresa de investimento que 
execute ordens de clientes cruzando-as 
com as de outros clientes. A nova 
categoria engloba ainda sistemas elegíveis 
para negociação de instrumentos derivados 
elegíveis para compensação e 
suficientemente líquidos. Não incluirá os 
sistemas que não realizem execuções reais 
de transações nem organizem negociações, 
como os «bulletin boards» (quadros 
informativos) utilizados para divulgar os 
interesses de compra e venda, outras 
entidades que agreguem ou agrupem 
potenciais interesses de compra e venda, 
nem serviços eletrónicos de confirmação 

(7) A fim de tornar os mercados europeus
mais eficazes e transparentes e de criar 
condições equitativas entre os diversos 
espaços ou organizações de negociação que 
prestam serviços de negociação, torna-se 
necessário clarificar que as plataformas
de negociação que operam no mesmo 
domínio são sujeitas às mesmas regras. As 
plataformas de negociação existentes 
devem poder ajustar-se a todos os tipos de 
execução organizada e organização de 
negociações. As negociações devem estar 
sujeitas a regras de mercado adequadas 
(ou seja, transparência, execução não 
discricionária, acesso não discriminatório 
e total supervisão do mercado).  Por 
conseguinte, os requisitos organizacionais 
e as regras de transparência devem ser os 
mesmos e devem ser sujeitos a regras de 
mercado adequadas. As clarificações das 
definições de mercado regulamentado,
MTF e SI devem garantir que os sistemas 
de confrontação de ordens (broker crossing 
systems), que podem ser descritos como 
sistemas internos de ordens eletrónicas, 
operados por uma empresa de investimento 
que execute ordens de clientes cruzando-as 
com as de outros clientes, sejam 
regulamentados como MTF ou SI, 
dependendo do facto de efetuarem 
negociações multilaterais ou bilaterais, 
respetivamente. As definições clarificadas 
de mercado regulamentado, MTF e SI 
devem ainda englobar sistemas elegíveis 
para negociação de instrumentos derivados 
elegíveis para compensação e 
suficientemente líquidos. Em 
contrapartida, não incluirão os sistemas 
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pós-negociação. que não realizem execuções reais de 
transações nem organizem negociações, 
como os «bulletin boards» (quadros 
informativos) utilizados para divulgar os 
interesses de compra e venda, outras 
entidades que agreguem ou agrupem 
potenciais interesses de compra e venda, 
nem serviços eletrónicos de confirmação 
pós-negociação, que deverão continuar a 
ser executados num mercado de balcão 
(OTC).

Or. en

Alteração 106
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de tornar mais transparentes os 
mercados europeus e de criar condições 
equitativas entre os diversos espaços ou 
organizações de negociação que prestam 
serviços de negociação, torna-se necessário 
introduzir uma nova categoria de sistemas 
de negociação organizados (OTF). Esta 
nova categoria será definida em termos 
latos, a fim de que, agora e no futuro, 
possa ajustar-se a todos os tipos de 
execução organizada e organização de 
negociações, que não correspondam às 
funcionalidades ou especificações 
regulamentares plataformas de 
negociação existentes. Por conseguinte, é 
necessário aplicar requisitos 
organizacionais e regras de transparência 
adequados, que suportem uma 
determinação de preços eficiente. A nova 
categoria inclui sistemas de confrontação 
de ordens (broker crossing systems), que 
podem ser descritos como sistemas 
internos de ordens eletrónicas, operados 

(7) A fim de tornar mais transparentes os 
mercados europeus e de criar condições 
equitativas entre os diversos espaços ou 
organizações de negociação que prestam 
serviços de negociação, torna-se necessário 
introduzir uma nova categoria de sistemas 
de negociação organizados (OTF). Esta 
nova categoria será definida de molde a 
abarcar apenas os casos em que as 
categorias existentes não foram 
manifestamente concebidas de forma 
adequada. Por conseguinte, é necessário 
aplicar requisitos organizacionais e regras 
de transparência adequados, que suportem 
uma determinação de preços eficiente. Não 
incluirá os sistemas que não realizem 
execuções reais de transações nem 
organizem negociações, como os «bulletin 
boards» (quadros informativos) utilizados 
para divulgar os interesses de compra e 
venda, outras entidades que agreguem ou 
agrupem potenciais interesses de compra e 
venda, nem serviços eletrónicos de 
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por uma empresa de investimento que
execute ordens de clientes cruzando-as 
com as de outros clientes. A nova 
categoria engloba ainda sistemas elegíveis 
para negociação de instrumentos 
derivados elegíveis para compensação e 
suficientemente líquidos. Não incluirá os 
sistemas que não realizem execuções reais 
de transações nem organizem negociações, 
como os «bulletin boards» (quadros 
informativos) utilizados para divulgar os 
interesses de compra e venda, outras 
entidades que agreguem ou agrupem 
potenciais interesses de compra e venda, 
nem serviços eletrónicos de confirmação 
pós-negociação.

confirmação pós-negociação.

Or. en

Alteração 107
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Para as ações, os sistemas internos 
de confronto de ordens que não estejam 
submetidos a regras de transparência pré-
negociação requerem a autorização da 
autoridade competente. Esta última deve 
garantir, em particular, que nenhum 
participante do sistema desfrute de uma 
posição privilegiada em matéria de 
informação ou de execução de ordens.

Or. fr

Alteração 108
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Considerando 7-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(7-B) Para garantir a qualidade do 
processo de formação de preços nas 
bolsas de valores, convém prever que os 
sistemas internos de confronto de ordens 
que não estão sujeitos a normas de 
transparência de pré-negociação não 
absorvam um volume excessivo de ordens 
em relação ao volume geral do mercado. 
Para este efeito, convém proibir a ligação 
entre estes sistemas, e estabelecer que, 
acima de um determinado limiar, esses 
sistemas sejam obrigados a obter o 
estatuto de sistemas de negociação 
multilateral (MTF) ou, se for caso disso, 
de mercado regulamentado. A AEVMM 
deve elaborar normas técnicas para 
definir esse limiar.

Or. fr

Alteração 109
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Considerando 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-C) “Sistemas internos de confronto de 
ordens”: todo o sistema eletrónico de 
confronto de ordens relativo a ações ou a 
títulos semelhantes operado por uma 
empresa de investimento para permitir a 
execução cruzada de ordens dos seus 
clientes e, se for caso disso, de ordens por 
conta própria.

Or. fr

Alteração 110
Olle Schmidt
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em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Esta nova categoria de sistemas de 
negociação organizados vai complementar 
os tipos existentes de espaços ou 
organizações de negociação. Ainda que os 
mercados regulamentados e os sistemas de 
negociação multilateral se caracterizem 
pela execução não discricionária de 
transações, o operador de qualquer sistema 
de negociação organizado deve ter 
liberdade em relação à forma como a 
transação é executada. Consequentemente, 
as regras de exercício de atividade e as 
obrigações relativas à execução nas 
melhores condições e ao tratamento das 
ordens dos clientes devem aplicar-se às 
transações realizadas num OTF operado 
por uma empresa de investimento ou por 
um operador de mercado. No entanto, dado 
que os OTF constituem verdadeiras 
plataformas de negociação, os operadores 
dessas plataformas devem ser neutros. Por 
conseguinte, o operador de um OTF não 
deve ser autorizado a executar, nesse OTF, 
qualquer transação entre múltiplos 
interesses de compra e venda de terceiros, 
incluindo as ordens de clientes reunidas no 
sistema, com base no seu próprio capital.
Isto também significa que o operador fica 
excluído de atuar como internalizador 
sistemático no OTF por si gerido.

(8) Esta nova categoria de sistemas de 
negociação organizados vai complementar 
os tipos existentes de espaços ou 
organizações de negociação. Ainda que os 
mercados regulamentados e os sistemas de 
negociação multilateral se caracterizem 
pela execução não discricionária de 
transações, o operador de qualquer sistema 
de negociação organizado deve ter 
liberdade em relação à forma como a 
transação é executada. Consequentemente, 
as regras de exercício de atividade e as 
obrigações relativas à execução nas 
melhores condições e ao tratamento das 
ordens dos clientes devem aplicar-se às 
transações realizadas num OTF operado 
por uma empresa de investimento ou por 
um operador de mercado. No entanto, dado 
que os OTF constituem verdadeiras 
plataformas de negociação, os operadores 
dessas plataformas devem ser neutros. Por 
conseguinte, o operador de um OTF não 
deve ser autorizado a executar, nesse OTF, 
qualquer transação entre múltiplos 
interesses de compra e venda de terceiros, 
incluindo as ordens de clientes reunidas no 
sistema, com base no seu próprio capital, 
distinta das relacionadas com as 
atividades de criação de mercado da 
empresa. Isto também significa que o 
operador fica excluído de atuar como 
internalizador sistemático no OTF por si 
gerido. Por conseguinte, o operador de 
um OTF deve estar sujeito às mesmas 
obrigações que um MTF no concernente 
à boa gestão de potenciais conflitos de 
interesses. Segundo essas obrigações, o 
operador de um OTF deve garantir a 
separação operacional entre o seu OTF e 
qualquer atividade de negociação por 
conta própria, de molde a garantir uma 
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interação equitativa, ordenada e eficaz 
entre os múltiplos interesses de compra e 
venda manifestados por terceiros 
(incluindo os que se relacionam com o 
capital próprio do operador).

Or. en

Justificação

A presente alteração requer que os OTF introduzam disposições para uma gestão sã de 
conflitos de interesses, à semelhança das que existem para os MTF. É necessário que o 
operador OTF mantenha a sua neutralidade quando executa ordens dos seus clientes com 
capitais próprios, e, uma vez que as atuais disposições para MTF em matéria de gestão de 
conflitos de interesses parecem ser eficazes, há que introduzir os mesmos requisitos para os 
OTF.

Alteração 111
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Esta nova categoria de sistemas de 
negociação organizados vai 
complementar os tipos existentes de 
espaços ou organizações de negociação.
Ainda que os mercados regulamentados e
os sistemas de negociação multilateral se 
caracterizem pela execução não 
discricionária de transações, o operador de 
qualquer sistema de negociação 
organizado deve ter liberdade em relação 
à forma como a transação é executada.
Consequentemente, as regras de exercício 
de atividade e as obrigações relativas à 
execução nas melhores condições e ao 
tratamento das ordens dos clientes devem 
aplicar-se às transações realizadas num 
OTF operado por uma empresa de 
investimento ou por um operador de 
mercado. No entanto, dado que os OTF 
constituem verdadeiras plataformas de 
negociação, os operadores dessas 

(8) A clarificação dos tipos existentes de 
espaços ou organizações de negociação é 
necessária para garantir que todas as 
atividades comerciais multilaterais ou 
bilaterais estejam sujeitas às mesmas 
regras. Nomeadamente, as clarificações 
das definições e dos regimes impostos aos
mercados regulamentados e aos sistemas 
de negociação multilateral devem 
esclarecer que a execução das transações 
de ambas as plataformas de negociação 
deve ser não discricionária. A execução 
não discricionária de transações num 
mercado regulamentado ou MTF é 
totalmente distinta dos requisitos impostos 
pelos intermediários aos clientes quando 
executam ordens de clientes,
complementando-as. Consequentemente, 
as regras de exercício de atividade e as 
obrigações relativas à execução nas 
melhores condições e ao tratamento das 
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plataformas devem ser neutros. Por 
conseguinte, o operador de um OTF não 
deve ser autorizado a executar, nesse 
OTF, qualquer transação entre múltiplos 
interesses de compra e venda de terceiros, 
incluindo as ordens de clientes reunidas 
no sistema, com base no seu próprio 
capital. Isto também significa que o 
operador fica excluído de atuar como 
internalizador sistemático no OTF por si 
gerido.

ordens dos clientes devem continuar a
aplicar-se às transações realizadas num
mercado regulamentado ou OTF operado 
por uma empresa de investimento ou por 
um operador de mercado. No entanto, dado 
que as obrigações regulamentares para 
com o mercado associadas à operação de
uma plataforma de negociação são 
distintas das obrigações de um
intermediário para com o cliente, ambos 
os tipos de plataforma devem continuar a 
ser sujeitos à obrigação de uma execução 
não discricionária.

Or. en

Justificação

A presente alteração especifica que a execução não discricionária é um elemento 
fundamental da regulamentação dos mercados pela UE, à qual não se pode renunciar. O 
objetivo da presente alteração consiste em garantir que todas as plataformas de negociação 
multilateral, independentemente de se tratar de mercados regulamentados ou de MTF, 
continuem a ter uma execução não discricionária.

Alteração 112
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Esta nova categoria de sistemas de 
negociação organizados vai complementar 
os tipos existentes de espaços ou 
organizações de negociação. Ainda que os 
mercados regulamentados e os sistemas de 
negociação multilateral se caracterizem 
pela execução não discricionária de 
transações, o operador de qualquer sistema 
de negociação organizado deve ter 
liberdade em relação à forma como a 
transação é executada. Consequentemente, 
as regras de exercício de atividade e as 
obrigações relativas à execução nas 
melhores condições e ao tratamento das 

(8) Esta nova categoria de sistemas de 
negociação organizados vai complementar 
os tipos existentes de espaços ou 
organizações de negociação. Ainda que os 
mercados regulamentados e os sistemas de 
negociação multilateral se caracterizem 
pela execução não discricionária de 
transações, o operador de qualquer sistema 
de negociação organizado deve ter 
liberdade em relação à forma como a 
transação é executada. Consequentemente, 
as regras de exercício de atividade e as 
obrigações relativas à execução nas 
melhores condições e ao tratamento das 
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ordens dos clientes devem aplicar-se às 
transações realizadas num OTF operado 
por uma empresa de investimento ou por 
um operador de mercado. No entanto, dado 
que os OTF constituem verdadeiras 
plataformas de negociação, os operadores 
dessas plataformas devem ser neutros. Por 
conseguinte, o operador de um OTF não 
deve ser autorizado a executar, nesse 
OTF, qualquer transação entre múltiplos 
interesses de compra e venda de terceiros, 
incluindo as ordens de clientes reunidas 
no sistema, com base no seu próprio 
capital. Isto também significa que o 
operador fica excluído de atuar como 
internalizador sistemático no OTF por si 
gerido.

ordens dos clientes devem aplicar-se às 
transações realizadas num OTF operado 
por uma empresa de investimento ou por 
um operador de mercado. No entanto, dado 
que os OTF constituem verdadeiras 
plataformas de negociação, os operadores 
dessas plataformas devem ser neutros. Isto 
significa que o operador fica excluído de 
atuar como internalizador sistemático no 
OTF por si gerido. Em circunstâncias 
específicas, um OTF deve poder utilizar o 
seu próprio capital para facilitar as ordens 
dos clientes, nomeadamente em mercados 
menos líquidos e nos casos em que haja 
menos participantes no mercado. Isto é 
particularmente relevante nos mercados 
de títulos.

Or. en

Justificação

Para que um OTF funcione, é necessário que uma empresa de investimento utilize os seus 
próprios capitais, uma vez que as empresas compradoras não pretendem tornar-se 
contrapartes umas das outras, pois tal acrescentaria um risco inaceitável ao processo. Por 
esta razão, o operador do OTF deve poder utilizar o seu próprio capital para facilitar as 
transações dos clientes e compensar adequadamente o risco incorrido com a execução por 
conta do cliente.

Alteração 113
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Esta nova categoria de sistemas de 
negociação organizados vai 
complementar os tipos existentes de 
espaços ou organizações de negociação.
Ainda que os mercados regulamentados e 
os sistemas de negociação multilateral se 
caracterizem pela execução não 
discricionária de transações, o operador de 
qualquer sistema de negociação 

(8) A clarificação dos tipos existentes de 
espaços ou organizações de negociação é 
necessária para garantir que as mesmas 
atividades comerciais sejam sujeitas às 
mesmas regras. Nomeadamente, as 
clarificações das definições de mercado 
regulamentado e de sistemas de 
negociação multilateral devem esclarecer 
que a execução não discricionária das 
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organizado deve ter liberdade em relação 
à forma como a transação é executada.
Consequentemente, as regras de exercício 
de atividade e as obrigações relativas à 
execução nas melhores condições e ao 
tratamento das ordens dos clientes devem 
aplicar-se às transações realizadas num
OTF operado por uma empresa de 
investimento ou por um operador de 
mercado. No entanto, dado que os OTF 
constituem verdadeiras plataformas de 
negociação, os operadores dessas 
plataformas devem ser neutros. Por 
conseguinte, o operador de um OTF não 
deve ser autorizado a executar, nesse 
OTF, qualquer transação entre múltiplos 
interesses de compra e venda de terceiros, 
incluindo as ordens de clientes reunidas 
no sistema, com base no seu próprio 
capital. Isto também significa que o 
operador fica excluído de atuar como 
internalizador sistemático no OTF por si 
gerido.

transações num mercado regulamentado 
ou MTF é totalmente distinta dos 
requisitos impostos pelos intermediários 
aos clientes quando executam ordens de
clientes, complementando-as.
Consequentemente, as regras de exercício 
de atividade e as obrigações relativas à 
execução nas melhores condições e ao 
tratamento das ordens dos clientes devem
continuar a aplicar-se às transações 
realizadas num mercado regulamentado 
ou MTF operado por uma empresa de 
investimento ou por um operador de 
mercado. No entanto, atendendo a que as 
normas respeitantes ao mercado 
relacionadas com a operação de uma 
plataforma de negociação são distintas das 
obrigações impostas por um intermediário 
ao seu cliente, ambos os tipos de 
plataforma devem continuar a ser sujeitos 
ao requisito de execução não 
discricionária.

Or. en

Justificação

Todas as plataformas de negociação operadas por operadores de mercado ou empresas de 
investimento devem seguir as mesmas normas, nomeadamente em matéria de transparência, 
execução não discricionária, acesso não discriminatório e total supervisão do mercado. Um 
mercado em que as várias plataformas não seguem as mesmas regras, nomeadamente no que 
respeita à execução não discricionária, pode comprometer o processo de formação dos 
preços comerciais e a proteção dos investidores.

Alteração 114
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Esta nova categoria de sistemas de 
negociação organizados vai complementar 
os tipos existentes de espaços ou 

(8) Esta nova categoria de sistemas de 
negociação organizados vai complementar 
os tipos existentes de espaços ou 
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organizações de negociação. Ainda que os 
mercados regulamentados e os sistemas de 
negociação multilateral se caracterizem 
pela execução não discricionária de 
transações, o operador de qualquer sistema 
de negociação organizado deve ter 
liberdade em relação à forma como a 
transação é executada. Consequentemente, 
as regras de exercício de atividade e as 
obrigações relativas à execução nas 
melhores condições e ao tratamento das 
ordens dos clientes devem aplicar-se às 
transações realizadas num OTF operado 
por uma empresa de investimento ou por 
um operador de mercado. No entanto, dado 
que os OTF constituem verdadeiras 
plataformas de negociação, os operadores 
dessas plataformas devem ser neutros. Por 
conseguinte, o operador de um OTF não 
deve ser autorizado a executar, nesse OTF, 
qualquer transação entre múltiplos 
interesses de compra e venda de terceiros, 
incluindo as ordens de clientes reunidas no 
sistema, com base no seu próprio capital. 
Isto também significa que o operador fica 
excluído de atuar como internalizador 
sistemático no OTF por si gerido.

organizações de negociação. Ainda que os
mercados regulamentados e os sistemas de 
negociação multilateral se caracterizem 
pela execução não discricionária de 
transações, o operador de qualquer sistema 
de negociação organizado deve ter 
liberdade em relação à forma como a 
transação é executada. Consequentemente, 
as regras de exercício de atividade
incluindo a gestão de conflitos e as 
obrigações relativas à execução nas 
melhores condições e ao tratamento das 
ordens dos clientes devem aplicar-se às 
transações realizadas num OTF operado 
por uma empresa de investimento ou por 
um operador de mercado. No entanto, dado 
que os OTF constituem verdadeiras 
plataformas de negociação, os operadores 
dessas plataformas devem ser neutros. Por 
conseguinte, o operador de um OTF não 
deve ser autorizado a executar, nesse OTF, 
qualquer transação entre múltiplos 
interesses de compra e venda de terceiros, 
incluindo as ordens de clientes reunidas no 
sistema, com base no seu próprio capital, 
exceto nos casos em que o próprio capital 
é utilizado para facilitar ordens de 
clientes.

Or. en

Alteração 115
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Esta nova categoria de sistemas de 
negociação organizados vai 
complementar os tipos existentes de
espaços ou organizações de negociação. 
Ainda que os mercados regulamentados e
os sistemas de negociação multilateral se 
caracterizem pela execução não 

(8) A clarificação dos tipos existentes de
mercado regulamentado, MTF e SI é 
necessária para garantir que todas as 
atividades comerciais multilaterais ou 
bilaterais estejam sujeitas às mesmas 
regras. Nomeadamente, as clarificações 
das definições e dos regimes impostos aos
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discricionária de transações, o operador de 
qualquer sistema de negociação 
organizado deve ter liberdade em relação 
à forma como a transação é executada.
Consequentemente, as regras de exercício 
de atividade e as obrigações relativas à 
execução nas melhores condições e ao 
tratamento das ordens dos clientes devem 
aplicar-se às transações realizadas num
OTF operado por uma empresa de 
investimento ou por um operador de 
mercado. No entanto, dado que os OTF 
constituem verdadeiras plataformas de 
negociação, os operadores dessas 
plataformas devem ser neutros. Por 
conseguinte, o operador de um OTF não 
deve ser autorizado a executar, nesse 
OTF, qualquer transação entre múltiplos 
interesses de compra e venda de terceiros, 
incluindo as ordens de clientes reunidas 
no sistema, com base no seu próprio 
capital. Isto também significa que o 
operador fica excluído de atuar como 
internalizador sistemático no OTF por si 
gerido.

mercados regulamentados e aos sistemas 
de negociação multilateral devem
esclarecer que a execução das transações 
de ambas as plataformas de negociação 
deve ser não discricionária.
Consequentemente, as regras de exercício 
de atividade e as obrigações relativas à 
execução nas melhores condições e ao 
tratamento das ordens dos clientes devem
continuar a aplicar-se às transações 
realizadas num mercado regulamentado 
ou MTF operado por uma empresa de 
investimento ou por um operador de 
mercado, para além de outras normas 
respeitantes ao mercado.

Or. en

Alteração 116
Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Esta nova categoria de sistemas de 
negociação organizados vai complementar 
os tipos existentes de espaços ou 
organizações de negociação. Ainda que os 
mercados regulamentados e os sistemas de 
negociação multilateral se caracterizem 
pela execução não discricionária de 
transações, o operador de qualquer sistema 
de negociação organizado deve ter 
liberdade em relação à forma como a 

(8) Esta nova categoria de sistemas de 
negociação organizados vai complementar 
os tipos existentes de espaços ou 
organizações de negociação. Ainda que os 
mercados regulamentados e os sistemas de 
negociação multilateral se caracterizem 
pela execução não discricionária de 
transações, o operador de qualquer sistema 
de negociação organizado apenas acessível 
aos seus clientes, excluindo instituições de 
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transação é executada. Consequentemente, 
as regras de exercício de atividade e as 
obrigações relativas à execução nas 
melhores condições e ao tratamento das 
ordens dos clientes devem aplicar-se às 
transações realizadas num OTF operado 
por uma empresa de investimento ou por 
um operador de mercado. No entanto, dado 
que os OTF constituem verdadeiras 
plataformas de negociação, os operadores 
dessas plataformas devem ser neutros. Por 
conseguinte, o operador de um OTF não 
deve ser autorizado a executar, nesse OTF, 
qualquer transação entre múltiplos 
interesses de compra e venda de terceiros, 
incluindo as ordens de clientes reunidas no 
sistema, com base no seu próprio capital. 
Isto também significa que o operador fica 
excluído de atuar como internalizador 
sistemático no OTF por si gerido.

crédito ou empresas de investimento, deve 
ter liberdade em relação à forma como a 
transação é executada. Consequentemente, 
as regras de exercício de atividade e as 
obrigações relativas à execução nas 
melhores condições e ao tratamento das 
ordens dos clientes devem aplicar-se às 
transações realizadas num OTF apenas 
acessível aos seus clientes operado por 
uma empresa de investimento ou por um 
operador de mercado. No entanto, dado 
que os OTF constituem verdadeiras 
plataformas de negociação, os operadores 
dessas plataformas devem ser neutros. Por 
conseguinte, o operador de um OTF que 
proporcione a execução organizada e a 
organização de negociações de 
instrumentos financeiros de ações não 
deve ser autorizado a executar, nesse OTF, 
qualquer transação entre múltiplos 
interesses de compra e venda de terceiros, 
incluindo as ordens de clientes reunidas no 
sistema, com base no seu próprio capital.
Isto também significa que o operador fica 
excluído de atuar como internalizador 
sistemático no OTF por si gerido.

Or. en

Alteração 117
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Todas as negociações organizadas 
deverão ser realizadas em espaços ou 
organizações de negociação organizados e
ser totalmente transparentes, nas fases de 
pré e pós-negociação. Por conseguinte, os 
requisitos de transparência devem aplicar-
se a todos os tipos de espaços ou 
organizações de negociação e a todos os 

(9) Todas as negociações organizadas 
deverão ser realizadas em espaços ou 
organizações de negociação organizados e
oferecer a máxima transparência, nas 
fases de pré e pós-negociação. Por 
conseguinte, os requisitos de transparência
adequadamente ajustados devem aplicar-
se a todos os tipos de espaços ou 
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instrumentos financeiros aí negociados. organizações de negociação e a todos os 
instrumentos financeiros aí negociados.

Or. en

Justificação

O texto do considerando 9 deve corresponder aos considerandos 12 e 14. O termo 
"totalmente" dá a entender que um ajustamento não é necessário.

Alteração 118
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Todas as negociações organizadas 
deverão ser realizadas em espaços ou 
organizações de negociação organizados e 
ser totalmente transparentes, nas fases de 
pré e pós-negociação. Por conseguinte, os 
requisitos de transparência devem aplicar-
se a todos os tipos de espaços ou 
organizações de negociação e a todos os 
instrumentos financeiros aí negociados.

(9) Todas as negociações organizadas 
deverão ser realizadas em espaços ou 
organizações de negociação organizados e 
ser totalmente transparentes, nas fases de 
pré e pós-negociação, quando 
conveniente. Por conseguinte, os requisitos 
de transparência devem aplicar-se a todos 
os tipos de espaços ou organizações de 
negociação e a todos os instrumentos 
financeiros aí negociados.

Or. en

Alteração 119
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A crise financeira tornou patentes 
deficiências específicas no modo como a 
informação sobre oportunidades de 
negociação e preços dos instrumentos 
financeiros diferentes de ações é divulgada 
aos intervenientes no mercado, 

(12) A crise financeira tornou patentes 
deficiências específicas no modo como a 
informação sobre oportunidades de 
negociação e preços dos instrumentos 
financeiros diferentes de ações é divulgada 
aos intervenientes no mercado, 
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designadamente em termos de calendário, 
granularidade, acesso equitativo e 
fiabilidade. Devem, pois, ser introduzidos 
requisitos de transparência pré e pós-
negociação que tenham em conta as 
diferentes características e estruturas de 
mercado de tipos específicos de 
instrumentos diferentes de ações. A fim de 
proporcionar um quadro transparente e 
sólido para todos os instrumentos 
relevantes, os requisitos devem aplicar-se 
às obrigações e aos produtos financeiros 
estruturados sobre os quais foi publicado 
um prospeto ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado, negociados 
num sistema de negociação multilateral
(MTF) ou num sistema de negociação 
organizado (OTF), aos instrumentos 
derivados negociados ou admitidos à 
negociação em mercados regulamentados, 
em MTF e em OTF ou considerados 
elegíveis para compensação centralizada, 
bem como, no caso da transparência pós-
negociação, aos instrumentos derivados 
comunicados a repositórios de transações.
Por conseguinte, só os instrumentos 
financeiros negociados apenas em mercado 
de balcão, considerados especialmente 
ilíquidos ou com uma conceção específica, 
ficariam fora do âmbito das obrigações de 
transparência.

designadamente em termos de calendário, 
granularidade, acesso equitativo e 
fiabilidade. Devem, pois, ser introduzidos 
requisitos de transparência pré e pós-
negociação que tenham em conta as 
diferentes características e estruturas de 
mercado de tipos específicos de 
instrumentos diferentes de ações. A fim de 
proporcionar um quadro transparente e 
sólido para todos os instrumentos 
relevantes, os requisitos devem aplicar-se 
às obrigações e aos produtos financeiros 
estruturados sobre os quais foi publicado 
um prospeto ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado, negociados 
num sistema de negociação multilateral
(MTF) ou num sistema de negociação 
organizado (OTF), aos instrumentos 
derivados negociados ou admitidos à 
negociação em mercados regulamentados, 
em MTF e em OTF ou considerados 
elegíveis para compensação centralizada, 
bem como, no caso da transparência pós-
negociação, aos instrumentos derivados 
comunicados a repositórios de transações.
Por conseguinte, só os instrumentos 
financeiros negociados apenas em mercado 
de balcão, considerados não 
suficientemente líquidos ou com uma
natureza específica, ficariam fora do 
âmbito das obrigações de transparência pré 
e pós-negociação.

Or. en

Justificação

A liquidez é um elemento chave para manter um nível de rendimentos suficiente para os 
reformados e os investidores finais. Impor uma transparência na fase de pré-negociação 
provocaria uma uma redução da liquidez. Por outro lado, a transparência na fase pós-
negociação é necessária inclusive para os puros mercados de balcão.

Alteração 120
Kay Swinburne
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Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A crise financeira tornou patentes 
deficiências específicas no modo como a 
informação sobre oportunidades de 
negociação e preços dos instrumentos 
financeiros diferentes de ações é divulgada 
aos intervenientes no mercado, 
designadamente em termos de calendário, 
granularidade, acesso equitativo e 
fiabilidade. Devem, pois, ser introduzidos 
requisitos de transparência pré e pós-
negociação que tenham em conta as 
diferentes características e estruturas de 
mercado de tipos específicos de 
instrumentos diferentes de ações. A fim de 
proporcionar um quadro transparente e 
sólido para todos os instrumentos 
relevantes, os requisitos devem aplicar-se 
às obrigações e aos produtos financeiros 
estruturados sobre os quais foi publicado 
um prospeto ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado, negociados 
num sistema de negociação multilateral
(MTF) ou num sistema de negociação 
organizado (OTF), aos instrumentos 
derivados negociados ou admitidos à 
negociação em mercados regulamentados, 
em MTF e em OTF ou considerados 
elegíveis para compensação centralizada, 
bem como, no caso da transparência pós-
negociação, aos instrumentos derivados 
comunicados a repositórios de transações.
Por conseguinte, só os instrumentos 
financeiros negociados apenas em mercado 
de balcão, considerados especialmente 
ilíquidos ou com uma conceção específica, 
ficariam fora do âmbito das obrigações de 
transparência.

(12) A crise financeira tornou patentes 
deficiências específicas no modo como a 
informação sobre oportunidades de 
negociação e preços dos instrumentos 
financeiros diferentes de ações é divulgada 
aos intervenientes no mercado, 
designadamente em termos de calendário, 
granularidade, acesso equitativo e 
fiabilidade. Devem, pois, ser introduzidos 
requisitos de transparência pós-negociação
precisos e oportunos que tenham em conta 
as diferentes características e estruturas de 
mercado de tipos específicos de 
instrumentos diferentes de ações. A fim de 
proporcionar um quadro transparente e 
sólido para todos os instrumentos 
relevantes, os requisitos devem aplicar-se 
às obrigações e aos produtos financeiros 
estruturados sobre os quais foi publicado 
um prospeto ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado, negociados 
num sistema de negociação multilateral
(MTF) ou num sistema de negociação 
organizado (OTF), aos instrumentos 
derivados negociados ou admitidos à 
negociação em mercados regulamentados, 
em MTF e em OTF ou considerados 
elegíveis para compensação centralizada, 
bem como, no caso da transparência pós-
negociação, aos instrumentos derivados 
comunicados a repositórios de transações.
Por conseguinte, só os instrumentos 
financeiros negociados apenas em mercado 
de balcão, considerados especialmente 
ilíquidos ou com uma conceção específica, 
ficariam fora do âmbito das obrigações de 
transparência.

