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Alteração 323
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Concessão de derrogações Derrogações

Or. en

Alteração 324
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento ou operadores de mercado 
que operam um MTF ou um OTF da 
obrigação de tornarem públicas as 
informações referidas no n.° 1 do artigo 7.° 
relativamente a grupos específicos de 
produtos, com base no modelo de 
mercado, nas características específicas 
da atividade de negociação de um produto 
e na liquidez, nos casos definidos de 
acordo com o n.° 4.

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento ou operadores de mercado 
que operam um MFT ou um OTF da 
obrigação de tornarem públicas as 
informações referidas no n.° 1 do artigo 7.° 
relativamente a grupos específicos de 
produtos, com base:

(i) No modelo de mercado;
(ii) Nas características específicas da 
negociação de um produto;
(iii) Nas características dos mercados 
individuais, incluindo o número e o tipo 
de intervenientes no mercado;
(iv) No volume ou tipo das ordens, no 
método de negociação e no volume e tipo 
de emissão de um instrumento financeiro;
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(v) No perfil e quaisquer outros critérios 
relevantes para avaliar a liquidez de um 
determinado produto; 
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 do mercado não 
profissional para a obrigação, o produto 
financeiro estruturado, a licença de 
emissão ou o instrumento derivado em 
questão.
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

Em mercados de rendimento fixo de menor dimensão, um regime de transparência total pode 
ter consequências negativas graves na capacidade e empenho dos criadores de mercado em 
fixar preços, o que teria um impacto negativo na liquidez.  O ajustamento dos requisitos de 
transparência deve, pois, basear-se nos princípios da prudência e da proporcionalidade. Isso 
é especialmente importante nos mercados obrigacionistas e de instrumentos derivados.

Alteração 325
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento ou operadores de mercado 
que operam um MTF ou um OTF da 
obrigação de tornarem públicas as 
informações referidas no n.° 1 do artigo 7.° 
relativamente a grupos específicos de 
produtos, com base no modelo de mercado,

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento ou operadores de mercado 
que operam um MTF ou um OTF da 
obrigação de tornarem públicas as 
informações referidas no n.º 1 do artigo 7.º 
relativamente a grupos específicos de 
produtos, com base no modelo de mercado 
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nas características específicas da atividade 
de negociação de um produto e na 
liquidez, nos casos definidos de acordo 
com o n.° 4.

e nas características específicas da 
atividade de negociação de um produto, 
nos casos definidos de acordo com o n.º 4.

Or. en

Alteração 326
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento ou operadores de mercado 
que operam um MTF ou um OTF da 
obrigação de tornarem públicas as 
informações referidas no n.° 1 do artigo 7.° 
relativamente a grupos específicos de 
produtos, com base no modelo de 
mercado, nas características específicas da 
atividade de negociação de um produto e 
na liquidez, nos casos definidos de acordo 
com o n.° 4.

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MTF da obrigação de 
divulgarem as informações referidas no 
n.º 1 do artigo 7.º, relativamente a grupos 
específicos de produtos, com base nas 
características específicas da atividade de 
negociação de um produto.

Or. en

Alteração 327
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento ou operadores de mercado 

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento ou operadores de 
mercado que operam um MTF ou um OTF 
podem, relativamente a grupos específicos 
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que operam um MTF ou um OTF da 
obrigação de tornarem públicas as 
informações referidas no n.° 1 do 
artigo 7.° relativamente a grupos 
específicos de produtos, com base no 
modelo de mercado, nas características 
específicas da atividade de negociação de 
um produto e na liquidez, nos casos 
definidos de acordo com o n.° 4.

de produtos, considerados ilíquidos nos 
casos definidos de acordo com o n.° 4, não 
tornar públicas as informações referidas 
no n.°1 do artigo 7.°.

Or. en

Alteração 328
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

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

Texto da Comissão Alteração

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 do mercado não 
profissional para a obrigação, o produto 
financeiro estruturado, a licença de 
emissão ou o instrumento derivado em 
questão.

Or. en

Alteração 329
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 

2. As autoridades competentes devem 
garantir que, ao determinarem o tipo e o 
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regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MTF ou um OTF da 
obrigação de divulgarem as informações 
referidas no n.º 1 do artigo 7.º, com base 
no tipo e volume das ordens ou do método 
de negociação, nos casos definidos de 
acordo com o n.º 4. Em especial, as 
autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de não impor esse requisito 
nos casos de transações que tenham um 
volume elevado relativamente ao volume
normal de mercado para a obrigação, o 
produto financeiro estruturado, a licença 
de emissão ou o instrumento derivado em 
questão.

âmbito de uma derrogação, todas as 
circunstâncias relevantes são tidas em 
conta, incluindo os interesses dos 
investidores, dos emitentes e dos emitentes 
de obrigações do Estado, bem como a 
liquidez de mercado.  As autoridades 
competentes devem garantir que os 
requisitos de transparência não 
contrariem a estabilidade financeira ou os 
objetivos regulamentares, tais como a 
regulamentação das instituições 
financeiras.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem ter sempre a possibilidade de tomar em consideração 
todas as circunstâncias e interesses relevantes ao determinarem o grau de transparência. Os 
requisitos devem ser proporcionais, tendo em conta a necessidade de um equilíbrio adequado 
entre transparência e liquidez, e tomar assim em consideração os interesses tanto de 
investidores como de emitentes. 

Alteração 330
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MTF ou um OTF da obrigação 
de divulgarem as informações referidas no 
n.º 1 do artigo 7.º, com base no tipo e 
volume das ordens ou do método de 
negociação, nos casos definidos de acordo 
com o n.º 4. Em especial, as autoridades 
competentes devem ter a possibilidade de 

2. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MTF ou um OTF da obrigação 
de divulgarem as informações referidas no 
n.º 1 do artigo 7.º, com base no tipo e 
volume das ordens ou do método de 
negociação, nos casos definidos de acordo 
com o n.º 4. Em especial, as autoridades 
competentes devem ter a possibilidade de 
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não impor esse requisito nos casos de 
transações que tenham um volume elevado 
relativamente ao volume normal de
mercado para a obrigação, o produto 
financeiro estruturado, a licença de 
emissão ou o instrumento derivado em 
questão.

não impor esse requisito nos casos de 
transações que tenham um volume elevado 
relativamente ao volume normal do
mercado não profissional, em 
conformidade com as Diretivas 
2004/109/CE e 2010/73/UE, para a 
obrigação, o produto financeiro 
estruturado, a licença de emissão ou o 
instrumento derivado em questão.

Or. en

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 331
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MTF ou um OTF da obrigação 
de divulgarem as informações referidas no 
n.º 1 do artigo 7.º, com base no tipo e 
volume das ordens ou do método de 
negociação, nos casos definidos de acordo 
com o n.º 4. Em especial, as autoridades 
competentes devem ter a possibilidade de 
não impor esse requisito nos casos de 
transações que tenham um volume elevado 
relativamente ao volume normal de 
mercado para a obrigação, o produto 
financeiro estruturado, a licença de 
emissão ou o instrumento derivado em 

2. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MTF da obrigação de 
divulgarem as informações referidas no 
n.º 1 do artigo 7.º, com base no tipo e 
volume das ordens ou do método de 
negociação, nos casos definidos de acordo 
com o n.º 4. Em especial, as autoridades 
competentes devem ter a possibilidade de 
não impor esse requisito nos casos de 
transações que tenham um volume elevado 
relativamente ao volume normal de 
mercado para a obrigação, o produto 
financeiro estruturado, a licença de 
emissão ou o instrumento derivado em 
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questão. questão.

Or. en

Alteração 332
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MTF ou um OTF da obrigação 
de divulgarem as informações referidas no 
n.º 1 do artigo 7.º, com base no tipo e 
volume das ordens ou do método de 
negociação, nos casos definidos de acordo 
com o n.º 4. Em especial, as autoridades 
competentes devem ter a possibilidade de 
não impor esse requisito nos casos de 
transações que tenham um volume elevado 
relativamente ao volume normal de 
mercado para a obrigação, o produto 
financeiro estruturado, a licença de 
emissão ou o instrumento derivado em 
questão.

2. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MTF ou um OTF da obrigação 
de divulgarem as informações referidas no 
n.º 1 do artigo 7.º nos casos de transações 
que tenham um volume elevado 
relativamente ao volume normal de 
mercado para a obrigação, o produto 
financeiro estruturado, a licença de 
emissão ou o instrumento derivado em 
questão.

Or. en

Alteração 333
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Ao executarem ordens, dispensando 
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a obrigação de tornar públicas as 
informações referidas no n.° 1 do 
artigo 3.°, e ao utilizarem um preço de 
referência de outro mercado, os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF ou 
qualquer outro sistema de negociação 
devem garantir que obtêm acesso mais 
rápido ao preço de referência do que 
qualquer outro interveniente no mercado 
que execute ordens na sua plataforma de 
negociação.

Or. en

Alteração 334
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com os números 1 e 2, 
as autoridades competentes devem 
notificar a AEVMM e as outras 
autoridades competentes da utilização 
pretendida das derrogações 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 pedido de 
derrogação com os requisitos 
estabelecidos nos números 1 e 2 e 
especificados no ato delegado adotado nos 
termos da alínea b) do n.º 4. Quando a 
autoridade competente conceder uma 
derrogação e uma autoridade competente 

Suprimido
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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 335
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com os números 1 e 2, 
as autoridades competentes devem 
notificar a AEVMM e as outras 
autoridades competentes da utilização 
pretendida das derrogações 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 pedido 
de derrogação com os requisitos 
estabelecidos nos números 1 e 2 e 
especificados no ato delegado adotado nos 
termos da alínea b) do n.º 4. Quando a 
autoridade competente conceder uma 
derrogação e uma autoridade competente 
de outro Estado-Membro discordar da 
decisão, essa autoridade competente pode 

3. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com o número 1, as 
autoridades competentes devem notificar a 
AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida das 
derrogações 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. 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 pedido de 
derrogação com os requisitos estabelecidos 
nos números 1 e 2 e especificados no ato 
delegado adotado nos termos da alínea b) 
do n.º 4. Decorrido o prazo de 2 meses, a 
autoridade competente pode conceder a 
derrogação, independentemente de a 
AEVMM ter emitido ou não um parecer. 
Quando a autoridade competente conceder 
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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.

uma derrogação e uma autoridade 
competente de outro Estado-Membro 
discordar da decisão, essa autoridade 
competente pode voltar a submeter a 
questão à ESMA, 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

Um prazo de 6 meses é demasiado longo.  Além disso, deve indicar-se claramente que as 
autoridades competentes não são obrigadas a aguardar pelo parecer da AEVMM antes de 
concederem uma derrogação se o prazo para a emissão do parecer tiver terminado.

Alteração 336
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com os números 1 e 2, as 
autoridades competentes devem notificar a 
AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida das 
derrogações 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 pedido de 
derrogação com os requisitos estabelecidos 
nos números 1 e 2 e especificados no ato 

3. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com os números 1 e 2, as 
autoridades competentes devem notificar a 
AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida das 
derrogações 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 pedido de 
derrogação com os requisitos estabelecidos 
nos números 1 e 2 e especificados no ato 
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delegado adotado nos termos da alínea b) 
do n.º 4. 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.

delegado adotado nos termos da alínea b) 
do n.º 4. 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

Dada a importância que estas derrogações terão no funcionamento dos mercados não 
bolsistas, um processo de aprovação de seis meses é demasiado longo. O prazo de um mês é 
mais aceitável.

Alteração 337
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com os números 1 e 2, as 
autoridades competentes devem notificar a 
AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida das 
derrogações 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 pedido de 

3. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com os números 1 e 2, as 
autoridades competentes devem notificar a 
AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida das 
derrogações 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/positivo a 
enviar à autoridade competente em 
questão, avaliando a conformidade de cada 
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derrogação com os requisitos estabelecidos 
nos números 1 e 2 e especificados no ato 
delegado adotado nos termos da alínea b)
do n.º 4. 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.

pedido de derrogação com os requisitos 
estabelecidos nos números 1 e 2 e 
especificados no ato delegado adotado nos 
termos das alíneas b) e c) do n.º 4. Para 
evitar qualquer dúvida, sendo o parecer 
da AEVMM vinculativo, a autoridade 
competente só deve conceder derrogações 
em pleno cumprimento do parecer da 
AEVMM. 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 338
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com os números 1 e 2, as 
autoridades competentes devem notificar a 
AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida das 
derrogações 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 pedido de 
derrogação com os requisitos estabelecidos 
nos números 1 e 2 e especificados no ato 
delegado adotado nos termos da alínea b) 
do n.º 4. Quando a autoridade competente 

3. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com os números 1 e 2, as 
autoridades competentes devem notificar a 
AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida das 
derrogações 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 pedido 
de derrogação com os requisitos 
estabelecidos nos números 1 e 2 e 
especificados no ato delegado adotado nos 
termos da alínea b) do n.º 4. A autoridade 
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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.

competente só deve conceder derrogações 
com base nesse parecer 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 339
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com os números 1 e 2, as 
autoridades competentes devem notificar a 
AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida das 
derrogações 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 pedido de 
derrogação com os requisitos estabelecidos 
nos números 1 e 2 e especificados no ato 
delegado adotado nos termos da alínea b) 
do n.º 4. Quando a autoridade competente 
conceder uma derrogação e uma autoridade 

3. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com os números 1 e 2, as 
autoridades competentes devem notificar a 
AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida das 
derrogações 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 pedido 
de derrogação com os requisitos 
estabelecidos nos números 1 e 2 e 
especificados no ato delegado adotado nos 
termos da alínea b) do n.º 4. Quando a 
autoridade competente conceder uma 
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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.

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 340
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes de concederem uma derrogação 
em conformidade com os números 1 e 2, as 
autoridades competentes devem notificar a 
AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida das 
derrogações 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 pedido de 
derrogação com os requisitos estabelecidos 
nos números 1 e 2 e especificados no ato 
delegado adotado nos termos da alínea b) 
do n.º 4. Quando a autoridade competente 
conceder uma derrogação e uma 
autoridade competente de outro 
Estado-Membro discordar da decisão, 
essa autoridade competente pode voltar a 

3. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operem um MTF ou um 
OTF devem obter uma autorização da 
autoridade competente antes de utilizarem 
a isenção prevista nos n.°s 1 e 2.  Antes de 
concederem uma derrogação em 
conformidade com os números 1 e 2, as 
autoridades competentes devem notificar a 
AEVMM e as outras autoridades 
competentes da utilização pretendida das 
derrogações 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 pedido de 
derrogação com os requisitos estabelecidos 
nos números 1 e 2 e especificados no ato 
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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.

delegado adotado nos termos da alínea b) 
do n.º 4.

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 341
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Após receção do parecer da AEVMM, um 
colégio presidido pela AEVMM e 
composto pelas autoridades competentes 
de todos os Estados-Membros deve emitir 
um parecer conjunto no prazo de 1 mês. 
Uma autoridade competente não deve 
conceder uma derrogação a operadores de 
mercado que operem um MTF ou um 
OTF sem um parecer conjunto positivo do 
colégio.
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Or. en

Alteração 342
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As autoridades competentes devem 
ter a possibilidade de revogar a 
autorização de utilização de uma das 
derrogações especificadas no n.° 4 pelos 
mercados regulamentados, operadores de 
mercado ou empresas de investimento. As 
autoridades competentes devem revogar a 
autorização se verificarem que a 
derrogação está a ser utilizada de uma 
forma que se desvia do seu objetivo 
original ou se considerarem que a 
derrogação está a ser utilizada para 
contornar as regras definidas no presente
artigo.
Antes de revogarem a autorização de 
utilização da derrogação, as autoridades 
competentes devem notificar a AEVMM e 
as outras autoridades competentes da sua 
intenção, apresentando uma explicação 
pormenorizada dos fundamentos dessa 
intenção. A notificação da intenção de 
revogar a autorização de utilização de 
uma derrogação deve ser efetuada logo 
que possível. No prazo de 1 mês após a 
receção da notificação, a AEVMM deve 
emitir um parecer não vinculativo a 
enviar à autoridade competente em 
questão. Após receção do parecer, a 
autoridade competente deve tomar a sua 
decisão. 

Or. en

Justificação

Deve ser concedida suficiente flexibilidade às autoridades competentes não só para conceder 



AM\901886PT.doc 19/194 PE489.477v01-00

PT

mas também para revogar a autorização de utilização das derrogações.  Isso garantirá que 
as autoridades competentes poderão reagir com celeridade a uma evolução imprevista do 
mercado. 

Alteração 343
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

4. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas regulamentares 
destinados a especificar o seguinte:

Or. en

Alteração 344
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

4. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas regulamentares 
destinados 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 que a Comissão. 

Alteração 345
Jean-Paul Gauzès
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 346
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

4. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas regulamentares
destinados a especificar o seguinte:

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 ESMA. 

Alteração 347
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O leque de ordens ou ofertas de preços, 
os preços e a profundidade dos interesses 
de negociação a esses preços, que devem 

(a) O leque de ordens ou ofertas de preços, 
os preços e a profundidade dos interesses 
de negociação a esses preços, que devem 
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ser tornados públicos para cada categoria 
de instrumento financeiro em questão, nos 
termos do n.º 1 do artigo 7.º;

ser tornados públicos para cada categoria 
de instrumento financeiro que tenha um 
volume de transação inferior a 
100 000 euros, nos termos do n.º 1 do 
artigo 7.º;

Or. en

Justificação

O limiar de 100 000 euros é suficientemente baixo para não abarcar a negociação de 
obrigações de valor elevado por grandes investidores institucionais (não prejudicando assim 
excessivamente a liquidez) mas também suficientemente elevado para abranger a maior parte 
do mercado não profissional.

Alteração 348
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) As condições em que a divulgação 
pré-negociação pode ser dispensada 
relativamente a cada categoria de 
instrumento financeiro em questão, nos 
termos dos números 1 e 2, com base:

(b) As condições em que um instrumento
pode ser considerado suficientemente 
líquido para sustentar uma formação de 
preços pública contínua e a profundidade 
dos interesses de negociação, nos termos 
dos números 1 e 2 do artigo 7.°, com base: 

Or. en

Alteração 349
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) As condições em que a divulgação 
pré-negociação pode ser dispensada 
relativamente a cada categoria de 

(b) As condições em que a divulgação 
pré-negociação pode ser dispensada 
relativamente a cada categoria de 
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instrumento financeiro em questão, nos 
termos dos números 1 e 2, com base:

instrumento financeiro em questão, nos 
termos do número 1, com base:

Or. en

Alteração 350
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) No modelo de mercado; Suprimido

Or. en

Alteração 351
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) No modelo de mercado; (i) No modelo de mercado, como sistemas 
de pedidos de oferta de preços e sistemas 
de negociação de viva voz;

Or. en

Alteração 352
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) No perfil de liquidez, incluindo o 
número e tipo de intervenientes num dado 
mercado e quaisquer outros critérios 

Suprimido
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relevantes para avaliar a liquidez;

Or. en

Alteração 353
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) No perfil de liquidez, incluindo o 
número e tipo de intervenientes num dado 
mercado e quaisquer outros critérios 
relevantes para avaliar a liquidez;

(iii) No perfil de liquidez e quaisquer 
outros critérios relevantes para avaliar a 
liquidez de um determinado produto; 

Or. en

Alteração 354
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) No perfil de liquidez, incluindo o 
número e tipo de intervenientes num dado 
mercado e quaisquer outros critérios 
relevantes para avaliar a liquidez;

(iii) No perfil de liquidez, incluindo o 
número e tipo de intervenientes num dado 
mercado e quaisquer outros critérios 
relevantes para avaliar a liquidez, de modo 
a tratar os produtos permanentes, 
esporádicos e ilíquidos de forma 
adequada;

Or. en

Alteração 355
Jean-Paul Gauzès
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) No perfil de liquidez, incluindo o 
número e tipo de intervenientes num dado 
mercado e quaisquer outros critérios 
relevantes para avaliar a liquidez;

(iii) Para as obrigações, os produtos 
estruturados e as licenças de emissão, no 
perfil de liquidez, incluindo o número e 
tipo de intervenientes num dado mercado e 
quaisquer outros critérios relevantes para 
avaliar a liquidez;

Or. en

Alteração 356
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) No perfil de liquidez, incluindo o 
número e tipo de intervenientes num dado 
mercado e quaisquer outros critérios 
relevantes para avaliar a liquidez;

(iii) Numa lista de instrumentos 
considerados ilíquidos com base no perfil 
de liquidez, incluindo o número e tipo de 
intervenientes num dado mercado e 
quaisquer outros critérios relevantes para 
avaliar a liquidez;

Or. en

Alteração 357
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – alínea b) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) Nas características dos mercados 
individuais, incluindo o número e tipo de 
intervenientes num dado mercado;
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Or. en

Alteração 358
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) No volume ou tipo das ordens e no 
volume e tipo de emissão de um 
instrumento financeiro.

(iv) No volume e tipo de ordens, bem como 
no volume e tipo de emissão de um 
instrumento financeiro, para permitir uma 
diferenciação adequada entre os 
mercados não profissional, intermédio e 
grossista;

Or. en

Justificação

O mercado de títulos não representativos de capital pode ser dividido em parcelas a fim de 
ajustar o funcionamento da transparência pós-negociação. Idealmente, as transações de 
investidores não profissionais seriam comunicadas em tempo real, as transações de volume 
intermédio num prazo mais longo e as grandes transações grossistas num prazo ainda mais 
alargado.  Deste modo, os requisitos de transparência pós-negociação adequar-se-iam aos 
diferentes modelos de negociação por parte dos diversos intervenientes no mercado através 
de um regime simples que poderia ser facilmente aplicado a instrumentos diferentes. 

Alteração 359
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de execução a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos do artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º 1095/2010.

Or. en
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Alteração 360
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – 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

Justificação

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

Alteração 361
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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 1095/20101.
__________________
1JO inserir a data correspondente a 12 meses após
a entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en
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Alteração 362
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. 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.

Suprimido

Or. en

Alteração 363
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. 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 

5. 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 
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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.

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

Alteração 364
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Quando a liquidez de uma categoria 
de instrumento financeiro é inferior ao 
limiar determinado nos termos do n.° 5, 
alínea b), ponto (2), as obrigações 
referidas no artigo 7.° podem ser 
temporariamente suspensas por uma 
autoridade competente responsável pela 
supervisão de uma ou mais plataformas 
de negociação em que o instrumento 
financeiro é negociado. Este limiar deve 
ser definido com base em critérios 
objetivos.
A suspensão é válida por um período 
inicial que não pode exceder três meses a 
contar da data da sua publicação no sítio 
web da autoridade competente em causa. 
Essa suspensão pode ser renovada por 
períodos adicionais não superiores a três 
meses de cada vez, se os motivos para a 
suspensão continuarem a ser aplicáveis. 
Se a medida não for renovada depois 
desse período de três meses, caduca 
automaticamente.
Antes de suspender essas obrigações (ou 
renovar a sua suspensão), a autoridade 
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competente em causa deve notificar a 
AEVMM da sua proposta e análise. A 
AEVMM deve emitir um parecer a enviar 
à autoridade competente, logo que 
possível, quanto à ocorrência ou não das 
condições referidas no presente número.
A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas regulamentares 
destinados a especificar os parâmetros e 
métodos para cálculo do limiar de liquidez 
referido no primeiro parágrafo.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas regulamentares 
a que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos do procedimento previsto 
nos artigos 10.º a 14.º do Regulamento 
(UE) n.º 1095/2010. Os parâmetros e 
métodos para os Estados-Membros 
calcularem o limiar devem ser 
estabelecidos de modo que, quando o 
limiar for atingido, isso represente uma 
importante redução do volume de 
negócios nas plataformas de negociação 
supervisionadas pela autoridade 
notificante em relação ao volume de 
negócios médio nessas plataformas de 
negociação para o instrumento financeiro 
em questão.

Or. en

Justificação

Em períodos de extrema tensão no mercado, como no caso do colapso do Lehman Brothers, a 
maioria do mercado voltou à negociação de viva voz entre os intervenientes no mercado no 
que era anteriormente um mercado líquido. Nestes períodos, deveria ser possível às 
autoridades competentes suspenderem os requisitos de transparência pré-negociação de 
modo a permitir a recuperação do mercado. 

Alteração 365
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e operadores de 
mercado que operam um MTF ou um OTF
devem tornar públicos o preço, volume e 
hora das transações executadas 
relativamente a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, licenças de emissão e 
instrumentos derivados admitidos à 
negociação ou transacionados num MTF 
ou num OTF. Os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF devem 
tornar públicos os dados pormenorizados 
sobre todas essas transações tão 
aproximadamente do tempo real quanto 
seja tecnicamente possível.

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e operadores de 
mercado que operam um MTF devem 
tornar públicos o preço, volume e hora das 
transações executadas relativamente a 
obrigações e produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, licenças de 
emissão e instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF. Os mercados regulamentados, 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operem um 
MTF devem tornar públicos os dados 
pormenorizados sobre todas essas 
transações tão aproximadamente do tempo 
real quanto seja tecnicamente possível e, 
em particular, no prazo máximo de 3 
minutos para os mercados 
obrigacionistas.

Or. en

Justificação

Esta redação destina-se a especificar o prazo máximo para informação sobre transações nos 
mercados obrigacionistas. O presente artigo deve ser considerado em conjunto com o artigo 
20.° para garantir condições equitativas entre todas as plataformas de negociação, incluindo 
a negociação no mercado de balcão, relativamente aos requisitos de transparência. De outra 
forma, se o artigo 20.° ficasse esvaziado de conteúdo, reduziria o desincentivo da  admissão à 
negociação num mercado regulamentado. 

Alteração 366
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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



AM\901886PT.doc 31/194 PE489.477v01-00

PT

mercado que operam um MTF ou um OTF
devem tornar públicos o preço, volume e 
hora das transações executadas 
relativamente a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, licenças de emissão e 
instrumentos derivados admitidos à 
negociação ou transacionados num MTF 
ou num OTF. Os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF devem 
tornar públicos os dados pormenorizados 
sobre todas essas transações tão 
aproximadamente do tempo real quanto 
seja tecnicamente possível.

mercado que operam um MTF devem 
tornar públicos o preço, volume e hora das 
transações executadas relativamente a 
obrigações e produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, licenças de 
emissão e instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF. Os mercados regulamentados, 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operem um 
MTF devem tornar públicos os dados 
pormenorizados sobre todas essas 
transações tão aproximadamente do tempo 
real quanto seja tecnicamente possível.

Or. en

Alteração 367
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e operadores de 
mercado que operam um MTF ou um OTF
devem tornar públicos o preço, volume e 
hora das transações executadas 
relativamente a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, licenças de emissão e 
instrumentos derivados admitidos à 
negociação ou transacionados num MTF 
ou num OTF. Os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF devem 
tornar públicos os dados pormenorizados 

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e operadores de 
mercado que operam um MTF devem
tornar públicos o preço, volume e hora das 
transações executadas relativamente a 
obrigações e produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, licenças de 
emissão e instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF. Os mercados regulamentados, 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operem um 
MTF devem tornar públicos os dados 
pormenorizados sobre todas essas 
transações tão aproximadamente do tempo 
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sobre todas essas transações tão 
aproximadamente do tempo real quanto 
seja tecnicamente possível.

real quanto seja tecnicamente possível. 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

Os requisitos de transparência pré e pós-negociação para os instrumentos financeiros sobre 
os quais (em especial) foi publicado um prospeto são desproporcionados, tendo em 
consideração o facto de estes instrumentos poderem ser negociados mesmo por pequenas 
instituições de crédito em mercados muito limitados e a relação custos-benefícios entre a 
transparência e o encargo para a instituição de crédito ser muito marginal.

Alteração 368
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e operadores de 
mercado que operam um MTF ou um OTF 
devem tornar públicos o preço, volume e 
hora das transações executadas 
relativamente a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, licenças de emissão e 
instrumentos derivados admitidos à 
negociação ou transacionados num MTF 
ou num OTF. Os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF devem 
tornar públicos os dados pormenorizados 
sobre todas essas transações tão 
aproximadamente do tempo real quanto 
seja tecnicamente possível.

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e operadores de 
mercado que operam um MTF ou um OTF 
devem tornar públicos o preço, volume e 
hora das transações executadas 
relativamente a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, licenças de emissão e 
instrumentos derivados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou transacionados num MTF ou num OTF. 
Os mercados regulamentados, as empresas 
de investimento e os operadores de 
mercado que operem um MTF ou um OTF 
devem tornar públicos os dados 
pormenorizados sobre todas essas 
transações tão aproximadamente do tempo 
real quanto seja tecnicamente possível.
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Or. en

Alteração 369
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e operadores de 
mercado que operam um MTF ou um OTF 
devem tornar públicos o preço, volume e 
hora das transações executadas 
relativamente a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, licenças de emissão e 
instrumentos derivados admitidos à 
negociação ou transacionados num MTF 
ou num OTF. Os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF devem 
tornar públicos os dados pormenorizados 
sobre todas essas transações tão 
aproximadamente do tempo real quanto 
seja tecnicamente possível.

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e operadores de 
mercado que operam um MTF ou um OTF 
devem tornar públicos o preço, volume e 
hora das transações executadas 
relativamente a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado, 
licenças de emissão e instrumentos 
derivados admitidos à negociação ou 
transacionados num MTF ou num OTF. Os 
mercados regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF devem 
tornar públicos os dados pormenorizados 
sobre todas essas transações. 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

Os requisitos de transparência pós-negociação para os instrumentos financeiros sobre os 
quais foi publicado um prospeto são desproporcionados, tendo em consideração o facto de 
estes instrumentos poderem ser negociados mesmo por pequenas instituições de crédito em 
mercados muito limitados (e não regulamentados) e a relação custos-benefícios entre a 
transparência e o encargo para a instituição de crédito ser muito marginal. A aplicação 
efetiva e prática seria “incerta” porque a informação nem sempre se encontra disponível. 

Alteração 370
Werner Langen
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e operadores de 
mercado que operam um MTF ou um OTF
devem tornar públicos o preço, volume e 
hora das transações executadas 
relativamente a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, licenças de emissão e 
instrumentos derivados admitidos à 
negociação ou transacionados num MTF 
ou num OTF. Os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF devem 
tornar públicos os dados pormenorizados 
sobre todas essas transações tão 
aproximadamente do tempo real quanto 
seja tecnicamente possível.

