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Alteração 621
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Leonardo Domenici, Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 29

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 29 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Alteração 622
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 29

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 
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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 623
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 29

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 
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 624
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 29
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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 derivados cotados na bolsa. A proposta legislativa 
favorece a interligação e promove a fragmentação de infraestruturas de mercado com 
importância sistémica. A fragmentação pode ter efeitos negativos no que se refere à 
supervisão e à gestão dos riscos. As disposições relativas ao acesso no tocante aos derivados 
negociados em bolsa fraturarão estes mercados e comprometerão a capacidade de 
resistência do mecanismo de formação dos preços.

Alteração 625
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 626
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º-A 
do Regulamento [ ] (EMIR), os espaços ou 
organizações de negociação devem 
fornecer dados sobre transações de forma 
não discriminatória e transparente, 
inclusive no que se refere a comissões 
associadas ao acesso, a qualquer CCP 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º-A 
do Regulamento [ ] (EMIR), os espaços ou 
organizações de negociação devem 
fornecer dados pós-negociação de forma 
não discriminatória e transparente, 
inclusive no que se refere a comissões 
associadas ao acesso, a qualquer CCP 
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autorizada ou reconhecida pelo 
Regulamento [ ] (EMIR) que os solicite e 
que pretenda compensar transações 
financeiras executadas nesse espaço ou 
organização de negociação. 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-A do 
Regulamento [EMIR].

autorizada ou reconhecida pelo 
Regulamento [ ] (EMIR) que os solicite e 
que pretenda compensar transações 
financeiras, apenas quando exista uma 
ameaça ao funcionamento harmonioso e 
ordenado dos mercados financeiros. 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-A do 
Regulamento [EMIR].

Or. en

Alteração 627
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º-A 
do Regulamento [ ] (EMIR), os espaços ou 
organizações de negociação devem 
fornecer dados sobre transações de forma 
não discriminatória e transparente, 
inclusive no que se refere a comissões 
associadas ao acesso, a qualquer CCP 
autorizada ou reconhecida pelo 
Regulamento [ ] (EMIR) que os solicite e 
que pretenda compensar transações 
financeiras executadas nesse espaço ou 
organização de negociação. 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-A do 
Regulamento [EMIR].

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º-A 
do Regulamento [ ] (EMIR), os espaços ou 
organizações de negociação devem 
fornecer dados sobre transações de forma 
não discriminatória, objetiva e 
transparente, inclusive no que se refere a 
comissões associadas ao acesso, a qualquer 
CCP autorizada ou reconhecida pelo 
Regulamento [ ] (EMIR) que os solicite e 
que pretenda compensar transações 
financeiras executadas nesse espaço ou 
organização de negociação, salvo se esse 
acesso puder ameaçar, de forma clara e 
significativa, o funcionamento 
harmonioso e ordenado do espaço ou 
organização de negociação ou o 
funcionamento dos mercados financeiros, 
causando um risco sistémico. 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-A do 
Regulamento [EMIR].
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Or. en

Alteração 628
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º-A
do Regulamento [ ] (EMIR), os espaços ou 
organizações de negociação devem 
fornecer dados sobre transações de forma 
não discriminatória e transparente, 
inclusive no que se refere a comissões 
associadas ao acesso, a qualquer CCP 
autorizada ou reconhecida pelo 
Regulamento [ ] (EMIR) que os solicite e 
que pretenda compensar transações 
financeiras executadas nesse espaço ou 
organização de negociação. 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-A
do Regulamento [EMIR].

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º
do Regulamento (UE) n.º …/… (EMIR), 
os espaços ou organizações de negociação 
devem fornecer dados sobre transações de 
forma não discriminatória e transparente, 
inclusive no que se refere a comissões 
associadas ao acesso, a qualquer CCP 
autorizada ou reconhecida pelo 
Regulamento [ ] (EMIR) que os solicite e 
que pretenda compensar transações 
financeiras executadas nesse espaço ou 
organização de negociação. 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 (UE) n.º …/… [EMIR].

Or. en

Alteração 629
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Uma CCP que já tenha uma quota 
dominante no mercado da compensação, 
na Europa ou num país terceiro, não pode 
recorrer ao direito de acesso a espaços ou 
organizações de negociação, previsto no 
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artigo 29.º, n.º 1, para reforçar a sua 
posição.

Or. en

Justificação

Os intervenientes com uma posição dominante podem fazer uma utilização abusiva dos 
direitos de acesso para reforçar a sua posição e, deste modo, eliminar a concorrência. Uma 
disposição que permita contrariar este efeito negativo é especialmente necessária para os 
instrumentos derivados, devido ao forte poder de atração e aos efeitos de bloqueio que as 
câmaras de compensação existentes podem exercer sobre os produtos negociados em espaços 
ou organizações de negociação recém-criados ou de menores dimensões. Sem esta disposição, 
não pode existir concorrência na compensação de derivados.

Alteração 630
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O acesso aos dados sobre transações 
a que se refere o artigo 29.º, n.º 1, 
respeitantes a instrumentos derivados que 
não os derivados OTC regidos pelo 
Regulamento [ ] (EMIR) só é exigido aos 
espaços ou organizações de negociação 
que representem mais de 10% do total das 
transações europeias em instrumentos 
derivados.

Or. en

Justificação

É importante que, em relação aos instrumentos derivados negociados em espaços ou 
organizações de negociação, os participantes no mercado possam escolher as câmaras de 
compensação e as plataformas de negociação. No entanto, para garantir uma verdadeira 
concorrência e inovação, as disposições em matéria de acesso só se devem aplicar aos que já 
tiverem estabelecido uma sólida atividade de negociação. Os novos intervenientes, em 
particular, não devem ser obrigados a fornecer dados sobre transações enquanto não 
atingirem uma certa dimensão no mercado.
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Alteração 631
Anne E. Jensen

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso dos instrumentos derivados 
que não os derivados OTC, o acesso aos 
dados sobre transações a que se refere o 
artigo 29.º, n.º 1, só se aplica aos espaços 
ou organizações de negociação que tratem 
mais de 10% do total das transações 
europeias em instrumentos derivados.

Or. en

Alteração 632
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 633
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 634
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 635
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente do espaço ou 
organização de negociação só poderá 
recusar o acesso por parte de uma CCP, se 
esse acesso ameaçar o funcionamento 
harmonioso e ordenado dos mercados. 
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 ao espaço ou organização de 
negociação e à CCP, inclusive 
apresentando os dados em que a decisão se 
baseou.

4. A autoridade competente do espaço ou 
organização de negociação só poderá 
recusar o acesso por parte de uma CCP, se 
esse acesso ameaçar o funcionamento 
harmonioso e ordenado dos mercados. 
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 ao espaço ou organização de 
negociação e à CCP, inclusive 
apresentando os dados em que a decisão se 
baseou. No caso dos derivados OTC, o 
acesso da CCP ao espaço ou organização 
de negociação deve ser concedido nos 
termos do disposto no Regulamento [ ] 
(EMIR).

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que, devido às suas características específicas, os derivados OTC são 
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tratados separadamente, em conformidade com o texto do Regulamento EMIR. Os outros 
produtos financeiros, em particular os derivados admitidos em mercados regulamentados, 
devem ser incluídos no âmbito de aplicação das disposições em matéria de direito de acesso 
do Regulamento MiFIR.

Alteração 636
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente do espaço ou 
organização de negociação só poderá 
recusar o acesso por parte de uma CCP, se 
esse acesso ameaçar o funcionamento 
harmonioso e ordenado dos mercados. 
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 ao espaço ou organização de 
negociação e à CCP, inclusive 
apresentando os dados em que a decisão se 
baseou.

4. A autoridade competente do espaço ou 
organização de negociação só poderá 
recusar o acesso por parte de uma CCP, se 
esse acesso ameaçar, de forma clara e 
significativa, o funcionamento harmonioso 
e ordenado do espaço ou organização de 
negociação ou o funcionamento dos 
mercados financeiros, causando um risco 
sistémico, ou se estiverem reunidas outras 
condições a definir pela Comissão nos 
termos do n.º 6 infra. Essa decisão deve 
basear-se numa análise exaustiva dos 
riscos, tendo em conta que nenhuma 
disposição do Regulamento EMIR impede 
as partes de concluir acordos de 
interoperabilidade bilaterais para ações, 
derivados ou outros instrumentos. Quando 
recusa um pedido, 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 ao espaço ou organização de 
negociação e à CCP, inclusive 
apresentando os dados em que a decisão se 
baseou.

Or. en

Alteração 637
Gunnar Hökmark
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Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente do espaço ou 
organização de negociação só poderá 
recusar o acesso por parte de uma CCP, se 
esse acesso ameaçar o funcionamento 
harmonioso e ordenado dos mercados. 
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 ao espaço ou organização de 
negociação e à CCP, inclusive 
apresentando os dados em que a decisão se 
baseou.

4. A autoridade competente do espaço ou 
organização de negociação só poderá 
recusar o acesso por parte de uma CCP, se 
esse acesso ameaçar o funcionamento 
harmonioso e ordenado dos mercados ou 
resultar no reforço da posição de uma 
CCP que já detém uma importante quota 
no mercado europeu da compensação. 
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. Os direitos de acesso de uma CCP 
ao espaço ou organização de negociação, 
no que diz respeito aos derivados OTC, 
devem ser estabelecidos nos termos do 
disposto no Regulamento [ ] (EMIR).

Or. en

Justificação

É importante que, em relação aos instrumentos financeiros negociados em espaços ou 
organizações de negociação e, em particular, aos instrumentos derivados, os participantes no 
mercado possam escolher as câmaras de compensação e os espaços ou organizações de 
negociação. No entanto, para que garantir uma verdadeira concorrência e inovação, as 
disposições em matéria de acesso não devem ser utilizadas para reforçar uma quota 
importante de mercado e os intervenientes com uma posição dominante.

Alteração 638
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente do espaço ou 
organização de negociação só poderá 
recusar o acesso por parte de uma CCP, se 
esse acesso ameaçar o funcionamento 
harmonioso e ordenado dos mercados. 
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 ao espaço ou 
organização de negociação e à CCP, 
inclusive apresentando os dados em que a 
decisão se baseou.

4. No caso dos instrumentos financeiros 
que não derivados, a autoridade 
competente do espaço ou organização de 
negociação só poderá recusar o acesso por 
parte de uma CCP, se esse acesso ameaçar 
o funcionamento harmonioso e ordenado 
dos mercados. No caso dos derivados, só 
deve ser concedido à CCP acesso a um 
espaço ou organização de negociação se 
esse acesso não exigir interoperabilidade 
ou não ameaçar o funcionamento 
harmonioso e ordenado dos mercados, em 
particular devido à fragmentação da 
liquidez, e se o espaço ou organização de 
negociação tiver criado mecanismos 
adequados para evitar uma tal 
fragmentação.
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 ao espaço ou 
organização de negociação e à CCP, 
inclusive apresentando os dados em que a 
decisão se baseou.

Or. en

Alteração 639
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente do espaço ou 
organização de negociação só poderá 
recusar o acesso por parte de uma CCP, se 
esse acesso ameaçar o funcionamento 
harmonioso e ordenado dos mercados. 
Quando recusa um pedido por esses 

4. No caso dos instrumentos financeiros 
que não derivados, a autoridade 
competente do espaço ou organização de 
negociação só poderá recusar o acesso por 
parte de uma CCP, se esse acesso ameaçar 
o funcionamento harmonioso e ordenado 
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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 ao espaço ou organização de 
negociação e à CCP, inclusive 
apresentando os dados em que a decisão se 
baseou.

dos mercados. 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 ao espaço ou organização de 
negociação e à CCP, inclusive 
apresentando os dados em que a decisão se 
baseou. No caso dos derivados OTC, o 
acesso da CCP ao espaço ou organização 
de negociação deve ser concedido nos 
termos do disposto no Regulamento [ ] 
(EMIR).

Or. en

Alteração 640
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente do espaço ou 
organização de negociação só poderá 
recusar o acesso por parte de uma CCP, se 
esse acesso ameaçar o funcionamento 
harmonioso e ordenado dos mercados. 
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 ao espaço ou 
organização de negociação e à CCP, 
inclusive apresentando os dados em que a 
decisão se baseou.

4. No caso dos valores mobiliários e 
instrumentos do mercado monetário, a 
autoridade competente do espaço ou 
organização de negociação só poderá 
recusar o acesso, se 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 da liquidez;
(ii) Risco operacional e complexidade;
(iii) Número de CCP atualmente com 
acesso ao espaço ou organização de 
negociação;
(iv) Potenciais repercussões no 
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funcionamento harmonioso e ordenado 
dos mercados.
A autoridade do espaço ou organização de 
negociação emite a sua decisão 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 da liquidez poderá 
aumentar o nível global de risco; além disso, quanto maior for a ligação das CCP a um 
espaço ou organização de negociação, menores serão as economias de escala que clientes e 
instituições poderão efetuar. Os processos propostos ajudarão a selecionar as ligações mais 
pertinentes a cada plataforma de negociação.

Alteração 641
Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente do espaço ou 
organização de negociação só poderá 
recusar o acesso por parte de uma CCP, se 
esse acesso ameaçar o funcionamento 
harmonioso e ordenado dos mercados. 
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 ao espaço ou organização de 
negociação e à CCP, inclusive 
apresentando os dados em que a decisão se 
baseou.

4. A autoridade competente do espaço ou 
organização de negociação só poderá 
recusar o acesso por parte de uma CCP, se 
esse acesso ameaçar o funcionamento 
harmonioso e ordenado dos mercados. 
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 ao espaço ou organização de 
negociação e à CCP, inclusive 
apresentando os dados em que a decisão se 
baseou. No caso dos instrumentos 
derivados que não derivados OTC, o 
acesso da CCP a um espaço ou 
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organização de negociação deve ser 
concedido apenas se as autoridades 
competentes em questão estiverem certas 
de que os acordos de interoperabilidade 
não podem comprometer a estabilidade e 
a solidez dos processos de compensação. 
No caso dos derivados OTC, o acesso da 
CCP ao espaço ou organização de 
negociação deve ser concedido nos termos 
do disposto no Regulamento [ ] (EMIR).

Or. en

Alteração 642
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4-A (novo)

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 adapta o processo de acesso com base no Regulamento EMIR, 
concedendo à AEVMM o poder de mediação vinculativa para a resolução de litígios entre as 
autoridades competentes. Dada a natureza subjetiva de alguns dos critérios, tal é 
particularmente importante. 