Or. en
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Alteração 121
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A crise financeira tornou patentes 
deficiências específicas no modo como a 
informação sobre oportunidades de 
negociação e preços dos instrumentos 
financeiros diferentes de ações é divulgada 
aos intervenientes no mercado, 
designadamente em termos de calendário, 
granularidade, acesso equitativo e 
fiabilidade. Devem, pois, ser introduzidos 
requisitos de transparência pré e pós-
negociação que tenham em conta as 
diferentes características e estruturas de 
mercado de tipos específicos de 
instrumentos diferentes de ações. A fim de 
proporcionar um quadro transparente e 
sólido para todos os instrumentos 
relevantes, os requisitos devem aplicar-se 
às obrigações e aos produtos financeiros 
estruturados sobre os quais foi publicado 
um prospeto ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado, negociados 
num sistema de negociação multilateral
(MTF) ou num sistema de negociação 
organizado (OTF), aos instrumentos 
derivados negociados ou admitidos à 
negociação em mercados regulamentados, 
em MTF e em OTF ou considerados 
elegíveis para compensação centralizada, 
bem como, no caso da transparência pós-
negociação, aos instrumentos derivados 
comunicados a repositórios de transações.
Por conseguinte, só os instrumentos 
financeiros negociados apenas em mercado 
de balcão, considerados especialmente 
ilíquidos ou com uma conceção específica, 
ficariam fora do âmbito das obrigações de 
transparência.

(12) A crise financeira tornou patentes 
deficiências específicas no modo como a 
informação sobre oportunidades de 
negociação e preços dos instrumentos 
financeiros diferentes de ações é divulgada 
aos intervenientes no mercado, 
designadamente em termos de calendário, 
granularidade, acesso equitativo e 
fiabilidade. Devem, pois, ser introduzidos 
requisitos de transparência pré e pós-
negociação que tenham em conta as 
diferentes características e estruturas de 
mercado de tipos específicos de 
instrumentos diferentes de ações. A fim de 
proporcionar um quadro transparente e 
sólido para todos os instrumentos 
relevantes, os requisitos devem aplicar-se 
às obrigações e aos produtos financeiros 
estruturados sobre os quais foi publicado 
um prospeto ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado, negociados 
num sistema de negociação multilateral
(MTF), aos instrumentos derivados 
negociados ou admitidos à negociação em 
mercados regulamentados, em MTF ou 
considerados elegíveis para compensação 
centralizada, bem como, no caso da 
transparência pós-negociação, aos 
instrumentos derivados comunicados a 
repositórios de transações. Por 
conseguinte, só os instrumentos financeiros 
negociados apenas em mercado de balcão, 
considerados especialmente ilíquidos ou 
com uma conceção específica, ficariam 
fora do âmbito das obrigações de 
transparência.

Or. en
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Justificação

Todas as plataformas de negociação operadas por operadores de mercado ou empresas de 
investimento devem seguir as mesmas regras, nomeadamente no que diz respeito à 
transparência, à execução não discricionária, ao acesso não discriminatório e à supervisão 
total do mercado. Um mercado em que as várias plataformas não seguem as mesmas regras, 
em especial no que respeita à execução não discricionária, pode comprometer o processo de 
formação dos preços comerciais e a proteção dos investidores.

Alteração 122
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A crise financeira tornou patentes 
deficiências específicas no modo como a 
informação sobre oportunidades de 
negociação e preços dos instrumentos 
financeiros diferentes de ações é divulgada 
aos intervenientes no mercado, 
designadamente em termos de calendário, 
granularidade, acesso equitativo e 
fiabilidade. Devem, pois, ser introduzidos 
requisitos de transparência pré e pós-
negociação que tenham em conta as 
diferentes características e estruturas de 
mercado de tipos específicos de 
instrumentos diferentes de ações. A fim de 
proporcionar um quadro transparente e 
sólido para todos os instrumentos 
relevantes, os requisitos devem aplicar-se 
às obrigações e aos produtos financeiros 
estruturados sobre os quais foi publicado 
um prospeto ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado, negociados 
num sistema de negociação multilateral
(MTF) ou num sistema de negociação 
organizado (OTF), aos instrumentos 
derivados negociados ou admitidos à 
negociação em mercados regulamentados, 
em MTF e em OTF ou considerados 
elegíveis para compensação centralizada, 
bem como, no caso da transparência pós-

(12) A crise financeira tornou patentes 
deficiências específicas no modo como a 
informação sobre oportunidades de 
negociação e preços dos instrumentos 
financeiros diferentes de ações é divulgada 
aos intervenientes no mercado, 
designadamente em termos de calendário, 
granularidade, acesso equitativo e 
fiabilidade. Devem, pois, ser introduzidos 
requisitos de transparência pré e pós-
negociação que tenham em conta as 
diferentes características e estruturas de 
mercado de tipos específicos de 
instrumentos diferentes de ações. A fim de 
proporcionar um quadro transparente e 
sólido para todos os instrumentos 
relevantes, os requisitos devem aplicar-se 
às obrigações e aos produtos financeiros 
estruturados sobre os quais foi publicado 
um prospeto ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado, negociados 
num sistema de negociação multilateral
(MTF) e num sistema de negociação 
organizado (OTF), aos instrumentos 
derivados negociados ou admitidos à 
negociação em mercados regulamentados, 
em MTF e em OTF e considerados 
elegíveis para compensação centralizada, 
bem como, no caso da transparência pós-
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negociação, aos instrumentos derivados 
comunicados a repositórios de transações.
Por conseguinte, só os instrumentos 
financeiros negociados apenas em mercado 
de balcão, considerados especialmente 
ilíquidos ou com uma conceção específica, 
ficariam fora do âmbito das obrigações de 
transparência.

negociação, aos instrumentos derivados 
comunicados a repositórios de transações.
Por conseguinte, só os instrumentos 
financeiros negociados apenas em mercado 
de balcão, considerados não 
suficientemente líquidos ou com uma 
conceção específica, ficariam fora do 
âmbito das obrigações de transparência.

Or. en

Alteração 123
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A crise financeira tornou patentes 
deficiências específicas no modo como a 
informação sobre oportunidades de 
negociação e preços dos instrumentos 
financeiros diferentes de ações é divulgada 
aos intervenientes no mercado, 
designadamente em termos de calendário, 
granularidade, acesso equitativo e 
fiabilidade. Devem, pois, ser introduzidos 
requisitos de transparência pré e pós-
negociação que tenham em conta as 
diferentes características e estruturas de 
mercado de tipos específicos de 
instrumentos diferentes de ações. A fim de 
proporcionar um quadro transparente e 
sólido para todos os instrumentos 
relevantes, os requisitos devem aplicar-se 
às obrigações e aos produtos financeiros 
estruturados sobre os quais foi publicado 
um prospeto ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado, negociados 
num sistema de negociação multilateral
(MTF) ou num sistema de negociação 
organizado (OTF), aos instrumentos 
derivados negociados ou admitidos à 
negociação em mercados regulamentados, 
em MTF e em OTF ou considerados 

(12) A crise financeira tornou patentes 
deficiências específicas no modo como a 
informação sobre oportunidades de 
negociação e preços dos instrumentos 
financeiros diferentes de ações é divulgada 
aos intervenientes no mercado, 
designadamente em termos de calendário, 
granularidade, acesso equitativo e 
fiabilidade. Devem, pois, ser introduzidos 
requisitos de transparência pré e pós-
negociação que tenham em conta as 
diferentes características e estruturas de 
mercado de tipos específicos de 
instrumentos diferentes de ações. A fim de 
proporcionar um quadro transparente e 
sólido para todos os instrumentos 
relevantes, os requisitos devem aplicar-se 
às obrigações e aos produtos financeiros 
estruturados sobre os quais foi publicado 
um prospeto ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado, negociados 
num sistema de negociação multilateral
(MTF), aos instrumentos derivados 
negociados ou admitidos à negociação em 
mercados regulamentados, em MTF ou 
considerados elegíveis para compensação 
centralizada, bem como, no caso da 
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elegíveis para compensação centralizada, 
bem como, no caso da transparência pós-
negociação, aos instrumentos derivados 
comunicados a repositórios de transações.
Por conseguinte, só os instrumentos 
financeiros negociados apenas em mercado 
de balcão, considerados especialmente 
ilíquidos ou com uma conceção específica, 
ficariam fora do âmbito das obrigações de 
transparência.

transparência pós-negociação, aos 
instrumentos derivados comunicados a 
repositórios de transações. Por 
conseguinte, só os instrumentos financeiros 
negociados apenas em mercado de balcão, 
considerados especialmente ilíquidos ou 
com uma conceção específica, ficariam 
fora do âmbito das obrigações de 
transparência.

(Esta modificação aplica-se à globalidade 
do texto. A sua adoção impõe adaptações 
correspondentes em todo o texto).

Or. en

Alteração 124
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A crise financeira tornou patentes 
deficiências específicas no modo como a 
informação sobre oportunidades de 
negociação e preços dos instrumentos 
financeiros diferentes de ações é divulgada 
aos intervenientes no mercado, 
designadamente em termos de calendário, 
granularidade, acesso equitativo e 
fiabilidade. Devem, pois, ser introduzidos 
requisitos de transparência pré e pós-
negociação que tenham em conta as 
diferentes características e estruturas de 
mercado de tipos específicos de 
instrumentos diferentes de ações. A fim de 
proporcionar um quadro transparente e 
sólido para todos os instrumentos 
relevantes, os requisitos devem aplicar-se 
às obrigações e aos produtos financeiros 
estruturados sobre os quais foi publicado 
um prospeto ou admitidos à negociação 

(12) A crise financeira tornou patentes 
deficiências específicas no modo como a 
informação sobre oportunidades de 
negociação e preços dos instrumentos 
financeiros diferentes de ações é divulgada 
aos intervenientes no mercado, 
designadamente em termos de calendário, 
granularidade, acesso equitativo e 
fiabilidade. Devem, pois, ser introduzidos 
requisitos de transparência pré e pós-
negociação que tenham em conta as 
diferentes características e estruturas de 
mercado de tipos específicos de 
instrumentos diferentes de ações. A fim de 
proporcionar um quadro transparente e 
sólido para todos os instrumentos 
relevantes, os requisitos devem aplicar-se 
às obrigações e aos produtos financeiros 
estruturados sobre os quais foi publicado 
um prospeto ou admitidos à negociação 
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num mercado regulamentado, negociados 
num sistema de negociação multilateral 
(MTF) ou num sistema de negociação 
organizado (OTF), aos instrumentos 
derivados negociados ou admitidos à 
negociação em mercados regulamentados, 
em MTF e em OTF ou considerados 
elegíveis para compensação centralizada, 
bem como, no caso da transparência pós-
negociação, aos instrumentos derivados 
comunicados a repositórios de transações.
Por conseguinte, só os instrumentos 
financeiros negociados apenas em 
mercado de balcão, considerados 
especialmente ilíquidos ou com uma 
conceção específica, ficariam fora do 
âmbito das obrigações de transparência.

num mercado regulamentado, negociados 
num sistema de negociação multilateral 
(MTF) ou num sistema de negociação 
organizado (OTF), aos instrumentos 
derivados negociados ou admitidos à 
negociação em mercados regulamentados, 
em MTF e em OTF ou considerados 
elegíveis para compensação centralizada, 
bem como, no caso da transparência pós-
negociação, aos instrumentos derivados 
comunicados a repositórios de transações.

Or. en

Alteração 125
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O mercado cambial é fundamental 
para muitas empresas orientadas para as 
exportações. Por conseguinte, importa 
garantir a transparência e a integridade 
do mercado nos mercados cambiais. A 
opacidade excessiva nos mercados de 
derivados de divisas estrangeiras é o 
motivo mais suscetível de comprometer 
estes princípios. Por conseguinte, os 
requisitos em matéria de transparência 
aplicáveis aos instrumentos derivados 
devem abranger igualmente os valores 
mobiliários que deem origem a uma 
liquidação em dinheiro, determinada por 
referência a divisas ("currency swaps"). 
No entanto, as negociações em meios de 
pagamento em mercados à vista de divisas 
deverão ser isentas de quaisquer 
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requisitos ao abrigo da diretiva.

Or. en

Alteração 126
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A fim de garantir a segurança 
jurídica, é importante clarificar que os 
contratos de seguros relativos a qualquer 
ramo de seguro definido no Anexo I da 
Diretiva 2009/138/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa ao acesso 
à atividade de seguros e resseguros e ao 
seu exercício (Solvência II), quando 
celebrados com uma empresa de seguros, 
uma empresa de resseguros, uma empresa 
de seguros de países terceiros ou uma 
empresa de resseguros de países terceiros, 
não são derivados nem contratos de 
derivados para efeitos do presente 
Regulamento.

Or. en

Alteração 127
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) Relativamente à transparência pré-
negociação e aos mercados de títulos é 
importante ter em conta as necessidades 
das entidades não financeiras. 
Atualmente, as entidades não financeiras 
utilizam plataformas eletrónicas de 
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ofertas de preços. Estas plataformas 
eletrónicas são utilizadas pela maioria dos 
utilizadores finais não financeiros como 
forma eficaz para solicitar em simultâneo 
ofertas de preços para transações de 
derivados OTC de várias contrapartes 
financeiras, fornecendo assim preços 
competitivos e um método simples e eficaz 
de negociação. O objetivo do presente 
Regulamento não consiste em impedir a 
negociação de viva voz ou o referido 
método eletrónico de solicitação de ofertas 
de preços para uma transação específica 
impondo-lhes requisitos de transparência 
pré-negociação.

Or. en

Alteração 128
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de garantir condições de 
aplicação uniformes entre espaços ou 
organizações de negociação, devem 
aplicar-se requisitos de transparência pré e 
pós-negociação idênticos aos vários tipos 
de espaços. Os requisitos de transparência 
devem ser ajustados relativamente aos 
vários tipos de instrumentos, incluindo 
ações, obrigações e instrumentos 
derivados, e relativamente aos vários tipos 
de negociação, incluindo sistemas de 
carteiras de ordens e sistemas baseados em
ofertas de preços, bem como relativamente 
a sistemas de corretagem de voz e híbridos, 
e devem ter em conta a data de emissão, o 
volume da transação e as características 
dos mercados nacionais.

(14) A fim de garantir condições de 
aplicação uniformes entre espaços ou 
organizações de negociação, devem 
aplicar-se requisitos de transparência pré e 
pós-negociação idênticos aos vários tipos 
de espaços. Os requisitos de transparência 
devem ser adaptados de molde a 
responderem às características de cada 
tipo de instrumento financeiro e de 
mercado, devendo, por conseguinte, ser
ajustados relativamente aos vários tipos de 
instrumentos, incluindo ações, obrigações e 
instrumentos derivados, e relativamente 
aos vários tipos de negociação, incluindo 
sistemas de carteiras de ordens, sistemas de
ofertas de preços e sistemas "click to 
trade", bem como relativamente a sistemas 
de corretagem de voz e híbridos (por 
exemplo, o modelo de mercado), e devem 
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ter em conta a data de emissão, a atividade 
de negociação, o número e tipo de 
intervenientes no mercado, o volume da
ordem ou transação, as características dos 
mercados nacionais, nomeadamente a 
zona monetária, o tipo de emitentes, a 
dimensão e a maturidade do mercado, 
bem como outros critérios relevantes para 
avaliar a liquidez de um determinado 
mercado.

Or. en

Justificação

Em relação aos mercados obrigacionistas com menores dimensões o número de participantes 
é importante, dado que a liquidez depende do número de investidores que se encontram no 
mercado. Assim, deve ser possível ter em consideração o tipo de mercado e o número de 
participantes no mesmo aquando do ajustamento dos requisitos em matéria de transparência 
pré e pós-negociação. O modelo "ofertas de preços", em que os clientes procuram o melhor 
preço de entre vários operadores para instrumentos ilíquidos, reveste-se igualmente de 
importância para os mercados obrigacionistas.

Alteração 129
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de garantir condições de 
aplicação uniformes entre espaços ou 
organizações de negociação, devem 
aplicar-se requisitos de transparência pré e 
pós-negociação idênticos aos vários tipos 
de espaços. Os requisitos de transparência 
devem ser ajustados relativamente aos 
vários tipos de instrumentos, incluindo 
ações, obrigações e instrumentos 
derivados, e relativamente aos vários tipos 
de negociação, incluindo sistemas de 
carteiras de ordens e sistemas baseados em 
ofertas de preços, bem como relativamente 
a sistemas de corretagem de voz e híbridos, 
e devem ter em conta a data de emissão, o 

(14) A fim de garantir condições de 
aplicação uniformes entre espaços ou 
organizações de negociação, devem 
aplicar-se requisitos de transparência pré e 
pós-negociação idênticos aos vários tipos 
de espaços. Os requisitos de transparência 
devem ser ajustados relativamente aos 
vários tipos de instrumentos, incluindo 
ações, obrigações e instrumentos 
derivados, e relativamente aos vários tipos 
de negociação, incluindo sistemas de 
carteiras de ordens, sistemas baseados em 
ofertas de preços e sistemas de ofertas de 
preços, bem como relativamente a sistemas 
de corretagem de voz e híbridos, e devem 
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volume da transação e as características 
dos mercados nacionais.

ter em conta a data de emissão, o volume 
da transação e as características dos 
mercados nacionais.

Or. en

Alteração 130
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de garantir condições de 
aplicação uniformes entre espaços ou 
organizações de negociação, devem 
aplicar-se requisitos de transparência pré e 
pós-negociação idênticos aos vários tipos 
de espaços. Os requisitos de transparência 
devem ser ajustados relativamente aos 
vários tipos de instrumentos, incluindo 
ações, obrigações e instrumentos 
derivados, e relativamente aos vários tipos 
de negociação, incluindo sistemas de 
carteiras de ordens e sistemas baseados em 
ofertas de preços, bem como relativamente 
a sistemas de corretagem de voz e híbridos, 
e devem ter em conta a data de emissão, o 
volume da transação e as características 
dos mercados nacionais.

(14) A fim de garantir condições de 
aplicação uniformes entre espaços ou 
organizações de negociação, devem 
aplicar-se requisitos de transparência pré e 
pós-negociação idênticos aos vários tipos 
de espaços. Os requisitos de transparência 
devem ser ajustados relativamente aos 
vários tipos de instrumentos, incluindo 
ações, obrigações e instrumentos 
derivados, e relativamente aos vários tipos 
de negociação, incluindo sistemas de 
carteiras de ordens e sistemas baseados em 
ofertas de preços como a solicitação de 
ofertas de preços, bem como relativamente 
a sistemas de corretagem de voz e híbridos, 
e devem ter em conta a data de emissão, o 
volume da transação e as características 
dos mercados nacionais.

Or. en

Alteração 131
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os requisitos em matéria de 
transparência devem ser proporcionados, 
atendendo à necessidade de haver um 
equilíbrio adequado entre transparência e 
liquidez e, por conseguinte, ter em conta 
os interesses dos investidores e dos 
emitentes de obrigações do Estado, bem 
como a liquidez do mercado.  Os 
requisitos de transparência não devem ir 
ao arrepio da estabilidade financeira ou 
dos objetivos regulamentares, como a 
regulamentação das instituições 
financeiras.

Or. en

Justificação

Aquando da fixação do nível de transparência, há que contemplar todas as situações e todo o 
tipo de interesses. Os requisitos não devem apenas refletir os interesses dos investidores. Por 
outro lado, os custos financeiros para os emitentes devem ser reduzidos e é necessário ter 
igualmente em conta outros interesses que são fonte de preocupação geral do ponto de vista 
da estabilidade financeira. O ajustamento dos requisitos de transparência deve, por 
conseguinte, basear-se nos princípios da prudência e da proporcionalidade.

Alteração 132
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) Deve haver uma distinção clara 
entre a negociação algorítmica utilizada 
pelos intervenientes no mercado e a 
utilização de algoritmos pelos serviços 
incumbidos da redução de riscos pós-
negociação, como os serviços de 
transações compostas. Os serviços de 
transações compostas não devem ser 
considerados como uma classe de 
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transação algorítmica. A AEVMM deve 
determinar em que medida as plataformas 
de negociação que oferecem serviços de 
transações compostas devem ser sujeitas 
ao artigo 18.º, n.ºs 1 a 3, e ao artigo 20.º, 
n.º 3, para efeitos de prestação destes 
serviços.

Or. en

Justificação

Existe uma distinção clara entre a atividade de comercialização algorítmica (a ser 
regulamentada pelas propostas contidas na MIFID) e a utilização de um instrumento de 
redução dos riscos pós-negociação baseado em algoritmos. Este considerando é necessário 
para garantir que a regulamentação que acomete preocupações suscitadas por um 
determinado tipo de negociação não impeça ou restrinja a utilização de um instrumento de 
redução dos riscos pós-negociação.

Alteração 133
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Qualquer empresa de investimento 
que execute ordens de clientes com base no 
seu próprio capital deve ser considerada 
como internalizador sistemático, a menos 
que as transações sejam realizadas fora de 
mercados regulamentados, MTF ou OTF,
de forma pontual, ad hoc e irregular.
Internalizadores sistemáticos devem ser 
entendidos como empresas de investimento 
que, de modo organizado, frequente e 
sistemático, negoceiam por conta própria 
executando ordens de clientes fora de um 
mercado regulamentado, de um MTF ou de 
um OTF. A fim de garantir uma aplicação
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, qualquer 
negociação bilateral realizada com clientes 
será relevante, devendo os critérios 
qualitativos de identificação das empresas 

(16) Qualquer empresa de investimento 
que execute ordens de clientes com base no 
seu próprio capital deve ser considerada 
como internalizador sistemático, a menos 
que as transações sejam realizadas num 
mercado de balcão (OTC). A negociação 
num mercado de balcão diz respeito à 
negociação bilateral fora dos 
internalizadores sistemáticos, de forma 
pontual, ad hoc e irregular com 
contrapartes elegíveis e em volumes 
superiores ao volume normal de mercado.
Por definição, uma plataforma não pode 
ser considerada um OTC uma vez que não 
pode ser ad hoc ou irregular. Qualquer 
negociação que combine as 
características de uma negociação 
multilateral e bilateral não deve, 
igualmente, ser considerada como um 
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de investimento às quais é requerido que se 
registem como internalizadores 
sistemáticos, estabelecidos no artigo 21.º 
do Regulamento n.º 1287/2006 da 
Comissão, que aplica a Diretiva 
2004/39/CE, ser complementados por 
critérios quantitativos. Apesar de um OTF 
ser um sistema de negociação dentro do 
qual é permitida a interação de múltiplos 
interesses de compra e venda 
manifestados por terceiros, um
internalizador sistemático não deve ser 
autorizado a facilitar o confronto de 
interesses de compra e venda de terceiros.

OTC, mas ser dividida nos seus elementos 
individuais multilaterais e bilaterais. 
Internalizadores sistemáticos devem ser 
entendidos como empresas de investimento 
que, de modo organizado, frequente e 
sistemático, negoceiam por conta própria 
executando ordens de clientes fora de um 
mercado regulamentado ou de um MTF. A 
fim de garantir uma aplicação objetiva e 
efetiva desta definição às empresas de 
investimento, qualquer negociação bilateral 
realizada com clientes será relevante, 
devendo os critérios qualitativos de 
identificação das empresas de investimento 
às quais é requerido que se registem como 
internalizadores sistemáticos, estabelecidos 
no artigo 21.º do Regulamento n.º 
1287/2006 da Comissão, que aplica a
Diretiva 2004/39/CE, ser complementados 
por critérios quantitativos. Um
internalizador sistemático não deve ser 
autorizado a facilitar o confronto de 
interesses de compra e venda de terceiros.

Or. en

Justificação

Para impedir lacunas na regulação existente, é necessária uma definição clara de “OTC”. 
Assim, o elemento fulcral do presente considerando deve igualmente ser incluído no artigo do 
regulamento relativo às definições.

Alteração 134
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Qualquer empresa de investimento 
que execute ordens de clientes com base no 
seu próprio capital deve ser considerada 
como internalizador sistemático, a menos 
que as transações sejam realizadas fora de 

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

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

Or. en

Justificação

Em certas situações, a liquidez de uma ação é muito baixa e a posição adotada por um fundo 
ou em nome de um cliente é tão abrangente que apenas um SI pode retomar esta posição nas 
suas carteiras, a fim de, numa segunda vez, poder distribuir a posição inicial em parcelas. 
Aditando esta possibilidade opcional e excecional, mantém-se a liquidez do mercado, em 
especial em benefício das PME.

Alteração 135
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Todas as plataformas de negociação operadas por operadores de mercado ou empresas de 
investimento devem seguir as mesmas regras, nomeadamente em matéria de transparência, 
execução não discricionária, acesso não discriminatório e supervisão total do mercado. Um 
mercado em que as várias plataformas não seguem as mesmas regras, em especial no que 
respeita à execução não discricionária, pode comprometer o processo de formação dos 
preços comerciais e a proteção dos investidores.
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Alteração 136
Werner Langen

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Qualquer empresa de investimento 
que execute ordens de clientes com base no 
seu próprio capital deve ser considerada 
como internalizador sistemático, a menos 
que as transações sejam realizadas fora de 
mercados regulamentados e MTF, de 
forma pontual, ad hoc e irregular.
Internalizadores sistemáticos devem ser 
entendidos como empresas de investimento 
que, de modo organizado, frequente e 
sistemático, negoceiam por conta própria 
executando ordens de clientes fora de um 
mercado regulamentado ou de um MTF. A 
fim de garantir uma aplicação objetiva e 
efetiva desta definição às empresas de 
investimento, qualquer negociação bilateral 
realizada com clientes será relevante, 
devendo os critérios qualitativos de 
identificação das empresas de investimento 
às quais é requerido que se registem como 
internalizadores sistemáticos, estabelecidos 
no artigo 21.º do Regulamento n.º 
1287/2006 da Comissão, que aplica a 
Diretiva 2004/39/CE, ser complementados 
por critérios quantitativos. No caso das 
bolsas de valores, esses critérios devem ser 
estabelecidos em função das ações 
individuais; no caso dos mercados não 
bolsistas, devem ser estabelecidos em 
relação a cada categoria de ativos. A 
introdução de critérios quantitativos deve 
contribuir para avaliar se as atividades 
desempenham um papel económico 
essencial enquanto internalizadores 
sistemáticos de uma empresa para a 
própria instituição ou mercado, tomando 
em consideração a parte pertinente na 
gestão da própria empresa ou a parte das 
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atividades comerciais por parte individual 
ou uma categoria de ativos distintos das 
ações.

Or. de

Justificação

Die Kriterien, um festzustellen, ob ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ein 
Systematischer Internalisierer (SI) ist, sind in der Durchführungsverordnung auf Level 2 
zurzeit definiert. In dem MiFID II Vorschlag werden die Kriterien, als SI zu gelten, weiter 
spezifiziert. Das Hauptkriterium wird sein, dass die Aktivität eines Unternehmens als SI einen 
relevanten Teil entweder des Unternehmensgeschäftes oder der globalen Handelsaktivität in 
dieser Anlageklasse darstellt. Die Geltung als SI wird ausgelöst, sobald eines dieser beiden 
Kriterien erfüllt ist. Die Bemessung dieser Kriterien für eine Registrierung für Aktienmärkte 
wird pro individueller Aktie erfolgen. Diese Kriterien sollten pro (Sub-) Anlageklasse anstatt 
pro einzelnem Finanzinstrument festgelegt werden.

Alteração 137
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Qualquer empresa de investimento 
que execute ordens de clientes com base 
no seu próprio capital deve ser 
considerada como internalizador 
sistemático, a menos que as transações 
sejam realizadas fora de mercados 
regulamentados, MTF ou OTF, de forma 
pontual, ad hoc e irregular. 
Internalizadores sistemáticos devem ser 
entendidos como empresas de investimento 
que, de modo organizado, frequente e 
sistemático, negoceiam por conta própria 
executando ordens de clientes fora de um 
mercado regulamentado, de um MTF ou de 
um OTF. A fim de garantir uma aplicação 
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, qualquer 
negociação bilateral realizada com clientes 
será relevante, devendo os critérios 
qualitativos de identificação das empresas 

(16) Internalizadores sistemáticos devem 
ser entendidos como empresas de 
investimento que, de modo organizado, 
frequente e sistemático, negoceiam por 
conta própria executando ordens de 
clientes fora de um mercado 
regulamentado, de um MTF ou de um 
OTF. A fim de garantir uma aplicação 
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, qualquer 
negociação bilateral realizada na 
sequência da execução de uma ordem
com clientes será relevante, devendo os 
critérios qualitativos de identificação das 
empresas de investimento às quais é 
requerido que se registem como 
internalizadores sistemáticos, estabelecidos 
no artigo 21.º do Regulamento n.º 
1287/2006 da Comissão, que aplica a 
Diretiva 2004/39/CE, ser complementados 
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de investimento às quais é requerido que se 
registem como internalizadores 
sistemáticos, estabelecidos no artigo 21.º 
do Regulamento n.º 1287/2006 da 
Comissão, que aplica a Diretiva 
2004/39/CE, ser complementados por 
critérios quantitativos. Apesar de um OTF 
ser um sistema de negociação dentro do 
qual é permitida a interação de múltiplos 
interesses de compra e venda 
manifestados por terceiros, um 
internalizador sistemático não deve ser 
autorizado a facilitar o confronto de 
interesses de compra e venda de terceiros.

por critérios quantitativos.

Or. en

Justificação

O regime dos internalizadores sistemáticos deve ser claramente e expressamente vinculado à 
execução de ordens, em conformidade com o artigo 2.º, n.º 1, parágrafo 3, do MiFIR.

Alteração 138
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Qualquer empresa de investimento 
que execute ordens de clientes com base no 
seu próprio capital deve ser considerada 
como internalizador sistemático, a menos 
que as transações sejam realizadas fora de 
mercados regulamentados, MTF ou OTF, 
de forma pontual, ad hoc e irregular.
Internalizadores sistemáticos devem ser 
entendidos como empresas de investimento 
que, de modo organizado, frequente e 
sistemático, negoceiam por conta própria 
executando ordens de clientes fora de um 
mercado regulamentado, de um MTF ou de 
um OTF. A fim de garantir uma aplicação 
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, qualquer 

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

negociação bilateral realizada com clientes 
será relevante, devendo os critérios 
qualitativos de identificação das empresas 
de investimento às quais é requerido que se 
registem como internalizadores 
sistemáticos, estabelecidos no artigo 21.º 
do Regulamento n.º 1287/2006 da 
Comissão, que aplica a Diretiva 
2004/39/CE, ser complementados por 
critérios quantitativos. Apesar de um OTF 
ser um sistema de negociação dentro do 
qual é permitida a interação de múltiplos 
interesses de compra e venda manifestados 
por terceiros, um internalizador sistemático 
não deve ser autorizado a facilitar o 
confronto de interesses de compra e venda 
de terceiros.

Or. en

Alteração 139
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Qualquer empresa de investimento 
que execute ordens de clientes com base no 
seu próprio capital deve ser considerada 
como internalizador sistemático, a menos 
que as transações sejam realizadas fora de 
mercados regulamentados, MTF ou OTF, 
de forma pontual, ad hoc e irregular.
Internalizadores sistemáticos devem ser 
entendidos como empresas de investimento 
que, de modo organizado, frequente e 
sistemático, negoceiam por conta própria 
executando ordens de clientes fora de um 
mercado regulamentado, de um MTF ou de 
um OTF. A fim de garantir uma aplicação 
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, qualquer 
negociação bilateral realizada com clientes 
será relevante, devendo os critérios 

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

às quais é requerido que se registem como 
internalizadores sistemáticos, estabelecidos 
no artigo 21.º do Regulamento n.º 
1287/2006 da Comissão, que aplica a 
Diretiva 2004/39/CE, ser complementados 
por critérios quantitativos. Um
internalizador sistemático não deve ser 
autorizado a facilitar o confronto de 
interesses de compra e venda de terceiros.