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e operadores de 
mercado que operam um MTF devem 
tornar públicos o preço, volume e hora das 
transações executadas relativamente a 
obrigações e produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, licenças de 
emissão e instrumentos derivados sujeitos 
à obrigação de negociação referida no 
artigo 24.°. Os mercados regulamentados, 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operem um 
MTF devem tornar públicos os dados 
pormenorizados sobre todas essas 
transações tão aproximadamente do tempo 
real quanto seja tecnicamente possível.

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 não financeiras adequam-se a cobrir 
riscos decorrentes da atividade empresarial de forma flexível e eficaz. A presente alteração 
isenta estas transações dos requisitos de transparência visto que a divulgação de transações 
personalizadas pode provocar problemas de confidencialidade.

Alteração 371
Pascal Canfin
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e operadores de 
mercado que operam um MTF ou um OTF 
devem tornar públicos o preço, volume e 
hora das transações executadas 
relativamente a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, licenças de emissão e 
instrumentos derivados admitidos à 
negociação ou transacionados num MTF 
ou num OTF. Os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF devem 
tornar públicos os dados pormenorizados 
sobre todas essas transações tão 
aproximadamente do tempo real quanto 
seja tecnicamente possível.

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e operadores de 
mercado que operam um MTF ou um OTF 
devem tornar públicos o preço, volume e 
hora das transações executadas 
relativamente a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado, 
num MTF, num OTF ou em qualquer 
outro sistema de negociação, ou sobre os 
quais foi publicado um prospeto, licenças 
de emissão e instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF devem 
tornar públicos os dados pormenorizados 
sobre todas essas transações tão 
aproximadamente do tempo real quanto 
seja tecnicamente possível. No que diz 
respeito à negociação eletrónica, o prazo 
que antecede a disponibilização da 
informação pós-negociação não deve 
exceder duas vezes a latência da 
execução.

Or. en

Alteração 372
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE489.477v01-00 36/194 AM\901886PT.doc

PT

mercado que operam um MTF ou um OTF 
devem tornar públicos o preço, volume e 
hora das transações executadas 
relativamente a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, licenças de emissão e
instrumentos derivados admitidos à 
negociação ou transacionados num MTF 
ou num OTF. Os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF devem 
tornar públicos os dados pormenorizados 
sobre todas essas transações tão 
aproximadamente do tempo real quanto 
seja tecnicamente possível.

mercado que operam um MTF ou um OTF 
devem tornar públicos o preço, volume e 
hora das transações executadas 
relativamente a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, licenças de emissão e 
instrumentos derivados sujeitos à 
obrigação de negociação referida no 
artigo 24.°. Os mercados regulamentados, 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operem um 
MTF ou um OTF devem tornar públicos os 
dados pormenorizados sobre todas essas 
transações tão aproximadamente do tempo 
real quanto seja tecnicamente possível.

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.°, excluindo as 
negociações das contrapartes não financeiras, que se encontram abrangidas pelo limiar de 
compensação definido no Regulamento EMIR, dos requisitos de transparência 
pós-negociação que os operadores de mercados de MTF teriam de cumprir.

Alteração 373
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 9 – 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 
referidas no n.º 1 por parte das empresas de 
investimento que, nos termos do 

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 referidas no 
n.º 1 por parte das empresas de 
investimento que, nos termos do 
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artigo 20.º, são obrigadas a publicar dados 
pormenorizados sobre as suas transações 
em obrigações, produtos financeiros 
estruturados, licenças de emissão e 
instrumentos derivados.

artigo 20.º, são obrigadas a publicar dados 
pormenorizados sobre as suas transações 
em obrigações, produtos financeiros 
estruturados, licenças de emissão e 
instrumentos derivados.

Or. en

Alteração 374
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – 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 
referidas no n.º 1 por parte das empresas de 
investimento que, nos termos do artigo 
20.º, são obrigadas a publicar dados 
pormenorizados sobre as suas transações 
em 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 um acesso efetivo, em 
condições comerciais razoáveis e de forma 
não discriminatória, 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 
20.º, são obrigadas a publicar dados 
pormenorizados sobre as suas transações 
em obrigações, produtos financeiros
estruturados, licenças de emissão e 
instrumentos derivados.

Or. en

Alteração 375
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.°, 
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uma abordagem gradual por produto da 
introdução dos requisitos referidos nos 
n.°s 1 e 2. 

Or. en

Justificação

Dado o número de produtos abrangido pelas presentes disposições e o ajustamento que tanto 
a AEVMM como a Comissão reconhecem como necessário, é conveniente a utilização de uma 
abordagem gradual de modo a abarcar, em primeiro lugar, mais produtos líquidos. 

Alteração 376
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de autorizar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MFT ou um OTF a procederem 
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 a obrigação, 
produto financeiro estruturado, licença de 
emissão ou instrumento derivado em 
causa, ou para essa categoria de 
obrigação, produto financeiro 
estruturado, licença de emissão ou 
instrumento derivado.

As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de autorizar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MFT ou um OTF a procederem 
à publicação diferida dos dados 
pormenorizados sobre as transações, com 
base:

(i) No modelo de mercado;
(ii) Nas características específicas da 
negociação de um produto;
(iii) Nas características dos mercados 
individuais, incluindo o número e o tipo 
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de intervenientes no mercado;
(iv) No volume ou tipo das ordens, no 
método de negociação e no volume e tipo 
de emissão de um instrumento financeiro;
(v) No perfil e quaisquer outros critérios 
relevantes para avaliar a liquidez de um 
determinado produto;
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.
As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de permitir a publicação 
diferida nos casos de ordens que tenham 
um volume elevado relativamente ao 
volume normal do mercado não 
profissional para a obrigação, o produto 
financeiro estruturado, a licença de 
emissão ou o instrumento derivado em 
questão, ou que digam respeito a 
distribuições significativas na aceção do 
n.° 9 do artigo 2.° do Regulamento (CE) 
n.° 2273/2003.
As autoridades competentes devem 
garantir que, ao determinarem o tipo e o 
âmbito de uma publicação diferida, todas 
as circunstâncias relevantes são tidas em 
conta, incluindo os interesses dos 
investidores e dos emitentes de obrigações 
do Estado, bem como a liquidez de 
mercado.  As autoridades competentes 
devem garantir que os requisitos de 
transparência não contrariem a 
estabilidade financeira ou os objetivos 
regulamentares, tais como a 
regulamentação das instituições 
financeiras.

Or. en

Justificação

A obrigação prevista no n.° 1 do artigo 9.° é inadequada para mercados onde apenas um 
reduzido número de investidores profissionais se encontra presente e todas as transações são 
em grande escala. As autoridades competentes devem, pois, ter a possibilidade de permitir a 
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publicação diferida pelos mesmos motivos da concessão de derrogações em relação à 
transparência pré-negociação. 

Alteração 377
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de autorizar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MFT ou um OTF a procederem 
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 a obrigação, 
produto financeiro estruturado, licença de 
emissão ou instrumento derivado em causa, 
ou para essa categoria de obrigação, 
produto financeiro estruturado, licença de 
emissão ou instrumento derivado.

As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de autorizar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MFT ou um OTF a procederem 
à publicação diferida dos dados 
pormenorizados sobre as transações, com 
base no seu tipo, perfil de liquidez (caráter 
permanente, esporádico ou ilíquido), 
características específicas da negociação
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 
a obrigação, produto financeiro 
estruturado, licença de emissão ou 
instrumento derivado em causa, ou para 
essa categoria de obrigação, produto 
financeiro estruturado, licença de emissão 
ou instrumento derivado.

Or. en

Alteração 378
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem ter a As autoridades competentes devem ter a 
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possibilidade de autorizar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MFT ou um OTF a 
procederem 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 a 
obrigação, produto financeiro estruturado, 
licença de emissão ou instrumento 
derivado em causa, ou para essa categoria 
de obrigação, produto financeiro 
estruturado, licença de emissão ou 
instrumento derivado.

possibilidade de autorizar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MFT a procederem 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 a obrigação, 
produto financeiro estruturado, licença de 
emissão ou instrumento derivado em causa, 
ou para essa categoria de obrigação, 
produto financeiro estruturado, licença de 
emissão ou instrumento derivado.

Or. en

Alteração 379
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de autorizar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MFT ou um OTF a procederem 
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 a obrigação, 
produto financeiro estruturado, licença de 
emissão ou instrumento derivado em causa, 
ou para essa categoria de obrigação, 

As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de autorizar os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimentos e operadores de mercado que 
operam um MTF ou um OTF a procederem 
à publicação diferida dos dados 
pormenorizados sobre as transações que 
sejam de volume significativamente
elevado relativamente ao volume normal 
de mercado das transações a obrigação, 
produto financeiro estruturado, licença de 
emissão ou instrumento derivado em causa, 
ou para essa categoria de obrigação, 
produto financeiro estruturado, licença de 
emissão ou instrumento derivado.
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produto financeiro estruturado, licença de 
emissão ou instrumento derivado.

Or. en

Alteração 380
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em especial, as autoridades competentes 
devem ter a possibilidade de permitir a 
publicação diferida nos casos de ordens 
que tenham um volume elevado 
relativamente ao volume normal do 
mercado não profissional para a 
obrigação, o produto financeiro 
estruturado, a licença de emissão ou o 
instrumento derivado em questão.

Or. en

Alteração 381
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam 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 

Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento ou operadores de 
mercado que operam 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 
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controlará a aplicação desses mecanismos e 
apresentará um relatório anual à Comissão 
sobre o modo como estes são utilizadas na 
prática.

controlará a aplicação desses mecanismos e 
apresentará um relatório anual à Comissão 
sobre o modo como estes são utilizadas na 
prática.

Or. en

Alteração 382
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso uma autoridade competente conceda 
uma derrogação e uma autoridade 
competente de outro Estado-Membro 
discorde da decisão ou da aplicação 
efetiva da autorização 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.

Or. en

Alteração 383
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – 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 
destinados a especificar o seguinte:
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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 ESMA.

Alteração 384
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 10 – 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 385
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As condições em que, relativamente a 
cada categoria de instrumento financeiro 
em causa, é autorizada a publicação 
diferida das transações por um mercado 
regulamentado, empresa de investimento, 
incluindo um internalizador sistemático, 
empresa de investimento ou mercado 
regulamentado que opere um MTF ou um 
OTF, e quais os critérios a aplicar para 

(b) As condições em que, relativamente a 
cada categoria de instrumento financeiro 
em causa, é autorizada a publicação 
diferida das transações por um mercado 
regulamentado, empresa de investimento, 
incluindo um internalizador sistemático, 
empresa de investimento ou mercado 
regulamentado que opere um MTF, e quais 
os critérios a aplicar para autorizar a 
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autorizar a publicação diferida e/ou a 
omissão do volume da transação, em 
função do volume ou do tipo de obrigação, 
produto financeiro estruturado, licença de 
emissão ou instrumento derivado 
envolvido nessas transações.

publicação diferida, em função do volume 
e tipo de obrigação, produto financeiro 
estruturado, licença de emissão ou 
instrumento derivado envolvido nessas 
transações.

Or. en

Justificação

O objetivo desta redação é garantir que as publicações diferidas se baseiem no volume “e” 
tipo de obrigação para assegurar que a derrogação não implique discriminação por tipo de 
obrigação. A transparência deve aplicar-se a todos os tipos de obrigações de modo a evitar 
uma arbitragem regulamentar inesperada e preservar condições equitativas. Além disso, o 
volume de transação de obrigações deve sempre ser tornado público, mesmo numa 
publicação diferida.

Alteração 386
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As condições em que, relativamente a 
cada categoria de instrumento financeiro 
em causa, é autorizada a publicação 
diferida das transações por um mercado 
regulamentado, empresa de investimento, 
incluindo um internalizador sistemático, 
empresa de investimento ou mercado 
regulamentado que opere um MTF ou um 
OTF, e quais os critérios a aplicar para 
autorizar a publicação diferida e/ou a 
omissão do volume da transação, em 
função do volume ou do tipo de obrigação, 
produto financeiro estruturado, licença de 
emissão ou instrumento derivado 
envolvido nessas transações.

(b) As condições em que, relativamente a 
cada categoria de instrumento financeiro 
em causa, é autorizada a publicação 
diferida das transações por um mercado 
regulamentado, empresa de investimento, 
incluindo um internalizador sistemático, 
empresa de investimento ou mercado 
regulamentado que opere um MTF, e quais 
os critérios a aplicar para autorizar a 
publicação diferida e/ou a omissão do 
volume da transação, em função do volume 
ou do tipo de obrigação, produto financeiro 
estruturado, licença de emissão ou 
instrumento derivado envolvido nessas 
transações.

Or. en
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Alteração 387
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As condições em que, relativamente a 
cada categoria de instrumento financeiro 
em causa, é autorizada a publicação 
diferida das transações por um mercado 
regulamentado, empresa de investimento, 
incluindo um internalizador sistemático, 
empresa de investimento ou mercado 
regulamentado que opere um MTF ou um 
OTF, e quais os critérios a aplicar para 
autorizar a publicação diferida e/ou a 
omissão do volume da transação, em 
função do volume ou do tipo de obrigação, 
produto financeiro estruturado, licença de 
emissão ou instrumento derivado 
envolvido nessas transações.

(b) As condições em que, relativamente a 
cada categoria de instrumento financeiro 
em causa, é autorizada a publicação 
diferida das transações por um mercado 
regulamentado, empresa de investimento, 
incluindo um internalizador sistemático, 
empresa de investimento ou mercado 
regulamentado que opere um MTF ou um 
OTF, e quais os critérios a aplicar para 
autorizar a publicação diferida e/ou a 
omissão do volume da transação e/ou a 
agregação das operações, em função do 
volume ou do tipo de obrigação, produto 
financeiro estruturado, licença de emissão 
ou instrumento derivado envolvido nessas 
transações.

Or. en

Justificação

Deve ser possível publicar dados pormenorizados sobre as transações sob forma agregada, 
quando necessário.

Alteração 388
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As condições em que, relativamente a 
cada categoria de instrumento financeiro 
em causa, é autorizada a publicação
diferida das transações por um mercado 

(b) As condições em que a divulgação 
pós-negociação pode ser diferida
relativamente a cada categoria de 
instrumento financeiro em causa, nos 
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regulamentado, empresa de investimento, 
incluindo um internalizador sistemático, 
empresa de investimento ou mercado 
regulamentado que opere um MTF ou um 
OTF, e quais os critérios a aplicar para 
autorizar a publicação diferida e/ou a 
omissão do volume da transação, em 
função do volume ou do tipo de 
obrigação, produto financeiro 
estruturado, licença de emissão ou 
instrumento derivado envolvido nessas 
transações.

termos do número 1, com base:

(i) No modelo de mercado;
(ii) Nas características específicas da 
negociação de um produto;
(iii) Nas características dos mercados 
individuais, incluindo o número e o tipo 
de intervenientes no mercado;
(iv) No volume ou tipo das ordens, no 
método de negociação e no volume e tipo 
de emissão de um instrumento financeiro;
(v) No perfil de liquidez e quaisquer 
outros critérios relevantes para avaliar a 
liquidez de um determinado produto;

Or. en

Justificação

A AEVMM deve elaborar projetos de normas técnicas regulamentares, destinados a 
especificar as condições em que a divulgação pós-negociação pode ser diferida.

Alteração 389
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – 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 
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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

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

Alteração 390
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e os 
operadores de mercado e empresas de 
investimento que operam MTF e OTF
devem tornar públicas as informações 
publicadas nos termos dos artigos 3.°a 
10.°, fornecendo separadamente dados 
relativos à transparência pré e 
pós-negociação.

1. Os mercados regulamentados e os 
operadores de mercado e empresas de 
investimento que operam MTF devem 
tornar públicas as informações publicadas 
nos termos dos artigos 3.°a 10.°, 
fornecendo separadamente dados relativos 
à transparência pré e pós-negociação.

Or. en

Alteração 391
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar quais os 
dados relativos à transparência pré e 

2. A Comissão deve adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar quais os 
dados relativos à transparência pré e 
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pós-negociação, incluindo o grau de 
desagregação desses dados, a colocar à 
disposição do público, como se refere no 
n.º 1.

pós-negociação, incluindo o grau de 
desagregação desses dados, a colocar à 
disposição do público, como se refere no 
n.º 1.

Or. en

Alteração 392
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar quais os 
dados relativos à transparência pré e 
pós-negociação, incluindo o grau de 
desagregação desses dados, a colocar à 
disposição do público, como se refere no 
n.º 1.

2. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas regulamentares 
destinados a especificar quais os dados 
relativos à transparência pré e 
pós-negociação, incluindo o grau de 
desagregação desses dados, a colocar à 
disposição do público, como se refere no 
n.º 1.

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 393
Sławomir Witold Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar, por meio de 2. A Comissão - após consultar a 
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atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar quais os 
dados relativos à transparência pré e pós-
negociação, incluindo o grau de 
desagregação desses dados, a colocar à 
disposição do público, como se refere no 
n.º 1.

AEVMM - pode adotar, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar quais os 
dados relativos à transparência pré e pós-
negociação, incluindo o grau de 
desagregação desses dados, a colocar à 
disposição do público, como se refere no 
n.º 1.

Or. pl

Alteração 394
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados, os MTF e 
os OTF devem pôr à disposição do público, 
em condições comerciais razoáveis, as 
informações publicadas nos termos dos 
artigos 3.° a 10.°. Essas informações 
devem ser disponibilizadas gratuitamente, 
15 minutos após a publicação de uma 
transação.

1. Os mercados regulamentados, os MTF e 
os OTF devem pôr à disposição do público, 
em condições comerciais razoáveis, as 
informações publicadas nos termos dos 
artigos 3.º a 10.º. Essas informações devem 
ser disponibilizadas gratuitamente a 
qualquer entidade, comercial ou pública, 
15 minutos após a publicação de uma 
transação.

Or. en

Justificação

Um CTP deve "disponibilizar informação [consolidada] ao público de forma tão próxima do 
tempo real quanto tecnicamente possível, em condições comerciais razoáveis”.

Alteração 395
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1



AM\901886PT.doc 51/194 PE489.477v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados, os MTF e 
os OTF devem pôr à disposição do 
público, em condições comerciais 
razoáveis, as informações publicadas nos 
termos dos artigos 3.° a 10.°. Essas 
informações devem ser disponibilizadas 
gratuitamente, 15 minutos após a 
publicação de uma transação.

1. Os mercados regulamentados e os MTF 
devem pôr à disposição do público, em 
condições comerciais razoáveis, as 
informações publicadas nos termos dos 
artigos 3.° a 10.°. Essas informações 
devem ser disponibilizadas gratuitamente, 
15 minutos após a publicação de uma 
transação.

Or. en

Alteração 396
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados, os MTF e 
os OTF devem pôr à disposição do público, 
em condições comerciais razoáveis, as 
informações publicadas nos termos dos 
artigos 3.° a 10.°. Essas informações 
devem ser disponibilizadas gratuitamente, 
15 minutos após a publicação de uma 
transação.

1. Os mercados regulamentados, os MTF e 
os OTF devem pôr à disposição do público, 
em condições comerciais razoáveis, as 
informações publicadas nos termos dos 
artigos 3.° a 10.° e garantir um acesso 
efetivo e não discriminatório a estas 
informações. Essas informações devem ser 
disponibilizadas gratuitamente, 15 minutos 
após a publicação de uma transação.

Or. en

Alteração 397
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar, por meio de 2. A Comissão deve adotar, por meio de 
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atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a clarificar o que se 
entende por condições comerciais 
razoáveis para tornar públicas as 
informações referidas no n.º 1.

atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a clarificar o que se 
entende por condições comerciais 
razoáveis para tornar públicas as 
informações referidas no n.º 1.

Or. en

Alteração 398
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a clarificar o que se 
entende por condições comerciais 
razoáveis para tornar públicas as 
informações referidas no n.º 1.

2. A Comissão deve adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a clarificar o que se 
entende por condições comerciais 
razoáveis para tornar públicas as 
informações referidas no n.º 1.

Or. en

Justificação

É necessário completar a legislação neste domínio para uma aplicação efetiva do restante 
texto do artigo.

Alteração 399
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Título 3

Texto da Comissão Alteração

TRANSPARÊNCIA DAS EMPRESAS 
DE INVESTIMENTO QUE 
NEGOCEIAM EM MERCADO DE 
BALCÃO, INCLUINDO OS 
INTERNALIZADORES SISTEMÁTICOS

TRANSPARÊNCIA DAS EMPRESAS 
DE INVESTIMENTO QUE 
NEGOCEIAM EM MERCADO DE 
BALCÃO E QUE ATUAM COMO  
INTERNALIZADORES SISTEMÁTICOS 
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Or. en

Alteração 400
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Título 3

Texto da Comissão Alteração

TRANSPARÊNCIA DAS EMPRESAS 
DE INVESTIMENTO QUE 
NEGOCEIAM EM MERCADO DE 
BALCÃO, INCLUINDO OS 
INTERNALIZADORES 
SISTEMÁTICOS

TRANSPARÊNCIA DAS 
PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO 
COM SISTEMAS BILATERAIS, 
INCLUINDO MERCADO DE BALCÃO

Or. en

Justificação

A atual Diretiva MiFID classifica, apropriadamente, os internalizadores sistemáticos como 
uma plataforma de negociação, figurando o mercado de balcão como uma exceção. Para 
maior clareza, as plataformas dos internalizadores sistemáticos devem continuar a ser 
definidas como plataformas de negociação. De igual modo, os internalizadores sistemáticos 
não constituem um subconjunto do mercado de balcão.  O mercado de balcão deveria antes 
constituir uma exceção nos sistemas bilaterais. 

Alteração 401
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os internalizadores sistemáticos em 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados e outros instrumentos 
financeiros similares devem publicar uma 
oferta de preços firmes para as ações, 
certificados de depósito, fundos de índices, 
certificados e outros instrumentos 
financeiros similares admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 

1. Os internalizadores sistemáticos em 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados e outros instrumentos 
financeiros similares devem publicar uma 
oferta de preços firmes para as ações, 
certificados de depósito, fundos de índices, 
certificados e outros instrumentos 
financeiros similares admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
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ou negociados num MTF ou num OTF, 
dos quais sejam internalizadores 
sistemáticos e para os quais exista um 
mercado líquido. No caso das ações, 
certificados de depósito, fundos de índices, 
certificados e outros instrumentos 
financeiros similares para os quais não 
exista um mercado líquido, os 
internalizadores sistemáticos devem, 
mediante pedido, divulgar ofertas de 
preços aos seus clientes.

ou negociados num MTF, dos quais sejam 
internalizadores sistemáticos e para os 
quais exista um mercado líquido. No caso 
das ações, certificados de depósito, fundos 
de índices, certificados e outros 
instrumentos financeiros similares para os 
quais não exista um mercado líquido, os 
internalizadores sistemáticos devem, 
mediante pedido, divulgar ofertas de 
preços aos seus clientes.

Or. en

Alteração 402
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Todas as transações em ações, 
certificados de depósito, fundos de índice, 
certificados e outros instrumentos 
financeiros similares, que não sejam 
transações intragrupo referidas no 
artigo 2.º-A do Regulamento (UE) n.º.../… 
[EMIR] e que não sejam efetuadas num 
mercado regulamentado, num MTF ou 
num OTF, serão celebradas através de um 
internalizador sistemático a menos que: 
(a) a transação envolva a emissão 
primária do instrumento; ou
(b) nenhum internalizador sistemático 
esteja disponível no instrumento relevante 
ou a utilização de um internalizador 
sistemático disponível não seja consistente 
com as obrigações perante os clientes em 
nome dos quais a transação é efetuada ou 
com a definição do internalizador 
sistemático.
2. Todas as transações em obrigações, 
produtos financeiros estruturados 
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admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais tenha 
sido publicado um prospeto, licenças de 
emissão e derivados que sejam elegíveis 
para compensação ou que sejam 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou negociados num MTF 
ou num OTF e que não estejam sujeitos à 
obrigação de negociação nos termos do 
artigo 26.º, que não sejam efetuadas num 
mercado regulamentado, num MTF, num 
OTF ou na plataforma de negociação de 
um país terceiro avaliado como 
equivalente, em conformidade com o n.º 4 
do artigo 26.º, serão celebradas através de 
uma empresa de investimento que seja um 
internalizador sistemático a menos que:
(a) a transação envolva a emissão 
primária do instrumento; ou
(b) nenhum internalizador sistemático 
esteja disponível no instrumento relevante 
ou a utilização de um internalizador 
sistemático disponível não seja consistente 
com as obrigações perante os clientes em 
nome dos quais a transação é efetuada ou 
com a definição do internalizador 
sistemático.

Or. en

Justificação

Um objetivo fundamental do regulamento é que toda a negociação organizada seja conduzida 
em plataformas de negociação regulamentadas e que a negociação no mercado de balcão 
seja limitada a transações realizadas de forma pontual, ad hoc e irregular. 

Alteração 403
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O presente artigo e os artigos 14.º, 15.º e 
16.º são aplicáveis aos internalizadores 
sistemáticos, sempre que estes negoceiem 
com volumes que não excedam o volume 
normal de mercado. Os internalizadores 
sistemáticos que negoceiem 
exclusivamente em volumes superiores ao 
volume normal de mercado não ficam 
sujeitos ao disposto no presente artigo.

2. O presente artigo e os artigos 14.º, 15.º e 
16.º são aplicáveis aos internalizadores 
sistemáticos, sempre que estes negoceiem 
com volumes que não excedam o volume 
normal de mercado. Os internalizadores 
sistemáticos que negoceiem 
exclusivamente em volumes superiores ao 
volume normal de mercado ou que 
negoceiem em volumes inferiores ao 
volume normal de mercado como parte de 
transações em que a execução em vários 
valores é parte de uma mesma transação
não ficam sujeitos ao disposto no presente 
artigo.

Or. en

Justificação

Os programas de negociação deveriam ser excluídos do requisito de transparência quando 
geram ordens inferiores ao volume de mercado. Isso deve-se ao facto de a atividade dos 
programas de negociação na sua totalidade estar relacionada com a grande atividade de 
negociação institucional. 

Alteração 404
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os internalizadores sistemáticos podem 
decidir o volume ou volumes para que 
desejam fazer ofertas de preços. O volume 
mínimo para ofertas de preços deve ser 
pelo menos o equivalente a 10% do volume 
normal de mercado para a ação, certificado 
de depósito, fundo de índices, certificado 
ou outro instrumento financeiro similar. 
Para uma dada ação ou um dado certificado 
de depósito, fundo de índices, certificado 
ou outro instrumento financeiro similar, 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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cada oferta de preços deve incluir o preço 
ou preços firmes de compra e/ou venda 
relativo a um volume ou volumes que não 
exceda o volume normal de mercado para a 
categoria de ações, certificados de 
depósito, fundos de índices, certificados ou 
outros instrumentos financeiros similares a 
que pertence o instrumento financeiro em 
questão. O preço ou preços devem refletir 
também as condições de mercado 
prevalecentes para essa ação ou esse 
certificado de depósito, fundo de índices, 
certificado ou outro instrumento financeiro 
similar.

Or. de

Alteração 405
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A fim de assegurar a avaliação eficaz de 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados e outros instrumentos 
financeiros similares e de maximizar a 
possibilidade de as empresas de 
investimento obterem as melhores 
condições para os seus clientes, a 
Comissão adotará, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar os 
elementos relacionados com a publicação 
da oferta de preços firmes a que se refere o 
n.º 1 e o volume normal de mercado a que 
se refere o n.º 2.

7. A fim de assegurar a avaliação eficaz de 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados e outros instrumentos 
financeiros similares e de maximizar a 
possibilidade de as empresas de 
investimento obterem as melhores 
condições para os seus clientes, a AEVMM 
elaborará projetos de normas técnicas 
regulamentares destinados a especificar
os elementos relacionados com a 
publicação da oferta de preços firmes a que 
se refere o n.º 1 e o volume normal de 
mercado a que se refere o n.º 2.

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 



PE489.477v01-00 58/194 AM\901886PT.doc

PT

primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento  (UE) 
n.º 1095/2010.

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 406
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Obrigação de negociação no mercado de 

balcão através dos internalizadores 
sistemáticos

1. Todas as transações em ações, 
certificados de depósito, fundos de índice, 
certificados e outros instrumentos 
financeiros similares, que não sejam 
transações intragrupo referidas no 
artigo 2.º-A do Regulamento (UE) n.º.../… 
[EMIR] e que não sejam efetuadas num 
mercado regulamentado, num MTF ou 
num OTF, devem ser celebradas através 
de um internalizador sistemático, a menos 
que a transação envolva a emissão 
primária do instrumento ou seja 
executada no mercado de balcão.
2. Todas as transações em obrigações, 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais tenha 
sido publicado um prospeto, licenças de 
emissão e derivados que sejam elegíveis 
para compensação ou que sejam 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou negociados num MTF 
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ou num OTF e que não estejam sujeitos à 
obrigação de negociação nos termos do 
artigo 26.º, que não sejam efetuadas num 
mercado regulamentado, num MTF, num 
OTF ou na plataforma de negociação de 
um país terceiro avaliado como 
equivalente, em conformidade com o n.º 4 
do artigo 26.º, serão celebradas através de 
um internalizador sistemático, a menos 
que a transação envolva a emissão 
primária do instrumento ou seja 
executada no mercado de balcão.

Or. en

Justificação

A cessação da capacidade da empresa de investimento de proporcionar negociação no 
mercado de balcão prejudicará a possibilidade da empresa de investimento de gerir os 
interesses dos investidores. Se uma empresa de investimento consegue encontrar interesses 
compensatórios numa ordem de maior volume ou em instrumentos ilíquidos, também deve ser 
possível à empresa de investimento executar esta ordem, fornecendo assim o serviço esperado 
aos clientes em causa. 