Alteração 643
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Quando a CCP e o espaço ou 
organização de negociação estão 
estabelecidos em Estados-Membros 
diferentes, a autoridade competente do 
espaço ou organização competente 
consulta a autoridade competente da CCP 
antes de tomar a decisão de recusar o 
acesso à CCP nos termos dos n.ºs 3-A e 4 
e fundamenta devidamente essa decisão, 
por escrito. Caso uma autoridade 
competente de uma CCP discorde de uma 
decisão da autoridade competente do 
espaço ou organização de negociação nos 
termos dos n.ºs 3-A ou 4, cada autoridade 
competente pode submeter a questão à 
AEVMM, que pode fazer uso das 
competências que lhe são conferidas pelo 
artigo 19.º do Regulamento (UE) n.º 
1095/2010.

Or. en

Alteração 644
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Uma CCP estabelecida num país terceiro 
só pode pedir acesso a um espaço ou 
organização de negociação da União se 
tiver sido reconhecida nos termos do artigo 
23.º do Regulamento [EMIR], e desde que 
o quadro jurídico do país terceiro preveja 
um reconhecimento efetivo e equivalente 
do acesso das CCP autorizadas ao abrigo 
do Regulamento [EMIR] aos espaços ou 
organizações de negociação estabelecidos 
nesse país terceiro.

5. Uma CCP estabelecida num país terceiro 
só pode pedir acesso a um espaço ou 
organização de negociação da União se 
tiver sido reconhecida nos termos do artigo 
25.º do Regulamento (UE) n.º …/…
[EMIR], e desde que o quadro jurídico do 
país terceiro preveja um reconhecimento 
efetivo e equivalente do acesso das CCP 
autorizadas ao abrigo do Regulamento 
[EMIR] aos espaços ou organizações de 
negociação estabelecidos nesse país 
terceiro.
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Or. en

Alteração 645
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 29 – 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 deve adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
para instrumentos que não derivados 
OTC, medidas destinadas a especificar o 
seguinte:

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que, devido às suas características específicas, os derivados OTC são 
tratados separadamente, em conformidade com o texto do Regulamento EMIR. Os outros 
produtos financeiros, em particular os derivados admitidos em mercados regulamentados, 
devem ser incluídos no âmbito de aplicação das disposições em matéria de direito de acesso 
do Regulamento MiFIR. É necessário clarificar o conceito de posição dominante a evitar, 
para que este seja aplicado de forma mais rápida e coerente na Europa.

Alteração 646
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 29 – 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 AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação 
destinadas a especificar o seguinte:

Or. en
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Alteração 647
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As condições em que o acesso pode ser 
recusado por um espaço ou organização de 
negociação, incluindo as condições 
baseadas no volume de transações, 
número de utilizadores ou outros fatores 
que criem um grau indevido de risco.

(a) As condições em que o acesso pode ser 
recusado por um espaço ou organização de 
negociação, apenas se tal acesso ameaçar 
o funcionamento harmonioso e ordenado 
dos mercados ou afetar negativamente o 
risco sistémico.

Or. en

Justificação

A presente alteração adapta o processo de acesso com base no Regulamento EMIR, 
concedendo à AEVMM o poder de mediação vinculativa para a resolução de litígios entre as 
autoridades competentes. Dada a natureza subjetiva de alguns dos critérios, tal é 
particularmente importante. 

Alteração 648
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As condições em que o acesso pode ser 
recusado por um espaço ou organização de 
negociação, incluindo as condições 
baseadas no volume de transações, número 
de utilizadores ou outros fatores que criem 
um grau indevido de risco.

(a) As condições em que o acesso pode ser 
recusado por um espaço ou organização de 
negociação, as quais devem ser 
transparentes, objetivas, proporcionais e 
não discriminatórias e incluir condições 
baseadas no volume de transações, número 
de utilizadores ou outros fatores que criem 
um grau indevido de risco, como as 
relacionadas com o funcionamento 
harmonioso e ordenado dos mercados.

Or. en
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Alteração 649
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As condições em que o acesso pode ser 
recusado por um espaço ou organização de 
negociação, incluindo as condições 
baseadas no volume de transações, número 
de utilizadores ou outros fatores que criem 
um grau indevido de risco.

(a) As condições em que o acesso pode ser 
recusado por um espaço ou organização de 
negociação, que devem incluir as 
condições baseadas no volume de 
transações, número de utilizadores ou 
outros fatores que criem um grau indevido 
de risco.

Or. en

Alteração 650
Anne E. Jensen

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As condições em que o acesso pode ser 
recusado por um espaço ou organização de 
negociação, incluindo as condições 
baseadas no volume de transações, número 
de utilizadores ou outros fatores que criem 
um grau indevido de risco.

(a) As condições em que o acesso pode ser 
recusado por um espaço ou organização de 
negociação para instrumentos que não 
derivados OTC, incluindo as condições 
baseadas no volume de transações, número 
de utilizadores ou outros fatores que criem 
um grau indevido de risco.

Or. en

Alteração 651
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6 – alínea b)
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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, e as regras transparentes 
e não discriminatórias em matéria de 
comissões associadas ao acesso.

(b) As condições em que o acesso é 
concedido, incluindo critérios de 
segurança e de procura pelos clientes, 
mecanismos adequados de gestão da 
fragmentação da liquidez, a eventual 
necessidade de acordos de 
interoperabilidade, a confidencialidade da 
informação fornecida sobre os 
instrumentos financeiros durante a fase de 
desenvolvimento, e as regras transparentes 
e não discriminatórias em matéria de 
comissões associadas ao acesso.

Or. en

Justificação

Se forem necessários acordos de interoperabilidade ou existam mecanismos de gestão da 
fragmentação da liquidez, tal deve ser especificado nas condições de acesso.

Alteração 652
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O que constitui uma quota 
dominante no mercado da compensação, 
na Europa ou num país terceiro, para 
efeitos do disposto no artigo 29.º, n.º 1-A. 

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que, devido às suas características específicas, os derivados OTC são 
tratados separadamente, em conformidade com o texto do Regulamento EMIR. Os outros 
produtos financeiros, em particular os derivados admitidos em mercados regulamentados, 
devem ser incluídos no âmbito de aplicação das disposições em matéria de direito de acesso 
do Regulamento MiFIR. É necessário clarificar o conceito de posição dominante a evitar, 
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para que este seja aplicado de forma mais rápida e coerente na Europa.

Alteração 653
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação [xx] meses após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 654
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O que constitui uma ameaça ao 
funcionamento harmonioso e ordenado 
dos mercados que justifique que as 
autoridades competentes recusem o 
acesso, em conformidade com o artigo 
29.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar o que constitui uma ameaça ao funcionamento harmonioso e 
ordenado dos mercados, bem como o que é uma quota importante no mercado europeu da 
compensação.

Alteração 655
Gunnar Hökmark
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Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) O que constitui uma quota 
importante no mercado europeu da 
compensação, para efeitos do disposto no 
artigo 29.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar o que constitui uma ameaça ao funcionamento harmonioso e 
ordenado dos mercados, bem como o que é uma quota importante no mercado europeu da 
compensação.

Alteração 656
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação que 
especifiquem o conceito de fragmentação 
da liquidez para derivados que ainda não 
estão sujeitos às obrigações de acesso nos 
termos do artigo 8.º do Regulamento (UE) 
n.º …/… [EMIR]. Estes projetos de 
normas técnicas de regulamentação 
devem, sempre que possível, refletir as 
normas técnicas de regulamentação 
adotadas pela Comissão em conformidade 
com o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento 
(UE) n.º ... /... [EMIR]. A AEVMM deve 
apresentar à Comissão esses projetos de 
normas técnicas de regulamentação até 
…*.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
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primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 657
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 658
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en
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Justificação

Os precedentes legais na UE reconhecem e criam um quadro equitativo para os direitos de 
propriedade intelectual dos organismos que desenvolveram índices de referência e para a 
concessão de licenças. As disposições propostas são incompatíveis que esses precedentes 
legais e desincentivarão fortemente, no futuro, a inovação e o investimento. Convém, pois, 
suprimi-las. Seria útil, no mínimo, lançar um debate sobre esta questão específica.

Alteração 659
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Justificação

Das Wettbewerbsrecht kennt die wettbewerbsfördernde und wohlfahrtsteigernde Wirkung des 
Schutzes geistiger Eigentumsrechte. Indizes enthalten eine Reihe von Rechten an geistigem 
Eigentum. Es gibt einen starken Wettbewerb zwischen den Indexanbietern (Russell, Dow 
Jones, S&P, FTSE, STOXX, etc.). Weiterhin haben die Betreiber von Terminbörsen und CCPs 
Zugang zu verschiedenen Index-Lizenzen und konkurrieren effektiv. Der Erfolg eines 
Indexprodukts erfordert erhebliche Investitionen sowohl durch den Indexanbieter als auch 
den Handelsplatz bzw. CCP.Der Anreiz für Innovation muss erhalten bleiben, ansonsten gibt 
es keine Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Produkte.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 30 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Alteração 660
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en
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Alteração 661
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Quando o valor de um instrumento 
financeiro é calculado por referência a um 
«índice de referência», qualquer pessoa 
que tenha direitos de propriedade sobre 
esse «índice de referência» deve assegurar 
que, para fins de negociação e 
compensação, seja permitido às CCP e aos 
espaços ou organizações de negociação o 
acesso não discriminatório a:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 662
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Quando o valor de um instrumento 
financeiro é calculado por referência a um 
«índice de referência», qualquer pessoa 
que tenha direitos de propriedade sobre 
esse «índice de referência» deve assegurar 
que, para fins de negociação e 
compensação, seja permitido às CCP e aos 
espaços ou organizações de negociação o 
acesso não discriminatório a:

Quando o valor de um instrumento 
financeiro é calculado por referência a um 
«índice de referência», qualquer pessoa 
que tenha direitos de propriedade sobre 
esse «índice de referência» deve assegurar 
que, para prestar aos clientes serviços 
relacionados com a exploração de um 
espaço ou organização de negociação ou 
com a compensação, seja permitido às 
CCP e aos espaços ou organizações de 
negociação o acesso não discriminatório a:

Or. en
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Justificação

Muitos espaços ou organizações de negociação são explorados por empresas de investimento 
que podem negociar ou querer negociar instrumentos relativamente aos quais o índice de 
referência é importante para fins que não têm qualquer relação com a exploração do espaço 
ou organização de negociação. É justo limitar a obrigação dos detentores de índices de 
referência (muitos dos quais não são câmaras de compensação nem operadores de espaços 
ou organizações de negociação) de fornecer informações e licenças apenas aos utilizadores 
pertinentes no âmbito do Regulamento MiFIR.

Alteração 663
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Quando o valor de um instrumento 
financeiro é calculado por referência a um 
«índice de referência», qualquer pessoa 
que tenha direitos de propriedade sobre 
esse «índice de referência» deve assegurar 
que, para fins de negociação e 
compensação, seja permitido às CCP e aos 
espaços ou organizações de negociação o 
acesso não discriminatório a:

Quando o valor de um produto ou
instrumento financeiro é calculado por 
referência a um «índice de referência», 
qualquer pessoa que tenha direitos de 
propriedade sobre esse «índice de 
referência» deve assegurar que, para fins 
de negociação e compensação, seja 
permitido às CCP e aos espaços ou 
organizações de negociação o acesso não 
discriminatório a:

Or. en

Justificação

A presente alteração visa tornar o texto mais claro.

Alteração 664
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Preços e fluxos de dados relevantes e 
informações sobre a composição, 

(a) Preços e fluxos de dados relevantes e, 
na medida em que seja necessário e não 
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metodologia e fixação de preços desse 
«índice de referência»; e a

viole as obrigações de confidencialidade 
em relação a terceiros, informações sobre 
a composição, metodologia de base e 
fixação de preços desse «índice de 
referência»; e a

Or. en

Justificação

Certas informações provêm de fontes confidenciais e não seria adequado permitir a sua 
transmissão.

Alteração 665
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Licenças. (b) Licenças apropriadas e não exclusivas 
que permitam utilizar o índice de 
referência para a negociação e/ou 
compensação dos produtos ou 
instrumentos financeiros em causa.

Or. en

Justificação

A proposta adota a definição aperfeiçoada de índice de referência e melhora a formulação da 
Comissão, especificando os termos que devem ser aplicados a quaisquer licenças de índices 
de referência.

Alteração 666
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Licenças. (b) Licenças para a utilização das 
informações referidas no n.º 1, alínea a), 
úteis para prestar aos clientes serviços 
relacionados com a exploração de um 
espaço ou organização de negociação ou 
com a compensação.

Or. en

Alteração 667
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Licenças. (b) Licenças apropriadas e não exclusivas 
que permitam utilizar o índice de 
referência para a negociação e/ou 
compensação dos produtos ou 
instrumentos financeiros em causa, sob 
reserva de uma proporcionalidade 
apropriada para as PME e, 
eventualmente, de quaisquer requisitos 
parciais.

Or. en

Justificação

As licenças devem ser apropriadas, em vez de identificadas, desde que não sejam 
discriminatórias. Por vezes, as PME só necessitam de informações limitadas ou parciais.

Alteração 668
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O acesso a essas informações deve ser 
concedido em condições comerciais 
razoáveis, no prazo de três meses após o 
pedido da CCP ou do espaço ou 
organização de negociação, e em qualquer 
caso a um preço não superior ao preço 
mais baixo a que o acesso a esse «índice 
de referência» é concedido, ou os direitos 
de propriedade intelectual são cedidos, a 
outra CCP, espaço ou organização de 
negociação ou qualquer pessoa com eles 
relacionada, para fins de compensação e 
negociação.

O acesso a essas informações deve ser 
concedido em condições comerciais 
razoáveis, no prazo de três meses após o 
pedido da CCP ou do espaço ou 
organização de negociação.

Or. en

Alteração 669
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

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

Texto da Comissão Alteração

O acesso a essas informações deve ser 
concedido em condições comerciais 
razoáveis, no prazo de três meses após o 
pedido da CCP ou do espaço ou 
organização de negociação, e em qualquer 
caso a um preço não superior ao preço 
mais baixo a que o acesso a esse «índice 
de referência» é concedido, ou os direitos 
de propriedade intelectual são cedidos, a 
outra CCP, espaço ou organização de 
negociação ou qualquer pessoa com eles 
relacionada, para fins de compensação e 
negociação.

O acesso a essas informações e a eventuais 
licenças não exclusivas deve ser 
concedido em condições equitativas,
razoáveis, não discriminatórias e 
comerciais no prazo de três meses após o 
pedido da CCP ou do espaço ou 
organização de negociação, em condições 
comerciais que não sejam mais onerosas 
do que aquelas em que o acesso ao «índice 
de referência» é concedido, ou em que os 
direitos de propriedade intelectual ligados 
a este índice são cedidos, a outra CCP, 
espaço ou organização de negociação ou 
qualquer pessoa com eles relacionada, para 
fins de compensação e negociação.