Or. en

Alteração 140
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Qualquer empresa de investimento 
que execute ordens de clientes com base 
no seu próprio capital deve ser 
considerada como internalizador 
sistemático, a menos que as transações 
sejam realizadas fora de mercados 
regulamentados, MTF ou OTF, de forma 
pontual, ad hoc e irregular. 
Internalizadores sistemáticos devem ser 
entendidos como empresas de investimento 
que, de modo organizado, frequente e 
sistemático, negoceiam por conta própria 
executando ordens de clientes fora de um 
mercado regulamentado, de um MTF ou de 
um OTF. A fim de garantir uma aplicação 
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, qualquer 
negociação bilateral realizada com clientes 
será relevante, devendo os critérios 
qualitativos de identificação das empresas 

(16) Internalizadores sistemáticos devem 
ser entendidos como empresas de 
investimento que, de modo bilateral,
organizado, frequente e sistemático, 
negoceiam por conta própria executando 
ordens de clientes profissionais ou não 
profissionais para categorias específicas 
de instrumentos financeiros fora de um 
mercado regulamentado, de um MTF ou de 
um OTF. A fim de garantir uma aplicação 
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, qualquer 
negociação bilateral realizada na 
sequência da execução de uma ordem
com clientes profissionais ou não 
profissionais será relevante, devendo os 
critérios qualitativos de identificação das 
empresas de investimento às quais é 
requerido que se registem como 
internalizadores sistemáticos, estabelecidos 
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de investimento às quais é requerido que se 
registem como internalizadores 
sistemáticos, estabelecidos no artigo 21.º 
do Regulamento n.º 1287/2006 da 
Comissão, que aplica a Diretiva 
2004/39/CE, ser complementados por 
critérios quantitativos. Apesar de um OTF 
ser um sistema de negociação dentro do 
qual é permitida a interação de múltiplos 
interesses de compra e venda manifestados 
por terceiros, um internalizador sistemático 
não deve ser autorizado a facilitar o 
confronto de interesses de compra e venda 
de terceiros.

no artigo 21.º do Regulamento n.º 
1287/2006 da Comissão, que aplica a 
Diretiva 2004/39/CE, ser complementados 
por critérios quantitativos. Apesar de um 
OTF ser um sistema ou instrumento não 
pertencente ao grupo em que participam 
vários negociadores e em que existe uma
interação de múltiplos interesses de compra 
e venda manifestados por terceiros, um 
internalizador sistemático não deve ser 
autorizado a facilitar o confronto de 
interesses de compra e venda de terceiros.

Or. en

Alteração 141
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os internalizadores sistemáticos 
podem decidir disponibilizar as suas 
ofertas de preços apenas aos clientes não 
profissionais, apenas aos clientes 
profissionais, ou a ambos, não sendo 
permitidas discriminações dentro dessas 
duas categorias de clientes. Os 
internalizadores sistemáticos não são 
obrigados a publicar ofertas firmes de 
preços relativamente às transações que 
ultrapassem o volume normal de mercado.
O volume normal de mercado para 
qualquer categoria de instrumentos 
financeiros não deve ser significativamente 
desproporcional a qualquer instrumento 
financeiro pertencente à categoria em 
questão.

(17) Os internalizadores sistemáticos 
podem decidir disponibilizar as suas 
ofertas de preços apenas aos clientes não 
profissionais, apenas aos clientes 
profissionais, ou a ambos, não sendo 
permitidas discriminações dentro dessas 
duas categorias de clientes. Os 
internalizadores sistemáticos não são 
obrigados a publicar ofertas firmes de 
preços relativamente às transações de 
instrumentos de capital próprio que 
ultrapassem o volume normal de mercado e 
de instrumentos que não de capital 
próprio que ultrapassem o volume não 
profissional. O volume normal de mercado
ou o volume não profissional para 
qualquer categoria de instrumentos 
financeiros não deve ser significativamente 
desproporcional a qualquer instrumento 
financeiro pertencente à categoria em 
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questão.

Or. en

Justificação

Recital 17 is intended to apply to both equity and non-equity instruments. However, Recital 
17 has not been adapted to the fact that the transparency regime has been extended in MiFIR 
to non-equity instruments. If one considers the market structure of equity instruments, this 
mean in fact transactions larger than the ordinary transaction made by a retail investor. If the 
criteria “standard market size” is applied to both equity markets and non-equity markets 
investment firms (including SI) would, in principle, be obliged to provide more transparency 
to professional investors who trades non-equity instruments than to those professional 
investors who trades equities. In order to create a level playing field for issuers, investors and 
investment firms it is necessary not to discriminate trade with non-equities.

Alteração 142
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os internalizadores sistemáticos 
podem decidir disponibilizar as suas 
ofertas de preços apenas aos clientes não 
profissionais, apenas aos clientes 
profissionais, ou a ambos, não sendo 
permitidas discriminações dentro dessas 
duas categorias de clientes. Os 
internalizadores sistemáticos não são 
obrigados a publicar ofertas firmes de 
preços relativamente às transações que 
ultrapassem o volume normal de mercado.
O volume normal de mercado para 
qualquer categoria de instrumentos 
financeiros não deve ser 
significativamente desproporcional a 
qualquer instrumento financeiro 
pertencente à categoria em questão.

(17) Os internalizadores sistemáticos 
podem decidir disponibilizar as suas 
ofertas de preços apenas aos clientes não 
profissionais, apenas aos clientes 
profissionais, ou a ambos, não sendo 
permitidas discriminações dentro dessas 
duas categorias de clientes. Os 
internalizadores sistemáticos não são 
obrigados a publicar ofertas firmes de 
preços relativamente às transações que 
ultrapassem o volume normal do mercado
não profissional.

Or. en
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Justificação

A pré-transparência no mercado não profissional para os títulos irá beneficiar os não 
profissionais. No entanto, no mercado grossista, onde o número de intervenientes é reduzido 
e onde existe uma verdadeira preocupação com a liquidez, a melhoria da transparência pós-
negociação significaria um passo rumo à transparência, ao passo que a transparência pré-
negociação poderia provocar fortes perturbações no mercado sem grandes vantagens.

Alteração 143
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os internalizadores sistemáticos 
podem decidir disponibilizar as suas 
ofertas de preços apenas aos clientes não 
profissionais, apenas aos clientes 
profissionais, ou a ambos, não sendo 
permitidas discriminações dentro dessas 
duas categorias de clientes. Os 
internalizadores sistemáticos não são 
obrigados a publicar ofertas firmes de 
preços relativamente às transações que 
ultrapassem o volume normal de mercado. 
O volume normal de mercado para 
qualquer categoria de instrumentos 
financeiros não deve ser significativamente 
desproporcional a qualquer instrumento 
financeiro pertencente à categoria em 
questão.

(17) Os internalizadores sistemáticos 
podem decidir disponibilizar as suas 
ofertas de preços apenas aos seus clientes 
não profissionais, apenas aos seus clientes 
profissionais, ou a ambos, não sendo 
permitidas discriminações indevidas de 
acesso dentro dessas duas categorias de 
clientes. Aquando da negociação com 
instrumentos derivados, podem permitir-
se diferenças de preço resultantes da 
qualidade do crédito das contrapartes. O 
volume normal de mercado para qualquer 
categoria de instrumentos financeiros não 
deve ser significativamente 
desproporcional a qualquer instrumento 
financeiro pertencente à categoria em 
questão.

Or. en

Justificação

Hoje em dia, os SI fazem, com razão, uma diferença no acesso, dependendo da categoria das 
respetivas contrapartes. Relativamente à fixação dos preços, em que o risco de crédito da 
contraparte é um parâmetro fundamental, devem ser permitidas diferenças de preços para 
determinados instrumentos, nomeadamente na negociação de instrumentos derivados, onde 
podem existir obrigações recíprocas por longos períodos de tempo.
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Alteração 144
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Não é intenção do presente 
Regulamento exigir a aplicação de regras 
de transparência pré-negociação às 
transações executadas no mercado de 
balcão, entre cujas características se inclui 
o seu caráter ad hoc e irregular e a sua 
execução com contrapartes profissionais, 
bem como o facto de fazerem parte de uma 
relação comercial que se caracteriza, em si 
mesma, por negociações superiores ao 
volume normal de mercado e em que as 
negociações se processam fora dos 
sistemas habitualmente utilizados pela 
empresa em questão para as suas atividades 
como internalizador sistemático.

(18) Não é intenção do presente 
Regulamento exigir a aplicação de regras 
de transparência pré-negociação às 
transações executadas no mercado de 
balcão, entre cujas características se inclui 
o seu caráter ad hoc e irregular ou a sua 
execução com contrapartes profissionais, 
bem como o facto de fazerem parte de uma 
relação comercial que se caracteriza, em si 
mesma, por negociações superiores ao 
volume normal de mercado ou ao volume 
do mercado não profissional e em que as 
negociações se processam fora dos 
sistemas habitualmente utilizados pela 
empresa em questão para as suas atividades 
como internalizador sistemático.

Or. en

Justificação

O considerando 18 deve aplicar-se aos instrumentos de instrumentos de capital e aos 
instrumentos não representativos de capital. Por conseguinte, há que alterar a redação do 
considerando 18 pelas mesmas razões que o considerando 17.

Alteração 145
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Não é intenção do presente 
Regulamento exigir a aplicação de regras 
de transparência pré-negociação às 
transações executadas no mercado de 

(18) Não é intenção do presente 
Regulamento exigir a aplicação de regras 
de transparência pré-negociação às 
transações executadas no mercado de 
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balcão, entre cujas características se inclui 
o seu caráter ad hoc e irregular e a sua 
execução com contrapartes profissionais, 
bem como o facto de fazerem parte de uma 
relação comercial que se caracteriza, em si 
mesma, por negociações superiores ao 
volume normal de mercado e em que as 
negociações se processam fora dos 
sistemas habitualmente utilizados pela 
empresa em questão para as suas atividades 
como internalizador sistemático.

balcão, entre cujas características se inclui 
o seu caráter ad hoc e irregular e a sua 
execução com contrapartes profissionais, 
bem como o facto de fazerem parte de uma 
relação comercial que se caracteriza, em si 
mesma, por negociações superiores ao 
volume normal do mercado não 
profissional e em que as negociações se 
processam fora dos sistemas habitualmente 
utilizados pela empresa em questão para as 
suas atividades como internalizador 
sistemático.

Or. en

Justificação

A pré-transparência no mercado não profissional para os títulos irá beneficiar os não 
profissionais. No entanto, no mercado grossista, onde o número de intervenientes é reduzido 
e onde existe uma verdadeira preocupação com a liquidez, a melhoria da transparência pós-
negociação significaria um passo rumo à transparência, ao passo que a transparência pré-
negociação poderia provocar fortes perturbações no mercado sem grandes vantagens.

Alteração 146
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Não é intenção do presente 
Regulamento exigir a aplicação de regras 
de transparência pré-negociação às 
transações executadas no mercado de 
balcão, entre cujas características se inclui
o seu caráter ad hoc e irregular e a sua 
execução com contrapartes profissionais, 
bem como o facto de fazerem parte de uma 
relação comercial que se caracteriza, em si 
mesma, por negociações superiores ao 
volume normal de mercado e em que as 
negociações se processam fora dos 
sistemas habitualmente utilizados pela 
empresa em questão para as suas atividades 
como internalizador sistemático.

(18) Não é intenção do presente 
Regulamento exigir a aplicação de regras 
de transparência pré-negociação e de 
outras regras respeitantes ao mercado 
impostas nas plataformas de negociação
às transações executadas no mercado de 
balcão, entre cujas características figura o 
seu caráter bilateral, ad hoc e irregular e a 
sua execução com contrapartes elegíveis, 
bem como o facto de fazerem parte de uma 
relação comercial que se caracteriza, em si 
mesma, por negociações superiores ao 
volume normal de mercado e em que as 
negociações se processam fora dos 
sistemas habitualmente utilizados pela 
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empresa em questão para as suas atividades 
como internalizador sistemático.

Or. en

Justificação

A aplicação da MIFID1 demonstrou que a definição de OTC não é clara. Assim, a parte 
fundamental do presente considerando, na sua versão revista, deve igualmente ser incluída 
no artigo do regulamento que contém as definições. Para efeitos de clareza, é necessário 
acrescentar o termo 'bilateral' (o considerando faz um descrição de uma derrogação de SI, 
que por si já é sempre bilateral). É igualmente necessário incluir uma referência às 
contrapartes "elegíveis" (claramente definidas na MIFID) e não às contrapartes 
"profissionais" (não definidas na MIFID e que, portanto, não correspondem a um conceito 
claro).

Alteração 147
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Não é intenção do presente 
Regulamento exigir a aplicação de regras 
de transparência pré-negociação às
transações executadas no mercado de 
balcão, entre cujas características se 
inclui o seu caráter ad hoc e irregular e a 
sua execução com contrapartes 
profissionais, bem como o facto de 
fazerem parte de uma relação comercial 
que se caracteriza, em si mesma, por 
negociações superiores ao volume normal 
de mercado e em que as negociações se 
processam fora dos sistemas 
habitualmente utilizados pela empresa em 
questão para as suas atividades como 
internalizador sistemático.

(18) É absolutamente fundamental 
permitir a criação de novos mercados 
alternativos que ofereçam aos 
compradores e aos vendedores condições 
equitativas e uma formação de preços 
equitativa, nomeadamente para a 
liquidação de transações de grandes 
dimensões e irregulares.

Or. en

Justificação

Pôr fim à possibilidade de as empresas de investimentos oferecerem negociações no mercado 



PE489.472v01-00 56/186 AM\901839PT.doc

PT

de balcão comprometeria a sua capacidade de gerir os interesses dos investidores. Se uma 
empresa de investimento consegue encontrar interesses compensadores para uma ordem de 
maior volume ou em instrumentos ilíquidos, essa empresa também deve ter a possibilidade de 
executar essa ordem, prestando assim aos clientes em questão o serviço esperado. 

Alteração 148
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Não é intenção do presente 
Regulamento exigir a aplicação de regras 
de transparência pré-negociação às 
transações executadas no mercado de 
balcão, entre cujas características se inclui
o seu caráter ad hoc e irregular e a sua 
execução com contrapartes profissionais, 
bem como o facto de fazerem parte de uma 
relação comercial que se caracteriza, em si 
mesma, por negociações superiores ao 
volume normal de mercado e em que as 
negociações se processam fora dos 
sistemas habitualmente utilizados pela 
empresa em questão para as suas atividades 
como internalizador sistemático.

(18) Não é intenção do presente 
Regulamento exigir a aplicação de regras 
de transparência pré-negociação e de 
regras respeitantes ao mercado impostas 
nas plataformas de negociação às 
transações executadas no mercado de 
balcão, entre cujas características figura o 
seu caráter bilateral, ad hoc e irregular e a 
sua execução com contrapartes elegíveis, 
bem como o facto de fazerem parte de uma 
relação comercial que se caracteriza, em si 
mesma, por negociações superiores ao 
volume normal de mercado e em que as 
negociações se processam fora dos 
sistemas habitualmente utilizados pela 
empresa em questão para as suas atividades 
como internalizador sistemático.

Or. en

Alteração 149
Werner Langen

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Não é intenção do presente 
Regulamento exigir a aplicação de regras 
de transparência pré-negociação às 

(18) É necessário garantir que o maior 
número possível de negociações efetuadas 
fora de espaços ou organizações de 
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transações executadas no mercado de 
balcão, entre cujas características se inclui
o seu caráter ad hoc e irregular e a sua 
execução com contrapartes profissionais,
bem como o facto de fazerem parte de 
uma relação comercial que se caracteriza, 
em si mesma, por negociações superiores 
ao volume normal de mercado e em que 
as negociações se processam fora dos 
sistemas habitualmente utilizados pela 
empresa em questão para as suas 
atividades como internalizador 
sistemático.

negociação regulamentados seja 
executado em sistemas organizados aos 
quais se aplicam requisitos de 
transparência adequados. Não é intenção 
do presente Regulamento exigir a aplicação 
de regras de transparência pré-negociação 
às transações executadas no mercado de 
balcão que impliquem uma emissão 
primária, entre cujas características se 
inclui que os instrumentos são feitos por 
medida e concebidos para as necessidades 
específicas das contrapartes profissionais 
financeiras ou não financeiras. É 
necessário ter em mente que as empresas 
cuja atividade principal consiste na 
produção e/ou no fornecimento de 
mercadorias e que negoceiam 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
por conta própria como uma atividade 
acessória já estão sujeitas a uma 
supervisão regulamentar adaptada e a
obrigações regulamentares de prestação 
de informações específicas no que 
respeita a operações à vista e a prazo, por
força do Regulamento 2011/1227/CE 
(REMIT), estando sujeitas a obrigações 
regulamentares de prestação de 
informações sobre operações relativas a 
instrumentos financeiros derivados e a 
uma supervisão regulamentar por força 
do Regulamento [… ] (EMIR).

Or. en

Alteração 150
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Não é intenção do presente 
Regulamento exigir a aplicação de regras 
de transparência pré-negociação às 
transações executadas no mercado de 

(18) Não é intenção do presente 
Regulamento exigir a aplicação de regras 
de transparência pré-negociação às 
transações executadas no mercado de 
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balcão, entre cujas características se inclui 
o seu caráter ad hoc e irregular e a sua 
execução com contrapartes profissionais, 
bem como o facto de fazerem parte de 
uma relação comercial que se caracteriza,
em si mesma, por negociações superiores 
ao volume normal de mercado e em que as 
negociações se processam fora dos 
sistemas habitualmente utilizados pela 
empresa em questão para as suas atividades 
como internalizador sistemático.

balcão, entre cujas características se inclui 
o seu caráter ad hoc, e em que as 
negociações se processam fora dos 
sistemas habitualmente utilizados pela 
empresa em questão para as suas atividades 
como internalizador sistemático.

Or. en

Alteração 151
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Não é intenção do presente 
Regulamento exigir a aplicação de regras 
de transparência pré-negociação às 
transações executadas no mercado de 
balcão, entre cujas características se inclui
o seu caráter ad hoc e irregular e a sua 
execução com contrapartes profissionais, 
bem como o facto de fazerem parte de uma 
relação comercial que se caracteriza, em si 
mesma, por negociações superiores ao 
volume normal de mercado e em que as 
negociações se processam fora dos 
sistemas habitualmente utilizados pela 
empresa em questão para as suas atividades 
como internalizador sistemático.

(18) Não é intenção do presente 
Regulamento exigir a aplicação de regras 
de transparência pré-negociação e de 
outras regras respeitantes ao mercado 
impostas nas plataformas de negociação
às transações executadas no mercado de 
balcão, entre cujas características figura o 
seu caráter bilateral, ad hoc e irregular e a 
sua execução com contrapartes elegíveis, 
bem como o facto de fazerem parte de uma 
relação comercial que se caracteriza, em si 
mesma, por negociações superiores ao 
volume normal de mercado e em que as 
negociações se processam fora dos 
sistemas habitualmente utilizados pela 
empresa em questão para as suas atividades 
como internalizador sistemático.

Or. en

Justificação

Um OTC deve ser definido com precisão dado constituir a exceção à regra que garante a 
segurança e a integridade dos mercados financeiros. Contrariamente à negociação 
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multilateral (ou seja, à confrontação de ordens), o OTC é uma negociação bilateral pelo que 
constitui uma exceção à internalização sistemática.

Alteração 152
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Não é intenção do presente 
Regulamento exigir a aplicação de regras 
de transparência pré-negociação às 
transações executadas no mercado de 
balcão, entre cujas características se inclui 
o seu caráter ad hoc e irregular e a sua 
execução com contrapartes profissionais, 
bem como o facto de fazerem parte de uma 
relação comercial que se caracteriza, em si 
mesma, por negociações superiores ao 
volume normal de mercado e em que as 
negociações se processam fora dos 
sistemas habitualmente utilizados pela 
empresa em questão para as suas atividades 
como internalizador sistemático.

(18) Não é intenção do presente 
Regulamento exigir a aplicação de regras 
de transparência pré-negociação às 
transações executadas no mercado de 
balcão, entre cujas características se inclui 
o seu caráter esporádico, ad hoc e irregular 
e a sua execução com contrapartes 
profissionais, bem como o facto de fazerem 
parte de uma relação comercial que se 
caracteriza, em si mesma, por negociações 
superiores ao volume normal de mercado e 
em que as negociações se processam fora 
dos sistemas habitualmente utilizados pela 
empresa em questão para as suas atividades 
como internalizador sistemático.

Or. en

Alteração 153
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os dados de mercado devem estar 
acessíveis aos utilizadores de forma fácil e 
rápida, num modelo tão desagregado 
quanto possível, de modo a permitir aos 
investidores e aos prestadores de serviços 
de dados a que estes recorrem, personalizar 

(19) Os dados de mercado devem estar 
acessíveis aos utilizadores de forma fácil e 
rápida, num modelo tão desagregado 
quanto possível, de modo a permitir aos 
investidores e aos prestadores de serviços 
de dados a que estes recorrem, personalizar 
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ao máximo as soluções de dados. Por 
conseguinte, os dados relativos à 
transparência pré e pós-negociação devem 
ser colocados à disposição do público de 
modo «desagregado», a fim de reduzir os 
custos com aquisição de dados suportados 
pelos intervenientes no mercado.

ao máximo as soluções de dados. Por 
conseguinte, os dados relativos à 
transparência pré e pós-negociação devem 
ser colocados à disposição do público de 
modo «desagregado», a fim de reduzir os 
custos com aquisição de dados suportados 
pelos intervenientes no mercado. Os dados 
pós-comercialização devem ser 
disponibilizados gratuitamente decorridos 
15 minutos pelos mercados 
regulamentados, MTF, OTF e SI. Além 
disso, deverá garantir-se, através de 
sistemas de publicação aprovados, a 
coerência e a qualidade quer dos dados 
em tempo real quer dos atrasados com 
base nas normas comuns europeias 
aplicáveis aos dados. Por conseguinte, os 
utilizadores finais terão acesso, quer 
direta quer indiretamente, através de 
fornecedores de dados que concorrem 
entre si, a um sistema europeu 
normalizado de publicação de 
informações em contínuo. 

Or. en

Justificação

A solução comercial proposta para os dados de mercado só proporcionará dados 
consolidados precisos e a um preço acessível, se a AEVMM publicar normas comuns 
europeias ma matéria e se a qualidade e a coerência dos dados for assegurada pelos
dispositivos de publicação aprovados (APA) que publicam os dados de mercado. Os 
utilizadores finais devem poder adquirir dados de modo desagregado.

Alteração 154
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Tendo em conta o acordo alcançado 
pelas partes na Cimeira de Pittsburgh do 
G20, em 25 de setembro de 2009, 

(21) Tendo em conta o acordo alcançado 
pelas partes na Cimeira de Pittsburgh do 
G20, em 25 de setembro de 2009, 
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relativamente à transferência da 
negociação de contratos OTC 
normalizados sobre instrumentos derivados 
para bolsas ou plataformas de negociação 
eletrónicas, se for caso disso, deve ser 
definido um procedimento de 
regulamentação formal que obrigue a que a 
negociação entre contrapartes financeiras e 
grandes contrapartes não financeiras sobre 
todos os instrumentos derivados, que 
tenham sido considerados elegíveis para 
compensação e que sejam suficientemente 
líquidos, se realize num leque de espaços 
ou organizações de negociação sujeitos a 
regulamentação análoga e permitam aos 
participantes negociar com múltiplas 
contrapartes. A avaliação da liquidez 
suficiente deve ter em conta as 
características do mercado a nível nacional, 
incluindo elementos como o número e o 
tipo de participantes num determinado 
mercado, e as características das 
transações, como a volume e a frequência 
destas nesse mercado.

relativamente à transferência da 
negociação de contratos OTC 
normalizados sobre instrumentos derivados 
para bolsas ou plataformas de negociação 
eletrónicas, se for caso disso, deve ser 
definido um procedimento de 
regulamentação formal que obrigue a que a 
negociação entre contrapartes financeiras e 
grandes contrapartes não financeiras sobre 
todos os instrumentos derivados, que 
tenham sido considerados elegíveis para 
compensação e que sejam suficientemente 
líquidos, se realize num leque de espaços 
ou organizações de negociação sujeitos a 
regulamentação análoga e permitam aos 
participantes negociar com múltiplas 
contrapartes. A avaliação da liquidez 
suficiente deve ter em conta as 
características do mercado a nível nacional, 
incluindo elementos como o número e o 
tipo de participantes num determinado 
mercado, e as características das 
transações, como a volume e a frequência 
destas nesse mercado. Os serviços de 
redução dos riscos pós-negociação de 
transações compostas são conformes com 
o principal objetivo político do G20 de 
mitigação dos riscos sistémicos nos 
mercados de instrumentos derivados e 
com as negociações de contratos OTC que 
sejam um elemento de um serviço de 
redução dos riscos pós-negociação de 
transações compostas, tais como um ciclo 
multilateral de compressão do negócio ou 
um ciclo de gestão dos riscos de base 
multilaterais de carteiras existentes de 
derivados OTC, que devem ser tratadas 
em separado para garantir o cumprimento 
desses objetivos políticos. Isso inclui a 
necessidade de que essas negociações 
sejam tratadas em separado no âmbito de 
um mandato de negociação, e, por outro 
lado, uma vez que as transações de partes 
de uma transação composta não se 
baseiam em nenhuma compra nem venda 
(ou seja, não existe uma determinação do 
preço), a AEVMM deve determinar em 
que medida os artigos 7.º, 9.º, 23.º e 24.º, 
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n.º 1, se devem aplicar a essas operações 
compostas. 

Or. en

Justificação

Uma operação composta é uma ferramenta de redução dos riscos concebida para reduzir 
riscos de segunda ordem que emergem de posições existentes, como o risco de crédito da 
contraparte, o risco operacional e/ou o risco de base. Tendo em conta as características de 
uma operação composta e das operações que compõem este tipo de transação, há que 
adaptar os requisitos em matéria de transparência pré e pós-negociação, as informações 
sobre a operação e a execução em plataformas de negociação a estas características 
específicas.

Alteração 155
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Tendo em conta o acordo alcançado 
pelas partes na Cimeira de Pittsburgh do 
G20, em 25 de setembro de 2009, 
relativamente à transferência da 
negociação de contratos OTC 
normalizados sobre instrumentos derivados 
para bolsas ou plataformas de negociação 
eletrónicas, se for caso disso, deve ser 
definido um procedimento de 
regulamentação formal que obrigue a que a 
negociação entre contrapartes financeiras e 
grandes contrapartes não financeiras sobre 
todos os instrumentos derivados, que 
tenham sido considerados elegíveis para 
compensação e que sejam suficientemente 
líquidos, se realize num leque de espaços 
ou organizações de negociação sujeitos a 
regulamentação análoga e permitam aos 
participantes negociar com múltiplas 
contrapartes. A avaliação da liquidez 
suficiente deve ter em conta as 
características do mercado a nível nacional, 
incluindo elementos como o número e o 

(21) Tendo em conta o acordo alcançado 
pelas partes na Cimeira de Pittsburgh do 
G20, em 25 de setembro de 2009, 
relativamente à transferência da 
negociação de contratos OTC 
normalizados sobre instrumentos derivados 
para bolsas ou plataformas de negociação 
eletrónicas, se for caso disso, deve ser 
definido um procedimento de 
regulamentação formal que obrigue a que a 
negociação entre contrapartes financeiras e 
grandes contrapartes não financeiras sobre 
todos os instrumentos derivados, que 
tenham sido considerados elegíveis para 
compensação e que sejam suficientemente 
líquidos, se realize num leque de espaços 
ou organizações de negociação sujeitos a 
regulamentação análoga e permitam aos 
participantes negociar com múltiplas 
contrapartes. Não é intenção do presente 
Regulamento proibir ou limitar a 
utilização de contratos de derivados feitos 
por medida nem torná-los excessivamente 
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tipo de participantes num determinado 
mercado, e as características das 
transações, como a volume e a frequência 
destas nesse mercado.

onerosos para as instituições não 
financeiras. Por conseguinte, a avaliação 
da liquidez suficiente deve ter em conta as 
características do mercado a nível nacional, 
incluindo elementos como o número e o 
tipo de participantes num determinado 
mercado, e as características das 
transações, como a volume e a frequência 
destas nesse mercado.

Or. en

Justificação

A MIFID deve ser alinhada com as isenções para participantes não-financeiros e importa 
garantir que estas disposições não comprometam a eficácia da referida isenção.

Alteração 156
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) No interesse da segurança 
jurídica, é adequado incluir uma 
definição sobre os instrumentos 
derivados. Os contratos de seguros 
relativos às categorias de risco definidas 
no Anexo I da Diretiva 2009/138/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa ao acesso à atividade de seguros e 
resseguros e ao seu exercício (Solvência 
II), não devem ser considerados contratos 
de derivados para efeitos da diretiva se 
tiverem sido celebrados com uma empresa 
de seguros, uma empresa de resseguros, 
uma empresa de seguros de países 
terceiros ou uma empresa de resseguros 
de países terceiros.

Or. en
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Alteração 157
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Tendo em conta o acordo alcançado 
pelas partes na Cimeira de Pittsburgh do 
G20, em 25 de setembro de 2009, 
relativamente à transferência da 
negociação de contratos OTC 
normalizados sobre instrumentos derivados 
para bolsas ou plataformas de negociação 
eletrónicas, se for caso disso, por um lado, 
e a liquidez relativamente mais baixa dos 
diversos derivados OTC, por outro, será 
conveniente prever um leque adequado de 
espaços elegíveis onde a negociação possa 
ocorrer, em conformidade com aquele 
compromisso. Todos os espaços elegíveis 
devem estar sujeitos a requisitos de 
regulamentação fortemente alinhados em 
termos organizativos e operacionais, a 
regras para minimizar os conflitos de 
interesses, vigilância de todas as atividades 
de negociação, transparência pré e pós-
negociação ajustada por instrumento 
financeiro, e possibilitar que múltiplos 
interesses de negociação de terceiros 
possam interagir entre si. Contudo, deve 
ser prevista a possibilidade de os 
operadores dos espaços organizarem de 
forma discricionária transações entre
múltiplos terceiros, em conformidade com 
o citado compromisso, a fim de melhorar 
as condições de execução e de liquidez.

(22) Tendo em conta o acordo alcançado 
pelas partes na Cimeira de Pittsburgh do 
G20, em 25 de setembro de 2009, 
relativamente à transferência da 
negociação de contratos OTC 
normalizados sobre instrumentos derivados 
para bolsas ou plataformas de negociação 
eletrónicas, se for caso disso, por um lado, 
e a liquidez relativamente mais baixa dos 
diversos derivados OTC, por outro, será 
conveniente prever um leque adequado de 
espaços elegíveis onde a negociação possa 
ocorrer, em conformidade com aquele 
compromisso. Todos os espaços elegíveis 
devem estar sujeitos a requisitos de 
regulamentação fortemente alinhados em 
termos organizativos e operacionais, a 
regras para minimizar os conflitos de 
interesses, vigilância de todas as atividades 
de negociação e transparência pré e pós-
negociação ajustada por instrumento 
financeiro e modelo de negociação.
Contudo, deve ser prevista a possibilidade 
de os operadores dos espaços organizarem 
de forma discricionária transações entre os 
seus participantes, em conformidade com 
o citado compromisso, a fim de melhorar 
as condições de execução e de liquidez.

Or. en

Alteração 158
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
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Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os poderes das autoridades 
competentes devem ser complementados 
com um mecanismo que proíba 
explicitamente ou restrinja a 
comercialização, distribuição e venda de 
qualquer instrumento financeiro que 
suscite grandes preocupações quanto à 
proteção dos investidores, ao 
funcionamento ordenado e à integridade 
dos mercados financeiros, ou à estabilidade 
da totalidade ou de parte do sistema 
financeiro, aliado a uma coordenação 
adequada pela AEVMM, que receberá 
poderes temporários para o efeito. O
exercício destes poderes deve ser sujeito ao 
cumprimento de algumas condições 
específicas.

(24) Os poderes das autoridades 
competentes devem ser complementados 
com um mecanismo que proíba 
explicitamente ou restrinja a 
comercialização, distribuição e venda de 
qualquer instrumento financeiro que 
suscite grandes preocupações quanto à 
proteção dos investidores, ao 
funcionamento ordenado e à integridade 
dos mercados financeiros, ou à estabilidade 
da totalidade ou de parte do sistema 
financeiro, aliado a uma coordenação 
adequada pela AEVMM, que receberá 
poderes temporários para o efeito. O 
exercício destes poderes deve ser sujeito ao 
cumprimento de algumas condições 
específicas e ser utilizado apenas em casos 
excecionais.

Or. en

Justificação

A proibição de determinados instrumentos financeiros ou de determinados tipos de atividades 
financeiras é uma medida extremamente restritiva pelo que esse tipo de poder apenas deve 
ser utilizado em casos excecionais.

Alteração 159
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os dados pormenorizados sobre 
transações de instrumentos financeiros 
devem ser comunicados às autoridades 
competentes, a fim de lhes permitir detetar 
e investigar casos potenciais de abuso de 
mercado, controlar o funcionamento 

(27) Os dados pormenorizados sobre 
transações de instrumentos financeiros 
devem ser comunicados às autoridades 
competentes, a fim de lhes permitir detetar 
e investigar casos potenciais de abuso de 
mercado, controlar o funcionamento 
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equitativo e ordenado dos mercados e as 
atividades das empresas de investimento. O 
âmbito desta supervisão inclui todos os 
instrumentos admitidos à negociação num 
mercado regulamentado, num MTF ou 
num OTF, bem como instrumentos cujo 
valor depende de ou influencia o valor 
desses instrumentos. A fim de evitar 
encargos administrativos desnecessários 
para as empresas de investimento, os 
instrumentos financeiros não negociados 
de forma organizada e que não podem ser 
alvo de abuso de mercado devem ser 
excluídos da obrigação de divulgação de 
informações.

equitativo e ordenado dos mercados e as 
atividades das empresas de investimento. O 
âmbito desta supervisão inclui todos os 
instrumentos admitidos à negociação num 
mercado regulamentado, num MTF, bem 
como instrumentos cujo valor depende de 
ou influencia o valor desses instrumentos.
A fim de evitar encargos administrativos 
desnecessários para as empresas de 
investimento, os instrumentos financeiros 
não negociados de forma organizada e que 
não podem ser alvo de abuso de mercado 
devem ser excluídos da obrigação de 
divulgação de informações.