Alteração 407
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Obrigação de negociação no mercado de 

balcão através dos internalizadores 
sistemáticos

1. Todas as transações em ações, 
certificados de depósito, fundos de índice, 
certificados e outros instrumentos 
financeiros similares, que não sejam 
transações intragrupo referidas no 
artigo 2.º-A do Regulamento (UE) n.º.../… 
[EMIR] e que não sejam efetuadas num 
mercado regulamentado ou num MTF, 
devem ser celebradas através de um 
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internalizador sistemático, a menos que a 
transação envolva a emissão primária do 
instrumento. Este requisito não se aplica 
a transações de volume elevado, tal como 
as determinadas nos termos do artigo 4.°. 
2. Todas as transações em obrigações, 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais tenha 
sido publicado um prospeto, licenças de 
emissão e derivados que sejam elegíveis 
para compensação ou que sejam 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou negociados num MTF 
ou num OTF e que não estejam sujeitos à 
obrigação de negociação nos termos do 
artigo 26.º, que não sejam efetuadas num 
mercado regulamentado, num MTF, num 
OTF ou na plataforma de negociação de 
um país terceiro avaliado como 
equivalente, em conformidade com o n.º 4 
do artigo 26.º, serão celebradas através de 
um internalizador sistemático, a menos 
que a transação envolva a emissão 
primária do instrumento. Este requisito 
não se aplica a transações de volume 
elevado, tal como as determinadas nos 
termos do artigo 8.°. 

Or. en

Alteração 408
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
«Artigo 13°.-A
Negociação através dos internalizadores 
sistemáticos e do mercado de balcão
1. As transações em ações, certificados de 
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depósito, fundos de índice, certificados e 
outros instrumentos financeiros similares, 
que não sejam transações intragrupo 
referidas no artigo 2.º-A do Regulamento
(UE) n.º.../… [EMIR] e que não sejam 
efetuadas num mercado regulamentado 
ou MTF, devem ser celebradas através de 
um internalizador sistemático, a menos 
que as transações sejam executadas no 
mercado de balcão, cujas características 
incluem o seu caráter esporádico, ad hoc 
e irregular. 
2. As transações em obrigações, produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais tenha sido publicado 
um prospeto, licenças de emissão e 
derivados que sejam elegíveis para 
compensação ou que sejam admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou negociados num MTF ou num OTF e 
que não estejam sujeitos à obrigação de 
negociação nos termos do artigo 26.º, que 
não sejam efetuadas num mercado 
regulamentado, num MTF, num OTF ou 
na plataforma de negociação de um país 
terceiro avaliado como equivalente, em 
conformidade com o n.º 4 do artigo 26.º, 
serão celebradas através de um 
internalizador sistemático, a menos que as 
transações sejam executadas no mercado 
de balcão, cujas características incluem o 
seu caráter esporádico, ad hoc e irregular.

Or. en

Alteração 409
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os internalizadores sistemáticos 
devem executar as ordens recebidas pelo 
menos por um valor situado dentro do 
diferencial das plataformas de negociação 
com maior liquidez que incluam na sua 
lista os instrumentos financeiros 
negociados ou qualquer preço mais 
favorável para o seu cliente. 

Or. en

Alteração 410
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os internalizadores sistemáticos devem, 
cumprindo o disposto no artigo 27.º da 
Diretiva [nova MIFID], executar as ordens 
que recebem dos seus clientes em relação a 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados e outros instrumentos 
financeiros similares para os quais sejam 
internalizadores sistemáticos, aos preços 
por si indicados no momento da receção da 
ordem.

Os internalizadores sistemáticos devem, 
cumprindo o disposto no artigo 27.º da 
Diretiva [nova MIFID], executar as ordens 
iguais ou inferiores ao volume da oferta e 
que recebem dos seus clientes em relação a 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados e outros instrumentos 
financeiros similares para os quais sejam 
internalizadores sistemáticos, aos preços 
por si indicados no momento da receção da 
ordem ou qualquer outro preço que 
satisfaça a obrigação do internalizador 
sistemático prevista no artigo 27.° da 
Diretiva [nova MiFID]. 

Or. en

Justificação

A presente clarificação visa garantir que os internalizadores sistemáticos possam executar 
ordens de volume elevado a melhor preço, tal como em ordens de menor volume, em casos 
devidamente justificados.   Está em consonância com o n.° 4 do mesmo artigo.
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Alteração 411
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os internalizadores sistemáticos podem 
igualmente executar ordens recebidas dos 
seus clientes profissionais a preços 
diferentes dos oferecidos, sem terem de 
observar os requisitos estabelecidos no 
n.º 2, quando se trate de transações em 
que a execução incida sobre vários títulos 
e seja parte de uma transação ou de 
ordens sujeitas a condições que não sejam 
a do preço corrente de mercado.

Suprimido

Or. en

Alteração 412
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de assegurar a avaliação eficaz de 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados e outros instrumentos 
financeiros similares e de maximizar a 
possibilidade de as empresas de 
investimento obterem as melhores 
condições para os seus clientes, a 
Comissão adotará, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar os 
critérios que permitem determinar se os 
preços se situam dentro de um intervalo de 
variação, divulgado ao público, próximo 

5. A fim de assegurar a avaliação eficaz de 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados e outros instrumentos 
financeiros similares e de maximizar a 
possibilidade de as empresas de 
investimento obterem as melhores 
condições para os seus clientes, a AEVMM 
elaborará projetos de normas técnicas 
regulamentares destinados a especificar os 
critérios que permitem determinar se os 
preços se situam dentro de um intervalo de 
variação, divulgado ao público, próximo 
das condições de mercado, como referido 
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das condições de mercado, como referido 
no n.º 2.

no n.º 2.

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

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

Alteração 413
Sławomir Witold Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de assegurar a avaliação eficaz de 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados e outros instrumentos 
financeiros similares e de maximizar a 
possibilidade de as empresas de 
investimento obterem as melhores 
condições para os seus clientes, a 
Comissão adotará, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar os 
critérios que permitem determinar se os 
preços se situam dentro de um intervalo de 
variação, divulgado ao público, próximo 
das condições de mercado, como referido 
no n.º 2.

5. A fim de assegurar a avaliação eficaz de 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados e outros instrumentos 
financeiros similares e de maximizar a 
possibilidade de as empresas de 
investimento obterem as melhores 
condições para os seus clientes, a 
Comissão adotará, por meio de atos 
delegados, após consultar a AEVMM e
nos termos do artigo 41.º, medidas 
destinadas a especificar os critérios que 
permitem determinar se os preços se 
situam dentro de um intervalo de variação, 
divulgado ao público, próximo das 
condições de mercado, como referido no 
n.º 2.

Or. pl
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Alteração 414
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a clarificar o que se 
entende por condições comerciais 
razoáveis para tornar públicas as ofertas de 
preços referidas no n.º 1.

6. A Comissão deve adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a clarificar o que se 
entende por condições comerciais 
razoáveis para tornar públicas as ofertas de 
preços referidas no n.º 1.

Or. en

Justificação

É necessário completar a legislação neste domínio para uma aplicação efetiva do restante 
texto do artigo.

Alteração 415
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de assegurar a avaliação eficaz de 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados e outros instrumentos 
financeiros similares e de maximizar a 
possibilidade de as empresas de 
investimento obterem as melhores 
condições para os seus clientes, a 
Comissão adotará, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar o 
seguinte:

3. A fim de assegurar a avaliação eficaz de 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados e outros instrumentos 
financeiros similares e de maximizar a 
possibilidade de as empresas de 
investimento obterem as melhores 
condições para os seus clientes, a AEVMM 
elaborará projetos de normas técnicas 
regulamentares destinados a especificar o 
seguinte:

Or. en
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Justificação

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

Alteração 416
Sławomir Witold Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de assegurar a avaliação eficaz de 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados e outros instrumentos 
financeiros similares e de maximizar a 
possibilidade de as empresas de 
investimento obterem as melhores 
condições para os seus clientes, a 
Comissão adotará, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar o 
seguinte:

3. A fim de assegurar a avaliação eficaz de 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados e outros instrumentos 
financeiros similares e de maximizar a 
possibilidade de as empresas de 
investimento obterem as melhores 
condições para os seus clientes, a 
Comissão adotará, por meio de atos 
delegados, após consultar a AEVMM e
nos termos do artigo 41.º, medidas 
destinadas a especificar o seguinte:

Or. pl

Alteração 417
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – 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.
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Or. en

Alteração 418
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 –  parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os internalizadores sistemáticos devem 
apresentar ofertas de preços firmes 
relativas a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, a licenças de emissão e 
instrumentos derivados elegíveis para 
compensação ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado ou que são 
transacionados num MTF ou num OTF, 
quando se verificarem as condições 
seguintes:

1. Os internalizadores sistemáticos devem 
apresentar ofertas de preços firmes 
relativas a obrigações ou produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado, 
num MTF ou num OTF, a licenças de 
emissão e instrumentos derivados elegíveis 
para compensação ou admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou que são transacionados num MTF ou 
num OTF, para os quais exercem a 
função de internalizadores sistemáticos e 
para os quais existe um mercado líquido, 
em conformidade com as condições do 
artigo 8.°, quando se verificarem as 
condições seguintes:

Or. en

Alteração 419
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os internalizadores sistemáticos devem 
apresentar ofertas de preços firmes 
relativas a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 

1. Os internalizadores sistemáticos devem 
apresentar ofertas de preços firmes aos 
clientes não profissionais relativas a 
obrigações ou produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou transacionados 
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prospeto, a licenças de emissão e 
instrumentos derivados elegíveis para 
compensação ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado ou que são 
transacionados num MTF ou num OTF, 
quando se verificarem as condições 
seguintes:

num MTF ou num OTF, a licenças de 
emissão e instrumentos derivados elegíveis 
para compensação ou admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou que são transacionados num MTF ou 
num OTF, para os quais são 
internalizadores sistemáticos e para os 
quais existe um mercado líquido, quando 
se verificarem as condições seguintes:

a) Um cliente do internalizador 
sistemático solicita uma oferta de preço 
firme;
b) O internalizador sistemático acede a 
apresentar uma oferta de preço firme;
c) A divulgação pré-negociação 
relativamente a estes instrumentos 
financeiros não foi dispensada, nos 
termos do artigo 8.°;
d) O volume da oferta é igual ou inferior 
a um volume não profissional específico 
do instrumento. 
O presente artigo aplica-se aos 
internalizadores sistemáticos sempre que 
negoceiem com volumes que não excedam 
o volume do mercado não profissional. Os 
internalizadores sistemáticos que 
negoceiem exclusivamente com volumes 
superiores ao volume do mercado não 
profissional não ficam sujeitos ao disposto 
no presente artigo.

Or. en

Justificação

Os requisitos de transparência pré-negociação deveriam ser mais rigorosos para os 
instrumentos líquidos do que para os instrumentos de menor liquidez.  Atualmente, o regime 
dos internalizadores sistemáticos para os instrumentos não representativos de capital é mais 
abrangente que o regime equivalente para as ações. Ao estar em consonância com os 
requisitos para os internalizadores sistemáticos em ações, o presente texto garante que os 
requisitos para apresentar ofertas de preços relativas a instrumentos de rendimento fixo e 
instrumentos derivados sejam pelo menos tão flexíveis como no caso das ações. De momento, 
são mais prescritivos. Os critérios para o volume do mercado não profissional devem ser 
determinados. 
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Alteração 420
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os internalizadores sistemáticos devem 
apresentar ofertas de preços firmes 
relativas a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, a licenças de emissão e 
instrumentos derivados elegíveis para 
compensação ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado ou que são 
transacionados num MTF ou num OTF, 
quando se verificarem as condições
seguintes:

1. Os internalizadores sistemáticos devem 
apresentar ofertas de preços firmes 
relativas a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, a licenças de emissão e 
instrumentos derivados elegíveis para 
compensação ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado ou que são 
transacionados num MTF, quando se 
verificarem as condições seguintes:

Or. en

Alteração 421
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os internalizadores sistemáticos devem 
apresentar ofertas de preços firmes 
relativas a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, a licenças de emissão e 
instrumentos derivados elegíveis para 
compensação ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado ou que são 
transacionados num MTF ou num OTF, 
quando se verificarem as condições 
seguintes:

1. Os internalizadores sistemáticos devem 
apresentar, a pedido, ofertas de preços 
firmes relativas aos seguintes 
instrumentos: 



PE489.477v01-00 70/194 AM\901886PT.doc

PT

(i) Ações, obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
e sobre os quais foi publicado um 
prospeto; 
(ii) Licenças de emissão; bem como
(iii) Instrumentos derivados que sejam 
obrigatoriamente objeto de compensação 
centralizada e admitidos à negociação 
num mercado regulamentado ou que 
sejam transacionados num MTF ou num 
OTF.

Or. en

Justificação

A obrigação de publicação das ofertas de preços firmes pelos internalizadores sistemáticos 
deve ser definida de forma rigorosa para garantir que se enquadra na estrutura do mercado 
de cada tipo específico de instrumento, nomeadamente com base na sua liquidez.  O regime 
dos internalizadores sistemáticos deve também ter em conta as necessidades específicas das 
diferentes categorias de clientes e oferecer o grau de transparência mais relevante. 

Alteração 422
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os internalizadores sistemáticos devem 
apresentar ofertas de preços firmes 
relativas a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, a licenças de emissão e 
instrumentos derivados elegíveis para 
compensação ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado ou que são 
transacionados num MTF ou num OTF, 
quando se verificarem as condições 
seguintes:

1. Os internalizadores sistemáticos devem 
apresentar ofertas de preços firmes 
relativas a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, a licenças de emissão e 
instrumentos derivados sujeitos às 
obrigações de negociação referidas no 
artigo 24.°, quando se verificarem as 
condições seguintes:
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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

O facto de se solicitar ao internalizador sistémico a indicação de uma oferta do mesmo preço 
para um instrumento em causa para todos os clientes constitui um óbice à diferenciação de 
preços, atendendo ao risco da contraparte que é essencial em transações de instrumentos 
derivados personalizados com empresas não financeiras. Por conseguinte, o requisito de 
apresentar ofertas de preços deve limitar-se a instrumentos derivados que não sejam 
personalizados, possuam liquidez suficiente e tenham, por conseguinte, de ser transacionados 
num mercado regulamentado ou num MTF.

Alteração 423
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os internalizadores sistemáticos devem 
apresentar ofertas de preços firmes 
relativas a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, a licenças de emissão e 
instrumentos derivados elegíveis para 
compensação ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado ou que são 
transacionados num MTF ou num OTF, 
quando se verificarem as condições 
seguintes:

1. Os internalizadores sistemáticos devem 
apresentar ofertas de preços firmes 
relativas a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, a licenças de emissão e 
instrumentos derivados sujeitos à 
obrigação de negociação referida no 
artigo 24.°, quando se verificarem as 
condições seguintes:

Or. en
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Justificação

O facto de se solicitar aos internalizadores sistemáticos a indicação de uma oferta do 
mesmo preço para um instrumento específico para todos os clientes significa que não podem 
diferenciar preços para ter em conta o risco de crédito da contraparte, que devem gerir 
quando de transações de instrumentos derivados personalizados e não garantidos com 
empresas não financeiras.  Por conseguinte, o requisito de apresentar ofertas de preços deve 
limitar-se a instrumentos derivados sujeitos à obrigação de negociação referida no artigo 
24.°.

Alteração 424
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os internalizadores sistemáticos devem 
apresentar ofertas de preços firmes 
relativas a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, a licenças de emissão e 
instrumentos derivados elegíveis para 
compensação ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado ou que são 
transacionados num MTF ou num OTF, 
quando se verificarem as condições 
seguintes:

1. Os internalizadores sistemáticos devem 
apresentar ofertas de preços firmes 
relativas aos seguintes instrumentos: 

(i) Obrigações e produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado e sobre os quais 
foi publicado um prospeto, em 
conformidade com a 
Diretiva 2003/71/CE; 
(ii) Licenças de emissão; bem como
(iii) Instrumentos derivados que, com 
base no pedido de oferta de preço do 
cliente, sejam obrigatoriamente objeto de 
compensação centralizada e 
transacionados num mercado 
regulamentado, num MTF ou num OTF, 
sem quaisquer regras a limitar o acesso 
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do cliente. 

Or. en

Alteração 425
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) A obrigação de apresentar ofertas de 
preços referida no primeiro parágrafo 
aplica-se apenas quando se verificarem 
todas as seguintes condições: 
(a) Um cliente do internalizador 
sistemático solicita uma oferta de preço;
b) A oferta de preço diz respeito a um 
instrumento líquido; 
c) A oferta de preço é igual ou inferior ao 
volume do mercado não profissional;
d) O prazo de validade da oferta de preço 
é predeterminado; 
e) O internalizador sistemático acede a 
apresentar a oferta de preço. 

Or. en

Justificação

A obrigação de publicação das ofertas de preços firmes pelos internalizadores sistemáticos 
deve ser definida de forma rigorosa para garantir que se enquadra na estrutura do mercado 
de cada tipo específico de instrumento, nomeadamente com base na sua liquidez.  O regime 
dos internalizadores sistemáticos deve também ter em conta as necessidades específicas das 
diferentes categorias de clientes e oferecer o grau de transparência mais relevante. 

Alteração 426
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Um cliente do internalizador 
sistemático solicita uma oferta de preços;

Suprimido

Or. en

Alteração 427
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O internalizador sistemático acede a 
apresentar uma oferta de preços.

Suprimido

Or. en

Alteração 428
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os internalizadores sistemáticos têm 
o direito de atualizar ou retirar as suas 
ofertas de preços em qualquer momento 
para refletirem alterações nas condições 
de mercado ou corrigirem erros técnicos.

Or. en

Alteração 429
Wolf Klinz
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os internalizadores sistemáticos devem 
disponibilizar as ofertas de preços firmes 
apresentadas nos termos do n.º 1 a outros 
clientes da empresa de investimento, de um 
modo objetivo e não discriminatório, com 
base na sua política comercial.

2. Os internalizadores sistemáticos devem 
disponibilizar as ofertas de preços firmes 
apresentadas nos termos do n.º 1 a outros 
clientes da empresa de investimento, de um 
modo objetivo e não discriminatório, com 
base na sua política comercial. Os 
internalizadores sistemáticos devem ser 
autorizados a decidir, com base nessa 
política comercial, quais os investidores a 
quem facultam o acesso às suas ofertas de 
preços. Devem existir normas claras para 
regular o acesso às suas ofertas de preços. 
Os internalizadores sistemáticos podem 
recusar-se a iniciar, ou pôr termo, a 
relações comerciais com investidores por 
motivos de ordem comercial, tais como a 
situação financeira do investidor, o risco 
de contraparte e a liquidação final da 
transação.

Or. en

Alteração 430
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os internalizadores sistemáticos devem 
disponibilizar as ofertas de preços firmes 
apresentadas nos termos do n.º 1 a outros 
clientes da empresa de investimento, de um 
modo objetivo e não discriminatório, com 
base na sua política comercial.

2. Os internalizadores sistemáticos devem 
disponibilizar as ofertas de preços firmes 
apresentadas nos termos do n.º 1 a outros 
clientes da empresa de investimento, a 
pedido, de um modo objetivo e não 
discriminatório, com base na sua política 
comercial. Os internalizadores 
sistemáticos devem ser autorizados a 
decidir, com base nessa política 
comercial, quais os investidores a quem 
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facultam o acesso às suas ofertas de 
preços. Devem existir normas claras para 
regular o acesso às suas ofertas de preços, 
incluindo motivos de ordem comercial, 
tais como a situação financeira do 
investidor, o risco de contraparte e a 
liquidação final da transação.

Or. en

Justificação

Os requisitos de transparência pré-negociação deveriam ser mais rigorosos para os 
instrumentos líquidos do que para os instrumentos de menor liquidez.   Atualmente, o regime 
dos internalizadores sistemáticos para os instrumentos não representativos de capital é mais 
abrangente que o regime equivalente para as ações. Ao estar em consonância com os 
requisitos para os internalizadores sistemáticos em ações, a presente alteração garante que 
os requisitos para apresentar ofertas de preços relativamente a rendimentos fixos e 
instrumentos derivados sejam pelo menos tão flexíveis como no caso das ações. De momento, 
são mais prescritivos.

Alteração 431
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os internalizadores sistemáticos devem 
disponibilizar as ofertas de preços firmes 
apresentadas nos termos do n.º 1 a outros 
clientes da empresa de investimento, de um 
modo objetivo e não discriminatório, com 
base na sua política comercial.

2. Os internalizadores sistemáticos devem 
disponibilizar as ofertas de preços firmes 
apresentadas nos termos do n.º 1 a outros 
clientes da empresa de investimento, de um 
modo objetivo e não discriminatório, com 
base na sua política comercial. Os 
internalizadores sistemáticos têm o direito 
de atualizar as suas ofertas de preços para 
responderem às condições do mercado ou 
corrigirem erros.

Or. en

Justificação

Para a plena utilização do regime dos internalizadores sistemáticos, é necessário que os 
operadores possam responder às condições do mercado; de outra forma, apenas 
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apresentarão ofertas de preços elevados de modo a evitar qualquer risco.

Alteração 432
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os internalizadores sistemáticos devem 
disponibilizar as ofertas de preços firmes 
apresentadas nos termos do n.º 1 a outros 
clientes da empresa de investimento, de um 
modo objetivo e não discriminatório, com 
base na sua política comercial.

2. Os internalizadores sistemáticos devem 
disponibilizar as ofertas de preços firmes 
apresentadas nos termos do n.º 1 a outros 
clientes da empresa de investimento, de um 
modo objetivo e não discriminatório, com 
base na sua política comercial, desde que 
sejam inferiores a um volume de 
transação de 100 000 euros.

Or. en

Alteração 433
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os internalizadores sistemáticos devem
disponibilizar as ofertas de preços firmes 
apresentadas nos termos do n.º 1 a outros 
clientes da empresa de investimento, de um 
modo objetivo e não discriminatório, com 
base na sua política comercial.

2. Os internalizadores sistemáticos devem 
disponibilizar as ofertas de preços firmes 
quando o volume das ofertas de preços for 
igual ou inferior a um volume específico 
do instrumento a outros clientes da 
empresa de investimento, de um modo 
objetivo e não discriminatório, com base na 
sua política comercial.

Or. en

Justificação

A publicação obrigatória de qualquer oferta de preço pode ter um efeito de distorção no 
preço das obrigações e dissuadir os investidores de colocar ordens.
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Alteração 434
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os internalizadores sistemáticos devem 
disponibilizar as ofertas de preços firmes 
apresentadas nos termos do n.º 1 a outros 
clientes da empresa de investimento, de um 
modo objetivo e não discriminatório, com 
base na sua política comercial.

2. Os internalizadores sistemáticos devem 
disponibilizar as ofertas de preços firmes 
apresentadas nos termos do n.º 1 a outros 
clientes da empresa de investimento, de um 
modo objetivo e não discriminatório, com 
base na sua política comercial, desde que o 
volume das ofertas de preços seja igual ou 
inferior ao volume específico do 
instrumento.

Or. en

Alteração 435
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os internalizadores sistemáticos devem 
disponibilizar as ofertas de preços firmes 
apresentadas nos termos do n.º 1 a outros 
clientes da empresa de investimento, de 
um modo objetivo e não discriminatório, 
com base na sua política comercial.

2. A obrigação de apresentar ofertas de 
preços referida no primeiro parágrafo 
aplica-se apenas quando se verificarem 
todas as seguintes condições: 

a) Um cliente do internalizador 
sistemático disposto a executar uma 
ordem solicita uma oferta de preço;
b) A oferta de preço diz respeito a um 
instrumento líquido; 
c) A oferta de preço é igual ou inferior ao 
volume normal de mercado;
d) O internalizador sistemático acede a 
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apresentar a oferta de preço. 

Or. en

Alteração 436
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Comprometem-se a realizar transações 
com qualquer outro cliente ao qual tenha 
sido dado acesso à oferta de preços, nas 
condições publicadas, se o volume da 
oferta for igual ou inferior a um volume 
específico do instrumento em questão.

3. Comprometem-se a realizar transações 
com qualquer outro cliente ao qual tenha 
sido dado acesso à oferta de preços, nas 
condições publicadas, se o volume da 
oferta for igual ou inferior ao volume não 
profissional específico do instrumento em 
questão.

Or. en

Alteração 437
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Comprometem-se a realizar transações 
com qualquer outro cliente ao qual tenha 
sido dado acesso à oferta de preços, nas 
condições publicadas, se o volume da 
oferta for igual ou inferior a um volume 
específico do instrumento em questão.

3. Comprometem-se a realizar transações 
com qualquer outro cliente ao qual tenha 
sido dado acesso à oferta de preços, com 
base na sua política comercial, se o 
volume da oferta for igual ou inferior a um 
volume específico do instrumento em 
questão.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar que, ao apresentarem uma oferta de preço a outros clientes, podem 
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ter em conta medidas como o risco de contraparte e outras, constantes da sua política 
comercial. 

Alteração 438
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Comprometem-se a realizar transações 
com qualquer outro cliente ao qual tenha 
sido dado acesso à oferta de preços, nas 
condições publicadas, se o volume da 
oferta for igual ou inferior a um volume 
específico do instrumento em questão.

3. Comprometem-se a realizar transações 
com qualquer outro cliente ao qual tenha 
sido dado acesso à oferta de preços, nas 
condições publicadas, se o volume da 
oferta for igual ou inferior a um volume de 
transação de 100 000 euros. A AEVMM 
deve elaborar normas técnicas 
regulamentares para alterar ou atualizar 
esse limiar, ou a fim de proporcionar 
limiares diferentes para instrumentos 
específicos, em especial quando existe 
uma questão de liquidez.

Or. en

Justificação

O limiar de 100 000 euros é suficientemente baixo para não abarcar a negociação de 
obrigações de valor elevado por grandes investidores institucionais (não prejudicando assim 
excessivamente a liquidez) mas também suficientemente elevado para abranger a maior parte 
do mercado não profissional.

Alteração 439
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Comprometem-se a realizar transações 
com qualquer outro cliente ao qual tenha 
sido dado acesso à oferta de preços, nas 
condições publicadas, se o volume da 

3. Os internalizadores sistemáticos têm o 
direito de atualizar ou alterar as suas 
ofertas de preços em qualquer momento 
para refletirem alterações nas condições 
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oferta for igual ou inferior a um volume 
específico do instrumento em questão.

de mercado ou corrigirem erros técnicos.

Or. en

Alteração 440
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os internalizadores sistemáticos 
deverão ser autorizados a fixar limites 
não discriminatórios e transparentes para 
o número de transações que se 
comprometem a realizar com clientes, nos 
termos de uma dada oferta de preços.

Suprimido

Or. en

Alteração 441
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os internalizadores sistemáticos deverão 
ser autorizados a fixar limites não 
discriminatórios e transparentes para o 
número de transações que se comprometem 
a realizar com clientes, nos termos de uma 
dada oferta de preços.

4. Os internalizadores sistemáticos deverão 
ser autorizados a fixar limites não 
discriminatórios e transparentes para o 
número de transações que se comprometem 
a realizar com clientes, nos termos de uma 
dada oferta de preços, de acordo com o 
n.° 1.

Or. en
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Alteração 442
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As ofertas de preços apresentadas nos 
termos do n.º 1 e que tenham um volume 
igual ou inferior ao referido no n.º 3 
devem ser divulgadas, de forma 
facilmente acessível aos intervenientes no 
mercado, numa base comercial razoável.

Suprimido

Or. en

Alteração 443
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As ofertas de preços devem assegurar 
que a empresa cumpre as obrigações 
estabelecidas no artigo 27.º da Diretiva 
[nova MIFID] e devem refletir as 
condições prevalecentes no mercado 
relativamente aos preços a que as 
transações são concluídas para o mesmo 
instrumento ou instrumentos similares, 
em mercados regulamentados, MTF ou 
OTF.

Suprimido

Or. en

Alteração 444
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. As ofertas de preços devem assegurar 
que a empresa cumpre as obrigações 
estabelecidas no artigo 27.º da Diretiva 
[nova MIFID] e devem refletir as 
condições prevalecentes no mercado 
relativamente aos preços a que as 
transações são concluídas para o mesmo 
instrumento ou instrumentos similares, em 
mercados regulamentados, MTF ou OTF.

6. As ofertas de preços de volume não 
profissional devem assegurar que a 
empresa cumpre as obrigações 
estabelecidas no artigo 27.º da Diretiva 
[nova MIFID] e devem refletir as 
condições prevalecentes no mercado 
relativamente aos preços a que as 
transações são concluídas para o mesmo 
instrumento ou instrumentos similares, em 
mercados regulamentados, MTF ou OTF.

Or. en

Alteração 445
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As ofertas de preços devem assegurar 
que a empresa cumpre as obrigações 
estabelecidas no artigo 27.º da Diretiva 
[nova MIFID] e devem refletir as 
condições prevalecentes no mercado 
relativamente aos preços a que as 
transações são concluídas para o mesmo 
instrumento ou instrumentos similares, em 
mercados regulamentados, MTF ou OTF.

6. As ofertas de preços devem assegurar 
que a empresa cumpre as obrigações 
estabelecidas no artigo 27.º da Diretiva 
[nova MIFID] e devem refletir as 
condições prevalecentes no mercado 
relativamente aos preços a que as 
transações são concluídas para o mesmo 
instrumento ou instrumentos similares, em 
mercados regulamentados ou MTF.

Or. en

Alteração 446
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

6-A. Uma empresa de investimento que 
funcione como internalizador sistemático 
nos instrumentos referidos no n.° 1 do 
artigo 17.° deve estabelecer e manter 
mecanismos e procedimentos eficazes, 
relevantes para as suas atividades de 
internalizador sistemático, para o controlo 
regular do cumprimento das suas regras e 
procedimentos pelos seus clientes. Um 
internalizador sistemático deve controlar 
as transações efetuadas pelos seus clientes 
através dos seus sistemas, para detetar 
quaisquer infrações a essas regras e 
procedimentos, condições anormais de 
negociação ou conduta suscetível de 
implicar abuso de mercado.

Or. en

Justificação

Para que o regime dos internalizadores sistemáticos seja utilizado para a obrigação de 
negociação dos instrumentos derivados, deve possuir sistemas e controlos adicionais a fim de 
garantir a sua solidez e segurança. 

Alteração 447
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os internalizadores sistemáticos 
podem atualizar as suas ofertas de preços 
para refletirem alterações nas condições 
de mercado.

Or. en

Justificação

Os internalizadores sistemáticos devem ter a possibilidade de atualizar as suas ofertas de 
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preços em função da evolução do mercado.