Or. en
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Justificação

A proposta melhora a formulação da Comissão, de modo a assinalar que as licenças devem 
ser concedidas em condições comerciais (ou seja, não devem ser gratuitas). No novo texto é 
utilizada a expressão "em condições comerciais que não sejam mais onerosas do que", o que 
deixa margem para "descontos com base no volume".

Alteração 670
Burkhard Balz

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

Texto da Comissão Alteração

O acesso a essas informações deve ser 
concedido em condições comerciais 
razoáveis, no prazo de três meses após o 
pedido da CCP ou do espaço ou 
organização de negociação, e em qualquer 
caso a um preço não superior ao preço 
mais baixo a que o acesso a esse «índice 
de referência» é concedido, ou os direitos 
de propriedade intelectual são cedidos, a 
outra CCP, espaço ou organização de 
negociação ou qualquer pessoa com eles 
relacionada, para fins de compensação e 
negociação.

Uma licença, que inclua o acesso a 
informações, deve ser concedida em 
condições comerciais razoáveis, no prazo 
de três meses após o pedido da CCP ou do 
espaço ou organização de negociação, e em 
qualquer caso segundo uma estrutura de 
preço aplicável a todos os instrumentos 
financeiros da mesma moeda que tratem 
de forma semelhante todas as CCP e 
espaços e organizações de negociação do 
mesmo fuso horário.

Um pedido de licença pode ser recusado 
pela pessoa que tenha direitos de 
propriedade sobre esse índice de 
referência durante um período máximo de 
cinco anos depois de uma CCP, um 
espaço ou organização de negociação ou 
qualquer outra pessoa com eles 
relacionada, para fins de compensação e 
negociação, ter iniciado atividades de 
negociação e compensação utilizando esse 
índice de referência pela primeira vez.
Uma CCP, um espaço ou organização de 
negociação ou uma entidade conexa pode 
oferecer um produto financeiro para fins 
de negociação e compensação sem obter 
uma licença do detentor do índice.
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Or. en

Alteração 671
Wolf Klinz

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

Texto da Comissão Alteração

O acesso a essas informações deve ser 
concedido em condições comerciais 
razoáveis, no prazo de três meses após o 
pedido da CCP ou do espaço ou 
organização de negociação, e em qualquer 
caso a um preço não superior ao preço 
mais baixo a que o acesso a esse «índice 
de referência» é concedido, ou os direitos 
de propriedade intelectual são cedidos, a 
outra CCP, espaço ou organização de 
negociação ou qualquer pessoa com eles 
relacionada, para fins de compensação e 
negociação.

O acesso a essas informações, incluindo 
licenças, deve ser concedido no prazo de 
três meses após o pedido da CCP ou do 
espaço ou organização de negociação, e 
segundo a mesma estrutura de preço que 
a concedida a outra CCP, espaço ou 
organização de negociação ou qualquer 
pessoa com eles relacionada, para fins de 
compensação e negociação.

Or. en

Alteração 672
Sharon Bowles

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

Texto da Comissão Alteração

O acesso a essas informações deve ser 
concedido em condições comerciais
razoáveis, no prazo de três meses após o 
pedido da CCP ou do espaço ou 
organização de negociação, e em qualquer 
caso a um preço não superior ao preço 
mais baixo a que o acesso a esse «índice 
de referência» é concedido, ou os direitos 
de propriedade intelectual são cedidos, a 
outra CCP, espaço ou organização de 

O acesso a essas informações e a licenças 
não exclusivas deve ser concedido em 
condições equitativas, razoáveis, não 
discriminatórias e comerciais no prazo de 
três meses após o pedido da CCP ou do 
espaço ou organização de negociação, em 
condições comerciais equitativas que não 
sejam mais onerosas dos que as condições 
em que o acesso ao «índice de referência» 
é concedido, ou os direitos de propriedade 
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negociação ou qualquer pessoa com eles 
relacionada, para fins de compensação e 
negociação.

intelectual ligados a este índice são 
cedidos, a outra CCP, espaço ou 
organização de negociação ou qualquer 
pessoa com eles relacionada, para fins de 
compensação e negociação.

Or. en

Justificação

As licenças devem ser apropriadas, em vez de identificadas, desde que não sejam 
discriminatórias. Por vezes, as PME só necessitam de informações limitadas ou parciais.

Alteração 673
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Nenhuma CCP, espaço ou organização 
de negociação ou entidade conexa pode 
celebrar com qualquer detentor de um 
«índice de referência» um acordo cujos 
efeitos possam ser:

2. Nenhuma CCP, espaço ou organização 
de negociação ou entidade conexa na UE
pode celebrar com qualquer detentor de um 
«índice de referência» um acordo, ou 
continuar a ser parte num acordo, cujos 
efeitos sejam ou possam ser:

Or. en

Justificação

O artigo 30.º deveria ser mais claro quanto ao seu alcance jurisdicional. O texto atual faz 
supor que só é aplicável às CCP, aos espaços ou organizações de negociação e a outras 
entidades conexas da UE. A formulação proposta para o artigo 30.º, n.º 2 procura tornar o 
texto mais claro e explicitar certos pontos relativos à jurisdição e à aplicação retroativa.

Alteração 674
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2 – alínea a)



AM\901887PT.doc 35/127 PE489.478v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(a) Impedir que qualquer outra CCP ou 
espaço ou organização de negociação 
obtenha acesso às informações ou direitos 
referidos no n.º 1; ou

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 675
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Impedir que qualquer outra CCP ou 
espaço ou organização de negociação 
obtenha acesso às informações ou direitos 
referidos no n.º 1 em condições menos 
vantajosas do que as estabelecidas para 
essa CCP ou espaço ou organização de 
negociação.

(b) Levar a que qualquer outra CCP ou 
espaço ou organização de negociação 
obtenha acesso às informações ou direitos 
referidos no n.º 1 em condições menos 
vantajosas do que as estabelecidas para 
essa CCP ou espaço ou organização de 
negociação.

Or. en

Justificação

O artigo 30.º deveria ser mais claro quanto ao seu alcance jurisdicional. O texto atual faz 
supor que só é aplicável às CCP, aos espaços ou organizações de negociação e a outras 
entidades conexas da UE. A formulação proposta para o artigo 30.º, n.º 2 procura tornar o 
texto mais claro e explicitar certos pontos relativos à jurisdição e à aplicação retroativa.

Alteração 676
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) Pode ser apresentado à Comissão 
um pedido de licença com uma duração 
limitada, adiando alguns dos critérios não 
exclusivos, a fim de testar um novo índice.

Or. en

Justificação

Quando um índice é criado, pode não ser apropriado conceder-lhe uma licença 
imediatamente ou antes de o mesmo se tornar índice de referência. Tal deve ser efetuado caso 
a caso.

Alteração 677
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) As utilizações que devem ser 
cobertas pelas licenças referidas no n.º 1, 
alínea b);

Or. en

Alteração 678
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As condições em que o acesso é 
concedido, incluindo a confidencialidade 
da informação fornecida.

(b) As condições em que o acesso e as 
licenças são concedidos, incluindo a 
confidencialidade da informação fornecida 
e a natureza das condições comerciais 
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equitativas, razoáveis e não 
discriminatórias.

Or. en

Justificação

O artigo 30.º, n.º 3, deve exigir especificamente que os atos delegados da Comissão indiquem 
os elementos das condições a aplicar no âmbito da concessão de licenças e de acesso à 
informação, a fim de assegurar que os aspetos pertinentes sejam cobertos.

Alteração 679
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O procedimento a seguir quando 
uma CCP ou um espaço ou organização 
de negociação recusa concluir uma 
licença no período de três meses.

Or. en

Justificação

Deve ser previsto um procedimento a seguir no caso de uma CCP não negociar.

Alteração 680
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) As condições gerais de uma licença 
de duração limitada, a fim de testar um 
novo índice;

Or. en
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Justificação

Quando é criado um índice, pode ser prematuro conceder uma licença, mas convém que haja 
uma indicação do modo de funcionamento da derrogação.

Alteração 681
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º-A
Nos termos do artigo 9.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010, a 
AEVMM deve supervisionar os produtos 
de investimento, nomeadamente os 
depósitos estruturados e instrumentos 
financeiros que são comercializados, 
distribuídos ou vendidos na União. A 
AEVMM investiga, por isso, os produtos 
que são comercializados, distribuídos ou 
vendidos na União até …*. No caso de 
esta investigação revelar que um produto 
não cumpre os critérios definidos no 
artigo 31.º-A do presente regulamento, 
este produto não pode ser comercializado, 
distribuído ou vendido na União.
Qualquer novo produto que não tenha 
sido comercializado, distribuído ou 
vendido na União 12 meses antes da 
entrada em vigor do presente regulamento 
deve ser investigado pela AEVMM e só 
pode ser comercializado, distribuído ou 
vendido na União quando cumprir os 
critérios definidos no artigo 31.º-A do 
presente regulamento.
Os produtos financeiros que tenham sido 
comercializados, distribuídos ou vendidos 
na União antes da data de entrada em 
vigor do presente regulamento, mas o 
mais tardar 12 meses antes dessa data, 
podem ser comercializados, distribuídos 
ou vendidos como anteriormente até que a 
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AEVMM examine se cumprem os 
critérios de registo.
A investigação sobre os produtos 
financeiros negociados antes da entrada 
em vigor do presente regulamento deve 
estar concluída até …*.
_____________
*JO: Inserir a data correspondente a 24 
meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

É essencial que os mercados financeiros retomem a sua função principal: servir a economia 
real sem assumir riscos desnecessariamente elevados. Para o efeito, os produtos financeiros 
são sujeitos a autorização.

Alteração 682
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 31 – título

Texto da Comissão Alteração

Poderes de intervenção temporária da 
AEVMM

Poderes de intervenção da AEVMM

Or. en

Alteração 683
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – título

Texto da Comissão Alteração

Poderes de intervenção temporária da 
AEVMM

Poderes de intervenção da AEVMM
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Or. en

Alteração 684
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Nos temos do n.º 5 do artigo 9.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010, a 
AEVMM pode, se considerar por motivos 
razoáveis que se verificam as condições 
enunciadas nos números 2 e 3, proibir ou 
restringir temporariamente na União:

Nos termos do n.º 5 do artigo 9.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010, a 
AEVMM pode, em circunstâncias 
excecionais em que o regulador nacional 
não tenha atuado e se considerar por 
motivos razoáveis que se verificam as 
condições enunciadas nos números 2 e 3, 
proibir ou restringir temporariamente na 
União:

Or. en

Alteração 685
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A comercialização, distribuição ou 
venda de determinados instrumentos 
financeiros ou de instrumentos financeiros 
com determinadas características; ou

(a) A comercialização, distribuição ou 
venda de um dos instrumentos financeiros 
enumerados na secção C do anexo I da 
[nova Diretiva MiFID]; ou

Or. en

Justificação

O texto refere-se a determinados instrumentos financeiros e tipos de atividades ou práticas 
financeiras, sendo necessária mais clareza jurídica. O termo "determinados" deve ser 
substituído, de modo a ligar claramente os instrumentos financeiros aos investimentos 
enumerados no anexo I, secção C, do MIFID.
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Alteração 686
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Um determinado tipo de atividade ou 
prática financeira.

(b) Um determinado tipo de atividade ou 
prática financeira. Serão isentas das 
proibições e restrições previstas no 
presente artigo as transações em 
instrumentos derivados subscritas por 
empresas não financeiras que reduzam de 
forma objetivamente quantificável os 
riscos diretamente relacionados com a sua 
atividade empresarial ou com a gestão de 
liquidez e a gestão financeira.

Or. de

Justificação

O projeto legislativo alarga consideravelmente as competências da AEVMM e das 
autoridades nacionais de supervisão, e o exercício dessas competências terá consequências 
de relevo e não deliberadas nas estratégias de gestão de riscos das empresas não financeiras. 
A alteração exclui, por conseguinte, os derivados de cobertura de empresas não financeiras 
das medidas relativas à supervisão. Esta exclusão tem em conta o facto de que as transações 
em causa com derivados não apresentam qualquer risco para a estabilidade do sistema 
financeiro.

Alteração 687
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma proibição ou restrição pode ser 
aplicável em determinadas circunstâncias, 
ou estar sujeita a exceções, a definir pela 
AEVMM.

Uma proibição ou restrição pode ser 
aplicável em circunstâncias excecionais, a 
definir pela AEVMM.
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Or. en

Justificação

A AEVMM só deve tomar uma decisão nos termos do n.º 1 quando um instrumento financeiro 
ou uma atividade ou prática financeira suscitar grandes preocupações em matéria de 
proteção dos investidores, ou constituir uma séria ameaça ao funcionamento ordenado e à 
integridade dos mercados financeiros, ou à estabilidade da totalidade ou de parte do sistema 
financeiro, e depois de ter concluído uma análise oficial do mau funcionamento do mercado.

Alteração 688
Thomas Mann

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

Texto da Comissão Alteração

Os contratos de derivados de contrapartes 
não financeiras que sejam objetivamente 
mensuráveis relativamente à capacidade 
de reduzir riscos relacionados diretamente 
com a atividade comercial ou a atividade 
de financiamento de tesouraria, em 
conformidade com o [artigo 10.º] do 
Regulamento […] (EMIR), estão isentos 
da proibição ou restrição.

Or. en

Alteração 689
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As competências conferidas pelo nº 1 não 
se aplicam aos derivados de uma 
contraparte não financeira que, de uma 
forma objetivamente quantificável, 
reduzam os riscos diretamente 
relacionados com a atividade empresarial 
ou de financiamento empresarial dessa 
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contraparte ou de contrapartes não 
financeiras pertencentes ao seu grupo de 
empresas.

Or. de

Justificação

EMIR erkennt durch die Ausnahme von der Clearingverpflichtung zu Gunsten nicht-
finanzieller Firmen das Bedürfnis dieser Unternehmen für ein effizientes und nachhaltiges 
Risikomanagement, z.B. zur Reduzierung von Warenpreisrisiken, an. Allerdings weitet der 
Kommissionsvorschlag die Befugnisse der ESMA um erhebliche Eingriffsbefugnisse aus, so 
kann ESMA auch den Handel mit Derivaten zum Zwecke des Risikomanagement verbieten. 
Die Ausübung dieser Befugnisse würde somit die Risikomanagementstrategie und -tätigkeiten 
von nicht-finanziellen Unternehmen schwer beeinträchtigen bzw. schwer planbar machen. 
Daher nimmt die Änderung - entsprechend der EMIR - Derivatetransaktionen nicht-
finanzieller Unternehmen zum Zwecke des Risikomanagements von diesen 
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen aus.