Or. en

Justificação

Todas as plataformas de negociação operadas por operadores de mercado ou empresas de 
investimento devem seguir as mesmas regras, nomeadamente em matéria de transparência, 
execução não discricionária, acesso não discriminatório e supervisão total do mercado. Um 
mercado em que as várias plataformas não seguem as mesmas regras, em especial no que 
respeita à execução não discricionária, pode comprometer o processo de formação dos 
preços comerciais e a proteção dos investidores.

Alteração 160
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) A Comissão deve elaborar um 
relatório especificando se o conteúdo e o 
formato dos relatórios sobre transações 
são suficientes para permitir às 
autoridades competentes detetar abusos 
de mercado e se é adequado exigir que as 
empresas de investimento comuniquem 
quaisquer informações adicionais, como 
uma designação para identificar o 
algoritmo ou o instigador de um 
algoritmo responsável pela decisão de 



AM\901839PT.doc 67/186 PE489.472v01-00

PT

investimento e pela execução de uma 
transação. As autoridades de 
regulamentação estão interessadas em 
identificar a pessoa, singular ou coletiva, 
que tomou a decisão de efetuar a 
negociação. Dado que os clientes podem 
especificar os algoritmos que desejam que 
a empresa de investimento utilize para 
alcançar os seus objetivos ou podem 
deixar à empresa de investimento a 
decisão sobre o algoritmo que permite 
obter a melhor execução, o que interessa 
à autoridade de regulamentação é 
conhecer a identidade da pessoa que 
aplicou o algoritmo. 

Or. en

Alteração 161
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) Os acordos de recompra e os 
empréstimos de títulos contribuíram para 
que se tivessem gerado insegurança em 
matéria de propriedade e de passivos, 
conforme ficou patente na crise 
financeira. As instituições devem divulgar 
o nível, pelo menos em termos agregados, 
dos acordos de recompra, dos 
empréstimos de títulos e de todas as 
formas de ónus ou de planos de 
recuperação. Estas informações devem 
ser transmitidas a um repositório de 
transações ou a uma Central de Depósito 
de Títulos para permitir o acesso, entre 
outros, da ABE, da AEVMM, das 
respetivas autoridades competentes, da 
CERS, dos respetivos bancos centrais e do 
SEBC. Nos processos de liquidação, os 
acordos de reembolso não registados não 
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têm efeitos legais.

Or. en

Alteração 162
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) A prestação de serviços dentro da 
União por empresas de países terceiros 
está sujeita aos regimes e requisitos 
nacionais. Esses regimes são altamente 
diferenciados e devem ser harmonizados 
para garantir a segurança e um 
tratamento uniforme das empresas de 
países terceiros que acedam à União, com 
base numa avaliação da equivalência a 
efetuar pela Comissão no que se refere ao 
quadro regulamentar e de supervisão dos 
países terceiros, e prever um nível 
comparável de proteção aos investidores 
na UE que recebem serviços prestados por 
empresas de países terceiros, na condição 
de as empresas de investimento da UE 
disporem de condições de acesso 
recíprocas nos países terceiros.

Or. en

Justificação

Texto transferido da diretiva para o regulamento.

Alteração 163
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Considerando 28-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(28-B) A prestação de serviços deve 
apenas ser restringida a contrapartes 
elegíveis e deve exigir o estabelecimento 
de uma sucursal na União. A sucursal 
deve ser estabelecida no Estado-Membro 
em que a empresa do país terceiro tem a 
sua atividade mais importante. O 
estabelecimento dessa sucursal deve ser 
sujeito ao registo pela AEVMM. Uma vez 
autorizada pela AEVMM, a sucursal deve 
ser objeto de supervisão no Estado-
Membro em que está estabelecida. A 
empresa do país terceiro deve poder 
prestar serviços em outros 
Estados-Membros através da sua 
sucursal, sob reserva de um procedimento 
de notificação.

Or. en

Justificação

Texto transferido da diretiva para o regulamento.

Alteração 164
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Considerando 28-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-C) As disposições do presente 
Regulamento que regem a prestação de 
serviços por empresas de países terceiros 
na União não deve afetar a possibilidade 
de clientes profissionais ou não 
profissionais estabelecidos na União 
receberem serviços de investimento de 
uma empresa de um país terceiro 
prestados unicamente por sua iniciativa. 
Neste caso, os serviços prestados pela 
empresa de um país terceiro não devem 
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ser considerados como sendo prestados no 
território da União.

Or. en

Justificação

Transferido da diretiva para o regulamento.

Alteração 165
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) O objetivo das informações sobre 
transações consiste em controlar os 
abusos de mercado. Nos segmentos de 
mercado com um elevado volume isto 
pode conduzir a mais informações do que 
aquelas que podem ser processadas, até 
que estejam disponíveis melhores 
ferramentas tecnológicas. A AEVMM 
deve elaborar um relatório sobre todos os 
segmentos de mercado que já estão 
cobertos por outros relatórios, como por 
exemplo, os repositórios de transações, ou 
cujo risco seja reduzido ou para os quais 
já existam outras garantias.

Or. en

Alteração 166
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) O Regulamento [EMIR] estabelece os 
critérios segundo os quais determinadas 

Suprimido
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classes de derivados OTC devem estar 
sujeitas à obrigação de compensação. 
Evita também distorções de concorrência, 
ao exigir o acesso não discriminatório às 
contrapartes centrais (CCP) que oferecem 
compensação de derivados OTC a espaços 
ou organizações de negociação, e acesso 
não discriminatório aos fluxos de dados 
sobre transações plataformas de 
negociação às CCP que ofereçam 
compensação de derivados OTC. Como os 
derivados OTC são definidos como 
contratos sobre instrumentos derivados 
cuja execução não se realiza num 
mercado regulamentado, é necessário 
introduzir requisitos semelhantes aos 
exigidos aos mercados regulamentados, 
no âmbito deste Regulamento. Os 
instrumentos derivados negociados em 
mercados regulamentados também devem 
estar sujeitos à obrigação de 
compensação, desde que a AEVMM assim
o tenha decidido.

Or. en

Justificação

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Alteração 167
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Considerando 31
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Texto da Comissão Alteração

(31) O Regulamento [EMIR] estabelece os 
critérios segundo os quais determinadas 
classes de derivados OTC devem estar 
sujeitas à obrigação de compensação. Evita 
também distorções de concorrência, ao 
exigir o acesso não discriminatório às 
contrapartes centrais (CCP) que oferecem 
compensação de derivados OTC a espaços 
ou organizações de negociação, e acesso 
não discriminatório aos fluxos de dados 
sobre transações plataformas de 
negociação às CCP que ofereçam 
compensação de derivados OTC. Como os 
derivados OTC são definidos como 
contratos sobre instrumentos derivados 
cuja execução não se realiza num mercado 
regulamentado, é necessário introduzir 
requisitos semelhantes aos exigidos aos 
mercados regulamentados, no âmbito deste 
Regulamento. Os instrumentos derivados 
negociados em mercados regulamentados 
também devem estar sujeitos à obrigação 
de compensação, desde que a AEVMM 
assim o tenha decidido.

(31) O Regulamento [EMIR] estabelece os 
critérios segundo os quais determinadas 
classes de derivados OTC devem estar 
sujeitas à obrigação de compensação. Evita 
também distorções de concorrência, ao 
exigir o acesso não discriminatório às 
contrapartes centrais (CCP) que oferecem 
compensação de derivados OTC a espaços 
ou organizações de negociação, e acesso 
não discriminatório aos fluxos de dados 
sobre transações plataformas de 
negociação às CCP que ofereçam 
compensação de derivados OTC. Como os 
derivados OTC são definidos como 
contratos sobre instrumentos derivados 
cuja execução não se realiza num mercado 
regulamentado, é necessário introduzir 
requisitos semelhantes aos exigidos aos 
mercados regulamentados, no âmbito deste 
Regulamento. Os instrumentos derivados 
negociados em mercados regulamentados, 
MTF ou OTF também devem estar 
sujeitos à obrigação de compensação, 
desde que a AEVMM assim o tenha 
decidido.

Or. en

Justificação

Todas as plataformas de negociação que estão a ser utilizadas para negociar instrumentos 
derivados devem garantir que sujeitas a uma obrigação de compensação central, a fim de 
reduzir o risco sistémico associado a essas operações e instrumentos.

Alteração 168
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Para além dos requisitos da Diretiva Suprimido
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2004/39/CE, que impedem os 
Estados-Membros de restringir 
indevidamente o acesso a infraestruturas 
de pós-negociação, como as CCP e os 
mecanismos de liquidação, é necessário 
que este Regulamento elimine diversos 
outros entraves de natureza comercial que 
podem ser utilizados para impedir a 
concorrência na compensação de 
instrumentos financeiros. A fim de evitar 
práticas discriminatórias, as CCP deverão 
aceitar a compensação de transações 
executadas em diferentes espaços ou 
organizações de negociação, na medida 
em que os mesmos cumpram os requisitos 
técnicos e operacionais definidos pela 
CCP. O acesso só deve ser negado se não 
forem cumpridos alguns critérios de 
acesso definidos em atos delegados.

Or. en

Justificação

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Alteração 169
Werner Langen

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Para além dos requisitos da Diretiva Suprimido
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2004/39/CE, que impedem os 
Estados-Membros de restringir 
indevidamente o acesso a infraestruturas 
de pós-negociação, como as CCP e os 
mecanismos de liquidação, é necessário 
que este Regulamento elimine diversos 
outros entraves de natureza comercial que 
podem ser utilizados para impedir a 
concorrência na compensação de 
instrumentos financeiros. A fim de evitar 
práticas discriminatórias, as CCP deverão 
aceitar a compensação de transações 
executadas em diferentes espaços ou 
organizações de negociação, na medida 
em que os mesmos cumpram os requisitos 
técnicos e operacionais definidos pela 
CCP. O acesso só deve ser negado se não 
forem cumpridos alguns critérios de 
acesso definidos em atos delegados.

Or. de

Justificação

Fora da UE, não são envidados esforços de regulação comparáveis. Por conseguinte, as 
alterações introduzidas pelo artigo 28.° do Regulamento MiFIR colocam os espaços ou 
organizações de negociação e as CCP da UE em desvantagem competitiva face aos seus 
concorrentes de países terceiros.

Alteração 170
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Para além dos requisitos da Diretiva 
2004/39/CE, que impedem os 
Estados-Membros de restringir 
indevidamente o acesso a infraestruturas de 
pós-negociação, como as CCP e os 
mecanismos de liquidação, é necessário 
que este Regulamento elimine diversos 
outros entraves de natureza comercial que 
podem ser utilizados para impedir a 

(32) Para além dos requisitos da Diretiva 
2004/39/CE, que impedem os 
Estados-Membros de restringir 
indevidamente o acesso a infraestruturas de 
pós-negociação, como as CCP e os 
mecanismos de liquidação, é necessário 
que este Regulamento elimine diversos 
outros entraves de natureza comercial que 
podem ser utilizados para impedir a 
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concorrência na compensação de 
instrumentos financeiros. A fim de evitar 
práticas discriminatórias, as CCP deverão 
aceitar a compensação de transações 
executadas em diferentes espaços ou 
organizações de negociação, na medida em 
que os mesmos cumpram os requisitos 
técnicos e operacionais definidos pela 
CCP. O acesso só deve ser negado se não 
forem cumpridos alguns critérios de
acesso definidos em atos delegados.

concorrência na compensação de 
instrumentos financeiros. A fim de evitar 
práticas discriminatórias, as CCP deverão 
aceitar a compensação de transações 
executadas em diferentes espaços ou 
organizações de negociação, na medida em 
que os mesmos cumpram os requisitos 
técnicos e operacionais definidos pela
CCP. O acesso só deve ser negado se o
acesso constituir uma séria ameaça para a 
estabilidade do sistema financeiro.

Or. en

Alteração 171
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Para além dos requisitos da Diretiva 
2004/39/CE, que impedem os 
Estados-Membros de restringir 
indevidamente o acesso a infraestruturas de 
pós-negociação, como as CCP e os 
mecanismos de liquidação, é necessário 
que este Regulamento elimine diversos 
outros entraves de natureza comercial que 
podem ser utilizados para impedir a 
concorrência na compensação de 
instrumentos financeiros. A fim de evitar 
práticas discriminatórias, as CCP deverão 
aceitar a compensação de transações 
executadas em diferentes espaços ou 
organizações de negociação, na medida em 
que os mesmos cumpram os requisitos 
técnicos e operacionais definidos pela 
CCP. O acesso só deve ser negado se não 
forem cumpridos alguns critérios de acesso 
definidos em atos delegados.

(32) Para além dos requisitos da Diretiva 
2004/39/CE, que impedem os 
Estados-Membros de restringir 
indevidamente o acesso a infraestruturas de 
pós-negociação, como as CCP e os 
mecanismos de liquidação, é necessário 
que este Regulamento elimine diversos 
outros entraves de natureza comercial que 
podem ser utilizados para impedir a 
concorrência na compensação de valores 
mobiliários e instrumentos do mercado 
monetário. A fim de evitar práticas 
discriminatórias, as CCP deverão aceitar a 
compensação de transações executadas em 
diferentes espaços ou organizações de 
negociação, na medida em que os mesmos 
cumpram os requisitos técnicos e 
operacionais definidos pela CCP. O acesso 
só deve ser negado se não forem cumpridos 
alguns critérios de acesso definidos em 
atos delegados.

Or. en
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Alteração 172
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os espaços ou organizações de 
negociação também devem ser obrigados 
a permitir o acesso, de forma transparente 
e não discriminatória, às CCP que 
pretendam fazer a compensação de 
transações executadas nesses espaços ou 
organizações de negociação, inclusive o 
acesso a fluxos de dados sobre transações. 
As licenças e o acesso a informação sobre 
índices e outros «índice de referências» 
utilizados para determinar o valor de 
instrumentos financeiros também devem 
ser concedidos, de forma não 
discriminatória, às CCP e a outros 
espaços ou organizações de negociação. A 
eliminação de entraves e práticas não 
discriminatórias tem por objetivo 
aumentar a concorrência na 
compensação e negociação de 
instrumentos financeiros, com vista a 
reduzir as despesas de investimento e de 
empréstimos, eliminar as deficiências e 
promover a inovação nos mercados da 
União. A Comissão deve continuar a 
acompanhar de perto a evolução das 
infraestruturas de pós-negociação e, se 
necessário, deverá intervir para evitar 
distorções da concorrência no mercado 
interno.

Suprimido

Or. en

Justificação

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
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in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.

Alteração 173
Werner Langen

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os espaços ou organizações de 
negociação também devem ser obrigados 
a permitir o acesso, de forma transparente 
e não discriminatória, às CCP que 
pretendam fazer a compensação de 
transações executadas nesses espaços ou 
organizações de negociação, inclusive o 
acesso a fluxos de dados sobre transações. 
As licenças e o acesso a informação sobre 
índices e outros «índice de referências» 
utilizados para determinar o valor de 
instrumentos financeiros também devem 
ser concedidos, de forma não 
discriminatória, às CCP e a outros 
espaços ou organizações de negociação. A 
eliminação de entraves e práticas não 
discriminatórias tem por objetivo 
aumentar a concorrência na 
compensação e negociação de 
instrumentos financeiros, com vista a 
reduzir as despesas de investimento e de 
empréstimos, eliminar as deficiências e 
promover a inovação nos mercados da 
União. A Comissão deve continuar a 
acompanhar de perto a evolução das 
infraestruturas de pós-negociação e, se 
necessário, deverá intervir para evitar 
distorções da concorrência no mercado 
interno.

Suprimido

Or. de
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Justificação

Fora da UE, não são envidados esforços de regulação comparáveis. Por conseguinte, as 
alterações introduzidas pelo artigo 28.° do Regulamento MiFIR colocam os espaços ou 
organizações de negociação e as CCP da UE em desvantagem competitiva face aos seus 
concorrentes de países terceiros.

Alteração 174
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os espaços ou organizações de 
negociação também devem ser obrigados a 
permitir o acesso, de forma transparente e 
não discriminatória, às CCP que pretendam 
fazer a compensação de transações 
executadas nesses espaços ou organizações 
de negociação, inclusive o acesso a fluxos 
de dados sobre transações. As licenças e o 
acesso a informação sobre índices e outros 
«índice de referências» utilizados para 
determinar o valor de instrumentos 
financeiros também devem ser concedidos, 
de forma não discriminatória, às CCP e a 
outros espaços ou organizações de 
negociação. A eliminação de entraves e 
práticas não discriminatórias tem por 
objetivo aumentar a concorrência na 
compensação e negociação de instrumentos 
financeiros, com vista a reduzir as despesas 
de investimento e de empréstimos, eliminar 
as deficiências e promover a inovação nos 
mercados da União. A Comissão deve 
continuar a acompanhar de perto a 
evolução das infraestruturas de pós-
negociação e, se necessário, deverá intervir 
para evitar distorções da concorrência no 
mercado interno.

(33) Os espaços ou organizações de 
negociação também devem ser obrigados a 
permitir o acesso, de forma transparente e 
não discriminatória, às CCP que pretendam 
fazer a compensação de transações 
executadas nesses espaços ou organizações 
de negociação, inclusive o acesso a fluxos 
de dados sobre transações. O direito de 
acesso de uma CCP a uma plataforma de 
negociação deve estar ser sujeita a 
critérios transparentes, proporcionados e
neutros, incluindo critérios relacionados 
com a segurança e com a procura pelos 
clientes, bem como a quaisquer acordos 
de interoperabilidade necessários. A fim 
de permitir o pleno desenvolvimento de 
um mercado único competitivo para todos 
os instrumentos financeiros, incluindo os 
derivados negociados em bolsa, é 
necessário que os índices de referência 
sejam sujeitos a uma autorização 
obrigatória não-exclusiva nas plataformas 
de negociação e CCP adequados. O acesso 
a informação sobre índices e índices de 
referências utilizados para determinar o 
valor de instrumentos financeiros também 
devem ser concedidos, de forma não 
discriminatória, às CCP e a outros espaços 
ou organizações de negociação. O acesso a 
informações sobre índices e índices de 
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referências utilizados para determinar o 
valor de instrumentos financeiros deve i 
igualmente ser concedido, de forma não 
discriminatória, às CCP e a outros 
espaços ou organizações de negociação. 
Qualquer espaço ou organização de 
negociação ou CCP pode cobrar aos 
intervenientes uma taxa pelos serviços 
prestados equivalente à recuperação dos 
custos acrescida de um lucro razoável. A
recuperação dos custos refere-se aos 
custos diretamente imputáveis aos 
serviços prestados no âmbito do índice dos 
serviços. A eliminação de entraves e 
práticas não discriminatórias tem por 
objetivo aumentar a concorrência na 
compensação e negociação de instrumentos 
financeiros, com vista a reduzir as despesas 
de investimento e de empréstimos, eliminar 
as deficiências e promover a inovação nos 
mercados da União. A Comissão deve 
continuar a acompanhar de perto a 
evolução das infraestruturas de pós-
negociação e, se necessário, deverá intervir 
para evitar distorções da concorrência no 
mercado interno.

Or. en

Justificação

O texto atual não permite limitar o aumento dos custos quando se utilizam índices de 
referência. Os índices de referência são fundamentais para referências aquando da 
negociação e para apoiar a melhor execução possível das operações. Se estabelecermos estes 
limites, assegurar-se-á que os custos não serão brutalmente aumentados, o que conduziria a 
um lucro inferior para os investidores finais.

Alteração 175
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os espaços ou organizações de (33) Os espaços ou organizações de 
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negociação também devem ser obrigados a 
permitir o acesso, de forma transparente e 
não discriminatória, às CCP que pretendam 
fazer a compensação de transações 
executadas nesses espaços ou organizações 
de negociação, inclusive o acesso a fluxos 
de dados sobre transações. As licenças e o 
acesso a informação sobre índices e outros 
«índice de referências» utilizados para 
determinar o valor de instrumentos 
financeiros também devem ser concedidos, 
de forma não discriminatória, às CCP e a 
outros espaços ou organizações de 
negociação. A eliminação de entraves e 
práticas não discriminatórias tem por 
objetivo aumentar a concorrência na 
compensação e negociação de instrumentos 
financeiros, com vista a reduzir as despesas 
de investimento e de empréstimos, eliminar 
as deficiências e promover a inovação nos 
mercados da União. A Comissão deve 
continuar a acompanhar de perto a 
evolução das infraestruturas de pós-
negociação e, se necessário, deverá intervir 
para evitar distorções da concorrência no 
mercado interno.

negociação também devem ser obrigados a 
permitir o acesso a dados relevantes, de 
forma transparente e não discriminatória, 
às CCP que pretendam fazer a 
compensação de transações executadas 
nesses espaços ou organizações de 
negociação. O direito de acesso de uma 
CCP a um espaço ou organização de 
negociação deve permitir que várias CCP 
utilizem dados pós negociação da mesma 
plataforma de negociação. Todavia, isto 
não deve conduzir à interoperabilidade 
para a compensação de derivados ou 
gerar uma fragmentação da liquidez. As 
licenças e o acesso a informação sobre 
índices e outros «índice de referências» 
utilizados para determinar o valor de 
instrumentos financeiros também devem 
ser concedidos, de forma não 
discriminatória, às CCP e a outros espaços 
ou organizações de negociação. A 
eliminação de entraves e práticas não 
discriminatórias tem por objetivo aumentar 
a concorrência na compensação e 
negociação de instrumentos financeiros, 
com vista a reduzir as despesas de 
investimento e de empréstimos, eliminar as 
deficiências e promover a inovação nos 
mercados da União. A Comissão deve 
continuar a acompanhar de perto a 
evolução das infraestruturas de pós-
negociação e, se necessário, deverá intervir 
para evitar distorções da concorrência no 
mercado interno.

Or. en

Alteração 176
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os espaços ou organizações de (33) Os espaços ou organizações de 
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negociação também devem ser obrigados a 
permitir o acesso, de forma transparente e 
não discriminatória, às CCP que pretendam 
fazer a compensação de transações 
executadas nesses espaços ou organizações 
de negociação, inclusive o acesso a fluxos 
de dados sobre transações. As licenças e o 
acesso a informação sobre índices e outros 
«índice de referências» utilizados para 
determinar o valor de instrumentos 
financeiros também devem ser concedidos, 
de forma não discriminatória, às CCP e a 
outros espaços ou organizações de 
negociação. A eliminação de entraves e 
práticas não discriminatórias tem por 
objetivo aumentar a concorrência na 
compensação e negociação de instrumentos 
financeiros, com vista a reduzir as despesas 
de investimento e de empréstimos, eliminar 
as deficiências e promover a inovação nos 
mercados da União. A Comissão deve 
continuar a acompanhar de perto a 
evolução das infraestruturas de pós-
negociação e, se necessário, deverá intervir 
para evitar distorções da concorrência no 
mercado interno.

negociação também devem ser obrigados a 
permitir o acesso, de forma transparente e 
não discriminatória, às CCP que pretendam 
fazer a compensação de transações 
executadas nesses espaços ou organizações 
de negociação, inclusive o acesso a fluxos 
de dados sobre transações. No 
Regulamento (UE) n.º ... / ... [EMIR],  a 
interoperabilidade é limitada a 
instrumentos cotados e a AEVMM deve 
comunicar até 2014 se é adequado 
alargar esse âmbito a outros instrumentos 
financeiros. Nenhuma disposição do 
Regulamento EMIR impede as partes de 
concluir acordos de interoperabilidade 
bilaterais para ações, derivados ou outros 
instrumentos. As licenças e o acesso a 
informação sobre índices e outros «índice 
de referências» utilizados para determinar 
o valor de instrumentos financeiros 
também devem ser concedidos, de forma 
não discriminatória, às CCP e a outros 
espaços ou organizações de negociação. A 
eliminação de entraves e práticas não 
discriminatórias tem por objetivo aumentar 
a concorrência na compensação e 
negociação de instrumentos financeiros, 
com vista a reduzir as despesas de 
investimento e de empréstimos, eliminar as 
deficiências e promover a inovação nos 
mercados da União. A Comissão deve 
continuar a acompanhar de perto a 
evolução das infraestruturas de pós-
negociação e, se necessário, deverá intervir 
para evitar distorções da concorrência no 
mercado interno.

Or. en

Alteração 177
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Considerando 33
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Texto da Comissão Alteração

(33) Os espaços ou organizações de 
negociação também devem ser obrigados a 
permitir o acesso, de forma transparente e 
não discriminatória, às CCP que pretendam 
fazer a compensação de transações 
executadas nesses espaços ou organizações 
de negociação, inclusive o acesso a fluxos 
de dados sobre transações. As licenças e o 
acesso a informação sobre índices e outros
«índice de referências» utilizados para 
determinar o valor de instrumentos 
financeiros também devem ser concedidos, 
de forma não discriminatória, às CCP e a 
outros espaços ou organizações de 
negociação. A eliminação de entraves e 
práticas não discriminatórias tem por 
objetivo aumentar a concorrência na 
compensação e negociação de instrumentos 
financeiros, com vista a reduzir as despesas 
de investimento e de empréstimos, eliminar 
as deficiências e promover a inovação nos 
mercados da União. A Comissão deve 
continuar a acompanhar de perto a 
evolução das infraestruturas de pós-
negociação e, se necessário, deverá intervir 
para evitar distorções da concorrência no 
mercado interno.

(33) Os espaços ou organizações de 
negociação também devem ser obrigados a 
permitir o acesso, de forma transparente e 
não discriminatória, às CCP que pretendam 
fazer a compensação de transações 
executadas nesses espaços ou organizações 
de negociação, inclusive o acesso a fluxos 
de dados sobre transações, a menos que o 
direito de acesso conduza a um risco 
operacional acrescido e à fragmentação 
da liquidez. A aprovação de um novo 
acesso deve ser apresentada aos 
participantes no mercado e aos membros 
da CCP. As licenças e o acesso a 
informação sobre índices e outros «índice 
de referências» utilizados para determinar 
o valor de instrumentos financeiros 
também devem ser concedidos, de forma 
não discriminatória, às CCP e a outros 
espaços ou organizações de negociação. A 
eliminação de entraves e práticas não 
discriminatórias tem por objetivo aumentar 
a concorrência na compensação e 
negociação de instrumentos financeiros, 
com vista a reduzir as despesas de 
investimento e de empréstimos, eliminar as 
deficiências e promover a inovação nos 
mercados da União. A Comissão deve 
continuar a acompanhar de perto a 
evolução das infraestruturas de pós-
negociação e, se necessário, deverá intervir 
para evitar distorções da concorrência no 
mercado interno.

Or. en

Alteração 178
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 34
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Texto da Comissão Alteração

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

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

* (Esta modificação aplica-se à 
globalidade do texto; a sua adoção impõe 
adaptações correspondentes em todo o 
texto).

Or. en

Justificação

A presente proposta visa assegurar que o MiFIR estabelecerá um regime adequado para as 
empresas de investimento e os operadores de mercado de países terceiros, ao invés de 
estabelecer um regime que inclui apenas alguns serviços prestados por empresas de 
investimento. Este regime zelará por que todos os serviços oferecidos por empresas de 
investimento e operadores de mercado de países terceiros que têm acesso à UE estejam 
incluídos no âmbito de aplicação do MiFIR. As novas propostas devem indicar claramente 
que regras serão aplicadas aos operadores de mercado e que normas da UE, caso existam, 
não serão aplicáveis.
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Alteração 179
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Muitos serviços e atividades de investimento são prestados no contexto de relações 
duradouras entre a empresa e o cliente. Se, por exemplo, as empresas de países terceiros 
forem proibidas de fornecer informações e prestar consultoria aos clientes que possuem, 
estar-se-ia a limitar indevidamente o acesso dos investidores e das contrapartes da UE aos 
serviços prestados por essas empresas de países terceiros.

Alteração 180
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

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

países terceiros, e proporcionar um grau de 
proteção comparável aos clientes não 
profissionais da UE que contratem 
serviços de empresas de países terceiros.

Or. en

Alteração 181
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

(34) A prestação de serviços dentro da 
União por empresas de países terceiros está 
sujeita aos regimes e requisitos nacionais. 
Esses regimes são substancialmente 
distintos e as empresas autorizadas em 
conformidade com eles não beneficiam da 
liberdade de prestação de serviços nem da 
liberdade de estabelecimento em 
Estados-Membros diferentes daquele em 
que se encontrem estabelecidas. Afigura-se 
apropriado introduzir um quadro 
regulamentar comum ao nível da União. 
Esse regime deve harmonizar o quadro 
fragmentado existente, garantir a certeza e 
o tratamento uniforme das empresas de 
países terceiros que acedam à União, 
garantir que a Comissão efetuou uma 
avaliação de equivalência relativamente ao 
quadro regulamentar e de supervisão dos 
países terceiros, e proporcionar um grau de 
proteção comparável aos investidores da 
UE que contratem serviços de empresas de 
países terceiros. Ao aplicar os requisitos 
relativos a empresas de países terceiros, a 
Comissão e os Estados-Membros devem 
ter em consideração o papel central que a 
UE desempenha nos mercados 
financeiros mundiais, a interdependência 
dos mercados financeiros europeus e de 
países terceiros, e os benefícios para os 
investidores da UE, os cidadãos, as 
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empresas, as autoridades públicas e para 
a economia europeia decorrentes do 
comércio internacional. Tendo isto em 
mente, a aplicação dos requisitos relativos 
a países terceiros não deve, exceto quando 
justificado com preocupações prudenciais 
objetivas e assentes em provas, impedir os 
investidores e emitentes da UE de investir 
em países terceiros ou obter 
financiamentos de países terceiros, nem, 
inversamente, impedir investidores e 
emitentes de países terceiros de investir, 
mobilizar capital, ou obter outros serviços 
financeiros nos mercados europeus.

Or. en

Alteração 182
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

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

UE que contratem serviços de empresas de 
países terceiros. Ao aplicar os requisitos 
relativos a empresas de países terceiros, a 
Comissão e os Estados-Membros devem 
ter em consideração o papel central que a 
União desempenha nos mercados 
financeiros mundiais, a importância da 
abertura para atrair investimentos, a 
necessidade de preservar os centros 
financeiros europeus, a interdependência 
dos mercados financeiros da UE e dos 
países terceiros, assim como os benefícios 
para os investidores e emitentes, os 
cidadãos, as empresas e as autoridades 
públicas da UE, bem como para a 
economia europeia, decorrentes do 
comércio internacional. Tendo em conta o 
vasto âmbito dos serviços financeiros que 
necessitam de uma autorização ao abrigo 
da MIFID, a aplicação dos requisitos 
relativos a países terceiros não deve, 
exceto quando justificado com 
preocupações prudenciais objetivas e 
assentes em provas, ter o efeito de impedir 
os investidores e emitentes da UE de 
investir em países terceiros ou obter 
financiamentos de países terceiros, nem 
impedir investidores e emitentes de países 
terceiros de investir, mobilizar capital, ou 
obter outros serviços financeiros nos 
mercados europeus.

Or. en

Justificação

A fim de promover a prosperidade, o crescimento, o emprego e a estabilidade financeira da 
UE, é necessário proteger a boa interação entre os investidores e emitentes europeus e os 
mercados e prestadores de serviços de países terceiros e continuar a atrair investidores e 
emitentes de países terceiros para investir em mercados da UE e mobilizar capital através 
destes.

Alteração 183
Sławomir Witold Nitras



AM\901839PT.doc 89/186 PE489.472v01-00

PT

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

(34) A prestação de serviços dentro da 
União por empresas de países terceiros está 
sujeita aos regimes e requisitos nacionais. 
Esses regimes são substancialmente 
distintos e as empresas autorizadas em 
conformidade com eles não beneficiam da 
liberdade de prestação de serviços nem da 
liberdade de estabelecimento em 
Estados-Membros diferentes daquele em 
que se encontrem estabelecidas. Além 
disso, permitir que empresas de países 
terceiros prestem serviços às contrapartes 
elegíveis estabelecidas na UE sem lhes 
exigir que estabeleçam uma filial na UE 
fará com que essas empresas não sejam 
objeto de supervisão no Estado-Membro 
onde operam, nem das obrigações 
resultantes das normas propostas. 
Portanto, afigura-se apropriado introduzir 
um quadro regulamentar comum ao nível 
da União. Esse regime deve harmonizar o 
quadro fragmentado existente, garantir a 
certeza e o tratamento uniforme das 
empresas de países terceiros que acedam à 
União, garantir que a Comissão efetuou 
uma avaliação de equivalência 
relativamente ao quadro regulamentar e de 
supervisão dos países terceiros, e 
proporcionar um grau de proteção 
comparável aos investidores da UE que 
contratem serviços de empresas de países
terceiros.