Alteração 448
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. 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

Alteração 449
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. Um internalizador sistemático deve 
notificar à autoridade competente 
infrações significativas das suas regras e 
procedimentos, condições anormais de 
negociação ou conduta suscetível de 
implicar abuso de mercado.  Um 
internalizador sistemático deve também 
fornecer sem demora as informações 
relevantes à autoridade competente para a 
investigação e ação penal contra os 
abusos de mercados e prestar-lhe toda a 
assistência na investigação e ação penal 
contra os abusos de mercados ocorridos 
nos seus sistemas ou através destes.

Or. en
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Justificação

Para que o regime dos internalizadores sistemáticos seja utilizado para a obrigação de 
negociação dos instrumentos derivados, deve possuir sistemas e controlos adicionais a fim de 
garantir a sua solidez e segurança. 

Alteração 450
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes e a 
AEVMM controlarão a aplicação do 
presente artigo no que se refere aos 
volumes a que as ofertas de preços são 
postas à disposição dos clientes da empresa 
de investimento e de outros intervenientes 
no mercado relacionados com outra 
atividade de negociação da empresa, e à 
medida em que as ofertas refletem as 
condições prevalecentes no mercado, 
relativamente às transações no mesmo 
instrumento ou instrumentos similares 
realizadas em mercados regulamentados,
MTF ou OTF. No prazo de dois anos a 
contar da entrada em vigor, a AEVMM 
apresentará à Comissão um relatório sobre 
a aplicação do presente artigo. Caso se 
verifique um número significativo de 
operações de oferta de preços e de 
negociação para além do limiar referido no 
n.º 3 do artigo 17.º ou fora das condições 
prevalecentes no mercado, a Comissão 
deverá ser informada antes deste prazo.

1. As autoridades competentes e a 
AEVMM controlarão a aplicação do 
presente artigo no que se refere aos 
volumes a que as ofertas de preços são 
postas à disposição dos clientes da empresa 
de investimento e de outros intervenientes 
no mercado relacionados com outra 
atividade de negociação da empresa, e à 
medida em que as ofertas refletem as 
condições prevalecentes no mercado, 
relativamente às transações no mesmo 
instrumento ou instrumentos similares 
realizadas em mercados regulamentados ou
OTF. No prazo de dois anos a contar da 
entrada em vigor, a AEVMM apresentará à 
Comissão um relatório sobre a aplicação 
do presente artigo. Caso se verifique um 
número significativo de operações de 
oferta de preços e de negociação para além 
do limiar referido no n.º 3 do artigo 17.º ou 
fora das condições prevalecentes no 
mercado, a Comissão deverá ser informada 
antes deste prazo.

Or. en

Alteração 451
Kay Swinburne
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adotará, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar os 
volumes de ofertas de preços, referidos no 
n.º 3 do artigo 17.º, a partir dos quais uma 
empresa deve efetuar transações com 
qualquer outro cliente ao qual a oferta foi 
divulgada.

2. A AEVMM elaborará projetos de 
normas técnicas regulamentares 
destinados a especificar os volumes de 
ofertas de preços, referidos no n.º 3 do 
artigo 17.º, a partir dos quais uma empresa 
deve efetuar transações com qualquer outro 
cliente ao qual a oferta foi divulgada.

Or. en

Justificação

Deve ser uma determinação técnica efetuada pela AEVMM pois tem competências mais 
adequadas neste domínio do que a Comissão. 

Alteração 452
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adotará, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar os 
volumes de ofertas de preços, referidos no 
n.º 3 do artigo 17.º, a partir dos quais uma 
empresa deve efetuar transações com 
qualquer outro cliente ao qual a oferta foi 
divulgada.

2. A AEVMM elaborará projetos de 
normas técnicas regulamentares 
destinados a especificar os volumes de 
ofertas de preços, referidos no artigo 17.º, a 
partir dos quais uma empresa deve efetuar 
transações com qualquer outro cliente ao 
qual a oferta foi divulgada. Esses volumes 
devem corresponder ao volume das ordens 
habitualmente dadas por um investidor 
não profissional na subcategoria 
relevante do instrumento dentro de uma 
classe de ativos. 
A AEVMM apresentará à Comissão esses 
projetos de normas técnicas 
regulamentares até…*. É delegado na 
Comissão o poder de adotar as normas 
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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

Para proteger os clientes não profissionais e ao mesmo tempo apoiar a liquidez nos 
mercados grossistas, a obrigação de apresentar ofertas de preços públicas pré-negociação 
para os internalizadores sistemáticos que negoceiem instrumentos não representativos de 
capital devem aplicar-se ao volume habitual das transações não profissionais na 
subcategoria do instrumento em questão.  Esta é uma questão técnica que requer 
conhecimento pormenorizado do mercado, pelo que é mais adequado que a responsabilidade 
seja atribuída à AEVMM.

Alteração 453
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adotará, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar os 
volumes de ofertas de preços, referidos no 
n.º 3 do artigo 17.º, a partir dos quais uma 
empresa deve efetuar transações com 
qualquer outro cliente ao qual a oferta foi 
divulgada.

2. A Comissão adotará, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar os 
volumes de ofertas de preços, referidos no 
n.º 3 do artigo 17.º, a partir dos quais uma 
empresa deve efetuar transações com 
qualquer outro cliente ao qual a oferta foi 
divulgada. Essas medidas devem 
especificar que o seu objetivo é o reforço 
da transparência para os investidores não 
profissionais e devem definir categorias 
de instrumentos em termos de classes de 
ativos, volume e liquidez. 

Or. en

Alteração 454
Kay Swinburne
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a clarificar o que se 
entende por condições comerciais 
razoáveis para tornar públicas as ofertas de 
preços referidas no n.º 5 do artigo 17.º.

3. A Comissão deve adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a clarificar o que se 
entende por condições comerciais 
razoáveis para tornar públicas as ofertas de 
preços referidas no n.º 5 do artigo 17.º.

Or. en

Alteração 455
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – 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 clarificar o que se 
entende por condições comerciais 
razoáveis para tornar públicas as ofertas de 
preços referidas no n.º 5 do artigo 17.º.

3. A Comissão deve adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a clarificar o que se 
entende por condições comerciais 
razoáveis para tornar públicas as ofertas de 
preços referidas no n.º 5 do artigo 17.º.

Or. en

Justificação

É necessário completar a legislação neste domínio para uma aplicação efetiva do restante 
texto do artigo.

Alteração 456
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)



PE489.477v01-00 90/194 AM\901886PT.doc

PT

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 primeiro 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 457
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em ações, certificados 
de depósito, fundos de índices, certificados
ou outros instrumentos financeiros 
similares admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou que sejam 
negociados num MTF ou num OTF, 
devem tornar público o volume e o preço 
dessas transações, bem como a hora a que 
foram concluídas. Esta informação deve 
ser divulgada através de um APA.

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em ações, certificados 
de depósito, fundos de índices, certificados 
ou outros instrumentos financeiros 
similares admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou que sejam 
negociados num MTF, devem tornar 
público o volume e o preço dessas 
transações, bem como a hora a que foram 
concluídas. Esta informação deve ser 
divulgada através de um APA.

Or. en

Alteração 458
Leonardo Domenici
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em ações, certificados 
de depósito, fundos de índices, certificados 
ou outros instrumentos financeiros 
similares admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou que sejam 
negociados num MTF ou num OTF, 
devem tornar público o volume e o preço 
dessas transações, bem como a hora a que 
foram concluídas. Esta informação deve 
ser divulgada através de um APA.

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em ações, certificados 
de depósito, fundos de índices, certificados 
ou outros instrumentos financeiros 
similares admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou que sejam 
negociados num MTF, devem tornar 
público o volume e o preço dessas 
transações, bem como a hora a que foram 
concluídas. Esta informação deve ser 
divulgada através de um APA.

Or. en

Alteração 459
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em ações, certificados 
de depósito, fundos de índices, certificados 
ou outros instrumentos financeiros 
similares admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou que sejam 
negociados num MTF ou num OTF, devem 
tornar público o volume e o preço dessas 
transações, bem como a hora a que foram 
concluídas. Esta informação deve ser 
divulgada através de um APA.

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em ações, certificados 
de depósito, fundos de índices, certificados 
ou outros instrumentos financeiros 
similares admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou que sejam 
negociados num MTF ou num OTF, devem 
tornar público o volume e o preço dessas 
transações, bem como a hora a que foram 
concluídas. Esta informação deve ser 
divulgada através de um APA. A 
informação deve ser disponibilizada 
gratuitamente a qualquer entidade, 
comercial ou pública, 15 minutos após a 
publicação de uma transação.
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Or. en

Justificação

A informação deve ser disponibilizada ao público de forma tão próxima do tempo real quanto 
tecnicamente possível, em condições comerciais razoáveis.

Alteração 460
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em ações, certificados 
de depósito, fundos de índices, certificados 
ou outros instrumentos financeiros 
similares admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou que sejam 
negociados num MTF ou num OTF, devem 
tornar público o volume e o preço dessas 
transações, bem como a hora a que foram 
concluídas. Esta informação deve ser 
divulgada através de um APA.

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em ações, certificados 
de depósito, fundos de índices, certificados
ou outros instrumentos financeiros 
similares admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou que sejam 
negociados num MTF ou num OTF, devem 
tornar público, de forma tão próxima do 
tempo real quanto tecnicamente possível, 
o volume e o preço dessas transações, bem 
como a hora a que foram concluídas. Esta 
informação deve ser divulgada através de 
um APA.

Or. en

Alteração 461
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em ações, certificados 
de depósito, fundos de índices, certificados 

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em ações, certificados 
de depósito, fundos de índices, certificados 
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ou outros instrumentos financeiros 
similares admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou que sejam 
negociados num MTF ou num OTF, devem 
tornar público o volume e o preço dessas 
transações, bem como a hora a que foram 
concluídas. Esta informação deve ser 
divulgada através de um APA.

ou outros instrumentos financeiros 
similares admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou que sejam 
negociados num MTF ou num OTF, devem 
tornar público o volume e o preço dessas 
transações, bem como a hora a que foram 
concluídas. Esta informação deve ser 
divulgada através de um APA, de forma 
tão próxima do tempo real quanto 
tecnicamente possível. No que diz respeito 
à negociação eletrónica, o prazo que 
antecede a disponibilização da 
informação pós-negociação não deve 
exceder duas vezes a latência da 
execução.

Or. en

Alteração 462
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações divulgadas ao público 
em conformidade com o n.º 1, bem como 
os prazos nos quais são publicadas, devem 
respeitar os requisitos adotados nos termos 
do artigo 6.º. Nos casos em que as medidas 
adotadas em conformidade com o artigo 6.º 
prevejam uma divulgação diferida para 
determinadas categorias de transações em 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados ou outros instrumentos 
financeiros similares, essa possibilidade 
também se aplica a essas transações 
quando efetuadas fora dos mercados 
regulamentados, dos MTF ou dos OTF.

2. As informações divulgadas ao público 
em conformidade com o n.º 1, bem como 
os prazos nos quais são publicadas, devem 
respeitar os requisitos adotados nos termos 
do artigo 6.º. Nos casos em que as medidas 
adotadas em conformidade com o artigo 6.º 
prevejam uma divulgação diferida para 
determinadas categorias de transações em 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados ou outros instrumentos 
financeiros similares, essa possibilidade 
também se aplica a essas transações 
quando efetuadas fora dos mercados 
regulamentados ou dos MTF.

Or. en
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Alteração 463
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações divulgadas ao público 
em conformidade com o n.º 1, bem como 
os prazos nos quais são publicadas, devem 
respeitar os requisitos adotados nos termos 
do artigo 6.º. Nos casos em que as medidas 
adotadas em conformidade com o artigo 6.º 
prevejam uma divulgação diferida para 
determinadas categorias de transações em 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados ou outros instrumentos 
financeiros similares, essa possibilidade 
também se aplica a essas transações 
quando efetuadas fora dos mercados 
regulamentados, dos MTF ou dos OTF.

2. As informações divulgadas ao público 
em conformidade com o n.º 1, bem como 
os prazos nos quais são publicadas, devem 
respeitar os requisitos adotados nos termos 
do artigo 6.º. Nos casos em que as medidas 
adotadas em conformidade com o artigo 6.º 
prevejam uma divulgação diferida para 
determinadas categorias de transações em 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados ou outros instrumentos 
financeiros similares, essa possibilidade 
também se aplica a essas transações 
quando efetuadas fora dos mercados 
regulamentados ou dos MTF.

Or. en

Alteração 464
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode 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 
destinados a especificar o seguinte:

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 465
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Marcadores para identificar e 
diferenciar os diversos tipos de 
transações, incluindo as transações no 
mercado de balcão, dependendo da sua 
natureza.

Or. en

Alteração 466
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – 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 467
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. A AEVMM deve identificar os 
princípios e critérios ao abrigo dos quais 
as disposições relativas à utilização de um 
APA nos termos do n.° 1 são dispensadas 
para empresas de investimento que 
executem volumes de transações 
relativamente pequenos em ações, 
certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados e outros instrumentos 
financeiros. Nesses casos, a AEVMM 
deve estabelecer disposições específicas 
no que respeita ao conteúdo e formato 
mínimos da informação publicada, 
através da utilização dos seus próprios 
sistemas de divulgação. 

Or. en

Justificação

Os pequenos intermediários, com volumes pequenos demonstráveis de transações em 
instrumentos e produtos financeiros, referidos nos artigos 19.° e 20.°, enfrentariam custos de 
funcionamento desproporcionados para cumprirem a disposição de divulgação 
pós-negociação, através da utilização de um APA. Assim, deve ser-lhes concedida uma 
cláusula de derrogação, baseada nos princípios e critérios identificados pela AEVMM, que 
permitirá a utilização de sistemas de divulgação próprios.  Esta situação não impede o 
regime de divulgação pós-negociação e contribui para maior flexibilidade e 
proporcionalidade.

Alteração 468
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A AEVMM deve identificar os 
princípios e critérios ao abrigo dos quais 
as disposições relativas à utilização de um 
APA nos termos do n.° 1 são dispensadas 
para empresas de investimento que 
executem volumes de transações 
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relativamente pequenos em ações, 
certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados e outros instrumentos 
financeiros. Nesses casos, a AEVMM 
deve estabelecer disposições específicas 
no que respeita ao conteúdo e formato 
mínimos da informação publicada, 
através da utilização dos seus próprios 
sistemas de divulgação. 

Or. en

Justificação

Os pequenos intermediários, com volumes pequenos demonstráveis de transações em 
instrumentos e produtos financeiros, referidos nos artigos 19.° e 20.°, enfrentariam, muito 
provavelmente, custos de funcionamento desproporcionados para cumprirem a disposição de 
divulgação pós-negociação, através da utilização de um APA. Assim, deve ser-lhes concedida 
uma cláusula de derrogação, baseada nos princípios e critérios identificados pela AEVMM, 
que permitirá a utilização de sistemas de divulgação próprios. 

Alteração 469
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em obrigações e 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto, em licenças de 
emissão e instrumentos derivados elegíveis 
para compensação ou registados nos 
repositórios de transações, em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento [EMIR], ou que se 
encontram admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou são 
transacionados num MTF ou num OTF,
devem tornar públicos o volume e o preço 
dessas transações e a hora a que foram 

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em obrigações e 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto, em licenças de 
emissão e instrumentos derivados elegíveis 
para compensação ou registados nos 
repositórios de transações, em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento [EMIR], ou que se 
encontram admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou são 
transacionados num MTF, devem tornar 
públicos o volume e o preço dessas 
transações e a hora a que foram concluídas. 
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concluídas. Esta informação deve ser 
divulgada através de um APA.

Esta informação deve ser divulgada através 
de um APA.

Or. en

Alteração 470
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em obrigações e 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto, em licenças de 
emissão e instrumentos derivados elegíveis 
para compensação ou registados nos 
repositórios de transações, em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento [EMIR], ou que se 
encontram admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou são 
transacionados num MTF ou num OTF, 
devem tornar públicos o volume e o preço 
dessas transações e a hora a que foram 
concluídas. Esta informação deve ser 
divulgada através de um APA.

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em obrigações e 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto, em licenças de 
emissão e instrumentos derivados elegíveis 
para compensação ou registados nos 
repositórios de transações, em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento [EMIR], ou que se 
encontram admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou são 
transacionados num MTF, devem tornar 
públicos o volume e o preço dessas 
transações e a hora a que foram concluídas. 
Esta informação deve ser divulgada através 
de um APA.

Or. en

Alteração 471
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de investimento que, quer 1. As empresas de investimento que, quer 



AM\901886PT.doc 99/194 PE489.477v01-00

PT

por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em obrigações e 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto, em licenças de 
emissão e instrumentos derivados elegíveis 
para compensação ou registados nos 
repositórios de transações, em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento [EMIR], ou que se 
encontram admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou são 
transacionados num MTF ou num OTF, 
devem tornar públicos o volume e o preço 
dessas transações e a hora a que foram 
concluídas. Esta informação deve ser 
divulgada através de um APA.

por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em obrigações e 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi
publicado um prospeto, em licenças de 
emissão e instrumentos derivados elegíveis 
para compensação ou que se encontram 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou são transacionados num 
MTF ou num OTF, devem tornar públicos 
o volume e o preço dessas transações e a 
hora a que foram concluídas. Esta 
informação deve ser divulgada através de 
um APA.

Or. en

Justificação

O mercado de balcão não elegível para compensação, que ainda esteja registado nos 
repositórios de transações, não se encontra suficientemente normalizado para que a 
publicação dos preços seja útil. Ver também o considerando 29 da Diretiva MiFID para 
evitar a duplicação de informações.

Alteração 472
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em obrigações e 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto, em licenças de 
emissão e instrumentos derivados elegíveis 
para compensação ou registados nos 
repositórios de transações, em 

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em obrigações e 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto, em licenças de 
emissão e instrumentos derivados elegíveis 
para compensação ou registados nos 
repositórios de transações, em 
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conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento [EMIR], ou que se 
encontram admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou são 
transacionados num MTF ou num OTF, 
devem tornar públicos o volume e o preço 
dessas transações e a hora a que foram 
concluídas. Esta informação deve ser 
divulgada através de um APA.

conformidade com o artigo 9.º do 
Regulamento [EMIR], ou que se 
encontram admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou são 
transacionados num MTF ou num OTF, 
devem tornar públicos o volume e o preço 
dessas transações e a hora a que foram 
concluídas. Esta informação deve ser 
divulgada através de um APA.

Or. en

Alteração 473
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em obrigações e 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto, em licenças de 
emissão e instrumentos derivados elegíveis 
para compensação ou registados nos 
repositórios de transações, em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento [EMIR], ou que se 
encontram admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou são 
transacionados num MTF ou num OTF, 
devem tornar públicos o volume e o preço 
dessas transações e a hora a que foram 
concluídas. Esta informação deve ser 
divulgada através de um APA.

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em obrigações e 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado, em licenças de emissão e 
instrumentos derivados elegíveis para 
compensação ou registados nos 
repositórios de transações, em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento [EMIR], ou que se 
encontram admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou são 
transacionados num MTF ou num OTF, 
devem tornar públicos o volume e o preço 
dessas transações e a hora a que foram 
concluídas. Esta informação deve ser
divulgada através de um APA.

Or. en

Justificação

Os requisitos de transparência pós-negociação para os instrumentos financeiros sobre os 
quais foi publicado um prospeto são desproporcionados, tendo em consideração o facto de 
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estes instrumentos poderem ser negociados mesmo por pequenas instituições de crédito em 
mercados muito limitados (e não regulamentados) e a relação custos-benefícios entre a 
transparência e o encargo para a instituição de crédito ser muito marginal. A aplicação 
efetiva e prática seria “incerta” porque a informação nem sempre se encontra disponível. 

Alteração 474
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em obrigações e 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto, em licenças de 
emissão e instrumentos derivados elegíveis 
para compensação ou registados nos 
repositórios de transações, em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento [EMIR], ou que se 
encontram admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou são 
transacionados num MTF ou num OTF, 
devem tornar públicos o volume e o preço 
dessas transações e a hora a que foram 
concluídas. Esta informação deve ser 
divulgada através de um APA.

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em obrigações e 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto, em licenças de 
emissão e instrumentos derivados sujeitos 
à obrigação de negociação referida no 
artigo 24.°, devem tornar públicos o 
volume e o preço dessas transações e a 
hora a que foram concluídas. Esta 
informação deve ser divulgada através de 
um APA.

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 adequam-se a cobrir riscos decorrentes 
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da atividade empresarial de forma flexível e eficaz. A presente alteração isenta estas 
transações dos requisitos de transparência visto que a divulgação de transações 
personalizadas pode provocar problemas de confidencialidade.

Alteração 475
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em obrigações e 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto, em licenças de 
emissão e instrumentos derivados elegíveis 
para compensação ou registados nos 
repositórios de transações, em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento [EMIR], ou que se 
encontram admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou são 
transacionados num MTF ou num OTF, 
devem tornar públicos o volume e o preço 
dessas transações e a hora a que foram 
concluídas. Esta informação deve ser 
divulgada através de um APA.

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em obrigações e 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto, em licenças de 
emissão e instrumentos derivados elegíveis 
para compensação ou registados nos 
repositórios de transações, em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento [EMIR], ou que se 
encontram admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou são 
transacionados num MTF ou num OTF, 
devem tornar públicos o volume e o preço 
dessas transações e a hora a que foram 
concluídas. Esta informação deve ser 
divulgada através de um APA, de forma 
tão próxima do tempo real quanto 
tecnicamente possível. No que diz respeito 
à negociação eletrónica, o prazo que 
antecede a disponibilização da 
informação pós-negociação não deve 
exceder duas vezes a latência da 
execução.

Or. en

Alteração 476
Pablo Zalba Bidegain
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em obrigações e 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto, em licenças de 
emissão e instrumentos derivados elegíveis 
para compensação ou registados nos 
repositórios de transações, em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento [EMIR], ou que se 
encontram admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou são 
transacionados num MTF ou num OTF, 
devem tornar públicos o volume e o preço 
dessas transações e a hora a que foram 
concluídas. Esta informação deve ser 
divulgada através de um APA.

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em obrigações e 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto como previsto na 
Diretiva 2003/71/CE, em licenças de 
emissão e instrumentos derivados que se 
encontram admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou são 
transacionados num MTF ou num OTF, 
desde que a transação em causa esteja 
sujeita a compensação obrigatória, devem 
tornar públicos o volume e o preço dessas 
transações e a hora a que foram concluídas, 
desde que a transação diga respeito a um 
instrumento financeiro líquido e seja 
igual ou inferior ao volume normal de 
mercado. Esta informação deve ser 
divulgada através de um APA.

Or. en

Alteração 477
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações divulgadas ao público 
em conformidade com o n.º 1, bem como 
os prazos nos quais são publicadas, devem 
respeitar os requisitos adotados nos termos 
do artigo 10.º. Nos casos em que as 
medidas adotadas em conformidade com o 
artigo 10.º prevejam uma divulgação 
diferida para determinadas categorias de 

2. As informações divulgadas ao público 
em conformidade com o n.º 1, bem como 
os prazos nos quais são publicadas, devem 
respeitar os requisitos adotados nos termos 
do artigo 10.º. Nos casos em que as 
medidas adotadas em conformidade com o 
artigo 10.º prevejam uma divulgação 
diferida para determinadas categorias de 
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transações em obrigações, produtos 
financeiros estruturados, licenças de 
emissão ou instrumentos derivados, essa 
possibilidade também se aplica a essas 
transações quando efetuadas fora dos 
mercados regulamentados, dos MTF ou 
dos OTF.

transações em obrigações, produtos 
financeiros estruturados, licenças de 
emissão ou instrumentos derivados, essa 
possibilidade também se aplica a essas 
transações quando efetuadas fora dos 
mercados regulamentados ou dos MTF.

Or. en

Alteração 478
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações divulgadas ao público
em conformidade com o n.º 1, bem como 
os prazos nos quais são publicadas, devem 
respeitar os requisitos adotados nos termos 
do artigo 10.º. Nos casos em que as 
medidas adotadas em conformidade com o 
artigo 10.º prevejam uma divulgação 
diferida para determinadas categorias de 
transações em obrigações, produtos 
financeiros estruturados, licenças de 
emissão ou instrumentos derivados, essa 
possibilidade também se aplica a essas 
transações quando efetuadas fora dos 
mercados regulamentados, dos MTF ou 
dos OTF.

2. As informações divulgadas ao público 
em conformidade com o n.º 1, bem como 
os prazos nos quais são publicadas, devem 
respeitar os requisitos adotados nos termos 
do artigo 10.º. Nos casos em que as 
medidas adotadas em conformidade com o 
artigo 10.º prevejam uma divulgação 
diferida para determinadas categorias de 
transações em obrigações, produtos 
financeiros estruturados, licenças de 
emissão ou instrumentos derivados, essa 
possibilidade também se aplica a essas 
transações quando efetuadas fora dos 
mercados regulamentados ou dos MTF.

Or. en

Alteração 479
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. As autoridades competentes devem 
ter a possibilidade de autorizar as 
empresas de investimento a procederem à 
publicação diferida nos termos do 
artigo 10.°.

Or. en

Justificação

A fim de obter condições equitativas entre diferentes plataformas de negociação, as empresas 
de investimento que agem por conta própria ou em nome de clientes devem também ter a 
possibilidade de solicitar uma derrogação ou publicação diferida nas mesmas condições das 
empresas de investimento ou operadores de mercado que operem um MTF ou um OTF.  Tal é 
importante visto apenas as empresas de investimento terem a possibilidade de solicitar 
derrogações e publicação diferida quando a negociação se faz apenas no mercado de balcão.

Alteração 480
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode 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 
destinados a especificar o seguinte:

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 481
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – parágrafo 1 (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 482
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A AEVMM deve identificar os 
princípios e critérios ao abrigo dos quais 
as disposições relativas à utilização de um 
APA nos termos do n.° 1 são dispensadas 
para empresas de investimento que 
executem volumes de transações 
relativamente pequenos em obrigações, 
produtos financeiros estruturados, 
licenças de emissão e   instrumentos 
derivados. Nesses casos, a AEVMM deve 
estabelecer disposições específicas no que 
respeita ao conteúdo e formato mínimos 
da informação publicada, através da 
utilização dos seus próprios sistemas de 
divulgação. 

Or. en

Alteração 483
Alfredo Pallone
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. (b-A) A AEVMM deve identificar os 
princípios e critérios ao abrigo dos quais 
as disposições relativas à utilização de um 
APA nos termos do n.° 1 são dispensadas 
para empresas de investimento que 
executem volumes de transações 
relativamente pequenos em obrigações, 
produtos financeiros estruturados, 
licenças de emissão e  instrumentos 
derivados. Nesses casos, a AEVMM deve 
estabelecer disposições específicas no que 
respeita ao conteúdo e formato mínimos 
da informação publicada, através da 
utilização dos seus próprios sistemas de 
divulgação. 

Or. en

Justificação

Ver art. 19.°, n.° 3, alínea a).

Alteração 484
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores de um mercado 
regulamentado, de um MTF ou de um 
OTF devem manter à disposição da 
autoridade competente, durante pelo menos 
cinco anos, os dados relevantes 
relacionados com todas as ordens relativas 
a instrumentos financeiros que tenham 
anunciado através dos seus sistemas. Os 
registos devem conter todos os dados 
pormenorizados requeridos para efeitos dos 

2. Os operadores de um mercado 
regulamentado ou de um MTF devem 
manter à disposição da autoridade 
competente, durante pelo menos cinco 
anos, os dados relevantes relacionados com 
todas as ordens relativas a instrumentos 
financeiros que tenham anunciado através 
dos seus sistemas. Os registos devem 
conter todos os dados pormenorizados 
requeridos para efeitos dos números 1 e 2 
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números 1 e 2 do artigo 23.º. A AEVMM 
desempenhará um papel de facilitação e 
coordenação relativamente ao acesso das 
autoridades competentes às informações, 
de acordo com as disposições do presente 
número.

do artigo 23.º. A AEVMM desempenhará 
um papel de facilitação e coordenação 
relativamente ao acesso das autoridades 
competentes às informações, de acordo 
com as disposições do presente número.

Or. en

Alteração 485
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores de um mercado 
regulamentado, de um MTF ou de um OTF 
devem manter à disposição da autoridade 
competente, durante pelo menos cinco 
anos, os dados relevantes relacionados com 
todas as ordens relativas a instrumentos 
financeiros que tenham anunciado através 
dos seus sistemas. Os registos devem 
conter todos os dados pormenorizados 
requeridos para efeitos dos números 1 e 2 
do artigo 23.º. A AEVMM desempenhará 
um papel de facilitação e coordenação 
relativamente ao acesso das autoridades 
competentes às informações, de acordo 
com as disposições do presente número.

2. Os operadores de um mercado 
regulamentado, de um MTF ou de um OTF 
devem manter à disposição da autoridade 
competente, durante pelo menos cinco 
anos, os dados relevantes relacionados com 
todas as ordens relativas a instrumentos 
financeiros que tenham anunciado através 
dos seus sistemas. Os registos devem 
conter todos os dados pormenorizados 
requeridos para efeitos dos números 1 e 3
do artigo 23.º. A AEVMM desempenhará 
um papel de facilitação e coordenação 
relativamente ao acesso das autoridades 
competentes às informações, de acordo 
com as disposições do presente número.

Or. en

Alteração 486
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de investimento que 
executem transações em quaisquer 
instrumentos financeiros devem transmitir 
à autoridade competente informações 
pormenorizadas sobre essas transações tão 
rapidamente quanto possível e nunca após 
o encerramento do dia útil subsequente. As 
autoridades competentes devem, em 
conformidade com o artigo 89.º da Diretiva 
[nova MIFID], tomar as medidas 
necessárias para assegurar que a autoridade 
competente do mercado mais relevante em 
termos de liquidez para esses instrumentos 
financeiros também receba essas 
informações.