Alteração 690
Burkhard Balz

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos termos do artigo 9.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010, a 
AEVMM deve apoiar as autoridades 
competentes no controlo dos produtos 
financeiros, nomeadamente depósitos 
estruturados e instrumentos financeiros 
que são comercializados, distribuídos ou 
vendidos na União antes de serem 
comercializados, distribuídos ou vendidos 
na União, em colaboração com as 
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 691
Thomas Mann
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A AEVMM só tomará uma decisão nos 
termos do n.º 1 se estiverem preenchidas 
todas as condições seguintes:

2. A AEVMM tomará uma decisão nos 
termos do n.º 1 se estiverem preenchidas 
todas as condições seguintes:

Or. en

Alteração 692
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A medida proposta destina-se a fazer 
face a uma ameaça à proteção dos 
investidores, ao funcionamento ordenado e 
integridade dos mercados financeiros ou à 
estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro da União;

(a) A medida proposta destina-se a fazer 
face a uma ameaça grave à proteção dos 
investidores, ao funcionamento ordenado e 
integridade dos mercados financeiros ou à 
estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro da União;

Or. en

Alteração 693
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A medida proposta destina-se a fazer 
face a uma ameaça à proteção dos 
investidores, ao funcionamento ordenado e 
integridade dos mercados financeiros ou à 
estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro da União;

(a) A medida proposta destina-se a fazer 
face a uma ameaça à proteção dos 
investidores, ao funcionamento ordenado, 
à utilidade económica e integridade dos 
mercados financeiros ou à estabilidade da 
totalidade ou de parte do sistema financeiro 
da União;
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Or. en

Alteração 694
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Uma ou várias autoridades 
competentes não tomaram medidas para 
lidar com a ameaça, ou as medidas que 
foram tomadas não são suficientes para 
lidar com a ameaça.

Suprimido

Or. en

Justificação

In view of the pan-European nature of most financial services, supervisory intervention 
should be equally effective throughout the EU. The intervention powers should thus be 
primarily attributed to ESMA in order to ensure a coordinated EU response to investor 
protection concerns or systemic risks. Vesting the intervention powers with national 
authorities bears the risk of further amplifying national differences as regards distribution of 
financial products and hence represents a real threat to the Single Market for financial 
services. It could also undermine the general regulatory approach by other EU Directives 
such as UCITS Directive and AIFMD. The UCITS Directive relies on the principle of funds 
receiving the EU passport for cross-border distribution on the basis of product authorisation 
by their home State competent authorities. This general qualification of UCITS for marketing 
to EU retail clients might be overruled under the proposed MiFID rules for product 
intervention.

Alteração 695
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Ao tomar as medidas referidas no presente 
artigo, a AEVMM deve ter em conta o 
grau em que cada medida:

Ao tomar as medidas referidas no presente 
artigo, a AEVMM deve, na medida do 
possível, velar por que cada medida:
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Or. en

Alteração 696
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se a autoridade competente ou as 
autoridades competentes tiverem tomado 
uma medida nos termos do artigo 32.º, a 
AEVMM pode tomar qualquer das 
medidas referidas no n.º 1 sem emitir o 
parecer a que se refere o artigo 33.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Consequência da alteração anterior.

Alteração 697
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º-A
Produtos aprovados para clientes não 

profissionais
A AEVMM pode estabelecer critérios para 
determinados produtos aprovados para os 
clientes não profissionais, a fim de 
assegurar a esses clientes um 
fornecimento suficiente de produtos 
financeiros facilmente compreensíveis e a 
baixo custo.
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Or. en

Alteração 698
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º-A
Todos os produtos financeiros devem ser 
examinados, registados e aceites pela 
AEVMM para serem comercializados, 
distribuídos ou vendidos na União. Os 
produtos que já existiam antes da entrada 
em vigor do presente regulamento devem 
ser protegidos, tal como previsto no artigo 
31.º, n.º -1, do presente regulamento.
A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação, que 
indiquem os critérios que devem ser 
examinados antes de um produto 
financeiro poder ser registado. Os 
critérios que devem ser examinados 
incluem os seguintes aspetos, embora sem 
a estes se limitarem:
- baixos riscos para a economia e a 
sociedade na sua globalidade;
- transparência do produto financeiro 
para o público, os participantes no 
mercado e as autoridades competentes;
- satisfação das necessidades da economia 
real;
- eventual causa ou aumento da 
volatilidade dos preços em qualquer 
mercado;
- eventual distorção da formação dos 
preços;
- eventual reforço de uma especulação 
excessiva.
Para registar um produto financeiro na 
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União, o emitente deve pagar uma 
comissão à AEVMM. Esta comissão deve 
estar relacionada com a complexidade do 
produto respetivo.
As comissões devem ser fixadas pela 
AEVMM e cobrir, pelo menos, dois terços 
dos custos decorrentes da investigação 
inicial para o registo dos produtos 
financeiros em causa.

Or. en

Alteração 699
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º-B
Acesso não discriminatório aos produtos 

financeiros para os intermediários 
independentes

Os emitentes devem colocar os produtos 
financeiros à disposição de todos os 
intermediários em igualdade de 
condições. 

Or. en

Alteração 700
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 31-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º-B
É proibida a comercialização, distribuição 
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e venda na União de produtos financeiros 
e fundos ligados à evolução do preço das 
mercadorias, bem como de produtos que 
contenham esses elementos.

Or. en

Justificação

Existem provas de que os produtos ligados à evolução do preço das mercadorias, cuja gestão 
seja ativa ou passiva, como, por exemplo, os fundos indexados, são uma das principais razões 
da grande volatilidade dos preços das mercadorias nos últimos anos. Para que os alimentos e 
as matérias-primas sejam fornecidos a preços razoáveis, é necessário proibir este tipo de 
produtos.

Alteração 701
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Uma autoridade competente pode proibir 
ou restringir, num dado Estado-Membro ou 
relativamente a um Estado-Membro:

1. Uma autoridade competente pode proibir 
ou restringir, num dado Estado-Membro ou 
relativamente a um Estado-Membro, a 
título excecional:

Or. en

Justificação

A autoridade competente só deve tomar uma decisão nos termos do n.º 1 quando um 
instrumento financeiro ou uma atividade ou prática financeira suscitar grandes preocupações 
em matéria de proteção dos investidores, ou constituir uma séria ameaça ao funcionamento 
ordenado e à integridade dos mercados financeiros, ou à estabilidade da totalidade ou de 
parte do sistema financeiro, e depois de ter concluído uma análise oficial do mau 
funcionamento do mercado.

Alteração 702
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A comercialização, distribuição ou 
venda de determinados instrumentos 
financeiros ou de instrumentos 
financeiros com determinadas 
características; ou

(a) A comercialização, distribuição ou 
venda de um dos instrumentos financeiros 
enumerados na secção C do anexo I da 
[nova Diretiva MiFID]; ou

Or. en

Justificação

O texto refere-se a certos instrumentos financeiros e tipos de atividades ou práticas 
financeiras, sendo necessária mais clareza jurídica. O termo "determinados" deve ser 
substituído, de modo a ligar claramente os instrumentos financeiros aos investimentos 
enumerados no anexo I, secção C, do MIFID.

Alteração 703
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 32 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As transações de instrumentos derivados 
de contrapartes não financeiras que sejam 
objetivamente mensuráveis relativamente 
à capacidade de reduzir riscos 
relacionados diretamente com a atividade 
comercial ou a atividade de 
financiamento de tesouraria, em 
conformidade com o [artigo 10.º] do 
Regulamento […] (EMIR), estão isentos 
da proibição ou restrição.

Or. en

Alteração 704
Werner Langen



AM\901887PT.doc 51/127 PE489.478v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As competências conferidas pelo nº 1 não 
se aplicam aos derivados de uma 
contraparte não financeira que, de uma 
forma objetivamente quantificável, 
reduzam os riscos diretamente 
relacionados com a atividade empresarial 
ou de financiamento empresarial dessa 
contraparte ou de contrapartes não 
financeiras pertencentes ao seu grupo de 
empresas.

Or. de

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 705
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Um instrumento financeiro ou uma 
atividade ou prática financeira suscita 
grandes preocupações em matéria de 
proteção dos investidores, ou constitui uma 
séria ameaça ao funcionamento ordenado e 
à integridade dos mercados financeiros, ou 
à estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro;

(a) Um produto de investimento, um 
instrumento financeiro ou uma atividade ou 
prática financeira suscita grandes 
preocupações em matéria de proteção dos 
investidores, ou constitui uma séria ameaça 
ao funcionamento ordenado e à integridade 
dos mercados financeiros, ou à estabilidade 
da totalidade ou de parte do sistema 
financeiro, ou um produto derivado tem 
um efeito negativo no mecanismo de 
formação dos preços no mercado 
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subjacente;

Or. en

Justificação

O "investimento" em produtos ou instrumentos financeiros que replicam índices aumentou 
consideravelmente nos últimos 10 anos, em particular no mercado de derivados. Estes 
produtos têm um comprovado efeito negativo no mecanismo de formação dos preços no 
mercado subjacente.

Alteração 706
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Um instrumento financeiro ou uma 
atividade ou prática financeira suscita 
grandes preocupações em matéria de 
proteção dos investidores, ou constitui uma 
séria ameaça ao funcionamento ordenado e 
à integridade dos mercados financeiros, ou 
à estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro;

(a) Um instrumento financeiro ou uma 
atividade ou prática financeira suscita 
grandes preocupações em matéria de 
proteção dos investidores, ou constitui uma 
séria ameaça ao funcionamento ordenado e 
à integridade dos mercados financeiros no 
Estado-Membro em questão;

Or. en

Justificação

As autoridades competentes só devem intervir se as preocupações disserem respeito à 
proteção dos investidores nacionais ou se existir um risco para o funcionamento ordenado 
dos mercados no território de um determinado Estado-Membro. As atividades ou práticas 
financeiras que constituem uma ameaça para a estabilidade financeira ou que colocam em 
perigo a proteção dos investidores ou a integridade dos mercados à escala pan-europeia 
requerem uma ação coordenada da AEVMM, nos termos do artigo 31.º.

Alteração 707
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Um instrumento financeiro ou uma 
atividade ou prática financeira suscita 
grandes preocupações em matéria de
proteção dos investidores, ou constitui uma 
séria ameaça ao funcionamento ordenado e 
à integridade dos mercados financeiros, ou 
à estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro;

(a) Um instrumento financeiro ou uma 
atividade ou prática financeira dá origem a 
lacunas na proteção dos pequenos
investidores, que só é possível colmatar 
por meio de uma proibição ou restrição, 
ou constitui uma séria ameaça ao 
funcionamento ordenado e à integridade 
dos mercados financeiros, ou à estabilidade 
da totalidade ou de parte do sistema 
financeiro;

Or. en

Alteração 708
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os objetivos de venda internos, as 
políticas de venda ou os incentivos 
monetários ou não monetários à venda de 
certos produtos não são conformes com a 
estrutura dos clientes de uma empresa de 
investimento ou incentivam os 
intermediários a vender aos investidores 
produtos que não lhes convêm;

Or. en

Alteração 709
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 32 – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Consultou devidamente as autoridades 
competentes de outros Estados-Membros 
suscetíveis de serem afetados de forma 
significativa pelas medidas; e

(d) Consultou devidamente os 
intervenientes no mercado relevantes e as 
autoridades competentes de outros 
Estados-Membros suscetíveis de serem 
afetados de forma significativa pelas 
medidas; e

Or. en

Alteração 710
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) As medidas não têm um efeito 
discriminatório sobre os serviços ou 
atividades desenvolvidos por outro 
Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Alteração 711
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) As medidas não têm um efeito 
discriminatório sobre os serviços ou 
atividades desenvolvidos por outro Estado-
Membro.

(e) As medidas não têm um efeito 
discriminatório sobre os serviços ou 
atividades desenvolvidos por outro Estado-
Membro. Serão isentas das proibições e 
restrições previstas no presente artigo as 
transações em instrumentos derivados 
subscritas por empresas não financeiras 
que reduzam de forma objetivamente 
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quantificável os riscos diretamente 
relacionados  com a sua atividade 
empresarial ou com a gestão de liquidez e 
a gestão financeira.

Or. de

Justificação

O projeto legislativo alarga consideravelmente as competências da AEVMM e das 
autoridades nacionais de supervisão, e o exercício dessas competências terá consequências 
de relevo e não deliberadas nas estratégias de gestão de riscos das empresas não financeiras. 
A alteração exclui, por conseguinte, das medidas de supervisão os derivados de cobertura de 
empresas não financeiras. Esta exclusão tem em conta o facto de que as transações em causa 
com derivados não apresentam qualquer risco para a estabilidade do sistema financeiro.

Alteração 712
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Antes de impor uma proibição ou 
restrição ao abrigo do n.º 1, a autoridade 
competente deve anunciar a sua intenção 
de proibir ou restringir um produto de 
investimento ou um instrumento 
financeiro.

Or. en

Alteração 713
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente só pode aplicar 
as medidas nos termos do presente artigo 

3. A autoridade competente só pode aplicar 
as medidas nos termos do presente artigo 
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se tiver fornecido por escrito a todas as 
outras autoridades competentes e à 
AEVMM, pelo menos um mês antes de as 
aplicar, os pormenores sobre:

se tiver fornecido por escrito à AEVMM, 
pelo menos um mês antes de as aplicar, os 
pormenores sobre:

Or. en

Alteração 714
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente só pode aplicar 
as medidas nos termos do presente artigo 
se tiver fornecido por escrito a todas as 
outras autoridades competentes e à
AEVMM, pelo menos um mês antes de as 
aplicar, os pormenores sobre:

3. A autoridade competente só pode aplicar 
as medidas nos termos do presente artigo 
se tiver consultado os intervenientes no 
mercado relevantes, todas as outras 
autoridades competentes e a AEVMM, e 
tiver publicado por escrito, os pormenores 
sobre:

Or. en

Alteração 715
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os dados em que baseou a sua decisão 
e em função dos quais se encontram 
reunidas as condições referidas no n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 716
Olle Schmidt
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em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) As medidas são proporcionadas, 
tendo em conta os seus efeitos prováveis 
sobre os investidores que possam deter, 
utilizar ou beneficiar do instrumento 
financeiro ou atividade financeira;

Or. en

Justificação

A decisão deve ter em conta os interesses do investidor.

Alteração 717
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando o tempo necessário para a 
consulta prevista no n.º 2, alínea c), e o 
prazo de um mês previsto no n.º 3 
puderem causar aos consumidores 
prejuízos irreversíveis, a autoridade 
competente pode tomar medidas ao abrigo 
do presente artigo, a título temporário, 
por um período não superior a três meses. 
Nesse caso, no momento em que intervém, 
a autoridade competente informa todas as 
outras autoridades e a AEVMM.