Or. pl

Alteração 184
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(34-A) Aquando da determinação da 
equivalência efetiva dos regimes dos 
países terceiros, a Comissão deve limitar-
se às disposições acordadas em instâncias 
internacionais como o G20. Não obstante 
as regras relativas à obrigação de 
negociação de derivados deverem ser o 
mais coordenadas possível, de acordo com 
o EMIR, muitos elementos desta diretiva 
extravasam os compromissos do G20 e a 
sua finalidade não é a estabilidade do 
sistema financeiro, pelo que pode não ser 
adequado que os países terceiros os 
adotem diretamente.

Or. en

Alteração 185
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Considerando 34-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-B) Ao realizar as avaliações da 
equivalência dos países terceiros, a 
Comissão deve assegurar que a 
abordagem seguida prioritize os parceiros 
com o maior volume de transações com a 
UE, remetendo os países cujo número de 
empresas que acede aos mercados da UE 
é reduzido para depois da avaliação dos 
mercados mais importantes.

Or. en

Justificação

Dada a limitação dos recursos, é importante prioritizar as jurisdições mais importantes, a 
fim de não interromper as negociações e para obter o maior impacto possível logo após a 
adoção da legislação.
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Alteração 186
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A prestação de serviços a pequenos 
clientes deve depender sempre do 
estabelecimento de uma sucursal na União.
O estabelecimento dessa sucursal ficará 
sujeito a autorização e supervisão dentro da 
União. Deverão ser instituídos mecanismos 
de cooperação adequados entre a 
autoridade competente em questão e a 
autoridade competente do país terceiro. A 
prestação de serviços sem sucursais deverá 
ser limitada às contrapartes elegíveis e 
ficará sujeita a registo pela AEVMM e a 
supervisão no país terceiro. Deverão ser 
instituídos mecanismos de cooperação 
adequados entre a AEVMM e as 
autoridades competentes do país terceiro.

(35) A prestação de serviços a pequenos 
clientes ou a clientes profissionais deve 
depender sempre do estabelecimento de 
uma sucursal na União. O estabelecimento 
dessa sucursal ficará sujeito a autorização e 
supervisão dentro da União. Deverão ser 
instituídos mecanismos de cooperação 
adequados entre a autoridade competente 
em questão e a autoridade competente do 
país terceiro. A prestação de serviços sem 
sucursais deverá ser limitada às 
contrapartes elegíveis e ficará sujeita a 
registo pela AEVMM e a supervisão no 
país terceiro. Deverão ser instituídos 
mecanismos de cooperação adequados 
entre a AEVMM e as autoridades 
competentes do país terceiro.

Or. en

Justificação

The Commission’s proposal covers provisions for investment firms offering services to retail 
clients and eligible counterparties but does not cover professional clients. It is the intention of 
the Commission to ensure the highest level of investor protection for both retail and 
professional clients. Therefore there must be a explicit inclusion of professional clients in the 
text and the same provisions of branch requirements and authorisation must apply to both 
retail and professional clients. The purpose of this inclusion is to avoid legal loopholes in the 
text and to ensure that ‘professional investors’ are not treated as ‘eligible counterparties’.

Alteração 187
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Considerando 35
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Texto da Comissão Alteração

(35) A prestação de serviços a pequenos 
clientes deve depender sempre do 
estabelecimento de uma sucursal na União.
O estabelecimento dessa sucursal ficará 
sujeito a autorização e supervisão dentro da 
União. Deverão ser instituídos mecanismos 
de cooperação adequados entre a 
autoridade competente em questão e a 
autoridade competente do país terceiro. A 
prestação de serviços sem sucursais 
deverá ser limitada às contrapartes 
elegíveis e ficará sujeita a registo pela 
AEVMM e a supervisão no país terceiro. 
Deverão ser instituídos mecanismos de 
cooperação adequados entre a AEVMM e 
as autoridades competentes do país 
terceiro.

(35) As empresas de países terceiros que 
estabeleçam uma sucursal na União, no 
âmbito do quadro comum da União para 
as sucursais, devem poder oferecer 
serviços e atividades em toda a União aos 
clientes não profissionais a partir dessa 
sucursal, sem que isto impeça um cliente 
não profissional de receber serviços de 
uma empresa de um país terceiro por 
iniciativa exclusiva do próprio cliente ou 
de receber serviços de outro modo fora da 
União (ou em conformidade com um 
regime nacional). O estabelecimento dessa 
sucursal ficará sujeito a autorização e 
supervisão dentro da União. Deverão ser 
instituídos mecanismos de cooperação 
adequados entre a autoridade competente 
em questão e a autoridade competente do 
país terceiro. Uma vez autorizada, a 
sucursal deve ser objeto de supervisão no
Estado-Membro em que está estabelecida; 
a empresa do país terceiro deve poder 
prestar serviços noutros 
Estados-Membros através da sucursal que 
foi autorizada e que é objeto de 
supervisão, sob reserva de um 
procedimento de notificação.

Or. en

Justificação

Muitos serviços e atividades de investimento são prestados no contexto de relações 
duradouras entre a empresa e o cliente. Se, por exemplo, as empresas de países terceiros 
forem proibidas de fornecer informações e prestar consultoria aos clientes que possuem, 
estar-se-ia a limitar indevidamente o acesso dos investidores e das contrapartes da UE aos 
serviços prestados por essas empresas de países terceiros.

Alteração 188
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Considerando 35
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Texto da Comissão Alteração

(35) A prestação de serviços a pequenos 
clientes deve depender sempre do 
estabelecimento de uma sucursal na União.
O estabelecimento dessa sucursal ficará 
sujeito a autorização e supervisão dentro da 
União. Deverão ser instituídos mecanismos 
de cooperação adequados entre a 
autoridade competente em questão e a 
autoridade competente do país terceiro. A 
prestação de serviços sem sucursais deverá 
ser limitada às contrapartes elegíveis e 
ficará sujeita a registo pela AEVMM e a 
supervisão no país terceiro. Deverão ser 
instituídos mecanismos de cooperação 
adequados entre a AEVMM e as 
autoridades competentes do país terceiro.

(35) A prestação de serviços a pequenos 
clientes deve depender sempre do 
estabelecimento de uma sucursal na União.
O estabelecimento dessa sucursal ficará 
sujeito a autorização e supervisão dentro da 
União. Deverão ser instituídos mecanismos 
de cooperação adequados entre a 
autoridade competente em questão e a 
autoridade competente do país terceiro. A 
prestação de serviços sem sucursais deverá 
ser limitada às contrapartes elegíveis e aos 
clientes profissionais. e ficará sujeita a 
registo pela AEVMM e a supervisão no 
país terceiro. Deverão ser instituídos 
mecanismos de cooperação adequados 
entre a AEVMM e as autoridades 
competentes do país terceiro.

Or. en

Alteração 189
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A prestação de serviços a pequenos 
clientes deve depender sempre do 
estabelecimento de uma sucursal na 
União. O estabelecimento dessa sucursal 
ficará sujeito a autorização e supervisão 
dentro da União. Deverão ser instituídos 
mecanismos de cooperação adequados 
entre a autoridade competente em questão 
e a autoridade competente do país terceiro.
A prestação de serviços sem sucursais 
deverá ser limitada às contrapartes 
elegíveis e ficará sujeita a registo pela 
AEVMM e a supervisão no país terceiro.

(35) A prestação de serviços a pequenos 
clientes deve depender sempre do 
estabelecimento de uma filial na União. O 
estabelecimento dessa sucursal ficará 
sujeito a autorização e supervisão dentro da 
União. Deverão ser instituídos mecanismos 
de cooperação adequados entre a 
autoridade competente em questão e a 
autoridade competente do país terceiro. A 
prestação de serviços sem sucursais deverá 
ser limitada às contrapartes elegíveis e 
ficará sujeita a registo pela AEVMM e a 
supervisão no país terceiro. Deverão ser 
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Deverão ser instituídos mecanismos de 
cooperação adequados entre a AEVMM e 
as autoridades competentes do país 
terceiro.

instituídos mecanismos de cooperação 
adequados entre a AEVMM e as 
autoridades competentes do país terceiro.

Or. en

Alteração 190
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) As disposições do presente
Regulamento que regem a prestação de 
serviços por empresas de países terceiros 
na União não deve afetar a possibilidade de 
as entidades estabelecidas na União
contratarem, por própria iniciativa,
serviços de investimento de uma empresa 
de um país terceiro. Quando uma empresa 
de um país terceiro presta serviços a uma 
entidade estabelecida na UE, por iniciativa 
exclusiva desta, tais serviços não devem 
ser considerados como sendo prestados 
dentro do território da União. Quando uma 
empresa de um país terceiro angaria 
clientes ou potenciais clientes na União, 
promove ou faz publicidade a serviços ou 
atividades de investimento em conjunto 
com serviços auxiliares na União, estes não 
devem ser considerados como serviços 
prestados por iniciativa exclusiva do 
cliente.

(36) As disposições do presente
Regulamento que regem a prestação de 
serviços ou atividades por empresas de 
países terceiros na União não devem afetar 
a possibilidade de as pessoas estabelecidas 
na União receberem serviços ou atividades
de investimento prestados por uma 
empresa de um país terceiro, unicamente 
por sua iniciativa, nem a possibilidade de 
as empresas de investimento autorizadas 
nos termos da presente diretiva ou as 
instituições de crédito autorizadas nos 
termos da Diretiva 2006/48/CE que 
prestem serviços ou atividades de 
investimento receberem serviços ou 
atividades de investimento de uma 
empresa de um país terceiro, nem de os 
clientes dessas empresas de investimento 
ou dessas instituições de crédito 
receberem serviços ou atividades de 
investimento de uma empresa de um país 
terceiro, através da empresa de 
investimento ou da instituição de crédito, 
nem que pessoas estabelecidas na União 
recebam serviços ou atividades de 
investimento de empresas de um país 
terceiro, quando esses serviços ou 
atividades são prestados fora da União.
Quando uma empresa de um país terceiro 
presta serviços ou atividades a uma 
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entidade estabelecida na UE, por iniciativa 
exclusiva desta, tais serviços ou atividades
não devem ser considerados como sendo 
prestados dentro do território da União.
Quando uma empresa de um país terceiro 
angaria clientes ou potenciais clientes na 
União, promove ou faz publicidade a 
serviços ou atividades de investimento em 
conjunto com serviços auxiliares na União
(exceto fora do contexto de uma relação 
duradoura entre a empresa do país 
terceiro e a pessoa em questão 
relativamente à prestação desses serviços 
ou atividades), estes não devem ser 
considerados como serviços ou atividades
prestados por iniciativa exclusiva do 
cliente. Quando uma empresa de um país 
terceiro presta serviços ou atividades a 
uma empresa de investimento autorizada 
ao abrigo da presente diretiva ou a uma 
instituição de crédito autorizada ao abrigo 
da Diretiva 2006/48/CE que preste 
serviços ou atividades de investimento, ou 
presta serviços ou atividades por 
intermédio de uma empresa de 
investimento ou de uma instituição de 
crédito nas referidas condições, os 
serviços ou as atividades da empresa do 
país terceiro não devem ser considerados 
como prestados no território da União. A 
empresa de investimento que age como 
intermediária será responsável por 
fornecer ao cliente a proteção prevista na 
presente diretiva para o serviço prestado 
ao cliente. Quando uma pessoa 
estabelecida na União se desloca para o 
exterior da União para receber serviços 
ou atividades de uma empresa de um país 
terceiro, ou quando a prestação 
característica da empresa do país terceiro 
ocorre no exterior da União, os serviços 
ou as atividades não devem ser 
considerados como tendo sido prestados 
na União.

Or. en
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Justificação

Muitos serviços e atividades de investimento são prestados no contexto de relações 
duradouras entre a empresa e o cliente. Se, por exemplo, as empresas de países terceiros 
forem proibidas de fornecer informações e prestar consultoria aos clientes que possuem, 
estar-se-ia a limitar indevidamente o acesso dos investidores e das contrapartes da UE aos 
serviços prestados por essas empresas de países terceiros.

Alteração 191
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) As disposições do presente 
Regulamento que regem a prestação de 
serviços por empresas de países terceiros 
na União não deve afetar a possibilidade de
as entidades estabelecidas na União 
contratarem, por própria iniciativa, 
serviços de investimento de uma empresa 
de um país terceiro. Quando uma empresa 
de um país terceiro presta serviços a uma 
entidade estabelecida na UE, por iniciativa 
exclusiva desta, tais serviços não devem 
ser considerados como sendo prestados 
dentro do território da União. Quando uma 
empresa de um país terceiro angaria 
clientes ou potenciais clientes na União, 
promove ou faz publicidade a serviços ou 
atividades de investimento em conjunto 
com serviços auxiliares na União, estes não 
devem ser considerados como serviços 
prestados por iniciativa exclusiva do 
cliente.

(36) As disposições do presente 
Regulamento que regem a prestação de 
serviços por empresas de países terceiros 
na União não deve afetar a possibilidade de
os clientes não profissionais estabelecidos
na União contratarem, por própria 
iniciativa, serviços de investimento de uma 
empresa de um país terceiro. Quando uma 
empresa de um país terceiro presta serviços 
a um cliente não profissional estabelecido 
na União, por iniciativa exclusiva deste, 
tais serviços não devem ser considerados 
como sendo prestados dentro do território 
da União. Quando uma empresa de um país 
terceiro angaria clientes ou potenciais 
clientes na União, promove ou faz 
publicidade a serviços ou atividades de 
investimento em conjunto com serviços 
auxiliares na União, estes não devem ser 
considerados como serviços prestados por 
iniciativa exclusiva do cliente.

Or. en

Alteração 192
Kay Swinburne
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Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) As disposições do presente 
Regulamento que regem a prestação de 
serviços por empresas de países terceiros 
na União não deve afetar a possibilidade 
de as entidades estabelecidas na União 
contratarem, por própria iniciativa, 
serviços de investimento de uma empresa 
de um país terceiro. Quando uma empresa 
de um país terceiro presta serviços a uma 
entidade estabelecida na UE, por iniciativa
exclusiva desta, tais serviços não devem 
ser considerados como sendo prestados 
dentro do território da União. Quando 
uma empresa de um país terceiro angaria 
clientes ou potenciais clientes na União, 
promove ou faz publicidade a serviços ou 
atividades de investimento em conjunto 
com serviços auxiliares na União, estes 
não devem ser considerados como 
serviços prestados por iniciativa exclusiva 
do cliente.

(36) Uma empresa de um país terceiro não 
deve estar sujeita a autorização ou a 
registo na UE quando presta serviços por 
iniciativa de um cliente da UE, se os 
serviços forem prestados unicamente a 
empresas autorizadas nos termos da 
Diretiva MIFID, ou se o serviço for 
prestado exclusivamente fora da UE.

Or. en

Justificação

Esta disposição é necessária para que as empresas da UE possam aceder aos mercados de 
países terceiros, tendo em conta que certos países nunca conseguirão atingir níveis 
equivalentes aos da EU, embora continue a ser necessário recorrer a entidades locais para 
executar certas atividades.

Alteração 193
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Verificaram-se várias práticas (37) Verificaram-se várias práticas 
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fraudulentas em mercados secundários a 
pronto de licenças de emissão (LUE), o 
que pode minar a confiança nos regimes de 
comércio de licenças de emissão instituídos 
pela Diretiva 2003/87/CE, e estão a ser 
tomadas medidas para reforçar o sistema 
de registo das LUE e as condições para 
abertura de contas para negociar em LUE.
A fim de reforçar a integridade e 
salvaguardar o funcionamento eficiente 
destes mercados, incluindo a supervisão 
alargada da atividade de negociação, 
afigura-se adequado complementar as 
medidas tomadas ao abrigo da Diretiva 
2003/87/CE, colocando as licenças de 
emissão inteiramente no âmbito desta 
Diretiva e da Diretiva 2003/6/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de janeiro de 2003, relativa ao abuso de 
informação privilegiada e à manipulação 
de mercado (abuso de mercado), e 
classificando-as como instrumentos 
financeiros.

fraudulentas em mercados secundários a 
pronto de licenças de emissão (LUE), o 
que pode minar a confiança nos regimes de 
comércio de licenças de emissão instituídos 
pela Diretiva 2003/87/CE, e estão a ser 
tomadas medidas para reforçar o sistema 
de registo das LUE e as condições para 
abertura de contas para negociar em LUE.
A fim de reforçar a integridade e 
salvaguardar o funcionamento eficiente 
destes mercados, incluindo a supervisão 
alargada da atividade de negociação, 
afigura-se adequado complementar as 
medidas tomadas ao abrigo da Diretiva 
2003/87/CE, colocando as licenças de 
emissão inteiramente no âmbito desta 
Diretiva e da Diretiva 2003/6/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de janeiro de 2003, relativa ao abuso de 
informação privilegiada e à manipulação 
de mercado (abuso de mercado).

Or. en

Alteração 194
Sławomir Witold Nitras

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos delegados nos termos do artigo 
290.º do Tratado. Em especial, devem ser 
adotados atos delegados relativos a 
pormenores específicos referentes a 
definições; características específicas dos 
requisitos de transparência da negociação; 
condições pormenorizadas para concessão 
de derrogações relativas à transparência 
pré-negociação; mecanismos de publicação 
diferida das informações de 
pós-negociação; critérios de aplicação das 

(38) A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos delegados nos termos do artigo 
290.º do Tratado. Em especial, devem ser 
adotados atos delegados relativos a 
pormenores específicos referentes a 
definições; características específicas dos 
requisitos de transparência da negociação; 
condições pormenorizadas para concessão 
de derrogações relativas à transparência 
pré-negociação; mecanismos de publicação 
diferida das informações de pós-
negociação; critérios de aplicação das 
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obrigações de transparência de 
pré-negociação dos internalizadores 
sistemáticos; disposições específicas sobre 
custos relacionadas com a disponibilidade 
de dados de mercado; critérios para 
concessão e recusa de acesso entre espaços 
ou organizações de negociação e CCP; e 
melhor caracterização das condições em 
que as ameaças à proteção dos 
investidores, ao funcionamento ordenado e 
à integridade dos mercados financeiros ou 
à estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro da União podem 
requerer a intervenção da AEVMM.

obrigações de transparência de 
pré-negociação dos internalizadores 
sistemáticos; disposições específicas sobre 
custos relacionadas com a disponibilidade 
de dados de mercado; critérios para 
concessão e recusa de acesso entre espaços 
ou organizações de negociação e CCP; e 
melhor caracterização das condições em 
que as ameaças à proteção dos 
investidores, ao funcionamento ordenado e 
à integridade dos mercados financeiros ou 
à estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro da União podem 
requerer a intervenção da AEVMM. Os 
atos delegados de natureza técnica devem 
ser objeto de consulta prévia à AEVMM.

Or. pl

Alteração 195
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-A) Nos relatórios da Comissão 
relativos ao pacote regulamentar sobre os 
mercados financeiros (incluindo, em 
acréscimo ao presente Regulamento, a 
Diretiva relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros e que revoga a 
Diretiva 2004/39/CE e o Regulamento 
relativo ao abuso de informação 
privilegiada e à manipulação de 
mercado), uma vez decorridos dois anos 
após o início da sua aplicação, importa 
rever esse pacote no seu conjunto, 
podendo a Comissão apresentar as 
propostas adequadas, incluindo propostas 
nos termos das quais todas as ofertas de 
compra ou de venda e as operações 
comerciais teriam de ser notificadas em 
tempo real, não às autoridades 
competentes, mas antes a um sistema 
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designado pela ESMA, através do qual as 
autoridades competentes possam obter 
todas as informações de que necessitem e 
que possa intervir como uma unidade de 
informação unificada e consolidada e um 
sistema de cooperação centralizado, por 
meio do qual possam ser observados os 
abusos registados em diferentes mercados 
e em diferentes países.

Or. fi

Alteração 196
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente Regulamento aplica-se a 
empresas de investimento, instituições de 
crédito autorizadas nos termos da Diretiva
[nova MIFID], que prestam um ou mais 
serviços de investimento e/ou exercem 
atividades de investimento em mercados 
regulamentados.

2. O presente Regulamento aplica-se a 
empresas de investimento e instituições de 
crédito autorizadas nos termos da Diretiva
2006/48/CE, que prestam um ou mais 
serviços de investimento e/ou exercem 
atividades de investimento em mercados 
regulamentados.

Or. en

Justificação

As instituições de crédito não estão autorizadas pela MIFID2. Cf. artigo 1.º, n.º 2 da 
MIFID2.

Alteração 197
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O Título V do presente Regulamento 
também se aplica a todas as contrapartes 
financeiras definidas no [n.º 6 do artigo 2.º] 
e a todas as contrapartes não financeiras 
abrangidas pela [alínea b) do n.º 1 do 
artigo 5.º] do Regulamento [] (EMIR).

3. O Título V do presente Regulamento 
também se aplica a todas as contrapartes 
financeiras definidas no [n.º 6 do artigo 2.º] 
e a todas as contrapartes não financeiras 
abrangidas pela [alínea b) do n.º 1 do 
artigo 10.º] do Regulamento [] (EMIR).

Or. en

Alteração 198
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Título VIII do presente 
Regulamento aplica-se a empresas de 
países terceiros que prestam serviços ou 
atividades de investimento num Estado-
Membro sem recorrer a uma sucursal 
nesse Estado-Membro.

Or. en

Justificação

As disposições do Título VIII aplicam-se apenas a empresas de países terceiros. Estas não 
são empresas de investimento ou instituições de crédito autorizadas ao abrigo da MIFID2.

Alteração 199
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Título VII do presente 
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Regulamento aplica-se igualmente a todas 
as contrapartes financeiras conforme 
definidas no artigo 2.º da Diretiva [nova 
MIFID].

Or. en

Justificação

Não deve haver "isenções gerais" para as instituições financeiras ao abrigo da MIFID/do 
MiFIR, mas deve haver requisitos mínimos que se aplicam a todos. A aplicação do Título VII 
permitiria à AEVMM intervir, pelo menos, em determinadas condições.

Alteração 200
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A divulgação pós-negociação das 
transações referidas nos artigos 19.º e 20.º 
e a obrigação de informação sobre as 
transações enunciadas no artigo 23.º não 
se aplica às transações nas quais um 
banco central do SEBC é contraparte.

Or. en

Justificação

Embora a divulgação das transações executadas pelos bancos centrais como parte dos 
respetivos objetivos estatutários e tarefas não permitiria alcançar uma maior transparência 
para o mercado, a eficácia destas operações, nomeadamente no domínio da política 
monetária ou de operações cambiais, e, por conseguinte, o desempenho destas tarefas pelos 
bancos centrais, que depende da atualidade e da confidencialidade, poderia ficar seriamente 
comprometida com a divulgação de informações sobre essas transações, quer em tempo real 
como com um desfasamento temporal.

Alteração 201
Gunnar Hökmark
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem isentar, 
total ou parcialmente, da aplicação dos 
artigos 7.º, 9.º, 17.º e 20.º, os instrumentos 
financeiros expressos numa moeda 
nacional que não seja uma moeda 
comercial importante. Os 
Estados-Membros devem informar a 
AEVMM sobre a utilização que 
pretendem dar à referida isenção.

Or. en

Justificação

Os requisitos propostos para a transparência e os SI podem ter efeitos extremamente 
negativos para a liquidez dos pequenos mercados de títulos em que os instrumentos são 
expressos numa moeda que não é uma moeda comercial importante, o que conduziria a 
elevados custos para os governos e outros emitentes. Por analogia com o artigo 113.º, n.º 4, 
alínea c) da Diretiva 2009/11/CE, os Estados-Membros devem poder conceder isenções aos 
artigos 7.º, 9.º, 17.º e 20.º, a fim de assegurar o bom funcionamento de novos mercados ou 
dos mercados existentes em zonas monetárias pequenas.

Alteração 202
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. As disposições do Título VIII 
aplicam-se apenas a empresas de países 
terceiros. Estas não são empresas de 
investimento ou instituições de crédito 
autorizadas ao abrigo da Diretiva [nova 
MIFID].

Or. en
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Justificação

As disposições do Título VIII não se aplicam quando a empresa do país terceiro beneficia do 
passaporte.

Alteração 203
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Obrigação de negociar em mercados 
reconhecidos pela Diretiva MIFID

1. Clientes não profissionais e clientes 
profissionais devem concluir transações 
com um volume normal de mercado em 
instrumentos financeiros em:
a) mercados regulamentados;
b) MTF.
Quando um instrumento financeiro não 
está disponível em mercados 
regulamentados ou MTF, os clientes 
profissionais e os clientes não 
profissionais podem concluir transações 
fora de um mercado regulamentado ou de 
um MTF. Este requisito não se aplica às 
contrapartes elegíveis.
2. Sem prejuízo das obrigações 
enunciadas no artigo 24.º, as contrapartes 
elegíveis podem celebrar transações em 
instrumentos financeiros em:
c) mercados regulamentados;
d) MTF;
e) OTF;
f) internalizadores sistemáticos;
g) OTC.
As contrapartes elegíveis apenas podem 
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concluir transações OTC quando as 
características da transação incluírem o 
seu caráter ad hoc e irregular e se forem 
executadas com contrapartes profissionais 
e se fizerem parte de uma relação 
comercial que se caracteriza, em si 
mesma, por negociações superiores ao 
volume normal de mercado e em que as 
negociações se processam fora dos 
sistemas habitualmente utilizados pela 
empresa em questão para as suas 
atividades como internalizador 
sistemático.

Or. en

Alteração 204
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Sistema multilateral»: um sistema 
que reúne ou facilita a reunião de 
interesses de compra e venda em 
instrumentos financeiros, em que o 
operador não assume riscos de capital, 
independentemente do número real de 
ordens que são executadas nas transações 
resultantes;

Or. en

Justificação

The definition of ‘multilateral trading’ should clarify that the main characteristic of 
multilateral trading is the fact that the broker (or market operator) operating the platform is 
not taking on any risks - that is, it is not buying or selling on its own account. If the broker 
were to be taking on capital risks, it would be subject to Systematic Internalisation rules (or 
be considered as doing OTC, if it qualifies for the criteria), which are much more flexible 
than multilateral trading rules. The reference to ‘irrespective of the actual number of orders 
that are executed in the resulting transactions’ is also a necessary classification because in 
the past there has been uncertainty about whether a system that crosses two orders is 
multilateral (it should be clarified that it is).
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Alteração 205
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 2-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) «Sistema bilateral»: um sistema que 
reúne ou facilita a reunião dos interesses 
de compra e venda em instrumentos 
financeiros, em que o operador da 
empresa de investimento assume riscos de 
capital.

Or. en

Justificação

É extremamente importante esclarecer a diferença entre negociação multilateral e 
negociação bilateral. Sem uma distinção clara, as plataformas que atualmente são 
multilaterais podem reclamar ser bilaterais (estando sujeitas a requisitos inferiores). Assim, 
para além de definir o "comércio multilateral", o MiFIR deve igualmente definir o "comércio 
bilateral". Isto deve ser feito de forma que fique claro que a principal característica do 
comércio bilateral é o facto de o intermediário assumir risco de capital.

Alteração 206
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Internalizador sistemático»: uma 
empresa de investimento que, de modo 
organizado, frequente e sistemático,
negoceia por conta própria executando 
ordens de clientes fora de um mercado 
regulamentado ou de um MTF;

(3) «Internalizador sistemático»: uma 
empresa de investimento que, de modo 
organizado, frequente e sistemático, efetua 
negociações bilaterais;

Or. en

Justificação

It is essential to clarify the existing venue classification so as to close the existing loopholes 
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that have allowed certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either 
as a SI or an MTF. Hence it introduces a clearer definition of Systematic Internalisation that 
uses the new and explicit definition of bilateral trading. Hence, Systematic Internalisation is a 
kind of bilateral trading that is done an organised, frequent and systematic basis. The 
reference to own account dealing is deleted because this aspect is already included in the 
bilateral trading definition on which this is based.

Alteração 207
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Internalizador sistemático»: uma 
empresa de investimento que, de modo 
organizado, frequente e sistemático,
negoceia por conta própria executando 
ordens de clientes fora de um mercado 
regulamentado ou de um MTF;

(3) «Internalizador sistemático»: uma 
empresa de investimento que, de modo 
organizado, frequente e sistemático, efetua 
negociações bilaterais;

Or. en

Alteração 208
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Internalizador sistemático»: uma 
empresa de investimento que, de modo 
organizado, frequente e sistemático, 
negoceia por conta própria executando 
ordens de clientes fora de um mercado 
regulamentado ou de um MTF;

(3) «Internalizador sistemático»: uma 
empresa de investimento que, de modo 
organizado, regular e sistemático, 
negoceia por conta própria executando 
ordens de clientes fora de um mercado 
regulamentado ou de um MTF;

Or. en
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Alteração 209
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Internalizador sistemático»: uma 
empresa de investimento que, de modo 
organizado, frequente e sistemático,
negoceia por conta própria executando 
ordens de clientes fora de um mercado 
regulamentado ou de um MTF;

(3) «Internalizador sistemático»: uma 
empresa de investimento que, de modo 
organizado, frequente e sistemático, efetua 
negociações bilaterais;

Or. en

Alteração 210
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Internalizador sistemático»: uma 
empresa de investimento que, de modo 
organizado, frequente e sistemático, 
negoceia por conta própria executando 
ordens de clientes fora de um mercado 
regulamentado ou de um MTF;

(3) «Internalizador sistemático»: uma 
empresa de investimento que, de modo 
organizado, frequente e sistemático, 
negoceia por conta própria executando 
ordens de clientes fora de um mercado 
regulamentado ou de um MTF e cuja 
atividade cumpre os seguintes critérios;

a) A atividade tem um papel comercial 
relevante para a empresa e é realizada de 
acordo com procedimentos e regras não 
discricionários. Os critérios qualitativos e 
quantitativos para avaliar a materialidade 
do papel comercial devem ser definidas 
pela AEVMM;
b) A atividade é realizada por efetivos seus 
ou através de um sistema técnico 
automatizado, afetado para o efeito, 
independentemente de os efetivos ou esse 
sistema serem utilizados exclusivamente 
para esse objetivo;
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c) A atividade encontra-se à disposição 
dos clientes numa base regular ou 
contínua.

Or. en

Alteração 211
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) sistema multilateral, operado e/ou 
gerido por um operador de mercado, que 
permite o encontro ou facilita o encontro 
de múltiplos interesses de compra e venda 
de instrumentos financeiros manifestados 
por terceiros – dentro desse sistema e de 
acordo com as suas regras não 
discricionárias – por forma a que tal 
resulte num contrato relativo a 
instrumentos financeiros admitidos à 
negociação de acordo com as suas regras 
e/ou sistemas e que esteja autorizado e 
funcione de forma regular e em 
conformidade com o disposto no Título III 
da Diretiva [nova MIFID];

(5) sistema multilateral, operado e/ou 
gerido por um operador de mercado, que 
permite o encontro ou facilita o encontro 
de múltiplos interesses de compra e venda 
de instrumentos financeiros manifestados 
por terceiros – dentro desse sistema – por 
forma a que tal resulte num contrato 
relativo a instrumentos financeiros 
admitidos à negociação de acordo com as 
suas regras e/ou sistemas e que esteja 
autorizado e funcione de forma regular e 
em conformidade com o disposto no Título 
III da Diretiva [nova MIFID];

Or. en

Justificação

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while  maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).
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Alteração 212
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) sistema multilateral, operado e/ou 
gerido por um operador de mercado, que 
permite o encontro ou facilita o encontro 
de múltiplos interesses de compra e venda 
de instrumentos financeiros manifestados 
por terceiros – dentro desse sistema e de 
acordo com as suas regras não 
discricionárias – por forma a que tal 
resulte num contrato relativo a 
instrumentos financeiros admitidos à 
negociação de acordo com as suas regras 
e/ou sistemas e que esteja autorizado e 
funcione de forma regular e em 
conformidade com o disposto no Título III 
da Diretiva [nova MIFID];

(5) sistema multilateral, operado e/ou 
gerido por um operador de mercado, que 
permite o encontro ou facilita o encontro 
de múltiplos interesses de compra e venda 
de instrumentos financeiros manifestados 
por terceiros – dentro desse sistema – por 
forma a que tal resulte num contrato 
relativo a instrumentos financeiros 
admitidos à negociação de acordo com as 
suas regras e/ou sistemas e que esteja 
autorizado e funcione de forma regular e 
em conformidade com o disposto no Título 
III da Diretiva [nova MIFID];

Or. en

Justificação

A presente alteração suprime o requisito "não discricionário" da definição de "mercados 
regulamentados" para eliminar a lacuna utilizada pelas redes cruzadas de corretagem para 
contornar a regra. A obrigação de "execução não discricionária" deve ser suprimida tanto da 
definição de "mercado regulamentado" como da de "MTF", tendo em vista separar de forma 
clara a atividade do regime que se aplica à mesma.