1. As empresas de investimento que 
executem transações em quaisquer 
instrumentos financeiros devem transmitir 
à autoridade competente informações 
pormenorizadas sobre essas transações tão 
rapidamente quanto possível e nunca após 
o encerramento do dia útil subsequente. As 
autoridades competentes devem, em 
conformidade com o artigo 89.º da Diretiva 
[nova MIFID], tomar as medidas 
necessárias para assegurar que a AEVMM 
e a autoridade competente do mercado 
mais relevante em termos de liquidez para 
esses instrumentos financeiros também 
recebam essas informações.

Or. en

Alteração 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A obrigação estabelecida no n.º 1 não 
se aplica aos instrumentos financeiros 
que não se encontrem admitidos à 
negociação ou não sejam transacionados 
num MTF ou num OTF, aos 
instrumentos financeiros cujos valores 
não dependam do valor de um 
instrumento financeiro admitido à 
negociação ou transacionado num MTF 
ou num OTF, nem aos instrumentos 
financeiros que não tenham nem devam 
vir a ter efeitos sobre um instrumento 
financeiro admitido à negociação ou 
transacionado num MTF ou num OTF.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Deve garantir-se que as empresas de investimento também comuniquem as transações que 
executam no mercado de balcão.

Alteração 488
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A obrigação estabelecida no n.º 1 não 
se aplica aos instrumentos financeiros 
que não se encontrem admitidos à 
negociação ou não sejam transacionados 
num MTF ou num OTF, aos 
instrumentos financeiros cujos valores 
não dependam do valor de um 
instrumento financeiro admitido à 
negociação ou transacionado num MTF 
ou num OTF, nem aos instrumentos 
financeiros que não tenham nem devam 
vir a ter efeitos sobre um instrumento 
financeiro admitido à negociação ou 
transacionado num MTF ou num OTF.

Suprimido

Or. en

Alteração 489
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A obrigação estabelecida no n.º 1 não se 
aplica aos instrumentos financeiros que não 
se encontrem admitidos à negociação ou 
não sejam transacionados num MTF ou 
num OTF, aos instrumentos financeiros 

2. A obrigação estabelecida no n.º 1 não se 
aplica aos instrumentos financeiros que não 
se encontrem admitidos à negociação ou 
não sejam transacionados num MTF, aos 
instrumentos financeiros cujos valores não 
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cujos valores não dependam do valor de 
um instrumento financeiro admitido à 
negociação ou transacionado num MTF ou 
num OTF, nem aos instrumentos 
financeiros que não tenham nem devam vir 
a ter efeitos sobre um instrumento 
financeiro admitido à negociação ou 
transacionado num MTF ou num OTF.

dependam do valor de um instrumento 
financeiro admitido à negociação ou 
transacionado num MTF, nem aos 
instrumentos financeiros que não tenham 
nem devam vir a ter efeitos sobre um 
instrumento financeiro admitido à 
negociação ou transacionado num MTF.

Or. en

Alteração 490
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A obrigação estabelecida no n.º 1 não se 
aplica aos instrumentos financeiros que não 
se encontrem admitidos à negociação ou 
não sejam transacionados num MTF ou 
num OTF, aos instrumentos financeiros 
cujos valores não dependam do valor de 
um instrumento financeiro admitido à 
negociação ou transacionado num MTF ou 
num OTF, nem aos instrumentos 
financeiros que não tenham nem devam vir 
a ter efeitos sobre um instrumento 
financeiro admitido à negociação ou 
transacionado num MTF ou num OTF.

2. A obrigação estabelecida no n.º 1 não se 
aplica aos instrumentos financeiros que não 
se encontrem admitidos à negociação ou 
não sejam transacionados num MTF ou 
num OTF, aos instrumentos financeiros 
cujos valores não dependam do valor de 
um instrumento financeiro admitido à 
negociação num mercado regulamentado 
ou transacionado num MTF ou num OTF, 
nem aos instrumentos financeiros que não 
tenham nem devam vir a ter efeitos sobre 
um instrumento financeiro admitido à 
negociação ou transacionado num MTF ou 
num OTF.

Or. en

Alteração 491
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Essas informações devem incluir, em 
especial, dados pormenorizados sobre as 
designações e os números de identificação 
dos instrumentos adquiridos/vendidos, a 
quantidade, a data e hora de execução, os 
preços de transação, os elementos de 
identificação dos clientes em nome dos 
quais a empresa de investimento executou 
a transação, os elementos de identificação 
das pessoas e os algoritmos da empresa de 
investimento responsável pela decisão de 
investimento e pela execução da 
transação, e os elementos de identificação 
das empresas de investimento envolvidas. 
No caso de transações que não sejam 
efetuadas num mercado regulamentado, 
num MTF ou num OTF, as informações 
devem incluir igualmente os meios de 
identificação dos tipos de transações, em 
conformidade com as medidas a adotar nos 
termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 19.º e 
da alínea a) do n.º3 do artigo 20.º.

3. Essas informações devem incluir, em 
especial, dados pormenorizados sobre as 
designações e os números de identificação 
dos instrumentos adquiridos/vendidos, a 
quantidade, a data e hora de execução, os 
preços de transação, os elementos de 
identificação dos clientes em nome dos 
quais a empresa de investimento executou 
a transação e os elementos de identificação 
das empresas de investimento envolvidas. 
No caso de transações que não sejam 
efetuadas num mercado regulamentado, 
num MTF ou num OTF, as informações 
devem incluir igualmente os meios de 
identificação dos tipos de transações, em 
conformidade com as medidas a adotar nos 
termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 19.º e 
da alínea a) do n.º3 do artigo 20.º.

Or. en

Justificação

Embora a inclusão de registos tão pormenorizados sobrecarregue as autoridades de 
regulamentação, as empresas de investimento devem dispor da informação num formato 
adequado para que, em caso de investigação sobre abusos de mercado, possam identificar o 
indivíduo ou o algoritmo que conduziu uma determinada negociação. 

Alteração 492
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Essas informações devem incluir, em 
especial, dados pormenorizados sobre as 
designações e os números de identificação 

3. Essas informações devem incluir, em 
especial, dados pormenorizados sobre o 
tipo, a classe de ativos, as designações e os 
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dos instrumentos adquiridos/vendidos, a 
quantidade, a data e hora de execução, os 
preços de transação, os elementos de 
identificação dos clientes em nome dos 
quais a empresa de investimento executou 
a transação, os elementos de identificação 
das pessoas e os algoritmos da empresa de 
investimento responsável pela decisão de 
investimento e pela execução da transação,
e os elementos de identificação das 
empresas de investimento envolvidas. No 
caso de transações que não sejam efetuadas 
num mercado regulamentado, num MTF 
ou num OTF, as informações devem incluir 
igualmente os meios de identificação dos 
tipos de transações, em conformidade com 
as medidas a adotar nos termos da alínea a) 
do n.º 3 do artigo 19.º e da alínea a) do n.º3 
do artigo 20.º.

números de identificação dos instrumentos 
adquiridos/vendidos, a quantidade, a data e 
hora de execução, os preços de transação, 
os elementos de identificação dos clientes 
em nome dos quais a empresa de 
investimento executou a transação, os 
elementos de identificação das pessoas e os 
algoritmos da empresa de investimento 
responsável pela decisão de investimento e 
pela execução da transação, e os elementos 
de identificação das empresas de 
investimento envolvidas. No caso de 
transações que não sejam efetuadas num
mercado regulamentado, num MTF ou 
num OTF, as informações devem incluir 
igualmente os meios de identificação dos 
tipos de transações, em conformidade com 
as medidas a adotar nos termos da alínea a) 
do n.º 3 do artigo 19.º e da alínea a) do n.º3 
do artigo 20.º.

Or. en

Justificação

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

Alteração 493
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Essas informações devem incluir, em 
especial, dados pormenorizados sobre as 
designações e os números de identificação 
dos instrumentos adquiridos/vendidos, a 
quantidade, a data e hora de execução, os 

3. Essas informações devem incluir, em 
especial, dados pormenorizados sobre as 
designações e os números de identificação 
dos instrumentos adquiridos/vendidos, a 
quantidade, a data e hora de execução, os 
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preços de transação, os elementos de 
identificação dos clientes em nome dos 
quais a empresa de investimento executou 
a transação, os elementos de identificação 
das pessoas e os algoritmos da empresa de 
investimento responsável pela decisão de 
investimento e pela execução da transação, 
e os elementos de identificação das 
empresas de investimento envolvidas. No 
caso de transações que não sejam efetuadas 
num mercado regulamentado, num MTF 
ou num OTF, as informações devem 
incluir igualmente os meios de 
identificação dos tipos de transações, em 
conformidade com as medidas a adotar nos 
termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 19.º e 
da alínea a) do n.º3 do artigo 20.º.

preços de transação, os elementos de 
identificação dos clientes em nome dos 
quais a empresa de investimento executou
a transação, os elementos de identificação 
das pessoas e os algoritmos da empresa de 
investimento responsável pela decisão de 
investimento e pela execução da transação, 
e os elementos de identificação das 
empresas de investimento envolvidas. No 
caso de transações que não sejam efetuadas 
num mercado regulamentado ou num 
MTF, as informações devem incluir 
igualmente os meios de identificação dos 
tipos de transações, em conformidade com 
as medidas a adotar nos termos da alínea a) 
do n.º 3 do artigo 19.º e da alínea a) do n.º3 
do artigo 20.º.

Or. en

Alteração 494
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Essas informações devem incluir, em 
especial, dados pormenorizados sobre as 
designações e os números de identificação 
dos instrumentos adquiridos/vendidos, a 
quantidade, a data e hora de execução, os 
preços de transação, os elementos de 
identificação dos clientes em nome dos 
quais a empresa de investimento executou 
a transação, os elementos de identificação
das pessoas e os algoritmos da empresa de 
investimento responsável pela decisão de 
investimento e pela execução da transação, 
e os elementos de identificação das 
empresas de investimento envolvidas. No 
caso de transações que não sejam efetuadas 
num mercado regulamentado, num MTF 
ou num OTF, as informações devem incluir 
igualmente os meios de identificação dos 

3. Essas informações devem incluir, em 
especial, dados pormenorizados sobre as 
designações e os números de identificação 
dos instrumentos adquiridos/vendidos, a 
quantidade, a data e hora de execução, os 
preços de transação, os elementos de 
identificação dos clientes em nome dos 
quais a empresa de investimento executou 
a transação, os elementos de identificação 
dos algoritmos e o instigador desses 
algoritmos responsável pela decisão de 
investimento e pela execução da transação, 
e os elementos de identificação das 
empresas de investimento envolvidas. No 
caso de transações que não sejam efetuadas 
num mercado regulamentado, num MTF 
ou num OTF, as informações devem incluir 
igualmente os meios de identificação dos 
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tipos de transações, em conformidade com 
as medidas a adotar nos termos da alínea a) 
do n.º 3 do artigo 19.º e da alínea a) do n.º3 
do artigo 20.º.

tipos de transações, em conformidade com 
as medidas a adotar nos termos da alínea a) 
do n.º 3 do artigo 19.º e da alínea a) do n.º3 
do artigo 20.º.

Or. en

Justificação

As autoridades de regulamentação estão interessadas em identificar a pessoa, singular ou 
coletiva, que tomou a decisão de negociar. Dado que os clientes podem especificar os 
algoritmos que desejam que a empresa de investimento utilize a fim de atingirem os seus 
objetivos ou deixar que a empresa de investimento determine qual o algoritmo a utilizar para 
obter uma execução nas melhores condições, é a identidade da pessoa que utilizou o 
algoritmo que é útil para a autoridade de regulamentação. 

Alteração 495
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Essas informações devem incluir, em 
especial, dados pormenorizados sobre as 
designações e os números de identificação 
dos instrumentos adquiridos/vendidos, a 
quantidade, a data e hora de execução, os 
preços de transação, os elementos de 
identificação dos clientes em nome dos 
quais a empresa de investimento executou 
a transação, os elementos de identificação 
das pessoas e os algoritmos da empresa de 
investimento responsável pela decisão de 
investimento e pela execução da transação, 
e os elementos de identificação das 
empresas de investimento envolvidas. No 
caso de transações que não sejam efetuadas 
num mercado regulamentado, num MTF 
ou num OTF, as informações devem incluir 
igualmente os meios de identificação dos 
tipos de transações, em conformidade com 
as medidas a adotar nos termos da alínea a) 
do n.º 3 do artigo 19.º e da alínea a) do n.º3 

3. Essas informações devem incluir, em 
especial, dados pormenorizados sobre o 
tipo, a classe de ativos, as designações e os 
números de identificação dos instrumentos 
adquiridos/vendidos, a quantidade, a data e 
hora de execução, os preços de transação, 
os elementos de identificação dos clientes 
em nome dos quais a empresa de 
investimento executou a transação, os 
elementos de identificação das pessoas e os 
algoritmos da empresa de investimento 
responsável pela decisão de investimento e 
pela execução da transação, e os elementos 
de identificação das empresas de 
investimento envolvidas. Além disso, para 
as transações relacionadas com 
instrumentos derivados sobre 
mercadorias, as informações devem 
indicar se essas transações podem ser 
consideradas transações de cobertura de 
boa-fé. No caso de transações que não 
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do artigo 20.º. sejam efetuadas num mercado 
regulamentado, num MTF ou num OTF, as 
informações devem incluir igualmente os 
meios de identificação dos tipos de 
transações, em conformidade com as 
medidas a adotar nos termos da alínea a) 
do n.º 3 do artigo 19.º e da alínea a) do n.º3 
do artigo 20.º.

Or. en

Alteração 496
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As empresas de investimento devem 
manter registos internos, à disposição das 
autoridades competentes, incluindo os 
elementos de identificação dos clientes em 
nome dos quais a empresa de 
investimento executou a transação, os 
elementos de identificação das pessoas e 
os algoritmos da empresa de investimento 
responsável pela decisão de investimento e 
pela execução da transação.

Or. en

Justificação

Embora a inclusão de registos tão pormenorizados sobrecarregue as autoridades de 
regulamentação, as empresas de investimento devem dispor da informação num formato 
adequado para que, em caso de investigação sobre abusos de mercado, possam identificar o 
indivíduo ou o algoritmo que conduziu uma determinada negociação. 

Alteração 497
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As empresas de investimento que 
transmitem ordens devem incluir, na 
transmissão de cada ordem, todos os 
pormenores exigidos para os efeitos dos 
números 1 e 3. Em vez de incluírem os 
elementos de identificação dos clientes em 
nome dos quais transmitiram essa ordem 
ou os elementos de identificação das 
pessoas e os algoritmos da empresa de 
investimento responsável pela decisão de 
investimento e pela execução da transação, 
as empresas de investimento podem optar 
por apresentar informações sobre a ordem 
transmitida, em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no n.º 1.

4. As empresas de investimento que 
transmitem ordens devem incluir, na 
transmissão de cada ordem, todos os 
pormenores exigidos para os efeitos dos 
números 1 e 3. Em vez de incluírem os 
elementos de identificação dos clientes 
finais em nome dos quais transmitiram 
essa ordem ou os elementos de 
identificação das pessoas e os algoritmos 
da empresa de investimento responsável 
pela decisão de investimento e pela 
execução da transação, as empresas de 
investimento podem optar por apresentar 
informações sobre a ordem transmitida, em 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no n.º 1.

Or. en

Alteração 498
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O operador de um mercado 
regulamentado, de um MTF ou de um 
OTF deve fornecer informações 
pormenorizadas sobre as transações em 
instrumentos negociados nas suas 
plataformas, que sejam executadas através 
dos seus sistemas por uma empresa que 
não se encontre sujeita ao presente 
Regulamento, nos termos dos números 1 e 
3.

5. O operador de um mercado 
regulamentado ou de um MTF deve 
fornecer informações pormenorizadas 
sobre as transações em instrumentos 
negociados nas suas plataformas, que 
sejam executadas através dos seus sistemas 
por uma empresa que não se encontre 
sujeita ao presente Regulamento, nos 
termos dos números 1 e 3.

Or. en
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Alteração 499
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Ao comunicarem os elementos de 
identificação dos clientes conforme 
previsto nos n.°s 3 e 4, as empresas de 
investimento devem utilizar:
(i) Um Identificador das Entidades 
Jurídicas criado para identificar clientes 
que são uma entidade jurídica, sob a 
forma de um código alfanumérico com 20 
dígitos; 
(ii) Um identificador atribuído em 
conformidade com as normas técnicas 
regulamentares elaboradas pela AEVMM 
para pessoas e entidades singulares, não 
sujeitas à atribuição de um Identificador 
das Entidades Jurídicas. 
Para este efeito, cada Estado-Membro 
deve definir um identificador que permita 
a identificação dos seus nacionais e de 
todas as entidades jurídicas estabelecidas 
no seu território. Deve ser determinado 
pelo Estado-Membro, pelo menos a nível 
nacional, para que cada entidade 
nacional ou jurídica localizada nesse 
Estado-Membro tenha um identificador 
único.
Cada Estado-Membro deve também poder 
comunicar todos os identificadores 
nacionais nas notificações sobre as 
transações aos outros Estados-Membros 
nos termos dos n.°s 1 e 7, sem prejuízo 
das disposições aplicáveis [Diretiva 
95/46/CE e textos revistos] relativas à 
proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados. 
Cada Estado-Membro deve garantir que 
estes identificadores permitam aos outros 
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Estados-Membros a pronta obtenção da 
identidade do cliente, quer através da 
transmissão da própria identidade (nome) 
do cliente, quer através de um mecanismo 
que forneça a identidade (nome) do 
cliente sem exigir a apresentação de um 
pedido ad hoc à empresa de investimento 
em causa. 

Or. en

Alteração 500
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Essas informações devem ser prestadas à 
autoridade competente, quer pela própria 
empresa de investimento, quer por um 
ARM que atue por conta desta, pelo 
mercado regulamentado, MTF ou OTF 
através de cujos sistemas a transação foi 
concluída. Os sistemas de negociação ou 
de notificação, incluindo os repositórios de 
transações, registados ou reconhecidos em 
conformidade com o Título VI do 
Regulamento [ ] (EMIR), podem ser 
aprovados como ARM pela autoridade 
competente. Caso as transações efetuadas 
sejam notificadas diretamente à autoridade 
competente por um mercado 
regulamentado, um MTF, um OTF ou um 
ARM, a empresa de investimento pode ser 
dispensada da obrigação prevista no n.º 1. 
Caso as transações efetuadas tenham sido 
notificadas a um repositório de transações 
nos termos do artigo [7.º] do Regulamento 
[ ] (EMIR), e se as informações prestadas 
incluírem os pormenores requeridos nos 
termos dos números 1 e 3, considerar-se-á 
cumprida a obrigação da empresa de 

6. Essas informações devem ser prestadas à 
autoridade competente, quer pela própria 
empresa de investimento, quer por um 
ARM que atue por conta desta, pelo 
mercado regulamentado, MTF ou OTF 
através de cujos sistemas a transação foi 
concluída. Os sistemas de negociação ou 
de notificação, incluindo os repositórios de 
transações, registados ou reconhecidos em 
conformidade com o Título VI do 
Regulamento [ ] (EMIR), podem ser 
aprovados como ARM pela autoridade 
competente. Caso as transações efetuadas 
sejam notificadas diretamente à autoridade 
competente por um mercado 
regulamentado, um MTF, um OTF ou um 
ARM, a empresa de investimento pode ser 
dispensada da obrigação prevista no n.º 1. 
Caso as transações efetuadas tenham sido 
notificadas a um repositório de transações 
nos termos do artigo [6.º] do Regulamento 
[ ] (EMIR) aprovado como um ARM, e se 
as informações prestadas incluírem os 
pormenores requeridos nos termos dos 
números 1 e 3, considerar-se-á cumprida a 
obrigação da empresa de investimento 
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investimento estabelecida no n.º 1. estabelecida no n.º 1.

Or. en

Justificação

Deve evitar-se a duplicação de informações e a possibilidade de aprovar repositórios de 
transações como ARM é, por conseguinte, positiva.

Alteração 501
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Essas informações devem ser prestadas à 
autoridade competente, quer pela própria 
empresa de investimento, quer por um 
ARM que atue por conta desta, pelo 
mercado regulamentado, MTF ou OTF
através de cujos sistemas a transação foi 
concluída. Os sistemas de negociação ou 
de notificação, incluindo os repositórios de 
transações, registados ou reconhecidos em 
conformidade com o Título VI do 
Regulamento [ ] (EMIR), podem ser 
aprovados como ARM pela autoridade 
competente. Caso as transações efetuadas 
sejam notificadas diretamente à autoridade 
competente por um mercado 
regulamentado, um MTF, um OTF ou um 
ARM, a empresa de investimento pode ser 
dispensada da obrigação prevista no n.º 1. 
Caso as transações efetuadas tenham sido 
notificadas a um repositório de transações 
nos termos do artigo [7.º] do Regulamento 
[ ] (EMIR), e se as informações prestadas
incluírem os pormenores requeridos nos 
termos dos números 1 e 3, considerar-se-á 
cumprida a obrigação da empresa de 
investimento estabelecida no n.º 1.

6. Essas informações devem ser prestadas à 
autoridade competente, quer pela própria 
empresa de investimento, quer por um 
ARM que atue por conta desta, pelo 
mercado regulamentado ou OTF através de 
cujos sistemas a transação foi concluída. 
Os sistemas de negociação ou de 
notificação, incluindo os repositórios de 
transações, registados ou reconhecidos em 
conformidade com o Título VI do 
Regulamento [ ] (EMIR), podem ser 
aprovados como ARM pela autoridade 
competente. Caso as transações efetuadas 
sejam notificadas diretamente à autoridade 
competente por um mercado 
regulamentado, um MTF ou um ARM, a 
empresa de investimento pode ser 
dispensada da obrigação prevista no n.º 1. 
Caso as transações efetuadas tenham sido 
notificadas a um repositório de transações 
nos termos do artigo [7.º] do Regulamento 
[ ] (EMIR), e se as informações prestadas 
incluírem os pormenores requeridos nos 
termos dos números 1 e 3, considerar-se-á 
cumprida a obrigação da empresa de 
investimento estabelecida no n.º 1.

Or. en
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Alteração 502
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Essas informações devem ser prestadas à 
autoridade competente, quer pela própria 
empresa de investimento, quer por um 
ARM que atue por conta desta, pelo 
mercado regulamentado, MTF ou OTF 
através de cujos sistemas a transação foi 
concluída. Os sistemas de negociação ou 
de notificação, incluindo os repositórios de 
transações, registados ou reconhecidos em 
conformidade com o Título VI do 
Regulamento [ ] (EMIR), podem ser 
aprovados como ARM pela autoridade 
competente. Caso as transações efetuadas 
sejam notificadas diretamente à autoridade 
competente por um mercado 
regulamentado, um MTF, um OTF ou um 
ARM, a empresa de investimento pode ser 
dispensada da obrigação prevista no n.º 1. 
Caso as transações efetuadas tenham sido 
notificadas a um repositório de transações 
nos termos do artigo [7.º] do Regulamento 
[ ] (EMIR), e se as informações prestadas 
incluírem os pormenores requeridos nos 
termos dos números 1 e 3, considerar-se-á 
cumprida a obrigação da empresa de 
investimento estabelecida no n.º 1.

6. Essas informações devem ser prestadas à 
autoridade competente, quer pela própria 
empresa de investimento, quer por um 
ARM que atue por conta desta, pelo 
mercado regulamentado, MTF ou OTF 
através de cujos sistemas a transação foi 
concluída. Os sistemas de negociação ou 
de notificação, incluindo os repositórios de 
transações, registados ou reconhecidos em 
conformidade com o Título VI do 
Regulamento [ ] (EMIR), podem ser 
aprovados como ARM pela autoridade 
competente. Caso as transações efetuadas 
sejam notificadas diretamente à autoridade 
competente por um mercado 
regulamentado, um MTF, um OTF ou um 
ARM, a empresa de investimento pode ser 
dispensada da obrigação prevista no n.º 1. 
Caso as transações efetuadas tenham sido 
notificadas a um repositório de transações 
nos termos do artigo [9.º] do Regulamento 
[ ] (EMIR), e se as informações prestadas 
incluírem os pormenores requeridos nos 
termos dos números 1 e 3, considerar-se-á 
cumprida a obrigação da empresa de 
investimento estabelecida no n.º 1.

Or. en

Alteração 503
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Essas informações devem ser prestadas à 
autoridade competente, quer pela própria 
empresa de investimento, quer por um 
ARM que atue por conta desta, pelo 
mercado regulamentado, MTF ou OTF 
através de cujos sistemas a transação foi 
concluída. Os sistemas de negociação ou 
de notificação, incluindo os repositórios de 
transações, registados ou reconhecidos em 
conformidade com o Título VI do 
Regulamento [ ] (EMIR), podem ser 
aprovados como ARM pela autoridade 
competente. Caso as transações efetuadas 
sejam notificadas diretamente à autoridade 
competente por um mercado 
regulamentado, um MTF, um OTF ou um 
ARM, a empresa de investimento pode ser 
dispensada da obrigação prevista no n.º 1. 
Caso as transações efetuadas tenham sido 
notificadas a um repositório de transações 
nos termos do artigo [7.º] do Regulamento 
[ ] (EMIR), e se as informações prestadas 
incluírem os pormenores requeridos nos 
termos dos números 1 e 3, considerar-se-á 
cumprida a obrigação da empresa de 
investimento estabelecida no n.º 1.

6. Essas informações devem ser prestadas à 
autoridade competente, quer pela própria 
empresa de investimento, quer por um 
ARM que atue por conta desta, pelo 
mercado regulamentado, MTF ou OTF 
através de cujos sistemas a transação foi 
concluída. Os sistemas de negociação ou 
de notificação, incluindo os repositórios de 
transações, registados ou reconhecidos em 
conformidade com o Título VI do 
Regulamento [ ] (EMIR), podem ser 
aprovados como ARM pela autoridade 
competente. Caso as transações efetuadas 
sejam notificadas diretamente à autoridade 
competente por um mercado 
regulamentado, um MTF, um OTF ou um 
ARM, a empresa de investimento pode ser 
dispensada da obrigação prevista no n.º 1. 
Caso as transações efetuadas tenham sido 
notificadas a um repositório de transações 
nos termos do artigo [7.º] do Regulamento 
[ ] (EMIR), e se as informações prestadas 
incluírem os pormenores requeridos nos 
termos dos números 1 e 3, incluindo as 
normas técnicas regulamentares 
relevantes quanto à forma e conteúdo das 
informações, e sejam sistematicamente 
comunicadas à autoridade competente em 
causa no prazo previsto no n.° 1, 
considerar-se-á cumprida a obrigação da 
empresa de investimento estabelecida no 
n.º 1.

Or. en

Alteração 504
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 7 – parágrafo 1 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem 
transmitir todas as informações recebidas 
nos termos do presente artigo a um único 
sistema de notificação sobre transações a 
nível da União, a designar pela AEVMM. 
O sistema único deve permitir o acesso 
das autoridades competentes em causa a 
todas as informações comunicadas nos 
termos do presente artigo. 

Or. en

Justificação

A notificação sobre transações deve ser de fácil acesso num sistema único a nível europeu, a 
designar pela AEVMM logo que possível e não apenas em consequência de uma cláusula de 
revisão a aplicar dois anos após a entrada em vigor da proposta de Regulamento sobre o 
abuso de mercado. Além disso, a AEVMM deve elaborar normas técnicas regulamentares 
para definir o mecanismo que assegure uma troca eficaz de informação entre este sistema e 
as autoridades competentes (sugestão do BCE). 

Alteração 505
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 8 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As normas e os modelos relativos aos 
dados a apresentar nas informações a 
publicar, em conformidade com os 
números 1 e 3, incluindo os métodos e 
mecanismos de prestação de informações 
relativas a transações financeiras e a forma 
e conteúdo dessas informações;

(a) As normas e os modelos relativos aos 
dados a apresentar nas informações a 
comunicar, em conformidade com os 
números 1 e 3, incluindo os métodos e 
mecanismos de prestação de informações 
relativas a transações financeiras e a forma 
e conteúdo dessas informações;

Or. en

Justificação

Segundo os n.°s 1 e 3, as transações devem ser comunicadas e não publicadas.
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Alteração 506
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 8 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As referências dos instrumentos 
adquiridos ou vendidos, a quantidade, a 
data e hora de execução, os preços da 
transação, as informações e dados de 
identificação do cliente, os elementos de 
identificação dos clientes em nome dos 
quais a empresa de investimento efetuou a 
transação, os elementos de identificação 
das pessoas e os algoritmos da empresa de 
investimento responsável pela decisão de 
investimento e pela execução da 
transação, os elementos de identificação 
das empresas de investimento envolvidas, a 
forma como a transação foi executada e os 
campos de dados necessários para o 
processamento e análise das declarações de 
transações, nos termos do n.º 3.

(c) As referências dos instrumentos 
adquiridos ou vendidos, a quantidade, a 
data e hora de execução, os preços da 
transação, as informações e dados de 
identificação do cliente, os elementos de 
identificação dos clientes em nome dos 
quais a empresa de investimento efetuou a 
transação, os elementos de identificação 
das empresas de investimento envolvidas, a 
forma como a transação foi executada e os 
campos de dados necessários para o 
processamento e análise das declarações de 
transações, nos termos do n.º 3.

Or. en

Justificação

Embora a inclusão de registos tão pormenorizados sobrecarregue as autoridades de
regulamentação, as empresas de investimento devem dispor da informação num formato 
adequado para que, em caso de investigação sobre abusos de mercado, possam identificar o 
indivíduo ou o algoritmo que conduziu uma determinada negociação. 

Alteração 507
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 8 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As referências dos instrumentos (c) As referências dos instrumentos 
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adquiridos ou vendidos, a quantidade, a 
data e hora de execução, os preços da 
transação, as informações e dados de 
identificação do cliente, os elementos de 
identificação dos clientes em nome dos 
quais a empresa de investimento efetuou a 
transação, os elementos de identificação 
das pessoas e os algoritmos da empresa de 
investimento responsável pela decisão de 
investimento e pela execução da transação, 
os elementos de identificação das empresas 
de investimento envolvidas, a forma como 
a transação foi executada e os campos de 
dados necessários para o processamento e 
análise das declarações de transações, nos 
termos do n.º 3.

adquiridos ou vendidos, a quantidade, a 
data e hora de execução, os preços da 
transação, as informações e dados de 
identificação do cliente, os elementos de 
identificação dos clientes em nome dos 
quais a empresa de investimento efetuou a 
transação, os elementos de identificação 
dos algoritmos e o instigador desses 
algoritmos responsável pela decisão de 
investimento e pela execução da transação, 
os elementos de identificação das empresas 
de investimento envolvidas, a forma como 
a transação foi executada e os campos de 
dados necessários para o processamento e 
análise das declarações de transações, nos 
termos do n.º 3.