Or. en

Justificação

Esta alteração é apresentada na sequência de uma proposta do BEUC.
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Alteração 718
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão adotará, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar os 
critérios e os fatores a ter em conta pelas 
autoridades competentes para determinar 
os casos em que se verificam as ameaças à 
proteção dos investidores, ao 
funcionamento ordenado e à integridade 
dos mercados financeiros ou à estabilidade 
da totalidade ou de parte do sistema 
financeiro da União, referidas na alínea a) 
do n.º 2.

6. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação
destinadas a especificar os critérios e os 
fatores a ter em conta pelas autoridades 
competentes para determinar os casos em 
que se verificam as ameaças à proteção dos 
investidores, ao funcionamento ordenado e 
à integridade dos mercados financeiros ou 
à estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro da União, referidas na 
alínea a) do n.º 2.

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

Or. en

Justificação

Dado que esta questão diz respeito à supervisão, é mais apropriado que seja a AEVMM a 
elaborar projetos de normas técnicas de regulamentação.

Alteração 719
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 32-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A
Inovação dos produtos

Quando lançam produtos de investimento 
ou produtos estruturados destinados aos 
pequenos investidores, as empresas de 
investimento devem assegurar o respeito 
das medidas de governação pertinentes 
em matéria de produtos, como exigido 
pela autoridade nacional competente para 
impedir a entrada no mercado de 
produtos inadequados. A governação em 
matéria de produtos deve incluir, no 
mínimo, uma gestão adequada dos riscos 
e avaliações regulares do desempenho dos 
produtos.

Or. en

Alteração 720
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A
Proibição de certos instrumentos 

financeiros
As autoridades competentes nacionais 
devem proibir a comercialização, a 
distribuição e a venda de todos os 
instrumentos financeiros que replicam os 
índices das mercadorias. Esta medida 
produz efeitos seis meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento.

Or. en
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Justificação

Os mercados de derivados sobre mercadorias estão cada vez mais ligados à especulação 
financeira e os preços das mercadorias são cada vez mais determinados por fatores que não 
a oferta e a procura. A proibição de produtos como as réplicas de índices de mercadorias –
que permitem aos investidores especular nos mercados de mercadorias sem deterem os 
instrumentos subjacentes – seria um primeiro passo na direção certa. 

Alteração 721
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A AEVMM desempenhará um papel de 
facilitação e coordenação relativamente às 
medidas tomadas pelas autoridades 
competentes ao abrigo do artigo 32.º. Em 
especial, a AEVMM deve garantir que as 
medidas tomadas pelas autoridades 
competentes sejam justificadas e 
proporcionadas e, se necessário, que essas 
mAEVMMs autoridades seguem uma 
abordagem coerente.

1. A AEVMM desempenhará um papel de 
facilitação e coordenação relativamente às 
medidas tomadas pelas autoridades 
competentes ao abrigo dos artigos 32.º e 
32.º-A. Em especial, a AEVMM deve 
garantir que as medidas tomadas pelas 
autoridades competentes sejam justificadas 
e proporcionadas e, se necessário, que 
essas autoridades sigam uma abordagem 
coerente.

Or. en

Alteração 722
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A AEVMM desempenhará um papel de 
facilitação e coordenação relativamente às 
medidas tomadas pelas autoridades 
competentes ao abrigo do artigo 32.º. Em 
especial, a AEVMM deve garantir que as 
medidas tomadas pelas autoridades 

1. A AEVMM desempenhará um papel de 
facilitação e coordenação relativamente às 
medidas tomadas pelas autoridades 
competentes ao abrigo do artigo 32.º. A 
AEVMM deve garantir que, se necessário, 
as autoridades competentes sigam uma 
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competentes sejam justificadas e 
proporcionadas e, se necessário, que essas 
mAEVMMs autoridades seguem uma 
abordagem coerente.

abordagem coerente.

Or. en

Alteração 723
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A AEVMM desempenhará um papel de 
facilitação e coordenação relativamente às 
medidas tomadas pelas autoridades 
competentes ao abrigo do artigo 32.º. Em 
especial, a AEVMM deve garantir que as 
medidas tomadas pelas autoridades 
competentes sejam justificadas e 
proporcionadas e, se necessário, que essas 
mAEVMMs autoridades seguem uma 
abordagem coerente.

1. A AEVMM desempenhará um papel de 
facilitação e coordenação relativamente às 
medidas tomadas pelas autoridades 
competentes ao abrigo do artigo 32.º. Em 
especial, a AEVMM deve garantir que as 
medidas tomadas pelas autoridades 
competentes sejam justificadas e 
proporcionadas e limitadas às 
circunstâncias em que preocupações em 
matéria de proteção dos investidores ou 
uma ameaça ao funcionamento ordenado 
e à integridade dos mercados financeiros 
surgem principalmente no território de 
um determinado Estado-Membro.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes só devem intervir se as preocupações disserem respeito à 
proteção dos investidores nacionais ou se existir um risco para o funcionamento ordenado 
dos mercados no território de um determinado Estado-Membro. As atividades ou práticas 
financeiras que constituem uma ameaça para a estabilidade financeira ou que colocam em 
perigo a proteção dos investidores ou a integridade dos mercados à escala pan-europeia 
requerem uma ação coordenada da AEVMM, nos termos do artigo 31.º.

Alteração 724
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após ser notificada, nos termos do 
artigo 32.º, de qualquer medida imposta 
nos termos desse artigo, a AEVMM deve 
emitir um parecer sobre se considera a 
proibição ou restrição justificada e 
proporcionada. Se a AEVMM considerar 
que são necessárias medidas por parte de 
outras autoridades competentes para lidar 
com o risco, deve declará-lo no seu 
parecer. O parecer deve ser publicado no 
sítio Web da AEVMM.

2. Após ser notificada, nos termos dos 
artigos 32.º e 32.º-A, de qualquer medida 
imposta nos termos desse artigo, a 
AEVMM deve emitir um parecer sobre se 
considera a proibição ou restrição 
justificada e proporcionada. Se a ESMA 
considerar que são necessárias medidas por 
parte de outras autoridades competentes, 
deve declará-lo no seu parecer. O parecer 
deve ser publicado no sítio Web da 
AEVMM.

Or. en

Alteração 725
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após ser notificada, nos termos do artigo 
32.º, de qualquer medida imposta nos 
termos desse artigo, a AEVMM deve 
emitir um parecer sobre se considera a 
proibição ou restrição justificada e 
proporcionada. Se a AEVMM considerar 
que são necessárias medidas por parte de 
outras autoridades competentes para lidar 
com o risco, deve declará-lo no seu 
parecer. O parecer deve ser publicado no 
sítio Web da AEVMM.

2. Após ser notificada, nos termos do artigo 
32.º, de qualquer medida imposta nos 
termos desse artigo, a AEVMM deve, no 
prazo de um mês, emitir um parecer sobre 
se considera a proibição ou restrição 
justificada e proporcionada e se as 
preocupações em matéria de proteção dos 
investidores ou a ameaça ao 
funcionamento ordenado e à integridade 
dos mercados financeiros se limita ao 
território do Estado-Membro em causa. 
Se a AEVMM considerar que é necessária 
uma ação coordenada da AEVMM ao 
abrigo do artigo 31.º para lidar com o 
risco, deve declará-lo no seu parecer. Neste 
caso, a autoridade competente que emite a 
notificação deve abster-se de quaisquer 
medidas ao abrigo do artigo 32.º. O 
parecer deve ser publicado no sítio Web da 
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AEVMM.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes só devem intervir se as preocupações disserem respeito à 
proteção dos investidores nacionais ou se existir um risco para o funcionamento ordenado 
dos mercados no território de um determinado Estado-Membro. As atividades ou práticas 
financeiras que constituem uma ameaça para a estabilidade financeira ou que colocam em 
perigo a proteção dos investidores ou a integridade dos mercados à escala pan-europeia 
requerem uma ação coordenada da AEVMM, nos termos do artigo 31.º.

Alteração 726
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Capítulo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Posições Gestão das posições e posições

Or. en

Alteração 727
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A AEVMM desempenhará um papel de 
facilitação e coordenação relativamente às 
medidas tomadas pelas autoridades 
competentes ao abrigo da alínea i) do n.º 2 
do artigo 71.º e das alíneas f) e g) do n.º 1 
do artigo 72.º da Diretiva [nova MIFID]. 
Em especial, a AEVMM deve garantir que 
as autoridades competentes seguem uma 
abordagem coerente relativamente a 

1. A AEVMM desempenhará um papel de 
facilitação e coordenação relativamente às 
medidas tomadas pelas autoridades 
competentes ao abrigo da alínea i) do n.º 2 
do artigo 71.º e das alíneas f) e g) do 
artigo 72.º da Diretiva [nova MIFID]. Em 
especial, a AEVMM deve garantir que as 
autoridades competentes seguem uma 
abordagem coerente relativamente a 
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quando podem ser exercidos esses poderes, 
à natureza e ao âmbito das medidas 
impostas e à duração e acompanhamento 
de todas as medidas.

quando podem ser exercidos esses poderes, 
à natureza e ao âmbito das medidas 
impostas e à duração e acompanhamento 
de todas as medidas.

Or. en

Justificação

O artigo 72.º da Diretiva MIFID só tem um parágrafo.

Alteração 728
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após receber a notificação de uma 
medida, nos termos do n.º 5 do artigo 83.º 
da Diretiva [nova MIFID], a AEVMM 
deve registar a medida e as razões por que 
foi tomada. No que se refere a medidas ao 
abrigo das alíneas f) e g) do n.º 1 do artigo 
72.º da Diretiva [nova MIFID], a AEVMM 
deve publicar e manter no seu sítio Web 
uma base de dados com resumos das 
medidas em vigor, que inclua informações 
sobre a entidade ou categoria de entidades 
envolvidas, os instrumentos financeiros 
aplicáveis, quaisquer medidas ou limiares 
quantitativos como o número máximo de 
contratos que qualquer entidade pode 
celebrar até ser atingido o limite, todas as 
eventuais isenções e as respetivas razões.

2. Após receber a notificação de uma 
medida, nos termos do n.º 5 do artigo 83.º 
da Diretiva [nova MIFID], a AEVMM 
deve registar a medida e as razões por que 
foi tomada. No que se refere a medidas ao 
abrigo das alíneas f) e g) do artigo 72.º da 
Diretiva [nova MIFID], a ESMA deve 
publicar e manter no seu sítio Web uma 
base de dados com resumos das medidas 
em vigor, que inclua informações sobre a 
entidade ou categoria de entidades 
envolvidas, os instrumentos financeiros 
aplicáveis, quaisquer medidas ou limiares 
quantitativos como o número máximo de 
posições abertas que qualquer entidade 
pode deter até ser atingido o limite, todas 
as eventuais isenções e as respetivas 
razões.

Or. en

Justificação

Um limiar não se deve referir ao número de contratos que uma entidade pode celebrar. Se se 
aplicar um limite aos derivados sobre mercadorias, o mesmo deve dizer respeito às posições 
abertas.
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Alteração 729
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após receber a notificação de uma 
medida, nos termos do n.º 5 do artigo 83.º 
da Diretiva [nova MIFID], a AEVMM 
deve registar a medida e as razões por que 
foi tomada. No que se refere a medidas ao 
abrigo das alíneas f) e g) do n.º 1 do artigo 
72.º da Diretiva [nova MIFID], a AEVMM 
deve publicar e manter no seu sítio Web 
uma base de dados com resumos das 
medidas em vigor, que inclua informações 
sobre a entidade ou categoria de entidades 
envolvidas, os instrumentos financeiros 
aplicáveis, quaisquer medidas ou limiares 
quantitativos como o número máximo de 
contratos que qualquer entidade pode 
celebrar até ser atingido o limite, todas as 
eventuais isenções e as respetivas razões.

2. Após receber a notificação de uma 
medida, nos termos do n.º 5 do artigo 83.º 
da Diretiva [nova MIFID], a AEVMM 
deve registar a medida e as razões por que 
foi tomada. No que se refere a medidas ao 
abrigo das alíneas f) e g) do n.º 1 do artigo 
72.º da Diretiva [nova MIFID], a AEVMM 
deve publicar e manter no seu sítio Web 
uma base de dados com resumos das 
medidas em vigor, que inclua informações 
sobre a entidade ou categoria de entidades 
envolvidas, os instrumentos financeiros 
aplicáveis, quaisquer medidas ou limiares 
quantitativos ou qualitativos como o 
número máximo de contratos e os valores 
de mercado e nocionais de posições brutas 
e abertas que qualquer entidade pode 
celebrar até ser atingido o limite, todas as 
eventuais isenções e as respetivas razões.

Or. en

Alteração 730
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Nos termos do n.º 5 do artigo 9.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010, sempre 
que as condições referidas no n.º 2 estejam 
cumpridas a AEVMM tomará uma ou 
mais das seguintes medidas:

1. Nos termos do n.º 5 do artigo 9.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010, sempre 
que as condições referidas no n.º 2 estejam 
cumpridas a AEVMM toma uma ou mais 
das seguintes medidas:
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Or. en

Alteração 731
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Nos termos do n.º 5 do artigo 9.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010, sempre 
que as condições referidas no n.º 2 estejam 
cumpridas a AEVMM tomará uma ou 
mais das seguintes medidas:

1. Nos termos do n.º 5 do artigo 9.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010, sempre 
que uma das condições referidas no n.º 2 
esteja cumprida a AEVMM tomará uma 
ou mais das seguintes medidas:

Or. en

Alteração 732
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Pedir informações à entidade, incluindo 
toda a documentação pertinente sobre a 
dimensão e a finalidade de uma posição ou 
exposição realizada através de 
instrumentos derivados];

(a) Pedir informações à entidade, categoria 
de entidades ou empresa(s) de 
investimento, incluindo toda a 
documentação pertinente sobre a dimensão 
e a finalidade de uma posição ou exposição 
realizada através de instrumentos 
derivados;

Or. en

Alteração 733
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Depois de analisar a informação obtida, 
pedir a essa entidade que tome medidas no 
sentido de reduzir a dimensão da posição 
ou da exposição;

(b) Depois de analisar a informação obtida, 
pedir a essa entidade que tome medidas no 
sentido de reduzir a dimensão da posição 
ou da exposição ou eliminá-la;

Or. en

Alteração 734
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Depois de analisar a informação obtida, 
pedir a essa entidade que tome medidas no 
sentido de reduzir a dimensão da posição 
ou da exposição;

(b) Depois de analisar a informação obtida, 
pedir a essa entidade, categoria de 
entidades ou empresa(s) de investimento
que tome medidas no sentido de reduzir a 
dimensão da posição ou da exposição;

Or. en

Alteração 735
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Depois de analisar a informação obtida, 
pedir a essa entidade que tome medidas no 
sentido de reduzir a dimensão da posição 
ou da exposição;

(b) Depois de analisar a informação obtida, 
pedir a essa entidade ou categoria de 
investidores que tome medidas no sentido 
de reduzir a dimensão da posição ou da 
exposição;

Or. en
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Alteração 736
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Limitar a participação de uma entidade 
em transações de instrumentos derivados 
sobre mercadorias.