Alteração 213
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) sistema multilateral, operado e/ou 
gerido por um operador de mercado, que 

(5) sistema multilateral, operado e/ou 
gerido por um operador de mercado, que 
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permite o encontro ou facilita o encontro 
de múltiplos interesses de compra e venda 
de instrumentos financeiros manifestados 
por terceiros – dentro desse sistema e de 
acordo com as suas regras não 
discricionárias – por forma a que tal 
resulte num contrato relativo a 
instrumentos financeiros admitidos à 
negociação de acordo com as suas regras 
e/ou sistemas e que esteja autorizado e 
funcione de forma regular e em 
conformidade com o disposto no Título III 
da Diretiva [nova MIFID];

permite o encontro ou facilita o encontro 
de múltiplos interesses de compra e venda 
de instrumentos financeiros manifestados 
por terceiros – dentro desse sistema – por 
forma a que tal resulte num contrato 
relativo a instrumentos financeiros 
admitidos à negociação de acordo com as 
suas regras e/ou sistemas e que esteja 
autorizado e funcione de forma regular e 
em conformidade com o disposto no Título 
III da Diretiva [nova MIFID];

Or. en

Justificação

Plataformas de negociação equitativas e ordenadas devem executar as ordens dos 
participantes de forma não discricionária. Isto deve, porém, ser um requisito e não uma 
característica de um mercado regulamentado.

Alteração 214
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) sistema multilateral, operado e/ou 
gerido por um operador de mercado, que 
permite o encontro ou facilita o encontro 
de múltiplos interesses de compra e venda 
de instrumentos financeiros manifestados 
por terceiros – dentro desse sistema e de 
acordo com as suas regras não 
discricionárias – por forma a que tal resulte 
num contrato relativo a instrumentos 
financeiros admitidos à negociação de 
acordo com as suas regras e/ou sistemas e 
que esteja autorizado e funcione de forma 
regular e em conformidade com o disposto 
no Título III da Diretiva [nova MIFID];

(5) sistema multilateral, que reúne pelo 
menos quatro participantes diferentes e 
independentes e em que nenhum 
participante transaciona mais de 30% das 
ordens de transação, operado e/ou gerido 
por um operador de mercado, que permite 
o encontro ou facilita o encontro de 
múltiplos interesses de compra e venda de 
instrumentos financeiros manifestados por 
terceiros – dentro desse sistema e de 
acordo com as suas regras não 
discricionárias – por forma a que tal resulte 
num contrato relativo a instrumentos 
financeiros admitidos à negociação de 
acordo com as suas regras e/ou sistemas e 
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que esteja autorizado e funcione de forma 
regular e em conformidade com o disposto 
no Título III da Diretiva [nova MIFID];

Or. en

Alteração 215
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 5-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) «Sistema multilateral»: considera-se 
um sistema que reúne os interesses de 
compra e venda em instrumentos 
financeiros, em que o operador 
permanece neutro, independentemente do 
número real de ordens que são 
executadas nas transações resultantes;

Or. en

Justificação

Inserção de uma definição para clarificar a distinção entre negociação multilateral e 
negociação bilateral.

Alteração 216
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 5-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) «Sistema bilateral»: considera-se 
um sistema que facilita os interesses de 
compra e venda em instrumentos 
financeiros, em que o operador da 
empresa de investimento assume os seus 
próprios riscos de capital;
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Or. en

Justificação

Inserção de uma definição para clarificar a distinção entre negociação multilateral e 
negociação bilateral.

Alteração 217
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) sistema multilateral, operado por uma 
empresa de investimento ou um operador 
de mercado, que permite o encontro de 
múltiplos interesses de compra e venda de 
instrumentos financeiros manifestados por 
terceiros – dentro desse sistema e de 
acordo com regras não discricionárias –
por forma a que tal resulte num contrato 
em conformidade com o disposto no Título 
II da Diretiva [nova MIFID];

(6) sistema multilateral, operado por uma 
empresa de investimento ou um operador 
de mercado, que permite o encontro de 
múltiplos interesses de compra e venda de 
instrumentos financeiros manifestados por 
terceiros – dentro desse sistema – por
forma a que tal resulte num contrato em 
conformidade com o disposto no Título II 
da Diretiva [nova MIFID];

Or. en

Justificação

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Alteração 218
Sylvie Goulard
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) sistema multilateral, operado por uma 
empresa de investimento ou um operador 
de mercado, que permite o encontro de 
múltiplos interesses de compra e venda de 
instrumentos financeiros manifestados por 
terceiros – dentro desse sistema e de 
acordo com regras não discricionárias –
por forma a que tal resulte num contrato 
em conformidade com o disposto no Título 
II da Diretiva [nova MIFID];

(6) sistema multilateral, operado por uma 
empresa de investimento ou um operador 
de mercado, que permite o encontro de 
múltiplos interesses de compra e venda de 
instrumentos financeiros manifestados por 
terceiros – dentro desse sistema – por 
forma a que tal resulte num contrato em 
conformidade com o disposto no Título II 
da Diretiva [nova MIFID];

Or. en

Justificação

A presente alteração suprime o requisito "não discricionário" da definição de "mercados 
regulamentados" para eliminar a lacuna utilizada pelas redes cruzadas de corretagem para 
contornar a regra.  A obrigação de "execução não discricionária" deve ser suprimida tanto 
da definição de "RM" como da de "MTF", tendo em vista separar de forma clara a atividade 
do regime que se aplica à mesma.

Alteração 219
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) sistema multilateral, operado por uma 
empresa de investimento ou um operador 
de mercado, que permite o encontro de 
múltiplos interesses de compra e venda de 
instrumentos financeiros manifestados por 
terceiros – dentro desse sistema e de 
acordo com regras não discricionárias –
por forma a que tal resulte num contrato 
em conformidade com o disposto no Título 
II da Diretiva [nova MIFID];

(6) sistema multilateral, operado por uma 
empresa de investimento ou um operador 
de mercado, que permite o encontro de 
múltiplos interesses de compra e venda de 
instrumentos financeiros manifestados por 
terceiros – dentro desse sistema – por 
forma a que tal resulte num contrato em 
conformidade com o disposto no Título II 
da Diretiva [nova MIFID];
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Or. en

Justificação

Plataformas de negociação equitativas e ordenadas devem executar as ordens dos 
participantes de forma não discricionária. Isto deve, porém, ser um requisito e não uma 
característica de um MTF.

Alteração 220
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) sistema multilateral, operado por uma 
empresa de investimento ou um operador 
de mercado, que permite o encontro de 
múltiplos interesses de compra e venda de 
instrumentos financeiros manifestados por 
terceiros – dentro desse sistema e de 
acordo com regras não discricionárias –
por forma a que tal resulte num contrato 
em conformidade com o disposto no Título 
II da Diretiva [nova MIFID];

(6) sistema multilateral que reúne pelo 
menos quatro participantes diferentes e 
independentes e em que nenhum dos 
participantes transaciona mais de 30% 
das ordens de transação, operado por uma 
empresa de investimento ou um operador 
de mercado, que permite o encontro de 
múltiplos interesses de compra e venda de 
instrumentos financeiros manifestados por 
terceiros – dentro desse sistema e de 
acordo com regras não discricionárias –
por forma a que tal resulte num contrato 
em conformidade com o disposto no Título 
II da Diretiva [nova MIFID];

Or. en

Alteração 221
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 6-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) negociação no mercado de balcão 
(OTC), negociação bilateral efetuada, 
cumulativamente, por um intermediário 
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fora de uma plataforma, por conta 
própria, de forma pontual, ad hoc e 
irregular com contrapartes elegíveis e 
sempre num volume superior ao volume 
normal de mercado;

Or. en

Justificação

In light of the implementation problems encountered since 2007 related to the OTC definition, 
it is necessary to include in this new and improved definition both positive elements (i.e. what 
characteristics, cumulatively, a trade must have to be considered OTC) and negative elements 
(i.e. what characteristics do not allow a trade to be exempted from the OTC definition). For 
example, it is necessary to clarify that a broker will not be able to avoid the obligations of 
both MTFs and SIs by setting up its platform in a way that combines both multilateral and 
bilateral trading (i.e. client order flow mixed with broker’s own trading book). Moreover, the 
very existence of a platform should suffice to clarify that the trading in this way cannot be 
considered as ‘ad hoc’.

Alteração 222
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 6-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) negociação no mercado de balcão 
(OTC), negociação bilateral efetuada de 
forma pontual, ad hoc e irregular com 
contrapartes elegíveis por um 
intermediário, por conta própria, e sempre 
superior ao volume normal de mercado. 
Qualquer negociação que reúna 
negociações multilaterais e bilaterais não 
deve ser considerada como um OTC, mas 
ser dividida nos seus elementos de 
negociação multilaterais e bilaterais.

Or. en

Justificação

A MIFID II deve integrar uma definição clara de OTC no corpo do texto da legislação 
(artigo 2.º do MiFIR), e não num considerando, a fim de assegurar o seu total cumprimento. 



AM\901839PT.doc 117/186 PE489.472v01-00

PT

Um OTC deve ser definido com precisão, dado ser uma exceção à regra que zela pela 
segurança e pela integridade dos mercados financeiros. Contrariamente à negociação 
multilateral (ou seja, a confrontação de ordens), os OTC têm um caráter bilateral. São uma 
derrogação à internalização sistemática.

Alteração 223
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 6-a) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) OTC (negociação no mercado de 
balcão), execução bilateral de ordens dos 
clientes, que não por um internalizador 
sistemático, em que uma empresa 
negoceia por conta própria, de forma ad-
hoc e irregular, com contrapartes 
profissionais, em volumes superiores ao 
volume normal de mercado;

Or. en

Justificação

Para efeitos de proteção dos investidores, é fundamental assegurar que o regulamento defina 
claramente as negociações no mercado de balcão. Isto assegurará que as transações 
executadas no mercado de balcão apenas incluirão as transações que não podem ser 
efetuadas em outros espaços ou organizações de negociação, nomeadamente devido ao seu 
impacto no mercado.

Alteração 224
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) sistema ou dispositivo que não seja um 
mercado regulamentado nem um MTF, 
operado por uma empresa de investimento 
ou um operador de mercado, dentro do 
qual múltiplos interesses de compra e 

Suprimido
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venda de instrumentos financeiros 
manifestados por terceiros podem 
interagir por forma a que tal resulte num 
contrato em conformidade com o disposto 
no Título II da Diretiva [nova MIFID];

Or. en

Justificação

Propõe-se a supressão da definição de "Sistema de negociação organizado (OTF)" que 
comprometeria a formação de preços, a eficácia e a equidade. Com efeito, os sistemas de 
negociação organizados permitiriam uma execução discricionária, a qual comprometeria a 
transparência dos mercados e a qualidade da regulamentação. O aditamento de outra 
categoria de plataforma de negociação fragmentaria ainda mais os mercados europeus já 
por si fragmentados. A proposta comprometeria, igualmente, a formação de preços e a 
concorrência leal entre as plataformas de negociação.

Alteração 225
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) sistema ou dispositivo que não seja um 
mercado regulamentado nem um MTF, 
operado por uma empresa de investimento 
ou um operador de mercado, dentro do 
qual múltiplos interesses de compra e 
venda de instrumentos financeiros 
manifestados por terceiros podem 
interagir por forma a que tal resulte num 
contrato em conformidade com o disposto 
no Título II da Diretiva [nova MIFID];

Suprimido

Or. en

Justificação

O principal critério que permite fazer uma distinção entre a nova categoria proposta - OTF -
e os MTF existentes é a natureza discricionária na execução das ordens dos clientes, o que 
poderia conduzir a abusos em prejuízo de investidores não informados. Por outro lado, a 
categoria de OTF conduziria a uma maior fragmentação dos mercados, o que não é 
desejável.
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Alteração 226
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) sistema ou dispositivo que não seja um 
mercado regulamentado nem um MTF, 
operado por uma empresa de investimento 
ou um operador de mercado, dentro do 
qual múltiplos interesses de compra e 
venda de instrumentos financeiros 
manifestados por terceiros podem interagir 
por forma a que tal resulte num contrato 
em conformidade com o disposto no Título 
II da Diretiva [nova MIFID];

(7) sistema ou dispositivo que não seja um 
mercado regulamentado nem um MTF nem 
uma CCP, operado por uma empresa de 
investimento ou um operador de mercado, 
dentro do qual múltiplos interesses de 
compra e venda de instrumentos 
financeiros manifestados por terceiros 
podem interagir por forma a que tal resulte 
num contrato em conformidade com o 
disposto no Título II da Diretiva [nova 
MIFID];

Or. en

Justificação

Aditado para fins de clarificação para não incluir as CCP inadvertidamente.

Alteração 227
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) sistema ou dispositivo que não seja um 
mercado regulamentado nem um MTF, 
operado por uma empresa de investimento 
ou um operador de mercado, dentro do 
qual múltiplos interesses de compra e 
venda de instrumentos financeiros
manifestados por terceiros podem 
interagir por forma a que tal resulte num 
contrato em conformidade com o disposto 

(7) sistema ou dispositivo que não seja um 
mercado regulamentado nem um MTF, 
operado por uma empresa de investimento 
ou um operador de mercado, dentro do 
qual múltiplas contrapartes profissionais 
compram e vendem interesses em
instrumentos financeiros menos líquidos 
não cotados num mercado regulamentado 
ou num MTF podem interagir por forma a 
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no Título II da Diretiva [nova MIFID]; que tal resulte num contrato em 
conformidade com o disposto no Título II 
da Diretiva [nova MIFID];

Or. en

Alteração 228
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) sistema ou dispositivo que não seja um 
mercado regulamentado nem um MTF, 
operado por uma empresa de investimento 
ou um operador de mercado, dentro do 
qual múltiplos interesses de compra e 
venda de instrumentos financeiros 
manifestados por terceiros podem interagir 
por forma a que tal resulte num contrato 
em conformidade com o disposto no Título 
II da Diretiva [nova MIFID];

(7) sistema ou dispositivo não pertencente 
ao grupo que não seja um mercado 
regulamentado nem um MTF, operado por 
uma empresa de investimento ou um 
operador de mercado, dentro do qual 
múltiplos interesses de compra e venda de 
instrumentos financeiros manifestados por 
terceiros podem interagir por forma a que 
tal resulte num contrato em conformidade 
com o disposto no Título II da Diretiva 
[nova MIFID];

Or. en

Alteração 229
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Negociação no mercado de balcão 
(OTC), negociação ad hoc e irregular 
efetuada com contrapartes profissionais e 
que faz parte de uma relação comercial 
caracterizada por negociações superiores 
ao volume normal de mercado.

Or. en
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Alteração 230
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) "OTC", transações executadas fora 
de um mercado regulamentado, um MTF, 
um OTF ou um SI, cujas características 
incluem o seu caráter ad hoc e irregular, 
e que são realizadas com contrapartes 
profissionais como parte de uma relação 
de negócios caracterizada por 
negociações superiores ao volume normal 
de mercado e em que as negociações se 
processam fora dos sistemas 
habitualmente utilizados pela empresa em 
questão para as suas atividades como 
internalizador sistemático.

Or. en

Alteração 231
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) qualquer dos instrumentos 
especificados na Secção C do Anexo I da 
Diretiva [nova MIFID];

(8) qualquer dos instrumentos 
especificados na Secção C do Anexo I da 
Diretiva [nova MIFID]  e na Secção C-A 
do Anexo I da Diretiva [nova MIFID] 
para efeitos exclusivos da Diretiva, do 
Regulamento (UE) n.º .../… [MiFIR] e do 
Regulamento (UE) n.º .../... [Regulamento 
Abuso de Mercado] e da Diretiva (UE) n.º 
.../... [Diretiva Abuso de Mercado];

Or. en
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Alteração 232
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) qualquer dos instrumentos 
especificados na Secção C do Anexo I da 
Diretiva [nova MIFID];

(8) qualquer dos instrumentos 
especificados na Secção C do Anexo I da 
Diretiva [nova MIFID], à exceção dos 
instrumentos que são contratos de seguro 
relativos a uma categoria de atividades 
constante do Anexo I da Diretiva 
2009/138/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa ao acesso à atividade 
de seguros e resseguros e ao seu exercício 
(Solvência II), concluído com uma 
empresa de seguros, uma empresa de 
resseguros, uma empresa de seguros de 
um país terceiro ou uma empresa de 
resseguros de um país terceiro.

Or. en

Alteração 233
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Negociação no mercado de balcão 
ou "OTC", negociação de ações e de 
instrumentos afins que cumpre os 
seguintes critérios:
− tenha sido executada, em pré-
negociação, de forma bilateral; e
− tenha sido executada entre contrapartes 
elegíveis; e
− tenha sido executada de forma não 
sistemática, ad hoc, irregular e pouco 
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frequente, sem utilizar tecnologia 
automatizada; e
− se caracterize por transações com um 
volume elevado ou que recaiam num 
conjunto de categorias OTC definidas 
pela AEVMM;

Or. en

Alteração 234
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) contrapartes profissionais, 
contrapartes elegíveis caracterizadas por 
negociações superiores ao volume normal 
de mercado executadas de forma regular 
numa vasta gama de produtos sofisticados 
cujo ativo ultrapassa mil milhões de 
euros;

Or. en

Alteração 235
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) unidades de sistemas de investimento
coletivo de tipo aberto, que são livremente 
negociáveis nos mercados de capitais e 
que, em muitos casos, acompanham o 
desempenho de um índice;

(11) fundos de índices, fundo em que pelo 
menos uma determinada categoria de
unidades ou ações é sempre negociável 
por iniciativa, ou com o acordo prévio, da 
empresa que gere o OICVM ou da 
empresa de investimento do OICVM, ou, 
se for o caso, do respetivo gestor do fundo 
de investimento em pelo menos um 
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mercado regulamentado, MTF ou OTF, 
com pelo menos um criador de mercado
que intervém para garantir que o valor 
das suas unidades ou ações não se afaste 
de forma significativa do valor líquido dos 
ativos.

Or. en

Alteração 236
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) unidades de sistemas de investimento
coletivo de tipo aberto, que são livremente
negociáveis nos mercados de capitais e 
que, em muitos casos, acompanham o 
desempenho de um índice;

(11) unidades de sistemas de investimento
coletivo de tipo aberto que são ativamente
negociáveis em pelo menos um mercado 
europeu regulamentado, com pelo menos 
um criador de mercado e que, em muitos 
casos, acompanham o desempenho de um 
índice;

Or. en

Justificação

Extension of the pre- and post-trade transparency regime should affect only true exchange-
traded funds (ETFs). However, the proposed definition of ETFs is extremely wide and 
unspecific. The characteristic of being “freely negotiable on capital markets” could be 
potentially interpreted as applying to any fund units issued as bearer instruments and thus 
being freely negotiable between any parties. Moreover, as the term “capital markets” 
remains undefined, it is not at all clear which venues would be relevant for qualification as 
ETF. Only funds admitted to trading on regulated markets with at least one market maker 
should be considered exchange-traded for the purpose of MiFIR.

Alteração 237
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) entidade que, de acordo com as 
disposições da Diretiva [nova MIFID], está 
autorizada a prestar o serviço de recolha de 
informações sobre transações dos 
instrumentos financeiros enumerados nos 
artigos [5.º, 6.º, 11.º e 12.º] do presente 
Regulamento junto dos mercados 
regulamentados, MTF, OTF e APA, e 
consolidá-los num fluxo eletrónico 
contínuo de dados, que forneça dados em 
tempo real sobre preços e volumes 
relativamente a cada instrumento 
financeiro.

(19) entidade que, de acordo com as 
disposições da Diretiva [nova MIFID], está 
autorizada a prestar o serviço de recolha de 
informações sobre transações dos 
instrumentos financeiros enumerados nos 
artigos [5.º, 6.º, 11.º e 12.º] do presente 
Regulamento junto dos mercados 
regulamentados, MTF e APA, e 
consolidá-los num fluxo eletrónico 
contínuo de dados, que forneça dados em 
tempo real sobre preços e volumes 
relativamente a cada instrumento 
financeiro.

Or. en

Alteração 238
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 21

Texto da Comissão Alteração

(21) órgão diretivo de um prestador de 
serviços de dados, que exerce as funções 
de supervisão e de gestão, que tem a última 
palavra em matéria de decisões e poderes 
para definir a estratégia, objetivos e 
orientação geral da entidade que dirige. O 
órgão de gestão incluirá as pessoas que 
efetivamente dirigem a entidade;

(21) órgão diretivo de uma empresa de 
investimento, operador de mercado ou
prestador de serviços de dados, que exerce 
as funções de supervisão e de gestão, que 
tem a última palavra em matéria de 
decisões e poderes para definir a estratégia, 
objetivos e orientação geral da empresa de 
investimento, do operador de mercado ou 
do prestador de serviços de dados que 
dirige, incluindo pessoas que efetivamente 
dirigem a entidade;

Or. en

Justificação

Para efeitos de coerência com a MIFID.
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Alteração 239
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

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

Texto da Comissão Alteração

(24) «Índice de referência (Benchmark)»: 
qualquer índice comercial ou valor 
divulgado, calculado através da aplicação 
de uma fórmula ao valor de um ou mais 
ativos subjacentes ou preços, em referência 
aos quais se determina o montante a pagar 
por um instrumento financeiro.

(24) «Índice de referência (Benchmark)»: 
qualquer índice comercial ou valor 
divulgado negociável ou amplamente 
utilizado, calculado através da aplicação de 
uma fórmula ao valor de um ou mais ativos 
subjacentes ou preços, em referência aos 
quais se determina o montante a pagar por 
um instrumento financeiro, que funciona 
como indicador normalizado do 
funcionamento dos ativos ou da classe ou 
grupo de ativos em questão.

Or. en

Justificação

A formulação utilizada pela Comissão não é suficientemente precisa relativamente aos tipos 
de índice que devem ser sujeitos ao requisito de concessão de licenças não exclusivas. Não 
seria apropriado cobrir todos os índices. Convém centrar-se nos que são negociáveis ou 
amplamente utilizados e que servem como norma geralmente aceite para o desempenho de 
um mercado ou grupo de instrumentos que reflete ou representa o índice. A definição revista 
clarifica este aspeto.

Alteração 240
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 25

Texto da Comissão Alteração

(25) qualquer mercado regulamentado, 
MTF ou OTF.

(25) qualquer mercado regulamentado, 
MTF ou internalizador sistemático.

Or. en
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Justificação

A atual MIFID classifica, apropriadamente, os internalizadores sistemáticos como uma 
plataforma de negociação, figurando o mercado de balcão como uma exceção (antigo 
considerando 53). A nova formulação na definição proposta de plataformas de negociação 
gera uma certa confusão devido ao facto de excluir as plataformas dos internalizadores 
sistemáticos da definição de plataforma de negociação e de tornar os SI numa subdivisão do 
OTC. A formulação proposta pretende colmatar este problema.

Alteração 241
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 25

Texto da Comissão Alteração

(25) qualquer mercado regulamentado, 
MTF ou OTF.

(25) qualquer mercado regulamentado, 
MTF ou internalizador sistemático.

Or. en

Justificação

Os internalizadores sistemáticos (SI) devem ser classificados como plataformas de 
negociação dado que estão sujeitos às regras do mercado. A MIFID I classificou os SI como 
plataformas de negociação, ao passo que as atuais propostas os definiram como uma 
subsecção de um OTC, reduzindo as normas de proteção dos investidores. Os OTF devem ser 
suprimidos em conformidade com a abordagem funcional da MIFID/do MiFIR, conforme 
proposto pelo Parlamento Europeu.

Alteração 242
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 25

Texto da Comissão Alteração

(25) qualquer mercado regulamentado, 
MTF ou OTF.

(25) qualquer mercado regulamentado, 
MTF ou internalizador sistemático.

Or. en



PE489.472v01-00 128/186 AM\901839PT.doc

PT

Justificação

Os internalizadores sistemáticos devem ser considerados como uma plataforma de 
negociação própria, conforme definido na MIFID.

Alteração 243
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) «Sistema multilateral»: um sistema 
de negociação que reúne interesses de 
compra e venda em instrumentos 
financeiros, em que o operador não 
assume risco de capital permanecendo, 
portanto, neutro, independentemente do 
número real de ordens executadas nas 
transações resultantes;

Or. en

Justificação

Convém incluir a definição de um "multilateral", em conformidade com a abordagem 
funcional adotada na MIFID (isto é, mesma atividade, mesmas regras). Sem uma distinção 
clara, as plataformas que são realmente multilaterais poderiam reivindicar que são bilaterais 
e, portanto, estariam sujeitas a requisitos menos rigorosos.

Alteração 244
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 – ponto 25-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-B) «Sistema bilateral»: um sistema 
que reúne interesses de compra e venda 
em instrumentos financeiros, em que o 
operador da empresa de investimento age 
por conta própria.
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Or. en

Justificação

Convém incluir a definição de um "multilateral", em conformidade com a abordagem 
funcional adotada na MIFID (isto é, mesma atividade, mesmas regras). Sem uma distinção 
clara, as plataformas que são realmente multilaterais poderiam reivindicar que são bilaterais 
e, portanto, estar sujeitas a requisitos menos rigorosos.

Alteração 245
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 26

Texto da Comissão Alteração

(26) «Contraparte central»: uma 
contraparte central na aceção do n.º 1 do 
artigo 2.º do Regulamento [ ] (EMIR).

(26) «Contraparte central» (CCP): uma 
contraparte central na aceção do n.º 1 do 
artigo 2.º do Regulamento [ ] (EMIR).

Or. en

Justificação

Aditamento do acrónimo "CCP", para fins de clarificação, uma vez que o mesmo é utilizado 
ao longo do texto.

Alteração 246
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 26

Texto da Comissão Alteração

(26) «Contraparte central»: uma 
contraparte central na aceção do n.º 1 do 
artigo 2.º do Regulamento [ ] (EMIR).

(26) «Contraparte central»: uma 
contraparte central na aceção do ponto 1 do 
artigo 2.º do Regulamento [ ] (EMIR)..

Or. en
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Alteração 247
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 26-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) «Acordo de interoperabilidade»: 
acordo de interoperabilidade na aceção do 
ponto 12 do n.º 2 do artigo 12.º do 
Regulamento (UE) n.º …/... [EMIR].

Or. en

Alteração 248
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 28-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) "Empresa de um país terceiro": 
uma empresa de investimento ou 
instituição de crédito cuja sede se situa 
fora da União aquando da prestação ou 
execução de um ou vários serviços de 
investimento ou atividades de 
investimento na União à qual se aplica a 
Diretiva [nova MIFID]. No entanto, 
apenas serviços ou atividades de 
investimento prestados ou executados na 
União devem ser tidos em conta para
efeitos de aplicação das isenções referidas 
nos artigos 2.º e 3.º da Diretiva [nova 
MIFID] em relação a uma empresa de um 
país terceiro;

Or. en

Justificação

Quer a MIFID2 quer o MiFIR fornecem uma definição de "empresa de um país terceiro". 
Esta definição não deve cobrir as empresas cujas atividades se enquadrem numa isenção. No 
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entanto, as isenções só deverão ter em conta os serviços prestados na UE. Uma empresa de 
um país terceiro não deve solicitar uma autorização na UE se os únicos serviços de 
investimento por si prestados na UE se dirigem às empresas do grupo (na aceção do artigo 
2.º, n.º 1, alínea b da MIFID2), ainda que forneça serviços de investimento a partes 
exteriores ao grupo fora da UE.

Alteração 249
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 29-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A)"Operação composta": uma 
transação executada por um prestador de 
serviços de redução dos riscos pós-
negociação, nas seguintes condições:
a) A transação é cíclica e multilateral 
(excluindo o prestador de serviços) e deve 
ser totalmente aceite por todos os 
participantes, sob pena de não ser 
executada;
b) A transação é concebida para ser 
neutra em termos de risco de mercado 
para cada participante no âmbito da sua 
tolerância; e
c) A transação é calculada com o objetivo 
de reduzir os riscos secundários 
decorrentes de transações existentes em 
derivados OTC, como riscos de crédito da 
contraparte, riscos operacionais e/ou 
riscos de base.
A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas de regulamentação técnica para 
especificar as características de uma 
transação composta e definir em que 
medida os artigos 7.º, 9.º e 23.º e o artigo 
24, n.º 1 devem ser aplicados às 
transações compostas.
A AEVMM apresentará à Comissão esses 
projetos de normas técnicas 
regulamentares até […]. É delegado na 
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Comissão o poder de adotar as normas 
técnicas regulamentares 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

Justificação

Os serviços de transações compostas como, por exemplo, compressões de negócio 
multilaterais e a gestão dos riscos de base de carteiras existentes de derivados OTC são 
inerentemente diferentes das atividades de negociação tradicionais. Alguns requisitos ao 
abrigo do MiFIR e da MIFID II não se adequam às transações compostas e é fundamental 
que os serviços de transações compostas de redução dos riscos pós-negociação possam 
operar ao abrigo do MiFIR e da MIFID II. Serviços de transações compostas estão em 
conformidade com os objetivos políticos do G20 para o mercado de derivados OTC.

Alteração 250
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 29-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) "Emissão primária": transações 
que implicam instrumentos com 
condições materiais feitas à medida, 
concebidas para responder às exigências 
específicas das contrapartes financeiras 
ou não financeiras que são classificadas 
como contrapartes elegíveis ou clientes 
profissionais em conformidade com o 
Anexo II e o artigo 30.º da Diretiva 
…/.../UE [nova MIFID].

Or. en

Justificação

As transações que implicam a emissão primária de um instrumento estão isentas do requisito 
de serem terem de ser executadas através de um internalizador sistemático no caso de não se 
tratar de um mercado regulamentado, MTF ou OTF, na aceção do novo artigo 13.º-A que foi 
proposto. No entanto, este conceito ainda não se encontra definido.
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Alteração 251
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 29-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) «Transações de cobertura de 
boa-fé»: transações na aceção da Diretiva 
[Nova MIFID]

Or. en

Alteração 252
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 – ponto 29-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-B) «Especulação excessiva»: 
atividade de negociação na aceção da 
Diretiva [Nova MIFID];

Or. en

Alteração 253
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar alguns 

3. A AEVMM pode desenvolver projetos 
de normas técnicas de regulamentação 
destinadas a especificar alguns elementos 



PE489.472v01-00 134/186 AM\901839PT.doc

PT

elementos técnicos das definições 
apresentadas no n.º 1, a fim de as ajustar à 
evolução do mercado.

técnicos das definições apresentadas no n.º 
1, a fim de as ajustar aos desenvolvimentos 
do mercado.
A AEVMM apresentará à Comissão esses 
projetos de normas técnicas regulamentares 
até […]. É delegado na Comissão o poder 
de adotar as normas técnicas 
regulamentares 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

Justificação

A faculdade de especificar elementos técnicos das definições nos termos da MiFID constitui 
efetivamente uma competência para alterar o âmbito da diretiva.  Se essa competência for 
apenas técnica, destinada a adaptar definições de acordo com a evolução do mercado, então 
trata-se de uma competência técnica para que a AEVMM está mais qualificada.

Alteração 254
Sławomir Witold Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar alguns 
elementos técnicos das definições 
apresentadas no n.º 1, a fim de as ajustar à 
evolução do mercado.

3. A Comissão - após consultar a 
AEVMM - pode adotar, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar alguns 
elementos técnicos das definições 
apresentadas no n.º 1, a fim de as ajustar à 
evolução do mercado.

Or. pl

Alteração 255
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Título 2
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Texto da Comissão Alteração

Transparência das plataformas de 
negociação

Transparência das plataformas de 
negociação com sistemas multilaterais

Or. en

Alteração 256
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem tornar públicos os preços 
correntes de compra e venda e a 
profundidade das ofertas a esses preços 
divulgadas pelos seus sistemas, 
relativamente a ações, certificados de 
depósito, fundos de índices, certificados e 
outros instrumentos financeiros similares 
admitidos à negociação ou negociados num 
MTF ou num OTF. Este requisito aplica-
se igualmente a manifestações de interesse 
passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

1. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF devem 
tornar públicos os preços correntes de 
compra e venda e a profundidade das 
ofertas a esses preços divulgadas pelos 
seus sistemas, relativamente a ações, 
certificados de depósito, fundos de índices, 
certificados e outros instrumentos 
financeiros similares admitidos à 
negociação ou negociados num MTF. Este 
requisito aplica-se igualmente a 
manifestações de interesse passíveis de 
recurso. Os mercados regulamentados, 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operem um MTF devem 
disponibilizar estas informações ao público 
de forma contínua, durante o horário 
normal de negociação.