Or. en

Justificação

As autoridades de regulamentação estão interessadas em identificar a pessoa, singular ou 
coletiva, que tomou a decisão de negociar. Dado que os clientes podem especificar os 
algoritmos que desejam que a empresa de investimento utilize a fim de atingirem os seus 
objetivos ou deixar que a empresa de investimento determine qual o algoritmo a utilizar para 
obter uma execução nas melhores condições, é a identidade da pessoa que utilizou o 
algoritmo que é útil para a autoridade de regulamentação. 

Alteração 508
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 8 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O tratamento do sistema único 
referido no n.°7 e os procedimentos para 
a troca de informação entre este sistema e 
as autoridades competentes. 

Or. en

Justificação

A informação sobre transações deve ser de fácil acesso num sistema único a nível europeu, a 
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designar pela AEVMM logo que possível e não apenas em consequência de uma cláusula de 
revisão a aplicar dois anos após a entrada em vigor da proposta de Regulamento sobre o 
abuso de mercado. Além disso, a AEVMM deve elaborar normas técnicas regulamentares 
para definir o mecanismo que assegure uma troca eficaz de informação entre este sistema e 
as autoridades competentes (sugestão do BCE). 

Alteração 509
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 8 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Os critérios que definem as 
atividades de cobertura de boa-fé 
relacionadas com a mercadoria e as 
provas correspondentes exigidas às 
empresas de investimento para apoiar a 
sua afirmação de que uma transação 
satisfaz os critérios definidos.

Or. en

Alteração 510
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 8 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) As condições em que os 
identificadores nacionais são elaborados, 
atribuídos e mantidos pelos 
Estados-Membros e as condições em que 
estes identificadores nacionais são 
utilizados pelas empresas de investimento 
para fornecer, nos termos dos n.°s 3 a 5, 
os elementos de identificação dos clientes 
na notificação sobre transações que 
devem efetuar nos termos do n.°1. 
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Or. en

Alteração 511
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 8 – parágrafo 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Os mecanismos que os 
Estados-Membros têm de criar para 
garantir que qualquer Estado-Membro 
tem acesso efetivo à identidade (nome) 
dos clientes da empresa de investimento 
através de um sistema destinado a 
descodificar códigos de identificação de 
clientes nacionais sem exigir a 
apresentação de um pedido ad hoc à 
empresa de investimento em causa. 

Or. en

Alteração 512
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresentará à Comissão esses 
projetos de normas técnicas regulamentares 
até […].

A AEVMM apresentará à Comissão esses 
projetos de normas técnicas regulamentares 
até […]. Os projetos de normas devem ter 
em conta a necessidade de uma 
abordagem coerente com as obrigações e 
normas técnicas regulamentares 
elaboradas em conformidade com o 
artigo 9.° do Regulamento […/…EMIR].

Or. en
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Justificação

Por razões de custos e acompanhamento de risco sistémico, é crucial que as obrigações de 
prestação de informações aos supervisores estejam em consonância com a Diretiva MiFID e 
o Regulamento EMIR.

Alteração 513
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Dois anos após a entrada em vigor do 
presente Regulamento, a AEVMM 
apresentará à Comissão um relatório sobre 
a aplicação do presente artigo, que deve 
incluir dados que indiquem se o conteúdo e 
modelo das declarações de transações 
recebidas e trocadas entre as autoridades 
competentes possibilitam um controlo 
meticuloso das atividades das empresas de 
investimento, nos termos do artigo 21.º. A 
Comissão pode tomar medidas no sentido 
de propor eventuais alterações, incluindo a 
possibilidade de, em vez de serem 
comunicadas às autoridades competentes, 
as transações serem transmitidas para um 
sistema a designar pela AEVMM e que 
permita às autoridades competentes 
relevantes ter acesso a toda a informação 
comunicada nos termos do presente 
artigo.

9. Dois anos após a entrada em vigor do 
presente Regulamento, a AEVMM 
apresentará à Comissão um relatório sobre 
a aplicação do presente artigo, que deve 
incluir dados que indiquem se o conteúdo e 
modelo das declarações de transações 
recebidas e trocadas entre o sistema único 
referido no n.° 7 e as autoridades 
competentes possibilitam um controlo 
meticuloso das atividades das empresas de 
investimento, nos termos do artigo 21.º. A 
Comissão pode tomar medidas no sentido 
de propor eventuais alterações, incluindo a 
possibilidade de, em vez de serem 
comunicadas às autoridades competentes, 
as transações serem transmitidas apenas
para o sistema único referido no n.° 7. 

Or. en

Justificação

A informação sobre transações deve ser de fácil acesso num sistema único a nível europeu, a 
designar pela AEVMM logo que possível e não apenas em consequência de uma cláusula de 
revisão a aplicar dois anos após a entrada em vigor da proposta de Regulamento sobre o 
abuso de mercado. Além disso, a AEVMM deve elaborar normas técnicas regulamentares 
para definir o mecanismo que assegure uma troca eficaz de informação entre este sistema e 
as autoridades competentes (sugestão do BCE). 
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Alteração 514
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Dois anos após a entrada em vigor do 
presente Regulamento, a AEVMM 
apresentará à Comissão um relatório sobre 
a aplicação do presente artigo, que deve 
incluir dados que indiquem se o conteúdo e 
modelo das declarações de transações 
recebidas e trocadas entre as autoridades 
competentes possibilitam um controlo 
meticuloso das atividades das empresas de 
investimento, nos termos do artigo 21.º. A 
Comissão pode tomar medidas no sentido 
de propor eventuais alterações, incluindo a 
possibilidade de, em vez de serem 
comunicadas às autoridades competentes, 
as transações serem transmitidas para um 
sistema a designar pela AEVMM e que 
permita às autoridades competentes 
relevantes ter acesso a toda a informação 
comunicada nos termos do presente artigo.

9. Dois anos após a entrada em vigor do 
presente Regulamento, a AEVMM 
apresentará à Comissão um relatório sobre 
a aplicação do presente artigo, que deve 
incluir dados que indiquem a sua 
interação com as correspondentes 
obrigações de prestação de informações 
ao abrigo do Regulamento [EMIR], se o 
conteúdo e modelo das declarações de 
transações recebidas e trocadas entre as 
autoridades competentes possibilitam um 
controlo meticuloso das atividades das 
empresas de investimento, nos termos do 
artigo 21.º do presente Regulamento. A 
Comissão pode tomar medidas no sentido 
de propor eventuais alterações, incluindo a 
possibilidade de, em vez de serem 
comunicadas às autoridades competentes, 
as transações serem transmitidas para um 
sistema a designar pela AEVMM e que 
permita às autoridades competentes 
relevantes ter acesso a toda a informação 
comunicada nos termos do presente artigo.

Or. en

Alteração 515
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Dois anos após a entrada em vigor do 9. Dois anos após a entrada em vigor do 
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presente Regulamento, a AEVMM 
apresentará à Comissão um relatório sobre 
a aplicação do presente artigo, que deve 
incluir dados que indiquem se o conteúdo e 
modelo das declarações de transações 
recebidas e trocadas entre as autoridades 
competentes possibilitam um controlo 
meticuloso das atividades das empresas de 
investimento, nos termos do artigo 21.º. A 
Comissão pode tomar medidas no sentido 
de propor eventuais alterações, incluindo a 
possibilidade de, em vez de serem 
comunicadas às autoridades competentes, 
as transações serem transmitidas para um 
sistema a designar pela AEVMM e que 
permita às autoridades competentes 
relevantes ter acesso a toda a informação 
comunicada nos termos do presente artigo.

presente Regulamento, a AEVMM 
apresentará à Comissão um relatório sobre 
a aplicação do presente artigo, que deve 
incluir a sua interação com as 
correspondentes obrigações de prestação 
de informações ao abrigo do Regulamento 
[…/…EMIR] e dados que indiquem se o 
conteúdo e modelo das declarações de 
transações recebidas e trocadas entre as 
autoridades competentes possibilitam um 
controlo meticuloso das atividades das 
empresas de investimento, nos termos do 
artigo 21.º. A Comissão pode tomar 
medidas no sentido de propor eventuais
alterações, incluindo a possibilidade de, em 
vez de serem comunicadas às autoridades 
competentes, as transações serem 
transmitidas para um sistema a designar 
pela AEVMM e que permita às autoridades 
competentes relevantes ter acesso a toda a 
informação comunicada nos termos do 
presente artigo.

Or. en

Justificação

Por razões de custos e acompanhamento de risco sistémico, é crucial que as obrigações de 
prestação de informações aos supervisores estejam em consonância com a Diretiva MiFID e 
o Regulamento EMIR.

Alteração 516
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 9 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de evitar a duplicação de 
informações, as notificações apresentadas 
aos repositórios de transações registados 
ou reconhecidos ao abrigo do 
Regulamento [EMIR] relativos aos 
instrumentos relevantes que contenham
toda a informação pertinente para fins de 
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notificação de transações, não precisam 
de ser comunicados às autoridades 
competentes mas devem ser-lhes 
transmitidos pelos repositórios de 
transações. O Regulamento [EMIR] 
deverá ser alterado neste sentido.

Or. en

Justificação

O texto da presente alteração foi retirado do considerando 29 da Diretiva MiFID. É uma 
questão importante pelo que deve ser abordada de novo num artigo.

Alteração 517
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A
Requisitos de informação adicionais

As instituições devem divulgar o nível, 
pelo menos em termos agregados, dos 
acordos de recompra, empréstimo de 
títulos e todas as formas de ónus ou 
planos de recuperação. Os acordos de 
recompra devem ser registados como 
empréstimo e não como compra e 
recompra.  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, do 
CERS, dos respetivos bancos centrais e do 
SEBC. Em processos de liquidação, os 
planos de recuperação não registados não 
produzem efeito jurídico.

Or. en
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Justificação

A crise financeira revelou incerteza quando à propriedade e passivos decorrentes de 
empréstimo de títulos e acordos de recompra. Reconhece-se igualmente que isso contribuiu 
para o risco sistémico bem como para perdas por parte dos investidores.  A presente 
alteração corresponde às propostas da DRFP IV.

Alteração 518
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A
Obrigação de executar transações em 

mercados regulamentados ou em MTF
1. Uma empresa de investimento deve 
executar todas as suas transações num 
mercado regulamentado ou num MTF, a 
menos que a transação satisfaça todos os 
seguintes critérios:
(a) seja ad hoc;
(b) seja irregular,
(c) seja executada com contrapartes 
profissionais;
(d) faça 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 519
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A
Obrigação de fornecer dados de 
referência sobre os instrumentos

1. No que respeita a instrumentos 
admitidos à negociação em mercados 
regulamentados ou transacionados em 
sistemas de negociação multilateral [ou 
sistemas de negociação organizada], estas 
plataformas de negociação devem 
fornecer, de forma sistemática, à 
AEVMM e às autoridades competentes os 
dados de referência identificadores do 
instrumento para efeitos da notificação 
sobre transações prevista no artigo 21.°. 
Estes dados de referência de um 
determinado instrumento devem ser 
apresentados à AEVMM e às autoridades 
competentes antes de se iniciar a respetiva 
negociação. Em relação a outros 
instrumentos, a AEVMM e as autoridades 
competentes devem garantir que as 
associações comerciais e outros 
organismos semelhantes que reúnem e 
distribuem dados de referência sobre 
instrumentos lhes forneçam os dados de 
referência em questão. 
2. A obrigação apresentada no n.° 1 
aplica-se apenas aos instrumentos 
financeiros especificados no n.° 2 do 
artigo 23.°.  Não se aplica, pois, a 
qualquer outro instrumento.
3. Os dados de referência sobre 
instrumentos referidos no n.° 1 devem ser 
atualizados sempre que relevante para 
garantir a sua adequação.
4. A fim de permitir às autoridades 
competentes o acompanhamento, nos 
termos do artigo 21.°, das atividades das 
empresas de investimento para garantir 
que atuam honesta, equitativa e 
profissionalmente e de uma maneira que 
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promova a integridade do mercado, a 
AEVMM e as autoridades competentes 
devem criar os mecanismos necessários a 
fim de garantir que: 
(a) A AEVMM e as autoridades 
competentes recebam efetivamente os 
dados de referência sobre os instrumentos 
nos termos do n.° 1;
(b) A qualidade dos dados assim recebidos 
seja adequada para os efeitos da 
notificação sobre transações prevista no 
artigo 21.°;
(c) Os dados de referência sobre 
instrumentos nos termos do n.° 1 sejam 
trocados de forma eficiente entre as 
autoridades competentes relevantes.
5. A AEVMM elaborará projetos de 
normas técnicas regulamentares que 
clarifiquem os seguintes aspetos:
(a) As normas e os modelos relativos aos 
dados de referência sobre os instrumentos 
em conformidade com o n.° 1, incluindo 
os métodos e mecanismos de fornecimento 
de dados e qualquer atualização dos 
mesmos à AEVMM e às autoridades 
competentes, e a forma e conteúdo desses 
dados; 
(b) As medidas e condições necessárias 
em relação às disposições a serem 
tomadas pela AEVMM e pelas 
autoridades competentes nos termos do 
n.° 4. 
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
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Alteração 520
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigação de negociar em mercados 
regulamentados, em MTF ou em OTF

Obrigação de negociar em mercados 
regulamentados ou em MTF 

Or. en

Alteração 521
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigação de negociar em mercados 
regulamentados, em MTF ou em OTF

Obrigação de negociar em mercados 
regulamentados ou em MTF 

Or. en

Alteração 522
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigação de negociar em mercados 
regulamentados, em MTF ou em OTF

Obrigação de negociar em mercados 
regulamentados ou em MTF
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. en
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Justificação

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Alteração 523
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As contrapartes financeiras tal como 
definidas no n.º 6 do artigo 2.º e as 
contrapartes não-financeiras que cumpram 
as condições referidas na [alínea b) do n.º 1 
do artigo 5.º] do Regulamento [ ] (EMIR) 
devem concluir transações que não sejam 
transações intragrupo, tal como definidas 
no artigo [2.º-A] do Regulamento [ ] 
(EMIR), com outras contrapartes 
financeiras tal como definidas no n.º 6 do 
artigo 2.º ou com contrapartes 
não-financeiras que cumpram as condições 
referidas na [alínea b) do n.º 1 do artigo 
5.º] do Regulamento [ ] (EMIR) em 
instrumentos derivados incluídos na 
categoria dos instrumentos derivados 
declarados sujeitos à obrigação de 
negociação, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no artigo 26.º e 
inscritas no registo referido no artigo 27.º, 
apenas em:

1. As contrapartes financeiras tal como 
definidas no n.º 6 do artigo 2.º e as 
contrapartes não-financeiras que cumpram 
as condições referidas na [alínea b) do n.º 1 
do artigo 5.º] do Regulamento [ ] (EMIR) 
devem concluir transações que não sejam 
transações intragrupo, tal como definidas 
no artigo [2.º-A] do Regulamento [ ] 
(EMIR), ou que não sejam transações 
efetuadas por regimes de pensões, em 
conformidade com o artigo 71.° do 
Regulamento [ ] (EMIR), com outras 
contrapartes financeiras tal como definidas 
no n.º 6 do artigo 2.º ou com contrapartes 
não-financeiras que cumpram as condições 
referidas na [alínea b) do n.º 1 do artigo 
5.º] do Regulamento [ ] (EMIR) em 
instrumentos derivados incluídos na 
categoria dos instrumentos derivados 
declarados sujeitos à obrigação de 
negociação, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no artigo 26.º e 
inscritas no registo referido no artigo 27.º, 
apenas em:

Or. en
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Justificação

A isenção temporária dos fundos de pensão no Regulamento EMIR também se deve refletir na 
Diretiva MiFID. 

Alteração 524
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As contrapartes financeiras tal como 
definidas no n.º 6 do artigo 2.º e as 
contrapartes não-financeiras que cumpram 
as condições referidas na [alínea b) do n.º 1 
do artigo 5.º] do Regulamento [ ] (EMIR) 
devem concluir transações que não sejam 
transações intragrupo, tal como definidas 
no artigo [2.º-A] do Regulamento [ ] 
(EMIR), com outras contrapartes 
financeiras tal como definidas no n.º 6 do 
artigo 2.º ou com contrapartes 
não-financeiras que cumpram as condições 
referidas na [alínea b) do n.º 1 do artigo 
5.º] do Regulamento [ ] (EMIR) em 
instrumentos derivados incluídos na 
categoria dos instrumentos derivados 
declarados sujeitos à obrigação de 
negociação, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no artigo 26.º e 
inscritas no registo referido no artigo 27.º, 
apenas em:

1. As contrapartes financeiras tal como 
definidas no n.º 6 do artigo 2.º e as 
contrapartes não-financeiras que cumpram 
as condições referidas na [alínea b) do n.º 1 
do artigo 5.º] do Regulamento [ ] (EMIR) 
devem concluir transações que não sejam 
transações intragrupo, tal como definidas 
no artigo [2.º-A] do Regulamento [ ] 
(EMIR), ou que não sejam transações 
efetuadas por regimes de pensões, em 
conformidade com o artigo 71.° do 
Regulamento [ ] (EMIR), com outras 
contrapartes financeiras tal como definidas 
no n.º 6 do artigo 2.º ou com contrapartes 
não-financeiras que cumpram as condições 
referidas na [alínea b) do n.º 1 do artigo 
5.º] do Regulamento [ ] (EMIR) em 
instrumentos derivados incluídos na 
categoria dos instrumentos derivados 
declarados sujeitos à obrigação de 
negociação, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no artigo 26.º e 
inscritas no registo referido no artigo 27.º, 
apenas em:

Or. en

Justificação

A isenção dos fundos de pensão no Regulamento EMIR também deve ser incluída na Diretiva 
MiFID.
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Alteração 525
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As contrapartes financeiras tal como 
definidas no n.º 6 do artigo 2.º e as 
contrapartes não-financeiras que cumpram 
as condições referidas na [alínea b) do n.º 1 
do artigo 5.º] do Regulamento [ ] (EMIR) 
devem concluir transações que não sejam 
transações intragrupo, tal como definidas 
no artigo [2.º-A] do Regulamento [ ] 
(EMIR), com outras contrapartes 
financeiras tal como definidas no n.º 6 do 
artigo 2.º ou com contrapartes 
não-financeiras que cumpram as condições 
referidas na [alínea b) do n.º 1 do artigo 
5.º] do Regulamento [ ] (EMIR) em 
instrumentos derivados incluídos na 
categoria dos instrumentos derivados 
declarados sujeitos à obrigação de 
negociação, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no artigo 26.º e 
inscritas no registo referido no artigo 27.º, 
apenas em:

1. As contrapartes financeiras tal como 
definidas no n.º 6 do artigo 2.º e as 
contrapartes não-financeiras que cumpram 
as condições referidas na [alínea b) do n.º 1 
do artigo 10.º] do Regulamento [ ] (EMIR) 
devem concluir transações que não sejam 
transações intragrupo, tal como definidas 
no artigo [2.º-A] do Regulamento [ ] 
(EMIR), com outras contrapartes 
financeiras tal como definidas no n.º 6 do 
artigo 2.º ou com contrapartes 
não-financeiras que cumpram as condições
referidas na [alínea b) do n.º 1 do artigo 
10.º] do Regulamento [ ] (EMIR) em 
instrumentos derivados incluídos na 
categoria dos instrumentos derivados 
declarados sujeitos à obrigação de 
negociação, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no artigo 26.º e 
inscritas no registo referido no artigo 27.º, 
apenas em:

Or. en

Alteração 526
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As contrapartes financeiras tal como 
definidas no n.º 6 do artigo 2.º e as 
contrapartes não-financeiras que cumpram 
as condições referidas na [alínea b) do n.º 1 

1. As contrapartes financeiras tal como 
definidas no n.º 6 do artigo 2.º e as 
contrapartes não-financeiras que cumpram 
as condições referidas na [alínea b) do n.º 1 
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do artigo 5.º] do Regulamento [ ] (EMIR) 
devem concluir transações que não sejam 
transações intragrupo, tal como definidas 
no artigo [2.º-A] do Regulamento [ ] 
(EMIR), com outras contrapartes 
financeiras tal como definidas no n.º 6 do 
artigo 2.º ou com contrapartes 
não-financeiras que cumpram as condições 
referidas na [alínea b) do n.º 1 do artigo 
5.º] do Regulamento [ ] (EMIR) em 
instrumentos derivados incluídos na 
categoria dos instrumentos derivados 
declarados sujeitos à obrigação de 
negociação, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no artigo 26.º e 
inscritas no registo referido no artigo 27.º, 
apenas em:

do artigo 5.º] do Regulamento [ ] (EMIR) 
devem concluir transações que não sejam 
transações intragrupo, tal como definidas 
no artigo [2.º-A] do Regulamento [ ] 
(EMIR), ou que não sejam transações de 
regimes de pensões, em conformidade 
com o artigo [71.°] do Regulamento [ ] 
(EMIR) no período previsto na [alínea a) 
do n.° 1 do artigo 68.°] do Regulamento 
[ ] (EMIR), com outras contrapartes 
financeiras tal como definidas no n.º 6 do 
artigo 2.º ou com contrapartes 
não-financeiras que cumpram as condições 
referidas na [alínea b) do n.º 1 do artigo 
5.º] do Regulamento [ ] (EMIR) em 
instrumentos derivados incluídos na 
categoria dos instrumentos derivados 
declarados sujeitos à obrigação de 
negociação, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no artigo 26.º e 
inscritas no registo referido no artigo 27.º, 
apenas em:

Or. en

Justificação

O presente texto coloca em consonância as disposições da Diretiva MiFID e o acordado no 
Regulamento EMIR (2010/0250(COD)).

Alteração 527
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) OTF; ou Suprimido

Or. en

Alteração 528
Leonardo Domenici
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) OTF; ou Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as plataformas de negociação multilateral onde os instrumentos derivados de mercado 
de balcão “elegíveis” são transacionados devem ser objeto dos mesmos requisitos. Não 
devem ser transacionados em OTF porque os OTF não são objeto de execução não 
discricionária.  Isso significa que o operador de um OTF pode decidir os termos de execução 
de uma negociação.  Tal é perigoso porque a CCP avalia o risco de cada negociação com 
base na informação facultada pela CCP. Se a CCP não avaliar adequadamente um contrato, 
a proteção proporcionada pela compensação da CCP no âmbito do Regulamento EMIR 
perde todo o sentido.

Alteração 529
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) OTF; ou Suprimido
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. en

Justificação

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
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would be undermined.

Alteração 530
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) OTF; ou (c) OTF, em que o instrumento derivado 
não é negociado num mercado
regulamentado ou num MTF; ou

Or. en

Alteração 531
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) OTF; ou (c) OTF, sem quaisquer regras a limitar o 
acesso do cliente;

Or. en

Alteração 532
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Internalizadores sistemáticos

Or. en
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Justificação

Visto que alguns instrumentos derivados já são suficientemente líquidos para serem 
negociados através de regimes semelhantes ao dos internalizadores sistemáticos, faria todo o 
sentido que a obrigação de negociação dos instrumentos derivados pudesse ser cumprida por 
eles de modo a aumentar o montante de instrumentos derivados que podem ser 
obrigatoriamente negociados.  Como as obrigações de transparência seriam análogas para 
os MTF e os mercados regulamentados e seriam também objeto de compensação 
centralizada, não parece existir qualquer motivo para não alargar a obrigação de 
negociação aos internalizadores sistemáticos. 

Alteração 533
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Internalizadores sistemáticos

Or. en

Justificação

A obrigação de negociação deve ser alargada aos internalizadores sistemáticos visto que 
alguns instrumentos derivados são suficientemente líquidos. Trata-se de uma alternativa 
melhor ao mercado de balcão.

Alteração 534
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Espaços ou organizações de negociação 
de países terceiros, desde que a Comissão 
tenha adotado uma decisão conforme com 
o disposto no n.º 4, e desde que o país 
terceiro assegure aos espaços ou 
organizações de negociação autorizados 

(d) Espaços ou organizações de negociação 
de países terceiros, desde que a Comissão 
tenha adotado uma decisão conforme com 
o disposto no n.º 4, e desde que o país 
terceiro assegure aos espaços ou 
organizações de negociação autorizados 
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pela Diretiva [nova MIFID] a admitir à 
negociação ou a transacionar instrumentos 
derivados declarados sujeitos à obrigação 
de negociação um reconhecimento 
recíproco equivalente nesse país terceiro, 
em regime de não exclusividade.

pela Diretiva [nova MIFID] a admitir à 
negociação ou a transacionar instrumentos 
derivados declarados sujeitos à obrigação 
de negociação um sistema eficaz para o 
reconhecimento equivalente nesse país 
terceiro, em regime de não exclusividade.

Or. en

Justificação

O texto deve estar em consonância com o Regulamento EMIR. Nas disposições 
correspondentes do Regulamento EMIR, não constam referências explícitas a 
“reciprocidade”, ver o artigo 23.°, n.° 3 ("eficaz…reconhecimento equivalente”), o 
artigo 3.°, n.° 2, e o artigo 23.°, n.° 2.  Ver também o artigo 28.°, n.° 5, do Regulamento 
MiFIR (“reconhecimento equivalente efetivo”). O texto do artigo 24.°, n.° 1, alínea d), deve 
ser adaptado.

Alteração 535
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Espaços ou organizações de negociação 
de países terceiros, desde que a Comissão 
tenha adotado uma decisão conforme com 
o disposto no n.º 4, e desde que o país 
terceiro assegure aos espaços ou 
organizações de negociação autorizados 
pela Diretiva [nova MIFID] a admitir à 
negociação ou a transacionar instrumentos 
derivados declarados sujeitos à obrigação 
de negociação um reconhecimento 
recíproco equivalente nesse país terceiro, 
em regime de não exclusividade.

(d) Espaços ou organizações de negociação 
de países terceiros, desde que a Comissão 
tenha adotado uma decisão conforme com 
o disposto no n.º 4, e desde que o país 
terceiro assegure aos espaços ou 
organizações de negociação autorizados 
pela Diretiva [nova MIFID] a admitir à 
negociação ou a transacionar instrumentos 
derivados declarados sujeitos à obrigação 
de negociação um tratamento equivalente 
efetivo nesse país terceiro, em regime de 
não exclusividade.

Or. en

Alteração 536
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As contrapartes financeiras tal como 
definidas no n.º 6 do artigo 2.º e as 
contrapartes não financeiras que 
cumpram as condições referidas na 
[alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º] do 
Regulamento [ ] (EMIR) devem efetuar 
transações que não sejam transações 
intragrupo, tal como definidas no artigo 
[2.º-A] do Regulamento [ ] (EMIR), com 
outras contrapartes financeiras tal como 
definidas no n.º 6 do artigo 2.º ou com 
contrapartes não financeiras que 
cumpram as condições referidas na 
[alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º] do 
Regulamento [ ] (EMIR) em instrumentos 
derivados admitidos à negociação nas 
plataformas de negociação referidas no 
n.° 1 apenas nessas plataformas de 
negociação.
A AEVMM deve acompanhar com 
regularidade a atividade em instrumentos 
derivados que não tenham sido declarados 
sujeitos à obrigação de negociação, a fim 
de identificar casos em que uma 
determinada categoria de contratos pode 
apresentar um risco sistémico e impedir a 
arbitragem regulamentar entre as 
transações em instrumentos derivados 
sujeitas e não sujeitas à obrigação de 
negociação.

Or. en

Alteração 537
Pablo Zalba Bidegain

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

1-A. A obrigação acima referida não se 
aplica se a entidade financeira que efetua 
a transação, ou qualquer delas no caso de 
duas entidades financeiras, for 
considerada um internalizador sistemático 
a cumprir, de forma voluntária, as 
obrigações de transparência pré e 
pós-negociação, nos termos dos 
artigos 7.° e 9.° respetivamente;

Or. en

Alteração 538
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A obrigação prevista no n.° 1 não se 
aplica ao mercado grossista de produtos 
energéticos, que está sujeito a uma 
fiscalização adequada por parte da 
autoridade de fiscalização competente, 
nos termos do Regulamento (UE) n.° 
1227/2011 (REMIT). 

Or. de

Justificação

As obrigações impostas ao mercado pelo Regulamento MIF são suscetíveis de limitar o 
âmbito de aplicação das regras EMIR. Além disso, não têm em conta as regras aplicáveis ao 
mercado grossista da energia introduzidas pelo Regulamento (UE) n.° 1227/2011 relativo à 
integridade e à transparência nos mercados grossistas da energia. 

Alteração 539
Markus Ferber
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os instrumentos derivados declarados 
sujeitos à obrigação de negociação devem 
ser elegíveis para serem admitidos à 
negociação ou transacionados em todos os 
espaços ou organizações de negociação 
referidos no n.º 1, em condições de não 
exclusividade e de não discriminação.

3. Os instrumentos derivados declarados 
sujeitos à obrigação de negociação devem 
ser elegíveis para serem admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou transacionados em todos os espaços ou 
organizações de negociação referidos no 
n.º 1, em condições de não exclusividade e 
de não discriminação.

Or. en

Alteração 540
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A AEVMM deve definir objetivos por 
classe de ativos para uma maior 
normalização jurídica, dos processos e 
produtos, bem como objetivos por classe 
de ativos para a proporção de negociação 
em instrumentos derivados do mercado de 
balcão realizada em mercados 
regulamentados, e tomar disposições para 
acompanhar a concretização destes 
objetivos. 

Or. en

Alteração 541
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão adotará, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 41.°, 
medidas destinadas a especificar os tipos 
de contratos referidos no n.° 2 que têm um 
efeito direto, substancial e previsível em 
território da União e os casos em que a 
obrigação de negociação é necessária ou 
adequada para impedir o não cumprimento 
de qualquer disposição do presente 
Regulamento.

5. A AEVMM elaborará projetos de 
normas técnicas regulamentares 
destinados a especificar os tipos de 
contratos referidos no n.° 2 que têm um 
efeito direto, substancial e previsível em 
território da União e os casos em que a 
obrigação de negociação é necessária ou 
adequada para impedir o não cumprimento 
de qualquer disposição do presente 
Regulamento.