(c) Limitar a participação de uma entidade, 
categoria de entidades ou empresa(s) de 
investimento em transações de 
instrumentos derivados sobre mercadorias.

Or. en

Justificação

Quando não for possível às autoridades competentes intervir para impedir uma distorção da 
função de determinação dos preços dos mercados de derivados sobre mercadorias, ou não o 
fizerem, a AEVMM deve intervir, incluindo através da aplicação de limites ao número de 
contratos que uma entidade ou uma categoria de entidades pode concluir ou deter.

Alteração 737
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Limitar a participação de uma entidade 
em transações de instrumentos derivados 
sobre mercadorias.

(c) Limitar a participação de uma entidade 
em transações de instrumentos derivados 
sobre mercadorias ou proibir novas 
categorias de contratos.

Or. en

Alteração 738
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) As transações de instrumentos 
derivados de contrapartes não financeiras 
que sejam objetivamente mensuráveis 
relativamente à capacidade de reduzir 
riscos relacionados diretamente com a 
atividade comercial ou a atividade de 
financiamento de tesouraria, em 
conformidade com o [artigo 10.º] do 
Regulamento […] (EMIR), estão isentos 
da proibição ou restrição.

Or. en

Alteração 739
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Serão isentas das proibições e 
restrições previstas no presente artigo as 
transações em instrumentos derivados 
subscritas por empresas não financeiras 
que reduzam de forma objetivamente 
quantificável os riscos diretamente 
relacionados  com a sua atividade 
empresarial ou com a gestão de liquidez e 
a gestão financeira.

Or. de

Justificação

O projeto legislativo alarga consideravelmente as competências da AEVMM e das 
autoridades nacionais de supervisão, e o exercício dessas competências terá consequências 
de relevo e não deliberadas nas estratégias de gestão de riscos das empresas não financeiras. 
A alteração exclui, por conseguinte, das medidas relativas à supervisão os derivados de 
cobertura de empresas não financeiras. Esta exclusão tem em conta o facto de que as 
transações em causa com derivados não apresentam qualquer risco para a estabilidade do 
sistema financeiro.
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Alteração 740
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Aplicar limites ao número de 
contratos de instrumentos derivados sobre 
mercadorias que uma entidade, categoria 
de entidades ou empresa(s) de 
investimento pode celebrar durante um 
determinado período.

Or. en

Alteração 741
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As competências conferidas pelo nº 1 não 
se aplicam aos derivados de uma 
contraparte não financeira que, de uma 
forma objetivamente quantificável, 
reduzam os riscos diretamente 
relacionados com a atividade empresarial 
ou de financiamento empresarial dessa 
contraparte ou de contrapartes não 
financeiras pertencentes ao seu grupo de 
empresas.

Or. de

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 



AM\901887PT.doc 71/127 PE489.478v01-00

PT

ser capazes de encontrar e comprar derivados à medida das suas necessidades específicas 
nos mercados OTC.

Alteração 742
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM só tomará uma decisão nos 
termos do n.º 1 se estiverem preenchidas 
todas as condições seguintes:

A AEVMM tomará uma decisão nos 
termos do n.º 1 se estiverem preenchidas 
todas as condições seguintes:

Or. en

Alteração 743
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM só tomará uma decisão nos 
termos do n.º 1 se estiverem preenchidas 
todas as condições seguintes:

A AEVMM tomará uma decisão nos 
termos do n.º 1 se estiverem preenchidas 
todas as condições seguintes:

Or. en

Alteração 744
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM só tomará uma decisão nos 
termos do n.º 1 se estiverem preenchidas 

Sem prejuízo das medidas previstas no 
artigo 59.º da Diretiva MIFID, a AEVMM 
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todas as condições seguintes: só tomará uma decisão nos termos do n.º 1 
se estiverem preenchidas uma ou várias 
das condições seguintes:

Or. en

Alteração 745
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As medidas referidas nas alíneas a) a c) 
do n.º 1 destinam-se a fazer frente a uma 
ameaça ao funcionamento ordenado e à 
integridade dos mercados financeiros, 
incluindo no que se refere a mecanismos de 
entrega de mercadorias, ou à estabilidade 
da totalidade ou de parte do sistema 
financeiro da União;

(a) As medidas referidas nas alíneas a) a c) 
do n.º 1 destinam-se a impedir abusos de 
mercado, reduzir ou eliminar a 
especulação excessiva, fazer frente a uma 
ameaça ao funcionamento ordenado, à 
integridade dos mercados financeiros e à 
formação de preços ordenada, incluindo 
no que se refere a mecanismos de entrega 
de mercadorias e à determinação de 
preços para o mercado de mercadorias 
subjacente, ou à estabilidade da totalidade 
ou de parte do sistema financeiro;

Or. en

Justificação

Quando não for possível às autoridades competentes intervir para impedir uma distorção da 
função de determinação dos preços dos mercados de derivados sobre mercadorias, ou não o
fizerem, a AEVMM deve intervir, incluindo através da aplicação de limites ao número de 
contratos que uma entidade ou uma categoria de entidades pode concluir ou deter.

Alteração 746
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) As medidas referidas nas alíneas a) a c) 
do n.º 1 destinam-se a fazer frente a uma 
ameaça ao funcionamento ordenado e à 
integridade dos mercados financeiros, 
incluindo no que se refere a mecanismos de 
entrega de mercadorias, ou à estabilidade 
da totalidade ou de parte do sistema 
financeiro da União;

(a) As medidas referidas nas alíneas a) a c) 
do n.º 1 destinam-se a fazer frente a uma 
ameaça ao funcionamento eficaz e
ordenado e à integridade dos mercados 
financeiros, incluindo no que se refere a 
mecanismos de entrega de mercadorias, 
que conduza a uma especulação excessiva 
e à manipulação do mercado, a uma 
maior volatilidade ou distorção na 
formação dos preços, ou a uma ameaça à 
estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro da União ou à distorção 
das funções de gestão dos riscos nos 
mercados de mercadorias;

Or. en

Alteração 747
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Resolve de forma significativa a 
ameaça ao funcionamento ordenado e à 
integridade dos mercados financeiros ou 
dos mecanismos de entrega de 
mercadorias, à estabilidade da totalidade 
ou de parte do sistema financeiro na União, 
ou melhora significativamente a 
capacidade das autoridades competentes 
para controlar a ameaça;

(a) Resolve de forma significativa a 
ameaça ao funcionamento ordenado e à 
integridade dos mercados financeiros ou 
dos mecanismos de entrega de 
mercadorias, à estabilidade da totalidade 
ou de parte do sistema financeiro na União, 
ou melhora significativamente a 
capacidade das autoridades competentes 
para controlar a ameaça, e, em particular, 
o grau em que a medida:
(i) apoia a liquidez necessária para 
facilitar transações que reduzem 
objetivamente os riscos diretamente 
ligados às atividades comerciais 
relacionadas com a mercadoria;
(ii) evita abusos de mercado;
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(iii) apoia condições adequadas de 
formação dos preços e de liquidação;
(iv) assegura a determinação dos preços 
no mercado físico;
(v) impede a constituição de posições que 
distorçam o mercado.

Or. en

Alteração 748
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Resolve de forma significativa a
ameaça ao funcionamento ordenado e à 
integridade dos mercados financeiros ou 
dos mecanismos de entrega de 
mercadorias, à estabilidade da totalidade 
ou de parte do sistema financeiro na União, 
ou melhora significativamente a 
capacidade das autoridades competentes 
para controlar a ameaça;

(a) Impede de forma significativa abusos 
de mercado, reduz ou elimina a 
especulação excessiva, responde à ameaça 
à formação de preços ordenada, ao 
funcionamento ordenado e à integridade 
dos mercados financeiros ou dos 
mecanismos de entrega de mercadorias e à 
determinação de preços para o mercado 
de mercadorias subjacente, ou à 
estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro na União, ou melhora 
significativamente a capacidade das 
autoridades competentes para controlar a 
ameaça;

Or. en

Alteração 749
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Resolve de forma significativa a 
ameaça ao funcionamento ordenado e à 
integridade dos mercados financeiros ou 
dos mecanismos de entrega de 
mercadorias, à estabilidade da totalidade 
ou de parte do sistema financeiro na União, 
ou melhora significativamente a 
capacidade das autoridades competentes 
para controlar a ameaça;

(a) Resolve a ameaça ao funcionamento 
eficaz e ordenado e à integridade dos 
mercados financeiros ou dos mecanismos 
de entrega de mercadorias, à estabilidade 
da totalidade ou de parte do sistema 
financeiro na União, ou melhora a 
capacidade das autoridades competentes 
para controlar a ameaça;

Or. en

Alteração 750
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Não tem um efeito prejudicial sobre a 
eficiência dos mercados financeiros, 
incluindo a redução da liquidez nesses 
mercados ou a criação de incerteza entre 
os intervenientes no mercado, que seja 
desproporcionado relativamente aos seus 
benefícios.

(c) Não tem um efeito prejudicial sobre a 
eficiência dos mercados financeiros e dos 
mercados de mercadorias subjacentes, 
incluindo em matéria de distorção da 
função de determinação dos preços, que 
seja desproporcionado relativamente aos 
seus benefícios.

Or. en

Justificação

Quando não for possível às autoridades competentes intervir para impedir uma distorção da 
função de determinação dos preços dos mercados de derivados sobre mercadorias, ou não o 
fizerem, a AEVMM deve intervir, incluindo através da aplicação de limites ao número de 
contratos que uma entidade ou uma categoria de entidades pode concluir ou deter.

Alteração 751
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Não tem um efeito prejudicial sobre a 
eficiência dos mercados financeiros, 
incluindo a redução da liquidez nesses 
mercados ou a criação de incerteza entre os 
intervenientes no mercado, que seja 
desproporcionado relativamente aos seus 
benefícios.

(c) Não tem um efeito prejudicial sobre a 
eficiência dos mercados financeiros, 
incluindo a redução da liquidez necessária 
às transações de cobertura de boa-fé
nesses mercados ou a criação de incerteza 
entre os intervenientes no mercado, que 
seja desproporcionado relativamente aos 
seus benefícios.

Or. en

Alteração 752
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes de decidir adotar ou reconduzir 
qualquer medida referida no n.º 1, a 
AEVMM deverá notificar as autoridades 
competentes relevantes da medida que 
propõe. No caso de um pedido ao abrigo 
das alíneas a) ou b) do n.º 1, a notificação 
deverá incluir a identidade da entidade ou 
entidades a quem o pedido foi dirigido e 
informações pormenorizadas sobre as 
respetivas razões. No caso de uma medida 
ao abrigo da alínea c) do n.º 1, a 
notificação deverá incluir informações 
sobre a entidade ou categoria de entidades 
envolvidas, os instrumentos financeiros 
aplicáveis, as medidas quantitativas 
relevantes como o número máximo de 
contratos que a entidade ou categoria de 
entidades em questão podem celebrar, e as 
razões para tal.

4. Antes de decidir adotar ou reconduzir 
qualquer medida referida no n.º 1, a 
AEVMM deverá notificar as autoridades 
competentes relevantes da medida que 
propõe. No caso de um pedido ao abrigo 
das alíneas a) ou b) do n.º 1, a notificação 
deverá incluir a identidade da entidade ou 
entidades a quem o pedido foi dirigido e 
informações pormenorizadas sobre as 
respetivas razões. No caso de uma medida 
ao abrigo da alínea c) do n.º 1, a 
notificação deverá incluir informações 
sobre a entidade ou categoria de entidades 
envolvidas, os instrumentos financeiros 
aplicáveis, as medidas quantitativas 
relevantes como o número máximo de 
posições abertas que a entidade ou 
categoria de entidades em questão podem 
deter, e as razões para tal.

Or. en
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Justificação

Um limiar não se deve referir ao número de contratos que uma pessoa pode celebrar. Se se 
aplicar um limite aos derivados sobre mercadorias, o mesmo deve dizer respeito às posições 
abertas.

Alteração 753
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A AEVMM deve publicar no seu sítio 
Web um aviso relativo a qualquer decisão 
de impor ou renovar qualquer medida 
referida na alínea c) do n.º 1. Este aviso 
deverá incluir informações sobre a pessoa 
ou categoria de pessoas envolvidas, os 
instrumentos financeiros aplicáveis, as 
medidas quantitativas relevantes como o 
número máximo de contratos que a pessoa 
ou categoria de pessoas em questão podem 
celebrar, e as razões para tal.

6. A AEVMM deve publicar no seu sítio 
Web um aviso relativo a qualquer decisão 
de impor ou renovar qualquer medida 
referida na alínea c) do n.º 1. Este aviso 
deverá incluir informações sobre a pessoa 
ou categoria de pessoas envolvidas, os 
instrumentos financeiros aplicáveis, as 
medidas quantitativas relevantes como o 
número máximo de posições abertas que a 
pessoa ou categoria de pessoas em questão 
podem deter, e as razões para tal.

Or. en

Justificação

Um limiar não se deve referir ao número de contratos que uma pessoa pode celebrar. Se se 
aplicar um limite aos derivados sobre mercadorias, o mesmo deve dizer respeito às posições 
abertas.

Alteração 754
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A AEVMM deve publicar no seu sítio 6. A AEVMM deve publicar no seu sítio 
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Web um aviso relativo a qualquer decisão 
de impor ou renovar qualquer medida 
referida na alínea c) do n.º 1. Este aviso 
deverá incluir informações sobre a pessoa 
ou categoria de pessoas envolvidas, os 
instrumentos financeiros aplicáveis, as 
medidas quantitativas relevantes como o 
número máximo de contratos que a pessoa 
ou categoria de pessoas em questão podem 
celebrar, e as razões para tal.

Web um aviso relativo a qualquer decisão 
de impor ou renovar qualquer medida 
referida na alínea c) do n.º 1. Este aviso 
deverá incluir informações sobre a pessoa 
ou categoria de pessoas envolvidas, os 
instrumentos financeiros aplicáveis, as 
medidas quantitativas e qualitativas 
relevantes como o número máximo de 
contratos e o valor da posição bruta ou 
aberta que a pessoa ou categoria de 
pessoas em questão podem celebrar, e as 
razões para tal.