Or. en

Alteração 257
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem tornar públicos os preços 
correntes de compra e venda e a 
profundidade das ofertas a esses preços 
divulgadas pelos seus sistemas, 
relativamente a ações, certificados de 
depósito, fundos de índices, certificados e 
outros instrumentos financeiros similares 
admitidos à negociação ou negociados num 
MTF ou num OTF. Este requisito aplica-se 
igualmente a manifestações de interesse 
passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

1. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem tornar públicos os preços 
correntes de compra e venda e a 
profundidade das ofertas a esses preços 
divulgadas pelos seus sistemas, 
relativamente a ações, certificados de
depósito, fundos de índices, certificados e 
outros instrumentos financeiros similares 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou negociados num MTF 
ou num OTF. Este requisito aplica-se 
igualmente a manifestações de interesse 
passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

Or. en

Alteração 258
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem tornar públicos os preços 
correntes de compra e venda e a 
profundidade das ofertas a esses preços 
divulgadas pelos seus sistemas, 
relativamente a ações, certificados de 
depósito, fundos de índices, certificados e 
outros instrumentos financeiros similares 

1. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem tornar públicos os preços 
correntes de compra e venda e a 
profundidade das ofertas a esses preços 
podem ser executadas pelos seus sistemas,
relativamente a ações, certificados de 
depósito, fundos de índices, certificados e 
outros instrumentos financeiros similares 
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admitidos à negociação ou negociados num 
MTF ou num OTF. Este requisito aplica-se 
igualmente a manifestações de interesse 
passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

admitidos à negociação ou negociados num 
MTF ou num OTF. Este requisito aplica-se 
igualmente a manifestações de interesse 
passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

Or. en

Alteração 259
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operem um MTF ou um 
OTF devem facultar, em condições 
comerciais razoáveis e de forma não 
discriminatória, o acesso aos mecanismos 
que utilizam para a divulgação das 
informações referidas no n.º 1 por parte das 
empresas de investimento que, nos termos 
do artigo 13.º, são obrigadas a publicar as 
suas ofertas de preços relativamente a 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados e outros e 
instrumentos financeiros similares.

2. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operem um MTF devem 
facultar, em condições comerciais 
razoáveis e de forma não discriminatória, o 
acesso aos mecanismos que utilizam para a 
divulgação das informações referidas no n.º 
1 por parte das empresas de investimento 
que, nos termos do artigo 13.º, são 
obrigadas a publicar as suas ofertas de 
preços relativamente a ações, certificados 
de depósito, fundos de índices, certificados 
e outros e instrumentos financeiros 
similares.

Or. en

Alteração 260
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – título
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Texto da Comissão Alteração

Concessão de derrogações Derrogações

Or. en

Alteração 261
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF da 
obrigação de tornarem públicas as 
informações referidas no n.º 3 do artigo 1.º, 
com base modelo de mercado ou no tipo e 
volume das ordens, nos casos definidos de 
acordo com o n.º 3. Em especial, as 
autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de não impor essa obrigação
nos casos de ordens que tenham um 
volume elevado relativamente ao volume 
normal de mercado para a ação, o 
certificado de depósito, fundo de índices, 
certificado ou instrumento financeiro 
similar em questão.

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF da obrigação de 
tornarem públicas as informações referidas 
no n.º 3 do artigo 1.º, nos casos de ordens 
que tenham um volume elevado 
relativamente ao volume normal de 
mercado para a ação, o certificado de 
depósito, fundo de índices, certificado ou 
instrumento financeiro similar em questão.

Or. en

Justificação

Exemptions from pre-trade transparency must be reduced on regulated markets and MTFs, 
including through the removal of the so-called "reference price waiver" (i.e. granted when a 
platform uses the price imported from a reference market), not only for equities but also for 
other financial instruments. Ideally, only block trade exemptions should remain. If a 
significant number of transactions is made without pre-trade transparency, then the price 
formation is not efficient any more. The question may then be raised as the value of a price 
imported from a transparent market in which only a limited number of orders are executed.



AM\901839PT.doc 139/186 PE489.472v01-00

PT

Alteração 262
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF da 
obrigação de tornarem públicas as 
informações referidas no n.º 3 do artigo 1.º, 
com base modelo de mercado ou no tipo e 
volume das ordens, nos casos definidos de 
acordo com o n.º 3. Em especial, as 
autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de não impor essa obrigação 
nos casos de ordens que tenham um 
volume elevado relativamente ao volume 
normal de mercado para a ação, o 
certificado de depósito, fundo de índices, 
certificado ou instrumento financeiro 
similar em questão.

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF da 
obrigação de tornarem públicas as 
informações referidas no n.º 3 do artigo 1.º, 
com base modelo de mercado ou no tipo e 
volume das ordens, nos casos definidos de 
acordo com o n.º 3. Em especial, as 
autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de não impor essa obrigação 
nos casos seguintes:

- ordens que tenham um volume elevado 
relativamente ao volume normal de 
mercado para a ação, o certificado de 
depósito, o fundo de índices, o certificado 
ou instrumento financeiro ou tipo de 
ação, certificado de depósito, fundo de 
índices, certificado ou outro instrumento 
financeiro similar em questão;
- um método de negociação através da 
qual o preço seja determinado de acordo 
com um preço de referência gerado por 
um outro sistema, em que esse preço de 
referência seja objeto de uma divulgação 
generalizada e seja considerado pela 
generalidade dos participantes no 
mercado como um preço de referência 
fiável.

Or. en
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Alteração 263
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF da 
obrigação de tornarem públicas as 
informações referidas no n.º 3 do artigo 1.º, 
com base modelo de mercado ou no tipo e 
volume das ordens, nos casos definidos de 
acordo com o n.º 3. Em especial, as 
autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de não impor essa obrigação 
nos casos de ordens que tenham um 
volume elevado relativamente ao volume 
normal de mercado para a ação, o 
certificado de depósito, fundo de índices, 
certificado ou instrumento financeiro 
similar em questão.

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF da 
obrigação de tornarem públicas as 
informações referidas no n.º 3 do artigo 1.º, 
com base modelo de mercado ou no tipo e 
volume das ordens, nos casos definidos de 
acordo com o n.º 3. Em especial, as 
autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de não impor essa obrigação 
nos casos de ordens que tenham um 
volume elevado relativamente ao volume 
normal de mercado para a ação, o 
certificado de depósito, fundo de índices, 
certificado ou instrumento financeiro 
similar em questão ou no caso de ordens 
submetidas para execução a um preço 
intermédio adequado.

Or. en

Justificação

Uma derrogação para as ordens executadas a um preço intermédio necessita de ser 
especificada ao Nível I, para que os grandes investidores institucionais continuem a ser 
capazes de negociar ações sem serem alvo de estratégias de natureza predadora, que utilizam 
as informações publicadas para fazer aumentar o preço que os investidores institucionais têm 
que pagar pelas suas ações ou para fazer baixar o preço a que vendem as suas ações.

Alteração 264
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF da 
obrigação de tornarem públicas as 
informações referidas no n.º 3 do artigo 1.º, 
com base modelo de mercado ou no tipo e 
volume das ordens, nos casos definidos de 
acordo com o n.º 3. Em especial, as 
autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de não impor essa obrigação 
nos casos de ordens que tenham um 
volume elevado relativamente ao volume 
normal de mercado para a ação, o 
certificado de depósito, fundo de índices, 
certificado ou instrumento financeiro 
similar em questão.

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF da 
obrigação de tornarem públicas as 
informações referidas no n.º 3 do artigo 1.º, 
com base modelo de mercado ou no tipo e 
volume das ordens, nos casos definidos de 
acordo com o n.º 3. Em especial, as 
autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de não impor essa obrigação 
nos casos seguintes:  

a) ordens que tenham um volume elevado 
relativamente ao volume normal de 
mercado para a ação, o certificado de 
depósito, o fundo de índices, o certificado 
ou instrumento financeiro ou tipo de 
ação, certificado de depósito, fundo de 
índices, certificado ou outro instrumento 
financeiro similar em questão, ou 
b) ordens submetidas para 
execução/confrontação a um preço 
intermédio adequado, como determinado 
pela Comissão por meio de atos delegados 
em conformidade com o artigo 41.º.

Or. en

Justificação

Uma clarificação do regime de derrogações proposto para cobrir as ordens executadas a 
preços intermédios necessita de ser especificada ao Nível I, para que os grandes investidores 
institucionais, principalmente os fundos de pensões e as mútuas, continuem a poder negociar 
acções sem serem alvo de estratégias de negociação de alta frequência (HFT). De outro 
modo, as HFT utilizarão as informações publicadas para fazer subir o preço que os 
investidores institucionais têm que pagar pelas suas ações ou para fazer baixar o preço a que 
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vendem as suas ações.

Alteração 265
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF da 
obrigação de tornarem públicas as 
informações referidas no n.º 3 do artigo 
1.º, com base modelo de mercado ou no 
tipo e volume das ordens, nos casos 
definidos de acordo com o n.º 3. Em 
especial, as autoridades competentes 
devem ter a possibilidade de não impor 
essa obrigação nos casos de ordens que 
tenham um volume elevado relativamente 
ao volume normal de mercado para a ação, 
o certificado de depósito, fundo de índices, 
certificado ou instrumento financeiro 
similar em questão.

1. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operem um MTF ou um 
OTF podem optar, nos casos de ordens que 
tenham um volume elevado relativamente 
ao volume normal de mercado para a ação, 
o certificado de depósito, fundo de índices, 
certificado ou instrumento financeiro 
similar em questão, por não tornar pública 
a informação visada no artigo 3.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 266
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com o n.º 1, as 
autoridades competentes devem notificar a 

2. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com o n.º 1, as 
autoridades competentes devem notificar a 
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AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida de 
cada pedido de aplicação de uma 
derrogação e fornecer uma explicação 
sobre o seu funcionamento. A notificação 
da intenção de conceder uma derrogação 
deve ser feita, no mínimo, 6 meses antes da 
data prevista para a entrada em vigor da 
derrogação. No prazo de 3 meses após a 
receção da notificação, a AEVMM deve 
emitir um parecer a enviar à autoridade 
competente em questão, avaliando a 
conformidade de cada derrogação com os 
requisitos estabelecidos no n.º 1 e 
especificados no ato delegado adotado nos 
termos das alíneas b) e c) do n.º 3. Quando 
a autoridade competente conceder uma 
derrogação e uma autoridade competente 
de outro Estado-Membro discordar da 
decisão, essa autoridade competente pode 
voltar a submeter a questão à AEVMM, 
que pode agir em conformidade com as 
competências que lhe são conferidas pelo 
artigo 19.º do Regulamento (UE) N.º 
1095/2010. A AEVMM deve controlar a 
aplicação das derrogações e apresentar um 
relatório anual à Comissão sobre o modo 
como estas são utilizadas na prática.

AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida de 
cada pedido de aplicação de uma 
derrogação e fornecer uma explicação 
sobre o seu funcionamento. A notificação 
da intenção de conceder uma derrogação 
deve ser feita, no mínimo, 2 meses antes da 
data prevista para a entrada em vigor da 
derrogação. Após a receção da notificação, 
a AEVMM deve emitir um parecer a enviar 
à autoridade competente em questão no 
prazo de 2 meses, avaliando a 
conformidade de cada derrogação com os 
requisitos estabelecidos no n.º 1 e 
especificados no ato delegado adotado nos 
termos das alíneas b) e c) do n.º 3. 
Expirado o prazo de 2 meses, a autoridade 
competente pode efetivar a derrogação, 
independentemente da emissão ou não de 
um parecer da AEVMM. Quando a 
autoridade competente conceder uma 
derrogação e uma autoridade competente 
de outro Estado-Membro discordar da 
decisão, essa autoridade competente pode 
voltar a submeter a questão à AEVMM, 
que pode agir em conformidade com as 
competências que lhe são conferidas pelo 
artigo 19.º do Regulamento (UE) N.º 
1095/2010. A AEVMM deve controlar a 
aplicação das derrogações e apresentar um 
relatório anual à Comissão sobre o modo 
como estas são utilizadas na prática.

Or. en

Justificação

O prazo de seis meses é demasiado longo. Importa ainda enunciar com clareza que as 
autoridades competentes não têm de aguardar o parecer da AEVMM antes de dar execução à 
derrogação se o prazo para emissão de parecer tiver expirado.

Alteração 267
Kay Swinburne

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

2. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com o n.º 1, as 
autoridades competentes devem notificar a 
AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida de 
cada pedido de aplicação de uma 
derrogação e fornecer uma explicação 
sobre o seu funcionamento. A notificação 
da intenção de conceder uma derrogação 
deve ser feita, no mínimo, 6 meses antes da 
data prevista para a entrada em vigor da 
derrogação. No prazo de 3 meses após a 
receção da notificação, a AEVMM deve 
emitir um parecer a enviar à autoridade 
competente em questão, avaliando a 
conformidade de cada derrogação com os 
requisitos estabelecidos no n.º 1 e 
especificados no ato delegado adotado nos 
termos das alíneas b) e c) do n.º 3. Quando 
a autoridade competente conceder uma 
derrogação e uma autoridade competente 
de outro Estado-Membro discordar da 
decisão, essa autoridade competente pode 
voltar a submeter a questão à AEVMM, 
que pode agir em conformidade com as 
competências que lhe são conferidas pelo 
artigo 19.º do Regulamento (UE) N.º 
1095/2010. A AEVMM deve controlar a 
aplicação das derrogações e apresentar um 
relatório anual à Comissão sobre o modo 
como estas são utilizadas na prática.

2. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com o n.º 1, as 
autoridades competentes devem notificar a 
AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida de 
cada pedido de aplicação de uma 
derrogação e fornecer uma explicação 
sobre o seu funcionamento. A notificação 
da intenção de conceder uma derrogação 
deve ser feita, no mínimo, 1 mês antes da 
data prevista para a entrada em vigor da 
derrogação. No prazo de 1 mês após a 
receção da notificação, a AEVMM deve 
emitir um parecer a enviar à autoridade 
competente em questão, avaliando a 
conformidade de cada derrogação com os 
requisitos estabelecidos no n.º 1 e 
especificados no ato delegado adotado nos 
termos das alíneas b) e c) do n.º 3. Quando 
a autoridade competente conceder uma 
derrogação e uma autoridade competente 
de outro Estado-Membro discordar da 
decisão, essa autoridade competente pode 
voltar a submeter a questão à AEVMM, 
que pode agir em conformidade com as 
competências que lhe são conferidas pelo 
artigo 19.º do Regulamento (UE) N.º 
1095/2010. A AEVMM deve controlar a 
aplicação das derrogações e apresentar um 
relatório anual à Comissão sobre o modo 
como estas são utilizadas na prática.

Or. en

Justificação

Toda e qualquer apreciação de um pedido de derrogação deve ser efetuada em tempo útil por 
forma a garantir o funcionamento ordenado e eficiente do mercado.

Alteração 268
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com o n.º 1, as 
autoridades competentes devem notificar a 
AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida de 
cada pedido de aplicação de uma 
derrogação e fornecer uma explicação 
sobre o seu funcionamento. A notificação 
da intenção de conceder uma derrogação 
deve ser feita, no mínimo, 6 meses antes da 
data prevista para a entrada em vigor da 
derrogação. No prazo de 3 meses após a 
receção da notificação, a AEVMM deve 
emitir um parecer a enviar à autoridade 
competente em questão, avaliando a 
conformidade de cada derrogação com os 
requisitos estabelecidos no n.º 1 e 
especificados no ato delegado adotado nos 
termos das alíneas b) e c) do n.º 3. Quando 
a autoridade competente conceder uma 
derrogação e uma autoridade competente 
de outro Estado-Membro discordar da 
decisão, essa autoridade competente pode 
voltar a submeter a questão à AEVMM, 
que pode agir em conformidade com as 
competências que lhe são conferidas pelo 
artigo 19.º do Regulamento (UE) n.º 
1095/2010. A AEVMM deve controlar a 
aplicação das derrogações e apresentar um 
relatório anual à Comissão sobre o modo 
como estas são utilizadas na prática.

2. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com o n.º 1, as 
autoridades competentes devem notificar a 
AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida de 
cada pedido de aplicação de uma 
derrogação e fornecer uma explicação 
sobre o seu funcionamento. A notificação 
da intenção de conceder uma derrogação 
deve ser feita, no mínimo, 6 meses antes da 
data prevista para a entrada em vigor da 
derrogação. No prazo de 3 meses após a 
receção da notificação, a AEVMM deve 
emitir um parecer positivo a enviar à 
autoridade competente em questão, 
avaliando a conformidade de cada 
derrogação com os requisitos estabelecidos 
no n.º 1 e especificados no ato delegado 
adotado nos termos das alíneas b) e c) do 
n.º 3. As autoridades competentes apenas 
concederão derrogações em caso de 
parecer for positivo da AEVMM. Quando 
a autoridade competente conceder uma 
derrogação e uma autoridade competente 
de outro Estado-Membro discordar da 
decisão, essa autoridade competente pode 
voltar a submeter a questão à AEVMM, 
que pode agir em conformidade com as 
competências que lhe são conferidas pelo 
artigo 19.º do Regulamento (UE) n.º 
1095/2010. A AEVMM deve controlar a 
aplicação das derrogações e apresentar um 
relatório anual à Comissão sobre o modo 
como estas são utilizadas na prática.

Or. en

Alteração 269
Sylvie Goulard
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com o n.º 1, as 
autoridades competentes devem notificar a 
AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida de 
cada pedido de aplicação de uma 
derrogação e fornecer uma explicação 
sobre o seu funcionamento. A notificação 
da intenção de conceder uma derrogação 
deve ser feita, no mínimo, 6 meses antes da 
data prevista para a entrada em vigor da 
derrogação. No prazo de 3 meses após a 
receção da notificação, a AEVMM deve 
emitir um parecer a enviar à autoridade 
competente em questão, avaliando a 
conformidade de cada derrogação com os 
requisitos estabelecidos no n.º 1 e 
especificados no ato delegado adotado nos 
termos das alíneas b) e c) do n.º 3. Quando 
a autoridade competente conceder uma 
derrogação e uma autoridade competente 
de outro Estado-Membro discordar da 
decisão, essa autoridade competente pode 
voltar a submeter a questão à AEVMM, 
que pode agir em conformidade com as 
competências que lhe são conferidas pelo 
artigo 19.º do Regulamento (UE) n.º 
1095/2010. A AEVMM deve controlar a 
aplicação das derrogações e apresentar um 
relatório anual à Comissão sobre o modo 
como estas são utilizadas na prática.

2. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com o n.º 1, as 
autoridades competentes devem notificar a 
AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida de 
cada pedido de aplicação de uma 
derrogação e fornecer uma explicação 
sobre o seu funcionamento. A notificação 
da intenção de conceder uma derrogação 
deve ser feita, no mínimo, 6 meses antes da 
data prevista para a entrada em vigor da 
derrogação. No prazo de 3 meses após a 
receção da notificação, a AEVMM deve 
emitir um parecer vinculativo a enviar à 
autoridade competente em questão, 
avaliando a conformidade de cada 
derrogação com os requisitos estabelecidos 
no n.º 1 e especificados no ato delegado 
adotado nos termos da alínea b) do n.º 3.
Quando a autoridade competente conceder 
uma derrogação e uma autoridade 
competente de outro Estado-Membro 
discordar da decisão, essa autoridade 
competente pode voltar a submeter a 
questão à AEVMM, que pode agir em 
conformidade com as competências que lhe 
são conferidas pelo artigo 19.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010. A 
AEVMM deve controlar a aplicação das 
derrogações e apresentar um relatório anual 
à Comissão sobre o modo como estas são 
utilizadas na prática.

Or. en

Justificação

É fundamental assegurar a execução harmonizada destas isenções em todos os 
Estados-Membros. Além disso, a avaliação de conformidade das derrogações individuais 
com as disposições da MiFID, realizada pela AEVMM, deve possuir caráter vinculativo.
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Alteração 270
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com o n.º 1, as 
autoridades competentes devem notificar a 
AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida de 
cada pedido de aplicação de uma 
derrogação e fornecer uma explicação 
sobre o seu funcionamento. A notificação 
da intenção de conceder uma derrogação 
deve ser feita, no mínimo, 6 meses antes da 
data prevista para a entrada em vigor da 
derrogação. No prazo de 3 meses após a 
receção da notificação, a AEVMM deve 
emitir um parecer a enviar à autoridade 
competente em questão, avaliando a 
conformidade de cada derrogação com os 
requisitos estabelecidos no n.º 1 e 
especificados no ato delegado adotado nos 
termos das alíneas b) e c) do n.º 3. Quando 
a autoridade competente conceder uma
derrogação e uma autoridade competente 
de outro Estado-Membro discordar da 
decisão, essa autoridade competente pode 
voltar a submeter a questão à AEVMM, 
que pode agir em conformidade com as 
competências que lhe são conferidas pelo 
artigo 19.º do Regulamento (UE) n.º 
1095/2010. A AEVMM deve controlar a 
aplicação das derrogações e apresentar 
um relatório anual à Comissão sobre o 
modo como estas são utilizadas na 
prática.

2. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com o n.º 1, as 
autoridades competentes devem notificar a 
AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida de 
cada pedido de aplicação de uma 
derrogação e fornecer uma explicação 
sobre o seu funcionamento. A notificação 
da intenção de conceder uma derrogação 
deve ser feita, no mínimo, 6 meses antes da 
data prevista para a entrada em vigor da 
derrogação. No prazo de 3 meses após a 
receção da notificação, a AEVMM deve 
emitir um parecer vinculativo a enviar à 
autoridade competente em questão, 
avaliando a conformidade de cada 
derrogação com os requisitos estabelecidos 
no n.º 1 e especificados no ato delegado 
adotado nos termos das alíneas b) e c) do 
n.º 3. Para precaver dúvidas, dado que o 
parecer da AEVMM é vinculativo, uma 
autoridade competente apenas concederá a 
derrogação se esta for plenamente 
compatível com a decisão da AEVMM.

Quando a autoridade competente conceder 
uma derrogação, esta será 
automaticamente aplicável em todos os 
Estados-Membros.
A AEVMM deve controlar a aplicação das 
derrogações e apresentar um relatório 
anual à Comissão sobre o modo como 
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estas são utilizadas na prática.

Or. en

Alteração 271
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com o n.º 1, as 
autoridades competentes devem notificar a 
AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida de 
cada pedido de aplicação de uma 
derrogação e fornecer uma explicação 
sobre o seu funcionamento. A notificação 
da intenção de conceder uma derrogação 
deve ser feita, no mínimo, 6 meses antes da 
data prevista para a entrada em vigor da 
derrogação. No prazo de 3 meses após a 
receção da notificação, a AEVMM deve 
emitir um parecer a enviar à autoridade 
competente em questão, avaliando a 
conformidade de cada derrogação com os 
requisitos estabelecidos no n.º 1 e 
especificados no ato delegado adotado nos 
termos das alíneas b) e c) do n.º 3. Quando 
a autoridade competente conceder uma 
derrogação e uma autoridade competente 
de outro Estado-Membro discordar da 
decisão, essa autoridade competente pode 
voltar a submeter a questão à AEVMM, 
que pode agir em conformidade com as 
competências que lhe são conferidas pelo 
artigo 19.º do Regulamento (UE) n.º 
1095/2010. A AEVMM deve controlar a 
aplicação das derrogações e apresentar 
um relatório anual à Comissão sobre o 
modo como estas são utilizadas na 
prática.

2. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operem um MTF ou um 
OTF receberão uma autorização da 
autoridade competente antes de utilizarem 
a derrogação referida no n.º 1.  Antes de 
concederem uma derrogação em 
conformidade com o n.º 1, as autoridades 
competentes devem notificar a AEVMM e 
as outras autoridades competentes da 
utilização pretendida de cada pedido de 
aplicação de uma derrogação e fornecer 
uma explicação sobre o seu 
funcionamento. A notificação da intenção 
de conceder uma derrogação deve ser feita, 
no mínimo, 4 meses antes da data prevista 
para a entrada em vigor da derrogação. No 
prazo de 2 meses após a receção da 
notificação, a AEVMM deve emitir um 
parecer a enviar à autoridade competente 
em questão, avaliando a conformidade de 
cada derrogação com os requisitos 
estabelecidos no n.º 1 e especificados no 
ato delegado adotado nos termos das 
alíneas b) e c) do n.º 3.
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No prazo de um mês a contar da data de 
receção do parecer da AEVMM, um 
colégio, presidido pela AEVMM e 
composto pelas autoridades competentes 
de todos os Estados-Membros, emitirá um 
parecer comum. As autoridades 
competentes não concederão uma 
derrogação aos operadores de Mercado 
que operem um MTF ou um OTF sem um 
parecer positive comum doo colégio.
Quando a autoridade competente 
conceder uma derrogação e uma 
autoridade competente de outro 
Estado-Membro discordar da decisão ou 
da efetiva aplicação da derrogação 
concedida, essa autoridade competente 
pode voltar a submeter a questão à 
AEVMM, que pode agir em conformidade 
com as competências que lhe são 
conferidas pelo artigo 19.º do
Regulamento (UE) n.º 1095/2010. A 
AEVMM deve controlar a aplicação das 
derrogações e apresentar um relatório 
anual à Comissão sobre o modo como 
estas são utilizadas na prática.

Or. en

Alteração 272
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As autoridades competentes devem 
poder retirar a autorização, para que os 
mercados regulamentados, os operadores 
ou as empresas de investimento utilizem 
uma das derrogações especificadas no 
n.º3. As autoridades competentes devem 
retirar a autorização, caso observem que a 
derrogação é utilizada de uma forma que 
se afasta do seu objetivo original ou se 
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entenderem que a derrogação é utilizada 
para contornar as disposições 
estabelecidas no presente artigo.
Antes de retirarem a autorização para 
utilizar uma derrogação, as autoridades 
competentes devem comunicar a sua 
intenção à AEVMM e as outras 
autoridades competentes, fornecendo uma 
explicação plena dos fundamentos dessa 
intenção. A notificação da intenção de 
retirar a autorização para utilizar uma 
derrogação deve ser feita tão rapidamente 
quanto possível. No prazo de 1 mês a 
contra da data de receção da notificação, 
a AEVMM deve emitir um parecer não 
vinculativo destinado á autoridade 
competente em questão. Após receção do 
parecer, a autoridade competente deve 
tornar efetiva a sua decisão.

Or. en

Justificação

Importa permitir suficiente flexibilidade às autoridades competentes não só para concederem, 
mas também para revogarem derrogações. Tal permitirá assegurar que as autoridades 
competentes estejam aptas a reagir de forma célere a comportamentos inesperados do 
Mercado.

Alteração 273
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As autoridades competentes e a 
AEVMM devem observar os seguintes 
princípios ao concederem derrogações em 
matéria de transparência:
- As derrogações em matéria de 
transparência apenas devem ser aceites 
quando a transparência tenha um efeito 
adverso direto no investidor que coloca a 
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ordem;
- Nenhuma derrogação deve dar lugar a 
que um grupo de investidores beneficie de 
outros investidores menos bem 
informados, restringindo, para o efeito, 
indevidamente a transparência;
- Nenhuma derrogação deve ter por feito 
limitar a transparência do mercado de 
instrumentos financeiros a que a 
derrogação se aplica;

Or. en

Justificação

A fim de evitar que as derrogações constituam uma restrição indevida da transparência do 
mercado financeiro europeu, o regulamento estabelece os princípios gerais que as 
autoridades competentes e a AEVMM devem observar quando concederem derrogações à 
transparência.

Alteração 274
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao executarem ordens derrogando à 
obrigação de tornar públicas as 
informações a que se refere o artigo 30.º, 
n.º 1, e ao utilizarem um preço de 
referência de outro mercado, os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF devem 
assegurar que têm um mais rápido acesso 
ao preço de mercado do que qualquer 
outro participante no mercado que 
executa ordens no seu espaço ou 
organização.

Or. en
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Alteração 275
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar o 
seguinte:

3. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas regulamentares
destinadas a especificar o seguinte:

Or. en

Justificação

A definição do funcionamento específico das derrogações deve basear-se no conhecimento 
direto da categoria de ativos e da forma de negociação dos instrumentos. A AEVMM tem 
competências mais adequadas neste domínio do que a Comissão.

Alteração 276
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar o 
seguinte:

3. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas regulamentares que 
clarifiquem os seguintes aspetos:

Or. en

Justificação

Esta é uma questão técnica que requer conhecimento pormenorizado do mercado, pelo que é 
mais adequado que a responsabilidade seja atribuída à AEVMM.
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Alteração 277
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.º,
medidas destinadas a especificar o 
seguinte:

3. A AEVMM deve adotar, por meio
normas técnicas vinculativas, medidas 
destinadas a especificar o seguinte:

Or. en

Alteração 278
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O volume ou o tipo de ordens 
relativamente às quais a prestação de 
informações pré-negociação pode ser 
dispensada relativamente a cada categoria 
de instrumento financeiro em questão;

b) O volume e o tipo de ordens 
relativamente às quais a prestação de 
informações pré-negociação pode ser 
dispensada relativamente a cada categoria 
de instrumento financeiro em questão;

Or. en

Alteração 279
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O modelo de mercado para o qual a 
prestação de informações pré-negociação 
pode ser dispensada nos termos do n.º 1 e, 
em especial, a aplicabilidade da obrigação 
aos métodos de negociação utilizados 

Suprimido
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pelos mercados regulamentados que 
efetuam transações no âmbito das suas 
regras, com referência a preços 
estabelecidos fora do mercado 
regulamentado, ou através de leilões 
periódicos, relativamente a cada categoria 
de instrumento financeiro em questão.

Or. en

Alteração 280
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O modelo de mercado para o qual a 
prestação de informações pré-negociação 
pode ser dispensada nos termos do n.º 1 e, 
em especial, a aplicabilidade da obrigação 
aos métodos de negociação utilizados 
pelos mercados regulamentados que 
efetuam transações no âmbito das suas 
regras, com referência a preços 
estabelecidos fora do mercado 
regulamentado, ou através de leilões 
periódicos, relativamente a cada categoria 
de instrumento financeiro em questão.

Suprimido

Or. en

Alteração 281
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O modelo de mercado para o qual a 
prestação de informações pré-negociação 

(c) O modelo de mercado para o qual a 
prestação de informações pré-negociação 
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pode ser dispensada nos termos do n.º 1 e, 
em especial, a aplicabilidade da obrigação 
aos métodos de negociação utilizados pelos 
mercados regulamentados que efetuam 
transações no âmbito das suas regras, com 
referência a preços estabelecidos fora do 
mercado regulamentado, ou através de 
leilões periódicos, relativamente a cada 
categoria de instrumento financeiro em 
questão.

pode ser dispensada nos termos do n.º 1 e, 
em especial, a aplicabilidade da obrigação 
aos métodos de negociação utilizados pelos 
mercados regulamentados, MTF e OTF
que efetuam transações no âmbito das suas 
regras, com referência a preços 
estabelecidos fora dos mercados 
regulamentados, MTF e OTF ou através 
de leilões periódicos, relativamente a cada 
categoria de instrumento financeiro em 
questão.

Or. en

Justificação

It is important to make clear that MTFs and OTFs are included

Alteração 282
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O modelo de mercado para o qual a 
prestação de informações pré-negociação 
pode ser dispensada nos termos do n.º 1 e, 
em especial, a aplicabilidade da obrigação 
aos métodos de negociação utilizados pelos 
mercados regulamentados que efetuam 
transações no âmbito das suas regras, com 
referência a preços estabelecidos fora do 
mercado regulamentado, ou através de 
leilões periódicos, relativamente a cada 
categoria de instrumento financeiro em 
questão.

(c) O modelo de mercado para o qual a 
prestação de informações pré-negociação 
pode ser dispensada nos termos do n.º 1 e, 
em especial, a aplicabilidade da obrigação 
aos métodos de negociação utilizados pelos 
espaços ou organizações de negociação
que efetuam transações no âmbito das suas 
regras, com referência a preços 
estabelecidos através de leilões periódicos, 
relativamente a cada categoria de 
instrumento financeiro em questão.