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

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

Alteração 542
Leonardo Domenici

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. A obrigação de negociar nos 
mercados regulamentados ou nos MTF 
deve ser aplicada em 31 de dezembro de 
2013. Todas as normas técnicas e atos 
delegados relativos a esta obrigação 
devem estar concluídos antes desta data. 

Or. en
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Justificação

O prazo definido pelo G20 para aplicar o seu mandato de Pittsburgh relativo aos 
instrumentos derivados do mercado de balcão é o final do ano de 2012.  A UE deve cumprir 
este prazo no que respeita à compensação através de uma CCP no âmbito do Regulamento 
EMIR. No entanto, este prazo não será cumprido no que respeita ao mandato de negociação 
incluído no Regulamento MiFIR. A fim de garantir que o mandato do G20 exigindo mercados 
de instrumentos derivados do mercado de balcão mais seguros seja cumprido logo que 
possível, no que respeita à obrigação não apenas de negociação mas também de 
compensação, propõe-se o prazo de 31 de dezembro de 2013 no Regulamento EMIR. 

Alteração 543
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – nº. 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A obrigação de negociar nos 
mercados regulamentados e nos MTF 
deve ser aplicada em 1 de janeiro de 2014. 
Todas as normas técnicas e atos 
delegados correspondentes devem estar 
concluídos no devido tempo, de modo que 
a obrigação de negociar possa ser 
aplicada nessa data. 

Or. en

Justificação

The G20 mandate set a deadline for the obligations of trading, clearing and reporting of OTC 
derivatives by end 2012. The CCP clearing obligation was defined in EMIR level 1 text and is 
now being finalised by AEVMM in level 2. The EMIR provisions should meet the deadline of 
December 2012. It is not clear that the trading obligation included in MiFIR will meet this 
deadline. It would be important for this obligation to be implemented as soon as possible to 
ensure that the EU complies with the G20 mandate. It should be noted that other jurisdictions 
such as the US, which diretly competes for derivatives business with the EU, are much more 
advanced in their implementation of the G20 trading mandate. Setting a prompt deadline for 
the implementation of the G20 trading mandate in MiFID will avoid that the EU is at a 
competitive disadvantage against the US.

Alteração 544
Werner Langen
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Proposta de regulamento
Artigo 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º-A
Regime de países terceiros para 

plataformas de negociação
1. Uma plataforma de negociação 
estabelecida num país terceiro pode 
fornecer serviços na União apenas 
quando essa plataforma de negociação for 
reconhecida pela AEVMM.
2. A AEVMM, após consulta com as 
autoridades relevantes, só pode 
reconhecer uma plataforma de 
negociação estabelecida num país terceiro 
que tenha apresentado um pedido de 
reconhecimento para fornecer 
determinados serviços ou atividades de 
investimento quando estiverem reunidas 
as seguintes condições:
(a) A Comissão adotou um ato de 
execução em conformidade com o n.º 3;
(b) A plataforma de negociação está 
autorizada no país terceiro em causa e 
está sujeita a uma supervisão e aplicação 
da legislação efetivas que garantam o 
pleno cumprimento dos requisitos 
prudenciais aplicáveis nesse país terceiro;
(c) Foram estabelecidos acordos de 
cooperação nos termos do n.º 4;
(d) A plataforma de negociação é 
estabelecida ou autorizada num país 
terceiro que se considere possuidor de 
sistemas de anti-branqueamento de 
capitais e combate ao financiamento do 
terrorismo equivalentes aos da União, em 
conformidade com os critérios definidos 
no memorando de entendimento entre os 
Estados-Membros sobre a equivalência de 
países terceiros ao abrigo da 
Diretiva 2005/60/CE.
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3. Ao avaliar se estão reunidas as 
condições a que se refere o n.º 2, a 
AEVMM consulta:
(a) A autoridade competente do 
Estado-Membro em que a plataforma de 
negociação presta ou pretende prestar 
serviços de investimento e que foi 
selecionado pela plataforma de 
negociação; 
(b) As autoridades competentes 
responsáveis pela supervisão das CCP 
localizadas na União a que a plataforma 
de negociação preste ou venha a prestar 
serviços;
(c) Os membros relevantes do SEBC dos 
Estados-Membros em que a plataforma de 
negociação presta ou tenciona prestar 
serviços de compensação e os membros 
relevantes do SEBC responsáveis pela 
fiscalização das plataformas de 
negociação com as quais tenham sido 
estabelecidos acordos de 
interoperabilidade;
(d) Os bancos centrais emitentes das 
divisas mais relevantes da União dos 
instrumentos financeiros compensados ou 
a compensar.
4. A plataforma de negociação a que se 
refere o n.º 1 apresenta o seu pedido à 
AEVMM. A plataforma de negociação 
requerente presta à AEVMM todas as 
informações consideradas necessárias 
para o seu reconhecimento. A AEVMM 
verifica se o pedido está completo no 
prazo de 30 dias a contar da sua receção. 
Se o pedido não estiver completo, a 
AEVMM fixa um prazo para a prestação 
de informações suplementares pela 
plataforma de negociação requerente. A 
decisão de reconhecimento baseia-se nas 
condições estabelecidas no n.º 2 e é 
independente de qualquer avaliação como 
base para a decisão de equivalência, tal 
como referido no artigo 24.°. A AEVMM 
consulta as autoridades e instituições a 
que se refere o n.º 3 antes de tomar a sua 
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decisão. No prazo de 180 dias úteis a 
contar da apresentação de um pedido 
completo, a AEVMM informa a 
plataforma de negociação requerente, por 
escrito e de forma plenamente 
fundamentada, sobre a concessão ou 
recusa do reconhecimento.
A AEVMM publica no seu sítio web uma 
lista das plataformas de negociação 
reconhecidas nos termos do presente 
Regulamento.
5. Após consulta às autoridades e 
instituições a que se refere o n.º 3, a 
AEVMM examina o reconhecimento da 
plataforma de negociação estabelecida 
num país terceiro, no qual essa 
plataforma de negociação procedeu ao 
alargamento do seu leque de atividades e 
serviços na União. Essa análise deve ser 
efetuada em conformidade com os n.°s 2, 
3 e 4. A AEVMM pode revogar o 
reconhecimento dessa plataforma de 
negociação se deixarem de estar reunidos 
as condições e requisitos estabelecidos no 
n.º 2 e em circunstâncias iguais às 
descritas no artigo 16.º.
6. A Comissão pode adotar um ato de 
execução ao abrigo do artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011, 
determinando que o quadro jurídico e de 
supervisão de um país terceiro assegure 
que as plataformas de negociação 
autorizadas nesse país terceiro cumpram 
requisitos juridicamente vinculativos 
equivalentes aos requisitos estabelecidos 
ao abrigo do Título IV do presente 
Regulamento, que estas plataformas de 
negociação sejam objeto de supervisão e 
aplicação da legislação efetivas e 
constantes no país terceiro em causa e 
que o quadro jurídico desse país terceiro 
preveja um sistema equivalente efetivo 
para o reconhecimento das plataformas 
de negociação autorizadas ao abrigo dos 
regimes jurídicos dos países terceiros.
7. A AEVMM celebra acordos de 
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cooperação com as autoridades 
competentes relevantes dos países 
terceiros cujos enquadramentos legais e 
de supervisão tenham sido considerados 
equivalentes ao presente Regulamento 
nos termos do n.º 3. Esses acordos devem 
especificar, pelo menos, o seguinte:
(a) O mecanismo de intercâmbio de 
informações entre a AEVMM e as 
autoridades competentes dos países 
terceiros em questão, incluindo o acesso a 
todas as informações relativas às 
plataformas de negociação autorizadas 
nesses países terceiros que sejam 
solicitadas pela AEVMM;
(b) O mecanismo de notificação imediata 
à AEVMM se a autoridade competente de 
um país terceiro considerar que uma 
plataforma de negociação que 
supervisiona infringe as condições da sua 
autorização ou outra legislação que é 
obrigada a respeitar;
(c) O mecanismo de notificação imediata 
à AEVMM pela autoridade competente de 
um país terceiro quando tiver sido 
concedido a uma plataforma de 
negociação que supervisiona o direito de 
prestar serviços de compensação a 
membros compensadores ou clientes 
estabelecidos na União;
(d) Os procedimentos relativos à 
coordenação das atividades de supervisão, 
incluindo, se for caso disso, inspeções no 
local.
8. A fim de garantir uma aplicação 
coerente do presente artigo, a AEVMM
elaborará projetos de normas técnicas 
regulamentares destinados a especificar a 
informação a prestar pela plataforma de 
negociação requerente no seu pedido de 
reconhecimento.
A AEVMM apresentará à Comissão esses 
projetos de normas técnicas 
regulamentares até 30 de setembro de 
2012.
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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

Contrary to EMIR legislation, the MiFID and MiFIR legislative proposals do not propose a 
complete regime for third-country trading venues. MiFID and MiFIR only suggest some third 
country provisions that are limited to OTC derivatives only. The EMIR legislative proposal is 
far more comprehensive and complete and ensures the competitiveness of EU infrastructures 
in comparison to the US ones. The above amendment suggests that MiFID and MiFIR include 
a similar third country regime to that of EMIR. This is particularly important taking into 
account the close link between EMIR (clearing legislation) and MiFID/MiFIR (trading 
legislation).

Alteração 545
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 25 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O operador de um mercado regulamentado 
deve assegurar que todas as transações em 
instrumentos derivados que tenham sido 
declarados sujeitos à obrigação de 
compensação, nos termos do n.º 3 do 
artigo 4.º do Regulamento [EMIR], 
concluídas nesse mercado regulamentado 
sejam compensadas por uma CCP.

O operador de um mercado regulamentado 
deve assegurar que todas as transações em 
instrumentos derivados que tenham sido 
declarados sujeitos à obrigação de 
compensação, nos termos do n.º 2 do 
artigo 5.º do Regulamento [EMIR], 
concluídas nesse mercado regulamentado 
sejam compensadas por uma CCP.

Or. en

Alteração 546
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

A AEVMM deverá elaborar projetos de 
normas técnicas de execução que 
determinem o seguinte:

A AEVMM deverá elaborar projetos de 
normas técnicas de execução que 
determinem a data a partir da qual a 
obrigação de negociação produz efeitos. 

Or. en

Justificação

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously.This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Alteração 547
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM deverá elaborar projetos de 
normas técnicas de execução que 
determinem o seguinte:

A AEVMM deverá elaborar projetos de
normas técnicas de execução que 
determinem:

Or. en

Justificação

Os instrumentos derivados do mercado de balcão “elegíveis” (como descritos no presente 
parágrafo), sujeitos ao mandato do Regulamento EMIR para compensação através de uma 
CCP, devem também ser considerados “elegíveis” para negociação num mercado 
regulamento ou num MTF. Os especialistas em compensação através de uma CCP 
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consideram que se um contrato é suficientemente líquido para compensação através de uma 
CCP então deve ser suficientemente líquido para negociação num mercado regulamentado ou 
num MTF. Esta abordagem garante que todos os instrumentos derivados do mercado de 
balcão “elegíveis” são negociados de modo transparente e eficiente e compensados através 
de um processo seguro. 

Alteração 548
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Quais as categorias de instrumentos 
derivados declarados sujeitos à obrigação 
de compensação, nos termos dos números 
2 e 4 do artigo 4.º do Regulamento [ ] 
(EMIR), ou os seus subconjuntos 
importantes, que devem ser negociados 
nos espaços ou organizações de 
negociação referidos no n.º 1 do artigo 
24.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 549
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Quais as categorias de instrumentos 
derivados declarados sujeitos à obrigação 
de compensação, nos termos dos números 
2 e 4 do artigo 4.º do Regulamento [ ] 
(EMIR), ou os seus subconjuntos 
importantes, que devem ser negociados 
nos espaços ou organizações de 
negociação referidos no n.º 1 do artigo 
24.º;

Suprimido
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Or. en

Justificação

Os instrumentos derivados do mercado de balcão “elegíveis” (como descritos no presente 
parágrafo), sujeitos ao mandato do Regulamento EMIR para compensação através de uma 
CCP, devem também ser considerados “elegíveis” para negociação num mercado 
regulamento ou num MTF. Os especialistas em compensação através de uma CCP 
consideram que se um contrato é suficientemente líquido para compensação através de uma 
CCP então deve ser suficientemente líquido para negociação num mercado regulamentado ou 
num MTF. Esta abordagem garante que todos os instrumentos derivados do mercado de 
balcão “elegíveis” são negociados de modo transparente e eficiente e compensados através 
de um processo seguro. 

Alteração 550
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Quais as categorias de instrumentos 
derivados declarados sujeitos à obrigação 
de compensação, nos termos dos números 
2 e 4 do artigo 4.º do Regulamento [ ] 
(EMIR), ou os seus subconjuntos 
importantes, que devem ser negociados nos 
espaços ou organizações de negociação 
referidos no n.º 1 do artigo 24.º;

(a) Quais as categorias de instrumentos 
derivados declarados sujeitos à obrigação 
de compensação, nos termos dos números 
2 e 4 do artigo 5.º do Regulamento [ ] 
(EMIR), ou os seus subconjuntos 
importantes, que devem ser negociados nos 
espaços ou organizações de negociação 
referidos no n.º 1 do artigo 24.º;

Or. en

Alteração 551
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A data a partir da qual essa obrigação 
produz efeitos.

Suprimido
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Or. en

Alteração 552
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A data a partir da qual essa obrigação 
produz efeitos.

(b) A data ou datas a partir da(s) qual(is)
essa obrigação produz efeitos, incluindo a 
eventual introdução gradual e as 
categorias de contrapartes a que a 
obrigação é aplicável.

Or. en

Justificação

A fim de colocar em consonância a obrigação de negociação e a obrigação de compensação, 
utiliza-se o texto do artigo 4.° do Regulamento EMIR.

Alteração 553
Markus Ferber

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

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresentará à Comissão os 
projetos de normas técnicas de execução
referidos no primeiro parágrafo, três meses 
depois de as normas técnicas de execução
serem adotadas pela Comissão, nos termos 
do n.° 3 do artigo 4.° do Regulamento [ ] 
(EMIR).

A AEVMM apresentará à Comissão os 
projetos de normas técnicas regulamentares 
referidos no primeiro parágrafo, três meses 
depois de as normas técnicas 
regulamentares serem adotadas pela 
Comissão, nos termos do n.° 2 do artigo 
5.° do Regulamento (UE) nº …/...  
[EMIR].

Or. en
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Alteração 554
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A categoria de instrumentos derivados 
ou um seu subconjunto importante sejam 
admitidos à negociação ou transacionados 
em pelo menos um mercado 
regulamentado, MTF ou OTF, referidos no 
n.º 1 do artigo 24.º;

(a) A categoria de instrumentos derivados 
ou um seu subconjunto importante sejam 
admitidos à negociação ou transacionados 
em pelo menos um mercado regulamentado 
ou MTF, referidos no n.º 1 do artigo 24.º;

Or. en

Alteração 555
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A categoria de instrumentos derivados 
ou um seu subconjunto importante sejam 
admitidos à negociação ou transacionados 
em pelo menos um mercado 
regulamentado, MTF ou OTF, referidos no 
n.º 1 do artigo 24.º;

(a) A categoria de instrumentos derivados 
ou um seu subconjunto importante sejam 
admitidos à negociação ou transacionados 
em pelo menos um mercado regulamentado 
ou MTF, referidos no n.º 1 do artigo 24.º;

Or. en

Alteração 556
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A categoria de instrumentos derivados 
ou um seu subconjunto importante sejam 

(a) A categoria de instrumentos derivados 
ou um seu subconjunto importante sejam 
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admitidos à negociação ou transacionados 
em pelo menos um mercado 
regulamentado, MTF ou OTF, referidos no 
n.º 1 do artigo 24.º;

admitidos à negociação ou transacionados 
em pelo menos um mercado regulamentado
ou um MTF, referidos no n.º 1 do artigo 
24.º;

Or. en

Justificação

Os instrumentos derivados do mercado de balcão considerados “elegíveis” para a obrigação 
de compensação através de uma CCP ao abrigo do Regulamento EMIR devem 
automaticamente ser considerados “elegíveis” para negociação numa plataforma 
multilateral ao abrigo da Diretiva MiFID (mercados regulamentados ou MTF).  Esta 
abordagem está em sintonia com a seguida pelos Estados Unidos da América ao abrigo da 
Lei Dodd-Frank. A adequação de um contrato à condição de “elegível” para negociação não 
deve estar sujeita a critérios de liquidez adicionais.  De acordo com o Regulamento EMIR, 
qualquer contrato sujeito à obrigação de compensação através de uma CCP terá de ser 
considerado suficientemente normalizado e poder ser avaliado de forma contínua. 

Alteração 557
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A categoria de instrumentos derivados 
ou um seu subconjunto importante sejam 
admitidos à negociação ou transacionados 
em pelo menos um mercado 
regulamentado, MTF ou OTF, referidos no 
n.º 1 do artigo 24.º;

(a) A categoria de instrumentos derivados 
ou um seu subconjunto importante sejam 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou transacionados em pelo 
menos um mercado regulamentado, MTF 
ou OTF, referidos no n.º 1 do artigo 24.º;

Or. en

Alteração 558
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) A categoria de instrumentos derivados 
ou um seu subconjunto importante sejam 
admitidos à negociação ou transacionados 
em pelo menos um mercado 
regulamentado, MTF ou OTF, referidos no
n.º 1 do artigo 24.º;

(a) A categoria de instrumentos derivados 
ou um seu subconjunto importante sejam 
admitidos à negociação ou transacionados 
em pelo menos um mercado regulamentado 
ou MTF, referidos no n.º 1 do artigo 24.º;

Or. en

Justificação

Os instrumentos derivados do mercado de balcão “elegíveis” (como descritos no presente 
parágrafo), sujeitos ao mandato do Regulamento EMIR para compensação através de uma 
CCP, devem também ser considerados “elegíveis” para negociação num mercado 
regulamento ou num MTF. Os especialistas em compensação através de uma CCP 
consideram que se um contrato é suficientemente líquido para compensação através de uma 
CCP então deve ser suficientemente líquido para negociação num mercado regulamentado ou 
num MTF. Esta abordagem garante que todos os instrumentos derivados do mercado de 
balcão “elegíveis” são negociados de modo transparente e eficiente e compensados através 
de um processo seguro. 

Alteração 559
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A categoria de instrumentos derivados 
ou um seu subconjunto importante sejam 
considerados suficientemente líquidos para 
serem transacionados apenas nos espaços 
ou organizações de negociação referidos no 
n.º 1 do artigo 24.º.

(b) A categoria de instrumentos derivados 
ou um seu subconjunto importante sejam 
considerados suficientemente líquidos e 
suscetíveis de continuarem a ser 
suficientemente líquidos para serem 
transacionados apenas nos espaços ou 
organizações de negociação referidos no 
n.º 1 do artigo 24.º.

Or. en

Justificação

Importa reconhecer que os instrumentos derivados podem ser líquidos durante um breve 
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período de tempo mas não de forma consistente. A AEVMM deve ter em conta este aspeto ao 
aplicar a obrigação de negociação.

Alteração 560
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A categoria de instrumentos derivados 
ou um seu subconjunto importante sejam 
considerados suficientemente líquidos 
para serem transacionados apenas nos 
espaços ou organizações de negociação 
referidos no n.º 1 do artigo 24.º.

(b) A categoria de instrumentos derivados 
ou um seu subconjunto importante sejam 
sujeitos à obrigação de compensação, nos 
termos dos números 2 e 4 do artigo 4.° do 
Regulamento [ ] (EMIR).

Or. en

Justificação

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful.In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously.This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Alteração 561
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A categoria de instrumentos derivados (b) A categoria de instrumentos derivados 
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ou um seu subconjunto importante sejam 
considerados suficientemente líquidos 
para serem transacionados apenas nos 
espaços ou organizações de negociação 
referidos no n.º 1 do artigo 24.º.

ou um seu subconjunto importante sejam 
sujeitos à obrigação de compensação 
através de uma CCP, nos termos dos 
números 2 e 4 do artigo 4.° do 
Regulamento [ ] “EMIR”.

Or. en

Alteração 562
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A categoria de instrumentos derivados 
ou um seu subconjunto importante sejam 
considerados suficientemente líquidos para 
serem transacionados apenas nos espaços 
ou organizações de negociação referidos no 
n.º 1 do artigo 24.º.

(b) A categoria de instrumentos derivados 
ou um seu subconjunto importante sejam 
considerados suficientemente líquidos para 
serem transacionados apenas nos espaços 
ou organizações de negociação referidos no 
n.º 1 do artigo 24.º. e ainda

Or. de

Alteração 563
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) a gestão eficaz dos riscos é facilitada 
por contrapartes não financeiras com 
derivados OTC que não estão sujeitos à 
obrigação de compensação nos termos do 
artigo [7/10] do Regulamento [ ] (EMIR);  
e ainda

Or. de
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Justificação

A isenção da obrigação de compensação aplicável às contrapartes não financeiras permite a 
estas empresas levar a cabo uma gestão eficaz e duradoura dos riscos, com a ajuda de 
transações estruturadas e não normalizáveis nos mercados OTC, por exemplo, a fim de 
reduzir os riscos do preço das mercadorias. Para o efeito, estas empresas devem continuar a 
ser capazes de encontrar e comprar derivados à medida das suas necessidades específicas 
nos mercados OTC.

Alteração 564
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) A categoria de instrumentos 
derivados ou um seu subconjunto 
importante sejam sujeitos à obrigação de 
compensação, nos termos dos números 2 e 
4 do artigo 4.° do Regulamento [ ] 
(EMIR).

Or. en

Justificação

Os instrumentos derivados do mercado de balcão considerados “elegíveis” para a obrigação 
de compensação através de uma CCP ao abrigo do Regulamento EMIR devem 
automaticamente ser considerados “elegíveis” para negociação numa plataforma 
multilateral ao abrigo da Diretiva MiFID (mercados regulamentados ou MTF).  Esta 
abordagem está em sintonia com a seguida pelos Estados Unidos da América ao abrigo da 
Lei Dodd-Frank. A adequação de um contrato à condição de “elegível” para negociação não 
deve estar sujeita a critérios de liquidez adicionais.  De acordo com o Regulamento EMIR, 
qualquer contrato sujeito à obrigação de compensação através de uma CCP terá de ser 
considerado suficientemente normalizado e poder ser avaliado de forma contínua. 

Alteração 565
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Ao elaborar os projetos de normas 
técnicas de execução, a AEVMM deverá 
considerar que uma categoria de 
instrumentos derivados ou um dos seus 
subconjuntos importantes é 
suficientemente líquido, com base nos 
seguintes critérios:

Suprimido

(a) A frequência média das transações;
(b) O volume médio das transações;
(c) O número e o tipo dos intervenientes 
ativos no mercado;
Antes de apresentar à Comissão, para 
aprovação, os projetos de normas técnicas 
de execução, a AEVMM deverá proceder 
a uma consulta pública e, se for caso 
disso, poderá consultar as autoridades 
competentes de países terceiros.

Or. en

Alteração 566
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Ao elaborar os projetos de normas 
técnicas de execução, a AEVMM deverá 
considerar que uma categoria de 
instrumentos derivados ou um dos seus 
subconjuntos importantes é 
suficientemente líquido, com base nos 
seguintes critérios:

Suprimido

(a) A frequência média das transações;
(b) O volume médio das transações;
(c) O número e o tipo dos intervenientes 
ativos no mercado;
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Antes de apresentar à Comissão, para 
aprovação, os projetos de normas técnicas 
de execução, a AEVMM deverá proceder 
a uma consulta pública e, se for caso 
disso, poderá consultar as autoridades 
competentes de países terceiros.

Or. en

Alteração 567
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Ao elaborar os projetos de normas técnicas 
de execução, a AEVMM deverá considerar 
que uma categoria de instrumentos 
derivados ou um dos seus subconjuntos 
importantes é suficientemente líquido, com 
base nos seguintes critérios:

Ao elaborar os projetos de normas técnicas 
de execução, a AEVMM deverá considerar 
que uma categoria de instrumentos 
derivados ou um dos seus subconjuntos 
importantes é suficientemente líquido e os 
volumes em que é suscetível de ser 
suficientemente líquido em diversas 
condições de mercado, com base nos 
seguintes critérios:

Or. en

Justificação

A presente alteração garante que a AEVMM pode justificar, de forma apropriada, a liquidez 
dos instrumentos derivados a que aplicará a obrigação de negociação, incluindo a 
justificação de um leque mais amplo de fatores do que os incluídos na proposta original.   
Por exemplo, a avaliação da liquidez média significaria que, na maioria das vezes, os 
instrumentos derivados não seriam suficientemente líquidos para negociação numa 
plataforma de negociação multilateral.

Alteração 568
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Ao elaborar os projetos de normas técnicas 
de execução, a AEVMM deverá considerar 
que uma categoria de instrumentos 
derivados ou um dos seus subconjuntos 
importantes é suficientemente líquido, com 
base nos seguintes critérios:

Ao elaborar os projetos de normas técnicas 
regulamentares, a AEVMM deverá 
considerar que uma categoria de 
instrumentos derivados ou um dos seus 
subconjuntos importantes é 
suficientemente líquido, tendo em conta os
seguintes critérios:

Or. en

Alteração 569
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A frequência média das transações; (a) A frequência e o volume médios das 
transações;

Or. en

Alteração 570
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A frequência média das transações; (a) A frequência das transações em 
diversas condições de mercado;

Or. en

Alteração 571
Sharon Bowles
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A frequência média das transações; (a) A frequência das transações em 
diversas condições de mercado, tendo em 
conta a natureza, o ciclo de vida e a 
fungibilidade dos produtos dentro da 
categoria dos instrumentos derivados;

Or. en

Justificação

A presente alteração garante que a AEVMM pode justificar, de forma apropriada, a liquidez 
dos instrumentos derivados a que aplicará a obrigação de negociação.  Por exemplo, a 
avaliação da liquidez média significaria que, na maioria das vezes, os instrumentos derivados 
não seriam suficientemente líquidos para negociação numa plataforma de negociação 
multilateral.

Alteração 572
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O volume médio das transações; (b) O volume médio e a distribuição do 
volume das transações e a frequência das 
transações de volume elevado;

Or. en

Alteração 573
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) O volume médio das transações; (b) O volume médio das transações, a 
exposição ao risco de mercado das 
transações e a frequência das transações 
de volume elevado;

Or. en

Justificação

A presente alteração garante que a AEVMM pode justificar, de forma apropriada, a liquidez 
dos instrumentos derivados a que aplicará a obrigação de negociação.  Por exemplo, a 
avaliação da liquidez média significaria que, na maioria das vezes, os instrumentos derivados 
não seriam suficientemente líquidos para negociação numa plataforma de negociação 
multilateral.

Alteração 574
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O número e o tipo dos intervenientes 
ativos no mercado;

(c) O número, a atividade de negociação, o 
modelo de mercado e o tipo dos 
intervenientes ativos no mercado;

Or. en

Alteração 575
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O número e o tipo dos intervenientes 
ativos no mercado;

(c) O número, a atividade de negociação e 
o tipo dos intervenientes ativos no 
mercado;
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Or. en

Alteração 576
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O volume de negociação de um 
instrumento derivado ou categoria de 
instrumentos derivados, em paralelo com 
o número e o tipo de plataforma de 
negociação disponível para negociação e 
a capacidade da plataforma de 
negociação de lidar com os volumes 
existentes. 

Or. en

Alteração 577
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O tipo e o número de contrapartes 
ativas e que se espera venham a estar 
ativas no mercado para a categoria de 
contratos de instrumentos derivados em 
causa;

Or. en

Alteração 578
Werner Langen
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) As características do derivado, em 
particular, se estão adaptadas às 
necessidades específicas ou se servem fins 
de cobertura segundo a definição da 
ESMA no Regulamento da Comissão 
(EMIR).

Or. de

Justificação

A estrutura dos derivados utilizados pelas empresas não financeiras para fins de cobertura 
reflete, de um modo geral, entre outras coisas, os termos e o volume da transação de base 
que se pretende cobrir. A alteração deixa claro que essas transações não normalizáveis não 
são suficientemente líquidas e, por isso, não se adequam a uma negociação no âmbito de um 
MTF num mercado regulamentado.

Alteração 579
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Uma comparação com toda a 
atividade de negociação de instrumentos 
derivados dentro da classe de ativos; 

Or. en

Justificação

A presente alteração garante que a AEVMM pode justificar, de forma apropriada, a liquidez 
dos instrumentos derivados a que aplicará a obrigação de negociação.  Por exemplo, a 
avaliação da liquidez média significaria que, na maioria das vezes, os instrumentos derivados 
não seriam suficientemente líquidos para negociação numa plataforma de negociação
multilateral.
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Alteração 580
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Os efeitos prováveis nos diferenciais 
de compra/venda e na disponibilização de 
liquidez;

Or. en

Alteração 581
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Quaisquer outros fatores que 
influenciem a liquidez específica de cada 
categoria de instrumentos derivados; 

Or. en

Alteração 582
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) A natureza da atual atividade de 
negociação e o impacto na liquidez se a 
atividade de negociação existente não 
puder prosseguir; 

Or. en
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Justificação

A presente alteração garante que a AEVMM pode justificar, de forma apropriada, a liquidez 
dos instrumentos derivados a que aplicará a obrigação de negociação.  Por exemplo, a 
avaliação da liquidez média significaria que, na maioria das vezes, os instrumentos derivados 
não seriam suficientemente líquidos para negociação numa plataforma de negociação 
multilateral.

Alteração 583
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) A adequação da introdução gradual 
da obrigação de negociação por produto 
ou por tipo de interveniente no mercado; 

Or. en

Alteração 584
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Outros fatores que influenciem a 
liquidez específica de cada categoria de 
instrumentos derivados; 

Or. en

Justificação

A presente alteração garante que a AEVMM pode justificar, de forma apropriada, a liquidez 
dos instrumentos derivados a que aplicará a obrigação de negociação.  Por exemplo, a 
avaliação da liquidez média significaria que, na maioria das vezes, os instrumentos derivados 
não seriam suficientemente líquidos para negociação numa plataforma de negociação 
multilateral.
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Alteração 585
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-D) Os efeitos prováveis nas entidades 
não financeiras;  não deve ser imposta 
uma obrigação de negociação se tiver um 
efeito materialmente negativo na liquidez 
ou nas atividades comerciais de entidades 
não financeiras; 

Or. en

Justificação

A presente alteração está em consonância com a isenção não financeira do Regulamento 
EMIR e outros problemas que as entidades não financeiras possam enfrentar se a obrigação 
de negociação for imposta a um produto e resultar numa perda de atividades de criação de 
mercado em relação ao produto, excluindo-as efetivamente do mercado. 