Or. en

Alteração 755
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes de decidir adotar ou reconduzir 
qualquer medida referida no n.º 1, a 
AEVMM deverá notificar as autoridades 
competentes relevantes da medida que 
propõe. No caso de um pedido ao abrigo 
das alíneas a) ou b) do n.º 1, a notificação 
deverá incluir a identidade da entidade ou 
entidades a quem o pedido foi dirigido e 
informações pormenorizadas sobre as 
respetivas razões. No caso de uma medida 
ao abrigo da alínea c) do n.º 1, a 
notificação deverá incluir informações 
sobre a entidade ou categoria de entidades 
envolvidas, os instrumentos financeiros 
aplicáveis, as medidas quantitativas 
relevantes como o número máximo de 
contratos que a entidade ou categoria de 
entidades em questão podem celebrar, e as 
razões para tal.

4. Antes de decidir adotar ou reconduzir 
qualquer medida referida no n.º 1, a 
AEVMM deverá notificar as autoridades 
competentes relevantes da medida que 
propõe. No caso de um pedido ao abrigo 
das alíneas a) ou b) do n.º 1, a notificação 
deverá incluir a identidade da entidade ou 
entidades a quem o pedido foi dirigido e 
informações pormenorizadas sobre as 
respetivas razões. No caso de uma medida 
ao abrigo da alínea c) do n.º 1, a 
notificação deverá incluir informações 
sobre a entidade ou categoria de entidades 
envolvidas, os instrumentos financeiros 
aplicáveis, as medidas quantitativas e 
qualitativas relevantes como o número 
máximo de contratos e o valor da posição 
bruta ou aberta que a entidade ou 
categoria de entidades em questão podem 
celebrar, e as razões para tal.

Or. en
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Alteração 756
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A AEVMM reapreciará as medidas que 
aplicar nos termos da alínea c) do n.º 1 com 
a regularidade conveniente e pelo menos a 
cada três meses. Se a medida não for 
renovada depois desse período de três 
meses, caduca automaticamente. Os 
números 2 a 8 são aplicáveis em caso de 
renovação de uma medida.

8. A AEVMM reapreciará as medidas que 
aplicar nos termos da alínea c) do n.º 1 com 
a regularidade conveniente e pelo menos a 
cada três meses. Os números 2 a 8 são 
aplicáveis em caso de renovação de uma 
medida.

Or. en

Alteração 757
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A Comissão adotará, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar os 
critérios e os fatores a ter em conta pela 
AEVMM para determinar os casos em que 
se verificam as ameaças ao 
funcionamento ordenado e à integridade 
dos mercados financeiros, incluindo no 
que se refere a mecanismos de entrega de 
mercadorias, ou à estabilidade da 
totalidade ou de parte do sistema 
financeiro na União referidas na alínea a) 
do n.º 2.

10. A AEVMM apresentará projetos de 
normas técnicas de regulamentação 
destinados a especificar as medidas, os 
critérios e os fatores que terá em conta 
para determinar se as circunstâncias
referidas na alínea a) do n.º 2 se verificam.

Or. en
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Alteração 758
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 10 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresentará à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [31 de dezembro de 
2012].
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o n.º 10, 
nos termos dos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 759
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Para desempenhar com eficácia as 
suas funções em relação aos mercados de 
mercadorias e coordenar as atividades de 
supervisão entre as entidades nacionais 
competentes para esses mercados, a 
AEVMM deve criar um departamento 
específico para as mercadorias.

Or. en

Alteração 760
Pascal Canfin
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-B. A AEVMM deve elaborar, em 
estreita coordenação com o CERS e 
outros supervisores setoriais relevantes da 
União e países terceiros, projetos de 
normas técnicas de regulamentação que 
especifiquem um conjunto de indicadores 
e limiares necessários para o controlo das 
características dos mercados de 
mercadorias subjacentes, bem como a 
informação pormenorizada e agregada a 
facultar pelos intervenientes no mercado, 
mercados regulamentados, MTF, OTF, 
operadores OTC e repositórios de 
transações autorizados ao abrigo do 
Regulamento [EMIR] às autoridades 
competentes relevantes, à AEVMM e ao 
CERS.
Estes indicadores devem ser utilizados, em 
particular, pelas autoridades competentes 
e pelo departamento de mercadorias da 
AEVMM, para proceder a um exame 
aprofundado, regular e pormenorizado 
dos padrões de produção, consumo, 
intermediação, transporte, níveis de
inventários estimados e oficiais, incluindo 
contratos pré-pagos, capacidades de 
reserva, tendências da oferta e da procura 
a longo prazo dos mercados de 
mercadorias subjacentes, bem como da 
volatilidade dos mercados e dos padrões 
de correlação com outros ativos e 
categorias de ativos.
A AEVMM deve apresentar à Comissão 
projetos relativos a essas normas técnicas 
de regulamentação até [31 de dezembro 
de 2012].
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o n.º 2, 
nos termos dos artigos 10.º a 14.º do 
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Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 761
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Título 8

Texto da Comissão Alteração

Prestação de serviços sem existência de 
sucursais por empresas de países terceiros

Prestação de serviços por empresas de 
países terceiros

Or. en

Alteração 762
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Título 8

Texto da Comissão Alteração

Prestação de serviços sem existência de 
sucursais por empresas de países terceiros

Prestação de serviços ou atividades sem 
existência de sucursais por empresas de 
países terceiros

Or. en

Alteração 763
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 36 – título

Texto da Comissão Alteração

Disposições gerais Prestação de serviços sem registo 
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Or. en

Alteração 764
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. Uma empresa de um país terceiro 
pode prestar serviços de investimento e/ou 
exercer atividades de investimento, em 
conjunto com serviços auxiliares, junto de 
entidades reconhecidas como contrapartes 
elegíveis para efeitos do disposto no artigo 
30.º da [nova Diretiva MIFID], que 
estejam estabelecidas num 
Estado-Membro, sem ser através de uma 
sucursal nesse Estado-Membro e sem 
solicitar uma autorização nesse 
Estado-Membro ao abrigo da referida 
Diretiva ou um registo ao abrigo do artigo 
36.º do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Cabe às empresas regulamentadas da UE (e aos organismos governamentais) determinar o 
nível de proteção de que necessitam e a qualidade das contrapartes com que negoceiam. A 
grande quantidade de contrapartes de países terceiros que podem solicitar o registo 
simplesmente porque negoceiam com contrapartes elegíveis da UE dificultará grandemente a 
tarefa dos supervisores nacionais.

Alteração 765
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º -1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

-1-A. Quando uma empresa de 
investimento autorizada nos termos da 
[nova Diretiva MIFID], uma instituição 
de crédito autorizada nos termos da 
Diretiva 2006/48/CE que preste serviços 
de investimento ou exerça atividades de 
investimento, uma sociedade gestora 
autorizada nos termos da Diretiva 
2009/65/CE ou um gestor de fundos de 
investimento alternativos autorizado nos 
termos da Diretiva 2011/61/UE delegar 
funções, incluindo serviços de 
investimento, numa empresa de um país 
terceiro, em conformidade com as 
disposições aplicáveis das referidas 
Diretivas, a empresa do país terceiro pode 
prestar serviços de investimento à 
entidade que delega as suas funções, sem 
ser através de uma sucursal no 
Estado-Membro em que essa entidade está 
estabelecida e sem solicitar uma 
autorização nesse Estado-Membro ao 
abrigo da [nova Diretiva MIFID] ou um 
registo ao abrigo do artigo 36.º do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

As empresas regulamentadas podem delegar um vasto leque de serviços, incluindo a gestão 
dos investimentos e a custódia e administração de instrumentos financeiros, em empresas de 
países terceiros.

Alteração 766
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de países terceiros só
podem prestar os serviços enumerados no 
artigo 30.º da Diretiva [nova MIFID] a 
contrapartes elegíveis estabelecidas na 
União sem o estabelecimento de uma 
sucursal, se estiverem inscritas no registo 
de empresas de países terceiros mantido 
pela AEVMM, nos termos do artigo 37.º.

1. As empresas de países terceiros podem 
prestar serviços de investimento e/ou 
exercer atividades de investimento, em 
conjunto com serviços auxiliares, junto de 
clientes profissionais na aceção da secção 
I do anexo II da Diretiva [nova MIFID]
estabelecidos num Estado-Membro, sem 
ser através de uma sucursal nesse 
Estado-Membro e sem solicitar uma 
autorização nesse Estado-Membro ao 
abrigo da referida Diretiva, se estiverem 
inscritas no registo de empresas de países 
terceiros mantido pela AEVMM, nos 
termos do artigo 37.º.

Or. en

Justificação

Em grande número de casos, é impossível exigir que todos os contratos celebrados com 
investidores da UE sejam submetidos ao direito da União. Mesmo limitar esta disposição à 
jurisdição pode causar dificuldades em certos casos, como, por exemplo, nos contratos de 
garantia em que pode ser difícil negociar a cláusula relativa à jurisdição.

Alteração 767
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de países terceiros só 
podem prestar os serviços enumerados no 
artigo 30.º da Diretiva [nova MIFID] a 
contrapartes elegíveis estabelecidas na 
União sem o estabelecimento de uma 
sucursal, se estiverem inscritas no registo 
de empresas de países terceiros mantido 
pela AEVMM, nos termos do artigo 37.º.

1. As empresas de países terceiros só 
podem prestar os serviços enumerados no 
artigo 30.º da Diretiva [nova MIFID] a 
contrapartes elegíveis e clientes 
profissionais estabelecidos na União sem o 
estabelecimento de uma sucursal, se 
estiverem inscritas no registo de empresas 
de países terceiros mantido pela AEVMM, 
nos termos do artigo 37.º.

Or. en
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Alteração 768
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de países terceiros só
podem prestar os serviços enumerados no 
artigo 30.º da Diretiva [nova MIFID] a 
contrapartes elegíveis estabelecidas na 
União sem o estabelecimento de uma 
sucursal, se estiverem inscritas no registo 
de empresas de países terceiros mantido 
pela AEVMM, nos termos do artigo 37.º.

1. As empresas de países terceiros podem 
prestar os serviços de investimento 
enumerados a contraparte elegíveis e a 
clientes profissionais na aceção da secção 
I do anexo II da Diretiva .../... /UE [nova 
MIFID] estabelecidos na União sem o 
estabelecimento de uma sucursal, se 
estiverem inscritas no registo de empresas 
de países terceiros mantido pela AEVMM, 
nos termos do artigo 37.º.

Or. en

Alteração 769
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de países terceiros só
podem prestar os serviços enumerados no 
artigo 30.º da Diretiva [nova MIFID] a 
contrapartes elegíveis estabelecidas na 
União sem o estabelecimento de uma 
sucursal, se estiverem inscritas no registo 
de empresas de países terceiros mantido 
pela AEVMM, nos termos do artigo 37.º.

1. As empresas de países terceiros podem 
prestar os serviços enumerados no anexo I, 
secção A, da Diretiva [nova MIFID], com 
exceção dos serviços enumerados nos 
pontos 8 a 10, a contrapartes elegíveis,
apenas se estas estiverem estabelecidas na 
União com uma sucursal e se estiverem 
inscritas no registo de empresas de países 
terceiros mantido pela AEVMM, de 
acordo com uma decisão de equivalência 
adotada nos termos do artigo 37.º.

Or. en
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Alteração 770
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de países terceiros só 
podem prestar os serviços enumerados no 
artigo 30.º da Diretiva [nova MIFID] a 
contrapartes elegíveis estabelecidas na 
União sem o estabelecimento de uma 
sucursal, se estiverem inscritas no registo 
de empresas de países terceiros mantido 
pela AEVMM, nos termos do artigo 37.º.

1. As empresas de países terceiros só 
podem prestar os conselhos de 
investimento enumerados no anexo I, 
secção A, da Diretiva [nova MIFID] a 
contrapartes elegíveis e clientes 
profissionais estabelecidos na União sem o 
estabelecimento de uma sucursal, se 
estiverem inscritas no registo de empresas 
de países terceiros mantido pela AEVMM, 
nos termos do artigo 37.º.

Or. en

Alteração 771
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A sucursal deve ser estabelecida no 
Estado-Membro em que a empresa de um 
país terceiro tem a sua atividade mais 
importante e deve estar sujeita à 
supervisão da autoridade competente do 
país em que está estabelecida.
Devem ser instituídos mecanismos de 
cooperação entre a AEVMM e a 
autoridade competente do país terceiro. 
Devem existir mecanismos de cooperação 
entre a autoridade competente do Estado-
Membro em que a sucursal está 
estabelecida e a autoridade competente do 
país terceiro.

Or. en
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Alteração 772
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A AEVMM só pode registar uma 
empresa de um país terceiro que se tenha 
candidatado a prestar serviços e atividades 
de investimento na União, ao abrigo do n.º 
1, quando estiverem preenchidas as 
seguintes condições:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 773
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A Comissão adota uma decisão em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 37.º;

(a) A Comissão adota uma decisão em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 37.º, 
que reconheça que o quadro prudencial e 
de conduta das empresas do país terceiro 
tem um efeito equivalente;

Or. en

Alteração 774
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) A empresa está autorizada, na 
jurisdição em que se encontra estabelecida, 
a prestar os serviços de investimento ou a 
exercer as atividades de investimento a 
prestar na União e está sujeita a 
mecanismos eficazes de supervisão e de 
aplicação das regras, que asseguram o 
cumprimento dos requisitos aplicáveis 
nesse país terceiro;

(b) A empresa está autorizada, na 
jurisdição em que a sua sede se encontra 
estabelecida, a prestar os serviços de 
investimento ou a exercer as atividades de 
investimento a prestar na União e está 
sujeita a mecanismos eficazes de 
supervisão e de aplicação das regras, que 
asseguram o cumprimento dos requisitos 
aplicáveis nesse país terceiro;

Or. en

Alteração 775
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A empresa de um país terceiro referida no 
n.º 1 deve apresentar a sua candidatura à 
AEVMM, depois de a Comissão ter 
adotado a decisão a que se refere o artigo 
37.,º determinando que o quadro jurídico e 
de supervisão do país terceiro em que essa 
empresa está autorizada é equivalente aos 
requisitos descritos no n.º 1 do artigo 37.º.

A empresa de um país terceiro que queira 
prestar serviços de investimento ou 
exercer atividades de investimento ao 
abrigo do n.º 1 deve apresentar a sua 
candidatura à AEVMM, depois de a 
Comissão ter adotado a decisão a que se 
refere o artigo 37.º, determinando que o 
quadro jurídico e de supervisão do país 
terceiro em que essa empresa está 
autorizada é equivalente aos requisitos 
descritos no n.º 1 do artigo 37.º no que se 
refere às questões prudenciais e de 
conduta das empresas.