Or. en

Alteração 283
Kay Swinburne
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) as ordens a preços intermédios 
adequados submetidas para execução 
podem ser objeto de confrontação;

Or. en

Justificação

Uma derrogação para as ordens executadas a um preço intermédio necessita de ser 
especificada ao Nível I, para que os grandes investidores institucionais continuem a ser 
capazes de negociar ações sem serem alvo de estratégias de natureza predadora, que utilizam 
as informações publicadas para fazer aumentar o preço que os investidores institucionais têm 
que pagar pelas suas ações ou para fazer baixar o preço a que vendem as suas ações.

Alteração 284
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresentará à Comissão esses 
projetos de normas técnicas 
regulamentares até …*. É delegado na 
Comissão o poder de adotar as normas 
técnicas regulamentares 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 285
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresentará à Comissão esses 
projetos de normas técnicas 
regulamentares até …1.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas regulamentares 
a que se refere o terceiro parágrafo, nos 
termos dos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.
__________________
1JO Inserir a data correspondente a 12 meses após 
a entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Alteração 286
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As derrogações concedidas pelas 
autoridades competentes, ao abrigo do n.º 2 
do artigo 29.º e do n.º 2 do artigo 44.º da 
Diretiva 2004/39/CE e dos artigos 18.º a 
20.º do Regulamento (CE) n.º 1287/2006 
da Comissão antes da data de aplicação do 
presente Regulamento, serão revistas pela 
AEVMM até [2 anos após a data de 
aplicação do presente Regulamento]. A 
AEVMM deve emitir um parecer a enviar à 
autoridade competente em questão, 
analisando se cada uma dessas derrogações 
continua a ser compatível com os 
requisitos estabelecidos pelo presente 
Regulamento e com quaisquer atos 
delegados com base neste Regulamento.

4. As derrogações concedidas pelas 
autoridades competentes, ao abrigo do n.º 2 
do artigo 29.º e do n.º 2 do artigo 44.º da 
Diretiva 2004/39/CE e dos artigos 18.º a 
20.º do Regulamento (CE) n.º 1287/2006 
da Comissão antes da data de aplicação do 
presente Regulamento, serão revistas pela 
AEVMM até [2 anos após a data de 
aplicação do presente Regulamento]. A 
AEVMM deve emitir um parecer 
vinculativo a enviar à autoridade 
competente em questão, analisando se cada 
uma dessas derrogações continua a ser 
compatível com os requisitos estabelecidos 
pelo presente Regulamento e com 
quaisquer atos delegados com base neste 
Regulamento.

Or. en
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Justificação

É fundamental assegurar a execução harmonizada destas isenções em todos os 
Estados-Membros. Além disso, a avaliação de conformidade das derrogações individuais 
com as disposições da MiFID, realizada pela AEVMM, deve possuir caráter vinculativo.

Alteração 287
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem tornar públicos o preço, 
volume e o momento das transações 
executadas em ações, certificados de 
depósito, fundos de índices, certificados e 
outros instrumentos financeiros similares 
admitidos à negociação ou negociados num 
MTF ou num OTF. Os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MTF ou um OTF devem 
tornar públicos dados pormenorizados 
sobre todas essas transações tão 
aproximadamente do tempo real quanto 
seja tecnicamente possível.

1. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF devem 
tornar públicos o preço, volume e o 
momento das transações executadas em 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados e outros instrumentos 
financeiros similares admitidos à 
negociação ou negociados num MTF. Os 
mercados regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MTF devem tornar públicos 
dados pormenorizados sobre todas essas 
transações tão aproximadamente do tempo 
real quanto seja tecnicamente possível.

Or. en

Alteração 288
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 

1. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
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de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem tornar públicos o preço, 
volume e o momento das transações 
executadas em ações, certificados de 
depósito, fundos de índices, certificados e 
outros instrumentos financeiros similares 
admitidos à negociação ou negociados num 
MTF ou num OTF. Os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MTF ou um OTF devem tornar 
públicos dados pormenorizados sobre todas 
essas transações tão aproximadamente do 
tempo real quanto seja tecnicamente 
possível.

de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem tornar públicos o preço, 
volume e o momento das transações 
executadas em ações, certificados de 
depósito, fundos de índices, certificados e 
outros instrumentos financeiros similares 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou negociados num MTF 
ou num OTF. Os mercados regulamentados 
e as empresas de investimento e operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem tornar públicos dados 
pormenorizados sobre todas essas 
transações tão aproximadamente do tempo 
real quanto seja tecnicamente possível.

Or. en

Alteração 289
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem tornar públicos o preço, 
volume e o momento das transações 
executadas em ações, certificados de 
depósito, fundos de índices, certificados e 
outros instrumentos financeiros similares 
admitidos à negociação ou negociados num 
MTF ou num OTF. Os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MTF ou um OTF devem tornar 
públicos dados pormenorizados sobre todas 
essas transações tão aproximadamente do 
tempo real quanto seja tecnicamente 
possível.

1. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem tornar públicos o preço, 
volume e o momento das transações 
executadas em ações, certificados de 
depósito, fundos de índices, certificados e 
outros instrumentos financeiros similares 
admitidos à negociação ou negociados num 
MTF ou num OTF. Os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MTF ou um OTF devem tornar 
públicos dados pormenorizados sobre todas 
essas transações tão aproximadamente do 
tempo real quanto seja tecnicamente 
possível. No que respeita à negociação 
eletrónica, o prazo antes de a informação 
pós-negociação estar disponível não 
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excederá duas vezes o período de latência 
para a execução.

Or. en

Alteração 290
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operem um MTF ou um 
OTF devem facultar, em condições 
comerciais razoáveis e de forma não 
discriminatória, o acesso aos mecanismos 
que utilizam para a divulgação das 
informações referidas no n.º 1 por parte das 
empresas de investimento que, nos termos 
do artigo 19.º, são obrigadas a publicar 
dados pormenorizados sobre as suas 
transações em ações, certificados de 
depósito, fundos de índices, certificados e 
outros e instrumentos financeiros similares.

2. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operem um MTF devem
facultar, em condições comerciais 
razoáveis e de forma não discriminatória, o 
acesso aos mecanismos que utilizam para a 
divulgação das informações referidas no n.º 
1 por parte das empresas de investimento 
que, nos termos do artigo 19.º, são 
obrigadas a publicar dados pormenorizados 
sobre as suas transações em ações, 
certificados de depósito, fundos de índices, 
certificados e outros e instrumentos 
financeiros similares.

Or. en

Alteração 291
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operem um MTF ou um 
OTF devem facultar, em condições 
comerciais razoáveis e de forma não 

2. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operem um MTF ou um 
OTF devem facultar, em condições 
comerciais razoáveis e de forma não 
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discriminatória, o acesso aos mecanismos 
que utilizam para a divulgação das 
informações referidas no n.º 1 por parte das 
empresas de investimento que, nos termos 
do artigo 19.º, são obrigadas a publicar 
dados pormenorizados sobre as suas 
transações em ações, certificados de 
depósito, fundos de índices, certificados e 
outros e instrumentos financeiros similares.

discriminatória, o acesso efetivo aos 
mecanismos que utilizam para a divulgação 
das informações referidas no n.º 1 por parte 
das empresas de investimento que, nos 
termos do artigo 19.º, são obrigadas a 
publicar dados pormenorizados sobre as 
suas transações em ações, certificados de 
depósito, fundos de índices, certificados e 
outros e instrumentos financeiros similares.

Or. en

Alteração 292
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As modalidades utilizadas pelos 
mercados regulamentados, pelas 
empresas de investimento e pelos 
operadores de mercado que operam um 
MTF para tornar públicas as informações 
previstas no nº 1 devem ser conformes aos 
requisitos regulamentares de um APA.

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura a normalização dos mecanismos de notificação para efeito de 
que o sistema de notificação cumpra, na íntegra, os padrões de um mecanismo de publicação 
aprovado nos termos dos artigos 61.º a 66.º da MiFID.

Alteração 293
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de autorizar os mercados 
regulamentados a proceder à publicação 
diferida dos dados pormenorizados sobre 
as transações, com base no seu tipo ou 
volume. Em especial, as autoridades 
competentes podem autorizar a publicação 
diferida no que respeita a transações que 
sejam de volume elevado relativamente ao 
volume normal de mercado das transações 
dessa ação, certificado de depósito, fundo 
de índices ou outro instrumento financeiro 
similar, ou dessa categoria de ação, 
certificado de depósito, fundo de índices ou 
instrumento financeiro similar. Os 
mercados regulamentados e as empresas de 
investimento ou operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF devem 
obter a aprovação prévia da autoridade 
competente para os mecanismos propostos 
relativamente à publicação diferida de 
informações, e esses mecanismos devem 
ser claramente divulgados aos 
intervenientes no mercado e aos 
investidores em geral. A AEVMM deve 
controlar a aplicação desses mecanismos 
de publicação diferida de informações e 
apresentar um relatório anual à Comissão 
sobre o modo como estes são utilizadas na 
prática.

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de autorizar os mercados 
regulamentados a proceder à publicação 
diferida dos dados pormenorizados sobre 
as transações, com base no seu tipo ou 
volume. Em especial, as autoridades 
competentes podem autorizar a publicação 
diferida no que respeita a transações que 
sejam de volume elevado relativamente ao 
volume normal de mercado das transações 
dessa ação, certificado de depósito, fundo 
de índices ou outro instrumento financeiro 
similar, ou dessa categoria de ação, 
certificado de depósito, fundo de índices ou 
instrumento financeiro similar ou que se 
relacionem com distribuições importantes 
na aceção do artigo 2.º, n.º 9, do 
Regulamento da Comissão (CE) n.º 
2273/2003.. Os mercados regulamentados 
e as empresas de investimento ou 
operadores de mercado que operem um 
MTF ou um OTF devem obter a aprovação 
prévia da autoridade competente para os 
mecanismos propostos relativamente à 
publicação diferida de informações, e esses 
mecanismos devem ser claramente 
divulgados aos intervenientes no mercado e 
aos investidores em geral. A AEVMM 
deve controlar a aplicação desses 
mecanismos de publicação diferida de 
informações e apresentar um relatório 
anual à Comissão sobre o modo como estes 
são utilizadas na prática.

Or. en

Justificação

É importante para a atractividade dos mercados europeus de capitais que tanto as ofertas 
secundárias comio as ofertas primárias possam ser levadas eficazmente levadas a efeito. Os 
mecanismos de fixação dos preços de distribuições importantes funcionam normalmente 
através de macnismos de contabilidade e os seus mecanismos de fixação de preços são muito 
diferentes das negociação secundária habitual. Nestas ofertas, a transparência é propiciada 
através de anúncios públicos.
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Alteração 294
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de autorizar os mercados 
regulamentados a proceder à publicação 
diferida dos dados pormenorizados sobre 
as transações, com base no seu tipo ou 
volume. Em especial, as autoridades 
competentes podem autorizar a publicação 
diferida no que respeita a transações que 
sejam de volume elevado relativamente ao 
volume normal de mercado das transações 
dessa ação, certificado de depósito, fundo 
de índices ou outro instrumento financeiro 
similar, ou dessa categoria de ação, 
certificado de depósito, fundo de índices ou 
instrumento financeiro similar. Os 
mercados regulamentados e as empresas de 
investimento ou operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF devem 
obter a aprovação prévia da autoridade 
competente para os mecanismos propostos 
relativamente à publicação diferida de 
informações, e esses mecanismos devem 
ser claramente divulgados aos 
intervenientes no mercado e aos 
investidores em geral. A AEVMM deve 
controlar a aplicação desses mecanismos 
de publicação diferida de informações e 
apresentar um relatório anual à Comissão 
sobre o modo como estes são utilizadas na 
prática.

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de autorizar os mercados 
regulamentados a proceder à publicação 
diferida dos dados pormenorizados sobre 
as transações, com base no seu tipo ou 
volume. Em especial, as autoridades 
competentes podem autorizar a publicação 
diferida no que respeita a transações que 
sejam de volume elevado relativamente ao 
volume normal de mercado das transações 
dessa ação, certificado de depósito, fundo 
de índices ou outro instrumento financeiro 
similar, ou dessa categoria de ação, 
certificado de depósito, fundo de índices ou 
instrumento financeiro similar. Os 
mercados regulamentados e as empresas de 
investimento ou operadores de mercado 
que operem um MTF devem obter a 
aprovação prévia da autoridade competente 
para os mecanismos propostos 
relativamente à publicação diferida de 
informações, e esses mecanismos devem 
ser claramente divulgados aos 
intervenientes no mercado e aos 
investidores em geral. A AEVMM deve 
controlar a aplicação desses mecanismos 
de publicação diferida de informações e 
apresentar um relatório anual à Comissão 
sobre o modo como estes são utilizadas na 
prática.

Or. en

Alteração 295
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de autorizar os mercados 
regulamentados a proceder à publicação 
diferida dos dados pormenorizados sobre 
as transações, com base no seu tipo ou 
volume. Em especial, as autoridades 
competentes podem autorizar a 
publicação diferida no que respeita a 
transações que sejam de volume elevado 
relativamente ao volume normal de 
mercado das transações dessa ação, 
certificado de depósito, fundo de índices ou 
outro instrumento financeiro similar, ou 
dessa categoria de ação, certificado de 
depósito, fundo de índices ou instrumento 
financeiro similar. Os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento ou operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF devem 
obter a aprovação prévia da autoridade 
competente para os mecanismos propostos 
relativamente à publicação diferida de 
informações, e esses mecanismos devem 
ser claramente divulgados aos 
intervenientes no mercado e aos 
investidores em geral. A AEVMM deve 
controlar a aplicação desses mecanismos 
de publicação diferida de informações e 
apresentar um relatório anual à Comissão 
sobre o modo como estes são utilizadas na 
prática.

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de autorizar os mercados 
regulamentados a proceder à publicação 
diferida dos dados pormenorizados no que 
respeita a transações que sejam de volume 
excecionalmente elevado relativamente ao 
volume normal de mercado das transações 
dessa ação, certificado de depósito, fundo 
de índices ou outro instrumento financeiro 
similar, ou dessa categoria de ação, 
certificado de depósito, fundo de índices ou 
instrumento financeiro similar. Os 
mercados regulamentados e as empresas de 
investimento ou operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF devem 
obter a aprovação prévia da autoridade 
competente para os mecanismos propostos 
relativamente à publicação diferida de 
informações, e esses mecanismos devem 
ser claramente divulgados aos 
intervenientes no mercado e aos 
investidores em geral. A AEVMM deve 
controlar a aplicação desses mecanismos 
de publicação diferida de informações e 
apresentar um relatório anual à Comissão 
sobre o modo como estes são utilizadas na 
prática.

Or. en

Alteração 296
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Quando a autoridade competente 
conceder uma derrogação e uma 
autoridade competente de outro 
Estado-Membro discordar da decisão, 
essa autoridade competente pode voltar a 
submeter a questão à AEVMM, que pode 
agir em conformidade com as 
competências que lhe são conferidas pelo 
artigo 19.º do Regulamento (UE) n.º 
1095/2010.

Or. en

Alteração 297
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar o 
seguinte:

2. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas regulamentares
destinadas a especificar o seguinte:

Or. en

Justificação

A definição das condições para publicação diferida deve basear-se no conhecimento direto 
da categoria de ativos e da forma de negociação dos instrumentos. A AEVMM tem 
competências mais adequadas neste domínio do que a Comissão.

Alteração 298
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar o 
seguinte:

2. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas regulamentares que 
clarifiquem os seguintes aspetos:

Or. en

Justificação

Esta é uma questão técnica que requer conhecimento pormenorizado do mercado, pelo que é 
mais adequado que a responsabilidade seja atribuída à AEVMM.

Alteração 299
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os dados pormenorizados que os 
mercados regulamentados, empresas de 
investimento, incluindo os internalizadores 
sistemáticos, e as empresas de 
investimento e os mercados 
regulamentados que operam um MTF ou 
um OTF devem especificar na informação 
a colocar à disposição do público 
relativamente a cada categoria de 
instrumento financeiro em questão;

(a) Os dados pormenorizados que os 
mercados regulamentados, empresas de 
investimento, incluindo os internalizadores 
sistemáticos, e as empresas de 
investimento e os mercados 
regulamentados que operam um MTF 
devem especificar na informação a colocar 
à disposição do público relativamente a 
cada categoria de instrumento financeiro 
em questão;

Or. en

Alteração 300
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) As condições em que os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento, incluindo os internalizadores 
sistemáticos, e as empresas de 
investimento e os mercados 
regulamentados que operam um MTF ou 
um OTF podem ser autorizados a publicar 
em diferido as transações e quais os 
critérios a aplicar para decidir as transações 
em relação quais, devido ao seu volume ou 
ao tipo de obrigação, certificado de 
depósito, fundo de índices, certificado ou 
outro instrumento financeiro similar, é 
permitida a publicação diferida 
relativamente a cada categoria de 
instrumento financeiro em questão.

(b) As condições em que os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento, incluindo os internalizadores 
sistemáticos, e as empresas de 
investimento e os mercados 
regulamentados que operam um MTF 
podem ser autorizados a publicar em 
diferido as transações e quais os critérios a 
aplicar para decidir as transações em 
relação quais, devido ao seu volume ou ao 
tipo de obrigação, certificado de depósito, 
fundo de índices, certificado ou outro 
instrumento financeiro similar, é permitida 
a publicação diferida relativamente a cada 
categoria de instrumento financeiro em 
questão.

Or. en

Alteração 301
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As condições em que os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento, incluindo os internalizadores 
sistemáticos, e as empresas de 
investimento e os mercados 
regulamentados que operam um MTF ou 
um OTF podem ser autorizados a publicar 
em diferido as transações e quais os 
critérios a aplicar para decidir as transações 
em relação quais, devido ao seu volume ou 
ao tipo de obrigação, certificado de 
depósito, fundo de índices, certificado ou 
outro instrumento financeiro similar, é 
permitida a publicação diferida 
relativamente a cada categoria de 
instrumento financeiro em questão.

(b) As condições em que os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento, incluindo os internalizadores 
sistemáticos, e as empresas de 
investimento e os mercados 
regulamentados que operam um MTF ou 
um OTF podem ser autorizados a publicar 
em diferido as transações e quais os 
critérios a aplicar para decidir as transações 
em relação quais, devido ao seu volume ou 
ao tipo (incluindo o perfil de liquidez 
prevalecente ou as características 
específicas da atividade de negociação) de 
obrigação, certificado de depósito, fundo 
de índices, certificado ou outro instrumento 
financeiro similar, é permitida a publicação 
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diferida relativamente a cada categoria de 
instrumento financeiro em questão.

Or. en

Alteração 302
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresentará à Comissão esses 
projetos de normas técnicas 
regulamentares até …1

É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas regulamentares 
a que se refere o presente parágrafo, em 
conformidade com os artigos 10.º a 14.º 
do Regulamento (UE) n.º 1095/2010.
__________________
1JO Inserir a data correspondente a 12 meses após 
a entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Alteração 303
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 304
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Eficácia da transparência pré-negociação 

dos instrumentos de capital
A AEVMM dirigirá anualmente ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão um parecer sobre a eficácia da 
transparência pré-negociação, tendo em 
conta os desenvolvimentos observados no 
mercado financeiro. A AEVMM deve, 
nomeadamente, calcular o rácio de 
transações que foram executadas sem 
tornar públicas as informações a que se 
refere o artigo 3.º, n.º 1. 
Quando a AEVMM calcular que mais de 
10% das transações forma executados 
sem tornar públicas as informações a que 
se refere o artigo 3.º, n.º 1, ou considerar 
que a eficácia da transparência 
pré-negociação não foi garantida, a
AEVMM pode emitir um parecer sobre a 
revisão da derrogação referida no artigo 
4.º, n.º 1.
No prazo de três meses a contra da data 
de receção do parecer da AEVMM, será 
conferido à Comissão o poder de adotar 
atos delegados, e conformidade com o 
artigo94, revendo a derrogação referida 
no artigo 4.º, n.º 1, a fim de assegurar a 
eficácia da transparência pré-negociação.

Or. en
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Alteração 305
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Requisitos de transparência 
pré-negociação das plataformas de 
negociação relativamente a obrigações, 
produtos financeiros estruturados, 
licenças de emissão e instrumentos 
derivados
1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços 
e a profundidade das ofertas a esses 
preços das ordens ou ofertas de preços 
que são anunciadas através dos seus 
sistemas para as obrigações e os produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, as licenças de emissão e os 
instrumentos derivados admitidos à 
negociação ou transacionados num MTF 
ou num OTF. Este requisito aplica-se 
igualmente a manifestações de interesse 
passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF devem 
disponibilizar estas informações ao 
público de forma contínua, durante o 
horário normal de negociação.
2. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem facultar o acesso, em 
condições comerciais razoáveis e de forma 
não discriminatória, aos mecanismos que 
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utilizam para a divulgação das 
informações a que se refere o n.º 1, às 
empresas de investimento que, nos termos 
do artigo 17.º, são obrigadas a publicar as 
suas ofertas de preços de obrigações, 
produtos financeiros estruturados, 
licenças de emissão e instrumentos 
derivados.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a dimensão das transações nestes mercados e o número diminuto de 
participantes no mesmo, a transparência pré negociação é passível de provocar uma perda 
de liquidez e pode perturbar gravemente o mercado. Se os requisitos de transparência pós-
negociação forem mais rigorosos, não será necessária transparência pré-negociação.

Alteração 306
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto e que são 
suficientemente líquidos, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF e que são 
suficientemente líquidos. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
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estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

Or. en

Alteração 307
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços 
e a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, quando apropriado, baseado no 
sistema de negociação operado, devem 
publicar os preços e a profundidade das 
ofertas a esses preços das ordens ou ofertas 
de preços que são anunciadas através dos 
seus sistemas para as obrigações e os 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Consoante a 
formação dos preços, os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem publicar estas 
informações relativamente às transações 
de investidores não profissionais, como 
previsto na Diretiva 2004/109/CE e na 
Diretiva 2010/73/EU, de forma contínua, 
durante o horário normal de negociação.

Or. en
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Justificação

Se alguma transparência pré-negociação for necessária para títulos não representativos de 
capital, então deve ser limitada às transações de investidores não profissionais pois seria 
gravemente perturbadora para os mercados grossistas. No entanto, os benefícios desta 
transparência pré-negociação são questionáveis. As transações de investidores não 
profissionais são definidas nas diretivas relativas ao prospeto e à transparência e devem, 
pois, seguir estas normas.

Alteração 308
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou negociado 
num MTF ou sobre os quais foi publicado 
um prospeto, as licenças de emissão e os 
instrumentos derivados admitidos à 
negociação ou transacionados num MTF. 
Este requisito aplica-se igualmente a 
manifestações de interesse passíveis de 
recurso. Os mercados regulamentados, 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operem um MTF ou um 
OTF devem disponibilizar estas 
informações ao público de forma contínua, 
durante o horário normal de negociação.

Or. en

Justificação

Esta formulação é necessária para assegurar que todas as plataformas de negociação 
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operadas por operadores de mercado ou empresas de investimento estejam sujeitas a regras 
adequadas, como preconizado pelo Parlamento Europeu no seu relatório «dark pools», de 
dezembro de  2010. Assim sendo, é eliminada a categoria OTF. Esta formulação terá por 
efeito assegurar condições de concorrência equitativas entre sistemas de negociação. O 
objetivo não é somente melhorar a transparência, mas assegura que todos os instrumentos 
financeiros que não de capital que são transacionados em espaços ou organizações 
multilaterais de negociação sejam sujeitos às mesmas regras de transparência pré-
negociação.

Alteração 309
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem, para os instrumentos que 
cumprem os critérios de liquidez 
especificados no presente número, tornar 
públicos os preços e a profundidade das 
ofertas a esses preços das ordens ou ofertas 
de preços que são anunciadas através dos 
seus sistemas para as obrigações e os 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
tais informações ao público, para os 
instrumentos que cumprem os critérios de 
liquidez especificados no presente 
número, de forma contínua, durante o 
horário normal de negociação. Quando as 
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transações forem negociadas entre 
profissionais e contrapartes elegíveis 
através de negociação de viva voz, os 
preços pré-negociação indicativos devem 
ser publicados tão próximo do preço de 
transação quanto razoavelmente 
exequível.
Os requisitos previstos no presente artigo 
aplicam-se apenas aos instrumentos 
financeiros que sejam considerados 
suficientemente líquidos ou para os quais 
exista um mercado líquido.

Or. en

Justificação

Importa assegurar que os modelos de negociação como o RFQ (Request for Quote) e a 
execução de voz/híbrida possam ser integrados no regime de transparência. Estes modelos 
são particularmente importantes para os mercados grossistas em que os marcadores dos 
mercados compensam os riscos assumidos na concessão de liquidez aos seus clientes. Os 
critérios previstos no artigo 26.º, n.º 3, podem ser utilizados para decidir que instrumento 
possui suficiente liquidez para ser integrado no regime de transparência.

Alteração 310
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF, baseado 
no sistema de negociação operado, devem 
tornar públicos os preços e a profundidade 
das ofertas a esses preços das ordens ou 
ofertas de preços que são anunciadas 
através dos seus sistemas para as 
obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
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num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

num MTF. Este requisito aplica-se 
igualmente a manifestações de interesse 
passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF devem disponibilizar estas 
informações ao público de forma contínua, 
durante o horário normal de negociação.

Or. en

Alteração 311
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

Or. en
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Alteração 312
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF devem 
tornar públicos os preços e a profundidade 
das ofertas a esses preços das ordens ou 
ofertas de preços que são anunciadas 
através dos seus sistemas para as 
obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação ou 
negociados num MTF num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF devem disponibilizar estas 
informações ao público de forma contínua, 
durante o horário normal de negociação. O 
grau de divulgação e a frequência de 
publicação devem ser ajustados 
proporcionalmente à emissão, volume da 
transação e características dos mercados 
nacionais.

Or. en

Justificação

O artigo 7.º, n.º 1, deve ser reformulado para expressar claramente o mesmo princípio da 
proporcionalidade visado no Considerando 14. Com efeito, graças a este princípio, uma 
calibragem dos requisitos de transparência pré-negociação e pós-negociação pode ser 
considerada, como referido acima na versão alterada do artigo.
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Alteração 313
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público. O grau de 
divulgação e a frequência de publicação 
devem ser ajustados proporcionalmente à 
emissão, volume da transação e 
características dos mercados nacionais.

Or. en

Justificação

O artigo 7.º, n.º 1, deve ser reformulado para expressar claramente o mesmo princípio da 
proporcionalidade visado no Considerando 14. Com efeito, graças a este princípio, uma 
calibragem dos requisitos de transparência pré-negociação e pós-negociação pode ser 
considerada, como referido acima na versão alterada do artigo.

Alteração 314
Sharon Bowles
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF e que são 
inferiores a um volume de transação de 
100.000 euros. Este requisito aplica-se 
igualmente a manifestações de interesse 
passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

Or. en

Justificação

O limiar de 100.000 euros é suficientemente baixo para cobrir as transações de obrigações 
de obrigações de volumes elevados por parte dos grandes investidores institucionais (não 
prejudicando excessivamente a liquidez), mas suficientemente elevado para capturar  as 
transações de investidores não profissionais.

Alteração 315
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou transacionados num 
MTF ou num OTF. Este requisito aplica-se 
igualmente a manifestações de interesse 
passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

Or. en

Alteração 316
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
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as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
sujeitos às obrigações de negociação 
referidas no artigo 24.º. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

Esta obrigação de publicação não se 
aplica a transações de instrumentos 
derivados de contrapartes não financeiras 
que reduzam objetivamente os riscos 
mensuráveis diretamente relacionados 
com a atividade económica ou o 
financiamento da atividade desta 
contraparte.

Or. en

Justificação

Os instrumentos derivados utilizados por empresas que não exerçam atividade financeira 
adequam-se a cobrir riscos decorrentes da atividade empresarial de forma flexível e eficaz. A 
presente alteração isentaria estas transações dos requisitos de transparência, visto que a 
divulgação de transações personalizadas pode provocar problemas de confidencialidade.

Alteração 317
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
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a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação sujeitos às 
obrigações de negociação referidas no 
artigo 24.º.  Este requisito aplica-se 
igualmente a manifestações de interesse 
passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

Or. en

Justificação

A presente alteração limita os requisitos de transparência pós-negociação aos instrumentos 
derivados sujeitos à obrigação de negociação referida no artigo 24.°, o que excluiria as 
negociações das contrapartes não financeiras, que se encontram abrangidas pelo limiar de 
compensação definido no EMIR, dos requisitos de transparência pós-negociação que os 
operadores de mercados de MTF teriam de cumprir.

Alteração 318
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
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as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, como 
requerido pela Diretiva 2003/71/CE, 
relativa ao prospeto a publicar em caso de 
oferta pública de valores mobiliários ou 
da sua admissão à negociação, as licenças 
de emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

Or. en

Alteração 319
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem facultar o acesso, em 
condições comerciais razoáveis e de forma 
não discriminatória, aos mecanismos que 
utilizam para a divulgação das informações 
a que se refere o n.º 1, às empresas de 
investimento que, nos termos do artigo 
17.º, são obrigadas a publicar as suas 
ofertas de preços de obrigações, produtos 
financeiros estruturados, licenças de 
emissão e instrumentos derivados.

2. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem facultar o acesso, em 
condições comerciais razoáveis e de forma 
não discriminatória, aos mecanismos que 
utilizam para a publicação das informações 
a que se refere o n.º 1, às empresas de 
investimento que, nos termos do artigo 
17.º, são obrigadas a publicar as suas 
ofertas de preços de obrigações, produtos 
financeiros estruturados, licenças de 
emissão e instrumentos derivados.

Or. en
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Alteração 320
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem facultar o acesso, em 
condições comerciais razoáveis e de forma 
não discriminatória, aos mecanismos que 
utilizam para a divulgação das informações 
a que se refere o n.º 1, às empresas de 
investimento que, nos termos do artigo 
17.º, são obrigadas a publicar as suas 
ofertas de preços de obrigações, produtos 
financeiros estruturados, licenças de 
emissão e instrumentos derivados.

2. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF devem 
facultar o acesso, em condições comerciais 
razoáveis e de forma não discriminatória, 
aos mecanismos que utilizam para a 
divulgação das informações a que se refere 
o n.º 1, às empresas de investimento que, 
nos termos do artigo 17.º, são obrigadas a 
publicar as suas ofertas de preços de 
obrigações, produtos financeiros 
estruturados, licenças de emissão e 
instrumentos derivados.

Or. en

Alteração 321
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem facultar o acesso, em 
condições comerciais razoáveis e de forma 
não discriminatória, aos mecanismos que 
utilizam para a divulgação das informações 
a que se refere o n.º 1, às empresas de 
investimento que, nos termos do artigo 
17.º, são obrigadas a publicar as suas 
ofertas de preços de obrigações, produtos 

2. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem facultar o efetivo acesso, em 
condições comerciais razoáveis e de forma 
não discriminatória, aos mecanismos que 
utilizam para a divulgação das informações 
a que se refere o n.º 1, às empresas de 
investimento que, nos termos do artigo 
17.º, são obrigadas a publicar as suas 
ofertas de preços de obrigações, produtos 
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financeiros estruturados, licenças de 
emissão e instrumentos derivados.

financeiros estruturados, licenças de 
emissão e instrumentos derivados.

Or. en

Alteração 322
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem facultar o acesso, em 
condições comerciais razoáveis e de forma 
não discriminatória, aos mecanismos que 
utilizam para a divulgação das 
informações a que se refere o n.º 1, às 
empresas de investimento que, nos termos 
do artigo 17.º, são obrigadas a publicar as 
suas ofertas de preços de obrigações, 
produtos financeiros estruturados, licenças 
de emissão e instrumentos derivados.

2. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem, quando apropriado,
tornar públicos os preços e a 
profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou 
transacionados num MTF ou num OTF.
Este requisito aplica-se igualmente a 
manifestações de interesse passíveis de 
recurso. Consoante a formação dos 
preços, os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operem um MTF ou um 
OTF devem disponibilizar estas 
informações ao público, quando 
apropriado, de forma contínua, durante o 
horário normal de negociação. Quando as 
transações forem negociadas numa base 
discricionária entre profissionais e 
contrapartes elegíveis através de 
negociação de viva voz, os preços 
pré-negociação indicativos devem ser 
publicados tão próximo do preço de 
transação quanto razoavelmente 
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exequível.

Or. en

Justificação

This amendment ensures trading models such as RFQ and voice/hybrid execution are brought 
within the transparency regime. These models are particularly important for the wholesale 
markets where market makers offset the risks they have taken on in providing liquidity to their 
clients.