Alteração 586
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Antes de apresentar à Comissão, para 
aprovação, os projetos de normas técnicas 
de execução, a AEVMM deverá proceder a 
uma consulta pública e, se for caso disso, 
poderá consultar as autoridades 
competentes de países terceiros.

Antes de apresentar à Comissão, para 
aprovação, os projetos de normas técnicas 
regulamentares, a AEVMM deverá 
proceder a uma consulta pública e, se for 
caso disso, poderá consultar as autoridades 
competentes de países terceiros.

Or. en

Alteração 587
Sharon Bowles
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Antes de apresentar à Comissão, para 
aprovação, os projetos de normas técnicas 
de execução, a AEVMM deverá proceder a 
uma consulta pública e, se for caso disso, 
poderá consultar as autoridades 
competentes de países terceiros.

Antes de apresentar à Comissão, para 
aprovação, os projetos de normas técnicas 
de execução, a AEVMM deverá proceder a 
uma consulta pública e, se for caso disso, 
poderá consultar as autoridades 
competentes de países terceiros. Ao 
elaborar os projetos de normas técnicas 
regulamentares, a AEVMM deverá 
determinar se a categoria de instrumentos 
derivados ou um dos seus subconjuntos 
importantes é suficientemente líquido nas 
transações inferiores a um determinado 
volume. 

Or. en

Justificação

A presente alteração garante que a AEVMM pode justificar, de forma apropriada, a liquidez 
dos instrumentos derivados a que aplicará a obrigação de negociação.  Por exemplo, a 
avaliação da liquidez média significaria que, na maioria das vezes, os instrumentos derivados 
não seriam suficientemente líquidos para negociação numa plataforma de negociação 
multilateral.

Alteração 588
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Depois de ter procedido a uma consulta 
pública e de acordo com os critérios 
definidos no n.º 2, a AEVMM deverá, por 
sua iniciativa, identificar e comunicar à 
Comissão quais as categorias de 
instrumentos derivados ou de contratos 
sobre derivados que devem ser sujeitos à 
obrigação de negociação nos espaços ou 
organizações de negociação referidos no 

Suprimido
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n.º 1 do artigo 24.º, mas para os quais 
nenhuma CCP obteve ainda autorização 
nos termos do artigo 10.º ou do artigo 11.º 
do Regulamento ----/---- (EMIR), ou que 
não se encontram admitidos à negociação 
ou não são transacionados num dos locais 
de negociação referidos no n.º 1 do artigo 
24.º.
Após a notificação da AEVMM, a 
Comissão pode publicar um convite à 
apresentação de propostas para a 
negociação desses instrumentos derivados 
nos espaços ou organizações de 
negociação referidos no n.° 1 do artigo 
24.°.

Or. en

Alteração 589
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Depois de ter procedido a uma consulta 
pública e de acordo com os critérios 
definidos no n.º 2, a AEVMM deverá, por 
sua iniciativa, identificar e comunicar à 
Comissão quais as categorias de 
instrumentos derivados ou de contratos 
sobre derivados que devem ser sujeitos à 
obrigação de negociação nos espaços ou 
organizações de negociação referidos no 
n.º 1 do artigo 24.º, mas para os quais 
nenhuma CCP obteve ainda autorização 
nos termos do artigo 10.º ou do artigo 11.º 
do Regulamento ----/---- (EMIR), ou que 
não se encontram admitidos à negociação 
ou não são transacionados num dos locais 
de negociação referidos no n.º 1 do artigo 
24.º.

Suprimido

Após a notificação da AEVMM, a 
Comissão pode publicar um convite à 



PE489.477v01-00 176/194 AM\901886PT.doc

PT

apresentação de propostas para a 
negociação desses instrumentos derivados 
nos espaços ou organizações de 
negociação referidos no n.° 1 do artigo 
24.°.

Or. en

Alteração 590
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Depois de ter procedido a uma consulta 
pública e de acordo com os critérios 
definidos no n.º 2, a AEVMM deverá, por 
sua iniciativa, identificar e comunicar à 
Comissão quais as categorias de 
instrumentos derivados ou de contratos 
sobre derivados que devem ser sujeitos à 
obrigação de negociação nos espaços ou 
organizações de negociação referidos no 
n.º 1 do artigo 24.º, mas para os quais 
nenhuma CCP obteve ainda autorização 
nos termos do artigo 10.º ou do artigo 11.º 
do Regulamento ----/---- (EMIR), ou que 
não se encontram admitidos à negociação 
ou não são transacionados num dos locais 
de negociação referidos no n.º 1 do artigo 
24.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 591
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Depois de ter procedido a uma consulta 
pública e de acordo com os critérios 
definidos no n.º 2, a AEVMM deverá, por 
sua iniciativa, identificar e comunicar à 
Comissão quais as categorias de 
instrumentos derivados ou de contratos 
sobre derivados que devem ser sujeitos à 
obrigação de negociação nos espaços ou 
organizações de negociação referidos no 
n.º 1 do artigo 24.º, mas para os quais 
nenhuma CCP obteve ainda autorização 
nos termos do artigo 10.º ou do artigo 11.º
do Regulamento ----/---- (EMIR), ou que 
não se encontram admitidos à negociação 
ou não são transacionados num dos locais 
de negociação referidos no n.º 1 do artigo 
24.º.

Depois de ter procedido a uma consulta 
pública e de acordo com os critérios 
definidos no n.º 2, a AEVMM deverá, por 
sua iniciativa, identificar e comunicar à 
Comissão quais as categorias de 
instrumentos derivados ou de contratos 
sobre derivados que devem ser sujeitos à
obrigação de negociação nos espaços ou 
organizações de negociação referidos no 
n.º 1 do artigo 24.º, mas para os quais 
nenhuma CCP obteve ainda autorização 
nos termos do artigo 14.º ou do artigo 15.º
do Regulamento UE n.° …/… [EMIR], ou 
que não se encontram admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou não são transacionados num dos locais 
de negociação referidos no n.º 1 do artigo 
24.º.

Or. en

Alteração 592
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Após a notificação da AEVMM, a 
Comissão pode publicar um convite à 
apresentação de propostas para a 
negociação desses instrumentos derivados 
nos espaços ou organizações de 
negociação referidos no n.° 1 do artigo 
24.°.

Suprimido

Or. en

Alteração 593
Robert Goebbels
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A AEVMM deverá, em conformidade 
com o n.° 1, apresentar à Comissão novos 
projetos de normas técnicas de execução,
que alterem, suspendam ou revoguem as 
normas técnicas de execução existentes, 
sempre que se verifique qualquer 
alteração importante dos critérios 
estabelecidos no n.° 2. Antes, e se for caso 
disso, a AEVMM pode consultar as 
autoridades competentes de países 
terceiros. É atribuída à Comissão 
competência para alterar, suspender ou 
revogar as normas técnicas de execução 
existentes, em conformidade com o artigo 
15.° do Regulamento (UE) n.°1095/2010.

Suprimido

Or. en

Alteração 594
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A AEVMM deverá, em conformidade 
com o n.° 1, apresentar à Comissão novos 
projetos de normas técnicas de execução, 
que alterem, suspendam ou revoguem as 
normas técnicas de execução existentes, 
sempre que se verifique qualquer 
alteração importante dos critérios 
estabelecidos no n.° 2. Antes, e se for caso 
disso, a AEVMM pode consultar as 
autoridades competentes de países 
terceiros. É atribuída à Comissão 
competência para alterar, suspender ou 
revogar as normas técnicas de execução 
existentes, em conformidade com o artigo 

Suprimido
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15.° do Regulamento (UE) n.°1095/2010.

Or. en

Alteração 595
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. São delegados na Comissão poderes 
para adotar normas técnicas 
regulamentares que definam os critérios 
referidos na alínea b) do n.° 2, em 
conformidade com os artigos 10.° a 14.° 
do Regulamento (UE) n.° 1095/2010. A 
AEVMM apresentará esses projetos de 
normas técnicas regulamentares à 
Comissão até --/--/--.

Suprimido

Or. en

Alteração 596
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. São delegados na Comissão poderes 
para adotar normas técnicas 
regulamentares que definam os critérios 
referidos na alínea b) do n.° 2, em 
conformidade com os artigos 10.° a 14.° 
do Regulamento (UE) n.° 1095/2010. A 
AEVMM apresentará esses projetos de 
normas técnicas regulamentares à 
Comissão até --/--/--.

Suprimido

Or. en
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Alteração 597
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Título 6

Texto da Comissão Alteração

ACESSO NÃO DISCRIMINATÓRIO 
DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
À COMPENSAÇÃO

Suprimido

Or. en

Alteração 598
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

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.Thus Article 28 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.
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Alteração 599
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe’s market infrastructures 
have been a crucial stabilising factor, managing the financial consequences of the insolvency 
of major financial institutions without recourse to the finances or resources of other 
participants or government bodies.The proposed access provisions would undermine that 
vital role by fragmenting existing deep liquidity pools in which the portfolios of insolvent 
financial institutions can be closed out, and by introducing legal and regulatory uncertainty 
in the conduct of emergency action and crisis management by central counterparties and 
trading venues.  This would significantly weaken Europe’s infrastructures.  In contrast, their 
competitors in third countries would remain strong given that no other G20 jurisdiction is 
implementing equivalent requirements.  As a result, the proposed provisions would de-
stabilise global competition instead of promoting it.It is at least worth launching a debate on 
this particular issue.

Alteração 600
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Justificação

Zugang zu Handelsplätzen und CCP war nicht Teil der öffentlichen Konsultation. Die 
Zugangsregelungen sind ohne eine entsprechende öffentliche Konsultation in den 
Legislativvorschlag eingeführt worden.Der Vorschlag impliziert Interoperabilität zwischen 
systemisch wichtigen Marktinfrastrukturen und damit die Erhöhung von systemischen Risiken. 
Der CCP Zugang zu Handelsströmen börsennotierter Derivate kann durch den Wettlauf um 
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die niedrigsten Rechts- und Risikostandards zu einer Destabilisierung der Finanzmärkte 
führen. Damit wird die Kernfunktion von CCPs, erfolgreich Risiken zu managen, 
untergraben.Im Rahmen des EMIR-Gesetzgebungsprozesses wurden die Risiken einer 
Derivate-Interoperabilität erkannt und entsprechend festgelegt, dass diese allenfalls nach 
einer umfassenden Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden kann.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 28 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Alteração 601
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

Contrariamente ao que considera a Comissão, um acesso aberto aumentaria, em primeiro 
lugar, o risco sistémico no setor dos instrumentos derivados cotados na bolsa. A proposta 
legislativa favorece a interligação e promove a fragmentação de infraestruturas de mercado 
com importância sistémica como as CCP. A fragmentação pode ter efeitos negativos no que 
se refere à supervisão e gestão dos riscos. A consequência das disposições de acesso aberto 
aos instrumentos derivados negociados em bolsa será a fragmentação da liquidez de 
negociação nos mercados regulamentados.

Alteração 602
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en
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Alteração 603
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º 
do Regulamento [ ] (EMIR), as CCP 
devem aceitar compensar instrumentos 
financeiros, de forma não discriminatória e 
transparente, inclusive no que se refere aos 
requisitos em matéria de garantias e a 
comissões associadas ao acesso, 
independentemente do espaço ou 
organização de negociação em que a 
transação seja executada. Isso deverá, em 
especial, garantir o direito das plataformas 
de negociação a um tratamento não 
discriminatório, em termos do modo como 
os contratos negociados nas suas 
plataformas são tratados no que se refere 
a requisitos em matéria de garantias e 
compensação de contratos 
economicamente equivalentes e de 
recurso a margens cruzadas com 
contratos correlacionados compensados 
pela mesma CCP. Uma CCP pode exigir 
que o espaço ou organização de negociação 
respeite requisitos operacionais e técnicos 
razoáveis por si estabelecidos. Este 
requisito não se aplica aos contratos sobre 
instrumentos derivados que já se 
encontrem sujeitos à obrigação de 
compensação nos termos do artigo 8.º do 
Regulamento [EMIR].

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º 
do Regulamento [ ] (EMIR), as CCP 
devem aceitar compensar instrumentos do 
mercado monetário e valores mobiliários, 
de forma não discriminatória e 
transparente, inclusive no que se refere aos 
requisitos em matéria de garantias e a 
comissões associadas ao acesso, 
independentemente do espaço ou 
organização de negociação em que a 
transação seja executada. Isso deverá, em 
especial, garantir o direito das plataformas 
de negociação a um tratamento não 
discriminatório. Uma CCP pode exigir que 
o espaço ou organização de negociação 
respeite requisitos operacionais e técnicos 
razoáveis por si estabelecidos. Este 
requisito não se aplica aos contratos sobre 
instrumentos derivados que já se 
encontrem sujeitos à obrigação de 
compensação nos termos do artigo 8.º do 
Regulamento [EMIR]. O acesso de uma 
CCP a um espaço ou organização de 
negociação ao abrigo do presente artigo 
só deve ser concedido se tal acesso não 
exigir a interoperabilidade nem ameaçar 
o funcionamento harmonioso e ordenado 
dos mercados nem afetar negativamente o 
risco sistémico.

Or. en

Alteração 604
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º 
do Regulamento [ ] (EMIR), as CCP 
devem aceitar compensar instrumentos 
financeiros, de forma não discriminatória e 
transparente, inclusive no que se refere aos 
requisitos em matéria de garantias e a 
comissões associadas ao acesso, 
independentemente do espaço ou 
organização de negociação em que a 
transação seja executada. Isso deverá, em 
especial, garantir o direito das plataformas 
de negociação a um tratamento não 
discriminatório, em termos do modo como 
os contratos negociados nas suas 
plataformas são tratados no que se refere a 
requisitos em matéria de garantias e 
compensação de contratos 
economicamente equivalentes e de recurso 
a margens cruzadas com contratos 
correlacionados compensados pela mesma 
CCP. Uma CCP pode exigir que o espaço 
ou organização de negociação respeite 
requisitos operacionais e técnicos razoáveis 
por si estabelecidos. Este requisito não se 
aplica aos contratos sobre instrumentos 
derivados que já se encontrem sujeitos à 
obrigação de compensação nos termos do 
artigo 8.º do Regulamento [EMIR].

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º 
do Regulamento [ ] (EMIR), as CCP 
devem aceitar compensar instrumentos 
financeiros, de forma não discriminatória e 
transparente, inclusive no que se refere aos 
requisitos em matéria de garantias e a 
comissões associadas ao acesso, 
independentemente do espaço ou 
organização de negociação em que a 
transação seja executada, salvo se esse 
acesso ameaçar, de forma clara, o 
funcionamento harmonioso e ordenado 
da CCP ou o funcionamento dos 
mercados financeiros, causando um risco 
sistémico. Isso deverá, em especial, 
garantir o direito das plataformas de 
negociação a um tratamento não 
discriminatório, em termos do modo como 
os contratos negociados nas suas 
plataformas são tratados no que se refere a 
requisitos em matéria de garantias e 
compensação de contratos 
economicamente equivalentes e de recurso 
a margens cruzadas com contratos 
correlacionados compensados pela mesma 
CCP. Uma CCP pode exigir que o espaço 
ou organização de negociação respeite 
requisitos operacionais e técnicos razoáveis 
por si estabelecidos, desde que a CCP 
faculte os procedimentos e as normas de 
comunicação relevantes 
internacionalmente aceites. Este requisito 
não se aplica aos contratos sobre 
instrumentos derivados que já se 
encontrem sujeitos à obrigação de 
compensação nos termos do artigo 8.º do 
Regulamento [EMIR].

Or. en

Alteração 605
Markus Ferber
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Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º
do Regulamento [ ] (EMIR), as CCP 
devem aceitar compensar instrumentos 
financeiros, de forma não discriminatória e 
transparente, inclusive no que se refere aos 
requisitos em matéria de garantias e a 
comissões associadas ao acesso, 
independentemente do espaço ou 
organização de negociação em que a 
transação seja executada. Isso deverá, em 
especial, garantir o direito das plataformas 
de negociação a um tratamento não 
discriminatório, em termos do modo como 
os contratos negociados nas suas 
plataformas são tratados no que se refere a 
requisitos em matéria de garantias e 
compensação de contratos 
economicamente equivalentes e de recurso 
a margens cruzadas com contratos 
correlacionados compensados pela mesma 
CCP. Uma CCP pode exigir que o espaço 
ou organização de negociação respeite 
requisitos operacionais e técnicos razoáveis 
por si estabelecidos. Este requisito não se 
aplica aos contratos sobre instrumentos 
derivados que já se encontrem sujeitos à 
obrigação de compensação nos termos do 
artigo 8.º do Regulamento [EMIR].

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.°
do Regulamento (UE) n.° …/… [EMIR], 
as CCP devem aceitar compensar 
instrumentos financeiros, de forma não 
discriminatória e transparente, inclusive no 
que se refere aos requisitos em matéria de 
garantias e a comissões associadas ao 
acesso, independentemente do espaço ou 
organização de negociação em que a 
transação seja executada. Isso deverá, em 
especial, garantir o direito das plataformas 
de negociação a um tratamento não 
discriminatório, em termos do modo como 
os contratos negociados nas suas 
plataformas são tratados no que se refere a 
requisitos em matéria de garantias e 
compensação de contratos 
economicamente equivalentes e de recurso 
a margens cruzadas com contratos 
correlacionados compensados pela mesma 
CCP. Uma CCP pode exigir que o espaço 
ou organização de negociação respeite 
requisitos operacionais e técnicos razoáveis 
por si estabelecidos. Este requisito não se 
aplica aos contratos sobre instrumentos 
derivados que já se encontrem sujeitos à 
obrigação de compensação nos termos do 
artigo 7.º do Regulamento (UE) n.° …/…  
[EMIR].

Or. en

Alteração 606
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º 1. Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º 
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do Regulamento [ ] (EMIR), as CCP 
devem aceitar compensar instrumentos 
financeiros, de forma não discriminatória e 
transparente, inclusive no que se refere aos 
requisitos em matéria de garantias e a 
comissões associadas ao acesso, 
independentemente do espaço ou 
organização de negociação em que a 
transação seja executada. Isso deverá, em 
especial, garantir o direito das plataformas 
de negociação a um tratamento não 
discriminatório, em termos do modo como 
os contratos negociados nas suas 
plataformas são tratados no que se refere a 
requisitos em matéria de garantias e 
compensação de contratos 
economicamente equivalentes e de recurso 
a margens cruzadas com contratos 
correlacionados compensados pela mesma 
CCP. Uma CCP pode exigir que o espaço 
ou organização de negociação respeite 
requisitos operacionais e técnicos razoáveis 
por si estabelecidos. Este requisito não se 
aplica aos contratos sobre instrumentos 
derivados que já se encontrem sujeitos à 
obrigação de compensação nos termos do 
artigo 8.º do Regulamento [EMIR].

do Regulamento [ ] (EMIR), as CCP 
devem aceitar compensar instrumentos 
financeiros, de forma não discriminatória e 
transparente, inclusive no que se refere aos 
requisitos em matéria de garantias e a 
comissões associadas ao acesso, 
independentemente do espaço ou 
organização de negociação em que a 
transação seja executada. Isso deverá, em 
especial, garantir o direito das plataformas 
de negociação a um tratamento não 
discriminatório, em termos do modo como 
os contratos negociados nas suas 
plataformas são tratados no que se refere a 
requisitos em matéria de garantias e 
compensação de contratos 
economicamente equivalentes e de recurso 
a margens cruzadas com contratos 
correlacionados compensados pela mesma 
CCP. Uma CCP pode exigir que o espaço 
ou organização de negociação respeite 
requisitos operacionais e técnicos razoáveis 
por si estabelecidos.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma medida de caráter geral que deve ser aplicada de forma coerente e global.

Alteração 607
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A CCP deverá responder por escrito, no 
prazo de três meses, ao pedido do espaço 
ou organização de negociação, concedendo 
o acesso, se a autoridade competente 

3. A CCP deverá responder por escrito, no 
prazo de três meses, ao pedido do espaço 
ou organização de negociação, concedendo 
o acesso, se a autoridade competente 
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relevante não tiver recusado esse acesso 
nos termos do n.º 4, ou recusando-o. A 
CCP só pode recusar o acesso nas 
condições especificadas no n.º 6. Se o 
acesso for recusado, a CCP deve 
fundamentar devidamente essa recusa na 
sua resposta e informar por escrito a 
autoridade competente da sua decisão. A 
CCP deve facultar o acesso aos seus 
sistemas no prazo de três meses após ter 
dado uma resposta positiva ao pedido de 
acesso.

relevante não tiver recusado esse acesso 
nos termos do n.º 4, ou recusando-o. A 
CCP só pode recusar o acesso nas 
condições especificadas no n.º 6. Se o 
acesso for recusado, a CCP deve 
fundamentar devidamente essa recusa na 
sua resposta e informar por escrito a 
autoridade competente da sua decisão. A 
CCP deve facultar o acesso aos seus 
sistemas no prazo de doze meses após ter 
dado uma resposta positiva ao pedido de 
acesso.

Quaisquer custos associados que 
decorram dos n.°s 1 a 3 devem ser 
suportados pelo espaço ou organização de 
negociação que requereu o acesso, a 
menos que o contrário tenha sido 
acordado entre a CCP e o espaço ou 
organização de negociação que requereu 
o acesso. 

Or. en

Alteração 608
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A CCP deverá responder por escrito, no 
prazo de três meses, ao pedido do espaço 
ou organização de negociação, concedendo 
o acesso, se a autoridade competente 
relevante não tiver recusado esse acesso 
nos termos do n.º 4, ou recusando-o. A 
CCP só pode recusar o acesso nas 
condições especificadas no n.º 6. Se o 
acesso for recusado, a CCP deve 
fundamentar devidamente essa recusa na 
sua resposta e informar por escrito a 
autoridade competente da sua decisão. A 
CCP deve facultar o acesso aos seus 
sistemas no prazo de três meses após ter 

3. A CCP deverá responder por escrito, no 
prazo de três meses, ao pedido do espaço 
ou organização de negociação, concedendo 
o acesso, se a autoridade competente 
relevante não tiver recusado esse acesso 
nos termos do n.º 4, ou recusando-o. A 
CCP só pode recusar o acesso com base 
numa análise exaustiva dos riscos e nas 
condições especificadas no n.º 6. Se o 
acesso for recusado, a CCP deve 
fundamentar devidamente essa recusa na 
sua resposta e informar por escrito a 
autoridade competente da sua decisão. A 
CCP deve facultar o acesso aos seus 
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dado uma resposta positiva ao pedido de 
acesso.

sistemas no prazo de três meses após ter 
dado uma resposta positiva ao pedido de 
acesso.

Or. en

Alteração 609
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso uma CCP recuse o acesso a um 
espaço ou organização de negociação nos 
termos do n.º 3, deve informar a 
autoridade competente respetiva, a qual 
examina a decisão para garantir que esta 
é conforme com os n.ºs 1 e 3. Se a 
autoridade competente decidir que a CCP 
não respeitou o disposto nos n.ºs 1 e 3, 
deve informar a CCP, o espaço ou 
organização de negociação e a autoridade 
competente do espaço ou organização de 
negociação da sua decisão e deve ordenar 
à CCP que permita o acesso no prazo de 
três meses.

Or. en

Alteração 610
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente da CCP só 
pode recusar o acesso de um espaço ou 
organização de negociação aos sistemas
dessa CCP, se esse acesso ameaçar o 
funcionamento harmonioso e ordenado dos 

4. Para valores mobiliários e instrumentos 
do mercado monetário, a autoridade 
competente do espaço ou organização de 
negociação só pode recusar o acesso a um 
espaço ou organização de negociação, se 
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mercados financeiros. Quando recusa um 
pedido por esses motivos, a autoridade 
competente deve emitir a sua decisão no 
prazo de dois meses após a receção do 
pedido referido no n.º 2, e fundamentá-la 
devidamente na sua comunicação à CCP 
e ao espaço ou organização de 
negociação, inclusive apresentando as 
provas em que a decisão se baseou.

esse acesso ameaçar o funcionamento 
harmonioso e ordenado dos mercados. No 
caso de outros instrumentos, o acesso ao 
espaço ou organização de negociação 
deve ser determinado pela autoridade 
competente do espaço ou organização de 
negociação com base nos seguintes 
critérios:

i) Fragmentação de liquidez;
ii) Risco operacional e complexidade;
iii) Número de CCP atualmente com 
acesso ao espaço ou organização de 
negociação;
iv) Potenciais repercussões no 
funcionamento harmonioso e ordenado 
dos mercados.
A decisão pela autoridade competente do 
espaço ou organização de negociação 
deve ser emitida no prazo de dois meses a 
contar da receção do pedido pela CCP e 
de um relatório do mercado-alvo a 
fornecer no prazo de um mês a contar do 
pedido. A decisão é comunicada ao espaço 
ou organização de negociação, à CCP e à 
AEVMM.

Or. en

Justificação

O acesso de um número excessivo de CCP a um espaço ou organização de negociação 
aumentará a complexidade operacional sistémica e a fragmentação de liquidez poderá 
aumentar o nível de risco global; além disso, quanto maior for a ligação das CCP a uma 
plataforma de negociação, menores serão as economias de escala que clientes e instituições 
podem efetuar.  Os processos propostos ajudarão a selecionar as ligações mais pertinentes a 
cada plataforma de negociação.

Alteração 611
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Em caso de diferendo entre as 
autoridades competentes, a AEVMM 
resolve eventuais litígios entre as 
autoridades competentes, em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Justificação

A presente alteração coloca o processo de acesso em consonância com o do Regulamento 
EMIR, concedendo à AEVMM o poder de mediação vinculativo para a resolução de litígios 
entre as autoridades competentes. Dada a natureza subjetiva de alguns dos critérios, é 
especialmente importante neste contexto. 

Alteração 612
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Caso o espaço ou organização de 
negociação e a CCP se encontrarem em 
Estados-Membros diferentes, a autoridade 
competente da CCP deve consultar a 
autoridade competente do espaço ou 
organização de negociação antes de tomar 
a decisão de recusar o acesso ao espaço 
ou organização de negociação, nos termos 
da alínea a) do n.° 3 e do n.° 4, e deve 
fundamentar devidamente por escrito a 
sua decisão. Caso a autoridade 
competente do espaço ou organização de 
negociação discorde da decisão da 
autoridade competente da CCP, nos 
termos da alínea a) do n.° 3 e do n.° 4, 
qualquer das autoridades competentes 
pode submeter a questão à AEVMM, que 
pode fazer uso da competência que lhe é 
conferida pelo artigo 19.º do 
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Regulamento  (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 613
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

6. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas regulamentares 
destinados a especificar o seguinte:

Or. en

Alteração 614
Sławomir Witold Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

6. A Comissão pode adotar, por meio de 
atos delegados, após consultar a AEVMM 
e nos termos do artigo 41.º, medidas 
destinadas a especificar o seguinte:

Or. pl

Alteração 615
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) As condições em que o acesso pode ser 
recusado por uma CCP, inclusive as 
condições baseadas no volume de 
transações, número e tipo de utilizadores 
ou outros fatores que criem um grau 
indevido de risco.

(a) As condições em que o acesso pode ser 
recusado por uma CCP, só se tal acesso 
ameaçar o funcionamento harmonioso e 
ordenado dos mercados ou afetar 
negativamente o risco sistémico.

Or. en

Justificação

A presente alteração coloca o processo de acesso em consonância com o do Regulamento 
EMIR.

Alteração 616
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As condições em que o acesso pode ser 
recusado por uma CCP, inclusive as 
condições baseadas no volume de 
transações, número e tipo de utilizadores
ou outros fatores que criem um grau 
indevido de risco.

(a) As condições em que o acesso pode ser 
recusado por uma CCP, para valores 
mobiliários e instrumentos do mercado 
monetário, inclusive as condições baseadas 
no volume de transações, número de 
utilizadores ou outros fatores que criem um 
grau indevido de risco.

Or. en

Alteração 617
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As condições em que o acesso pode ser (a) As condições em que o acesso pode ser 
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recusado por uma CCP, inclusive as 
condições baseadas no volume de 
transações, número e tipo de utilizadores 
ou outros fatores que criem um grau 
indevido de risco.

recusado por uma CCP, que devem ser 
condições transparentes, objetivas, 
proporcionadas e não discriminatórias, 
baseadas no facto de o acesso a uma CCP 
poder ameaçar, de forma clara e 
significativa, o funcionamento 
harmonioso e ordenado da CCP ou o 
funcionamento dos mercados financeiros, 
causando um risco sistémico.

Or. en

Alteração 618
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As condições em que o acesso é 
concedido, incluindo a confidencialidade 
da informação fornecida sobre os 
instrumentos financeiros durante a fase de 
desenvolvimento, as condições 
transparentes e não discriminatórias no que 
se refere a comissões de compensação, os 
requisitos em matéria de garantias e os 
requisitos operacionais em matéria de 
margens.

(b) As condições em que o acesso é 
concedido, incluindo a confidencialidade 
da informação fornecida sobre os 
instrumentos do mercado monetário e os 
valores mobiliários durante a fase de 
desenvolvimento, as condições 
transparentes e não discriminatórias no que 
se refere a comissões de compensação, os 
requisitos em matéria de garantias e os 
requisitos operacionais em matéria de 
margens.

Or. en

Alteração 619
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresentará à Comissão esses 
projetos de normas técnicas 



PE489.477v01-00 194/194 AM\901886PT.doc

PT

regulamentares [xx] meses após a entrada 
em vigor do presente Regulamento.

Or. en

Alteração 620
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º-A
Obrigação de compensação para ações e 

obrigações negociadas em mercados 
regulamentados, em MTF e em OTF

O operador de um mercado 
regulamentado, um MTF ou um OTF 
deve garantir que todas as transações em 
ações e obrigações efetuadas num 
mercado regulamentado, num MTF ou 
num OTF sejam compensadas por uma 
CCP quando uma CCP aceite compensar 
esse instrumento financeiro.

Or. en