Or. en

Alteração 776
Sylvie Goulard
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As empresas de países terceiros que 
prestem serviços nos termos do presente 
artigo devem, antes da prestação de 
quaisquer serviços de investimento, 
informar os clientes estabelecidos na 
União de que não lhes é permitido prestar 
serviços a clientes que não sejam 
contrapartes elegíveis e de que não estão 
sujeitas a supervisão na União. Devem 
indicar o nome e o endereço da 
autoridade competente responsável pela 
supervisão no país terceiro.

Suprimido

Or. en

Alteração 777
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As empresas de países terceiros que 
prestem serviços nos termos do presente 
artigo devem, antes da prestação de 
quaisquer serviços de investimento, 
informar os clientes estabelecidos na União 
de que não lhes é permitido prestar 
serviços a clientes que não sejam 
contrapartes elegíveis e de que não estão 
sujeitas a supervisão na União. Devem 
indicar o nome e o endereço da autoridade 
competente responsável pela supervisão no 
país terceiro.

As empresas de países terceiros que 
prestem serviços ou exerçam atividades
nos termos do presente artigo devem, antes 
da prestação de quaisquer serviços de 
investimento ou do exercício de quaisquer 
atividades de investimento, informar os 
clientes estabelecidos na União de que, 
com exceção do que é permitido pelas 
disposições nacionais aplicáveis adotadas 
nos termos do artigo 36.º-B da Diretiva 
[nova MIFID], não lhes é permitido 
prestar serviços de investimento ou 
exercer atividades de investimento a que a 
Diretiva [nova MIFID] se aplica na 
União a clientes que não sejam os clientes 
profissionais a que se refere o n.º 1 e de 
que não estão sujeitas a supervisão na 
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União. Devem indicar o nome e o endereço 
da autoridade competente responsável pela 
supervisão no país terceiro.

Or. en

Alteração 778
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As informações a que se refere o segundo 
parágrafo devem ser prestadas por escrito 
e de forma visível.

Suprimido

Or. en

Alteração 779
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Qualquer entidade estabelecida na União 
deve poder, por sua iniciativa exclusiva, 
contratar serviços de investimento de uma 
empresa de um país terceiro não registada 
nos termos do n.º 1.

Qualquer entidade estabelecida na União 
deve poder contratar, por sua iniciativa, 
serviços de investimento de uma empresa 
de um país terceiro não registada nos 
termos do n.º 1.

Or. en

Justificação

Por razões de segurança jurídica, convém deixar claro que as entidades estabelecidas na 
União podem solicitar serviços a empresas de países terceiros sem restrições. Deve ser 
mantida a possibilidade de transmitir informações e material de investigação.



PE489.478v01-00 92/127 AM\901887PT.doc

PT

Alteração 780
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Qualquer entidade estabelecida na União 
deve poder, por sua iniciativa exclusiva, 
contratar serviços de investimento de uma 
empresa de um país terceiro não registada 
nos termos do n.º 1.

Qualquer entidade estabelecida na União 
deve poder, por sua iniciativa exclusiva, 
contratar serviços de investimento de uma 
empresa de um país terceiro não registada 
nos termos do n.º 1. Uma iniciativa de 
uma pessoa individual não dá à empresa 
de um país terceiro o direito de vender 
novas categorias de produtos a essa 
pessoa.

Or. en

Justificação

A comercialização passiva deve ser autorizada, mas não deve abrir caminho à 
comercialização ativa de qualquer produto, incluindo categorias de investimento muito 
diferentes.

Alteração 781
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Qualquer entidade estabelecida na União 
deve poder, por sua iniciativa exclusiva, 
contratar serviços de investimento de uma 
empresa de um país terceiro não registada 
nos termos do n.º 1.

Qualquer entidade estabelecida na União 
deve poder, por sua iniciativa exclusiva, 
contratar serviços de investimento de uma 
empresa de um país terceiro. Nesse caso, 
os serviços não devem ser considerados 
como sendo prestados no território da 
União. As empresas de países terceiros 
devem informar as entidades que 
solicitam os seus serviços de que não 
estão autorizadas a prestar serviços na 
União e não estão sujeitas a supervisão na 
União. Estas informações devem ser 
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prestadas de forma clara.
As empresas de países terceiros não são 
autorizadas a angariar clientes na União, 
nem a promover ou fazer publicidade dos 
serviços ou atividades de investimento, 
bem como de serviços auxiliares na 
União.
As empresas de países terceiros só são 
autorizadas a angariar clientes ou a 
promover ou fazer publicidade dos 
serviços ou atividades de investimento, 
bem como de serviços auxiliares na União 
junto de entidades consideradas 
contrapartes elegíveis na União, na 
condição de as empresas de países 
terceiros estarem registadas em 
conformidade com os artigos 36.º e 37.º.

Or. en

Alteração 782
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As empresas de investimento e os 
operadores de mercado de países terceiros 
que prestam serviços a contrapartes 
elegíveis ao abrigo do presente artigo 
estão sujeitas aos requisitos previstos nos 
artigos 19.º, 20.º, 21.º, 22.º e 23.º do 
presente regulamento. 

Or. en

Justificação

In order to ensure market integrity and transparency as well as a level playing field, the rules 
proposed for EU investment firms must be imposed on 3rd country investment firms providing 
services to eligible counterparties, including public transparency and transaction reporting 
(articles 19, 20, 21, 22 and 23). The eligible counterparty regime for EU investment firms 
imposes essential market-facing obligations, such as transparency and transaction reporting. 
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By contrast, these obligations are not imposed on 3rd country investment firms providing the 
same service. Therefore, crucial parts of trading activity carried out by 3rd country 
investment firms would take place without transparency to the public or to the supervisors. 
This would have a detrimental effect on price formation and market oversight.

Alteração 783
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quaisquer litígios entre empresas de 
países terceiros e investidores da UE serão 
resolvidos de acordo com a legislação de 
um Estado-Membro e sob jurisdição desse
Estado-Membro.

5. As empresas de países terceiros que 
prestam serviços ou exercem atividades 
em conformidade com o presente artigo 
devem oferecer aos clientes estabelecidos 
na União, antes da prestação de serviços 
de investimento ou do exercício de 
atividades de investimento, a possibilidade 
de submeter quaisquer litígios 
relacionados com esses serviços ou 
atividades à jurisdição de um tribunal ou 
tribunal arbitral de um Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Em grande número de casos, é impossível exigir que todos os contratos celebrados com 
investidores da UE sejam submetidos ao direito da União. Mesmo limitar esta disposição à 
jurisdição pode causar dificuldades em certos casos, como, por exemplo, nos contratos de 
garantia em que pode ser difícil negociar a cláusula relativa à jurisdição.

Alteração 784
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São delegados na Comissão poderes para 
adotar normas técnicas regulamentares

A AEVMM deve elaborar projetos de
normas técnicas de execução que 
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que especifiquem a informação que as 
empresas requerentes de países terceiros 
devem fornecer à AEVMM nas suas 
candidaturas ao registo, em conformidade 
com o n.º 3, e os modelos de informação a 
prestar nos termos do n.º 4.

especifiquem: a informação que as 
empresas de países terceiros devem 
fornecer à AEVMM nas suas candidaturas 
ao registo, em conformidade com o n.º 3, 
e:

(a) Os modelos de informação a prestar nos 
termos do n.º 4, e
(b) Todas as informações necessárias a 
prestar nos termos do artigo 37.º. 

Or. en

Alteração 785
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As normas técnicas regulamentares a que 
se refere o primeiro parágrafo devem ser 
adotadas nos termos dos artigos 10.º a 14.º 
do Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

A AEVMM deve apresentar à Comissão 
esses projetos de normas técnicas de 
execução até [... ]. É delegado na 
Comissão o poder de adotar as normas 
técnicas de execução 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 786
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresentará à Comissão um 
projeto para essas normas técnicas 
regulamentares até [].

Suprimido
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Or. en

Alteração 787
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar, em conformidade 
com o procedimento referido no artigo 
42.º, uma decisão em que estipule que o 
quadro jurídico e de supervisão de um país 
terceiro garante que as empresas 
autorizadas nesse país terceiro cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos 
equivalentes aos requisitos estabelecidos 
na Diretiva [MIFID], no presente 
Regulamento e na Diretiva 2006/49/EC 
[Diretiva relativa à adequação de fundos 
próprios] e nas respetivas medidas de 
execução, e que o quadro jurídico desse 
país terceiro concede um direito recíproco
equivalente de registo e prevê um regime 
de prestação de serviços pelas empresas de 
investimento autorizadas nesse país 
terceiro que é conforme com aquela 
diretiva.

A Comissão pode adotar, em conformidade 
com o procedimento referido no artigo 
42.º, uma decisão em que estipule que o 
quadro jurídico e de supervisão de um país 
terceiro garante que as empresas 
autorizadas nesse país terceiro cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos no 
que se refere às questões prudenciais e de 
conduta das empresas equivalentes aos 
requisitos nesta matéria estabelecidos na 
Diretiva [MIFID], no presente 
Regulamento e na Diretiva 2006/49/EC 
[Diretiva relativa à adequação de fundos 
próprios] e nas respetivas medidas de 
execução, e que o quadro jurídico desse 
país terceiro concede um direito efetivo
equivalente de registo e prevê um regime 
de prestação de serviços pelas empresas de 
investimento autorizadas nesse país 
terceiro que é conforme com aquela 
diretiva.

Or. en

Justificação

A exigência de um "direito recíproco equivalente" do quadro prudencial pode ser usado 
contra as empresas da UE. O texto deve estar em consonância com o Regulamento EMIR. 
Nas disposições correspondentes do Regulamento EMIR, não constam referências explícitas 
a "reciprocidade", ver o artigo 23.º, n.º 3 ("reconhecimento … efetivamente equivalente"), o 
artigo 3.º, n.º 2, e o artigo 23.º, n.º 2. Ver também o artigo 28.º, n.º 5, do Regulamento MiFIR 
("reconhecimento equivalente efetivo"). O texto do artigo 37.º, n.º 1, deve ser adaptado em 
conformidade.
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Alteração 788
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar, em conformidade 
com o procedimento referido no artigo 
42.º, uma decisão em que estipule que o 
quadro jurídico e de supervisão de um país 
terceiro garante que as empresas 
autorizadas nesse país terceiro cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos 
equivalentes aos requisitos estabelecidos 
na Diretiva [MIFID], no presente 
Regulamento e na Diretiva 2006/49/EC 
[Diretiva relativa à adequação de fundos 
próprios] e nas respetivas medidas de 
execução, e que o quadro jurídico desse 
país terceiro concede um direito recíproco 
equivalente de registo e prevê um regime 
de prestação de serviços pelas empresas 
de investimento autorizadas nesse país 
terceiro que é conforme com aquela 
diretiva.

A Comissão pode adotar, em conformidade 
com o procedimento referido no artigo 
42.º, uma decisão em que estipule que o 
quadro jurídico e de supervisão de um país 
terceiro garante que as empresas 
autorizadas nesse país terceiro cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos 
equivalentes aos requisitos estabelecidos 
na Diretiva [MIFID], no presente 
Regulamento e na Diretiva 2006/49/EC 
[Diretiva relativa à adequação de fundos 
próprios] e nas respetivas medidas de 
execução.

Or. en

Justificação

A reciprocidade não está garantida e é contrária às disposições da OMC. Num momento em 
que é necessário investimento externo na UE, não faz sentido erguer barreiras comerciais.

Alteração 789
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar, em conformidade 
com o procedimento referido no artigo 
42.º, uma decisão em que estipule que o 

A Comissão deve adotar, até 31 de 
dezembro de 2014, em conformidade com 
o procedimento referido no artigo 42.º, 
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quadro jurídico e de supervisão de um país 
terceiro garante que as empresas 
autorizadas nesse país terceiro cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos 
equivalentes aos requisitos estabelecidos 
na Diretiva [MIFID], no presente 
Regulamento e na Diretiva 2006/49/EC 
[Diretiva relativa à adequação de fundos 
próprios] e nas respetivas medidas de 
execução, e que o quadro jurídico desse 
país terceiro concede um direito recíproco 
equivalente de registo e prevê um regime 
de prestação de serviços pelas empresas de 
investimento autorizadas nesse país 
terceiro que é conforme com aquela 
diretiva.

uma decisão em que estipule que o quadro 
jurídico e de supervisão de um país terceiro 
garante que as empresas autorizadas nesse 
país terceiro cumprem requisitos 
juridicamente vinculativos equivalentes aos 
requisitos estabelecidos na Diretiva 
[MIFID], no presente Regulamento e na 
Diretiva 2006/49/EC [Diretiva relativa à 
adequação de fundos próprios] e nas 
respetivas medidas de execução, e que o 
quadro jurídico desse país terceiro concede 
um direito recíproco equivalente de registo 
e prevê um regime de prestação de serviços 
pelas empresas de investimento autorizadas 
nesse país terceiro que é conforme com 
aquela diretiva.

Or. en

Alteração 790
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar, em conformidade 
com o procedimento referido no artigo 
42.º, uma decisão em que estipule que o 
quadro jurídico e de supervisão de um país 
terceiro garante que as empresas 
autorizadas nesse país terceiro cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos 
equivalentes aos requisitos estabelecidos 
na Diretiva [MIFID], no presente 
Regulamento e na Diretiva 2006/49/EC 
[Diretiva relativa à adequação de fundos 
próprios] e nas respetivas medidas de 
execução, e que o quadro jurídico desse 
país terceiro concede um direito recíproco 
equivalente de registo e prevê um regime 
de prestação de serviços pelas empresas 
de investimento autorizadas nesse país 
terceiro que é conforme com aquela 
diretiva.

A Comissão pode adotar, em conformidade 
com o procedimento referido no artigo 
42.º, uma decisão em que estipule que o 
quadro jurídico e de supervisão de um país 
terceiro garante que as empresas 
autorizadas nesse país terceiro cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos 
equivalentes aos requisitos estabelecidos 
na Diretiva [MIFID], no presente 
Regulamento e na Diretiva 2006/49/EC 
[Diretiva relativa à adequação de fundos 
próprios] e nas respetivas medidas de 
execução, e que são aplicáveis regras 
fundamentais que garantam uma 
supervisão e uma estabilidade 
equivalentes.
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Or. en

Alteração 791
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar, em conformidade 
com o procedimento referido no artigo 
42.º, uma decisão em que estipule que o 
quadro jurídico e de supervisão de um país 
terceiro garante que as empresas 
autorizadas nesse país terceiro cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos 
equivalentes aos requisitos estabelecidos 
na Diretiva [MIFID], no presente 
Regulamento e na Diretiva 2006/49/EC 
[Diretiva relativa à adequação de fundos 
próprios] e nas respetivas medidas de 
execução, e que o quadro jurídico desse 
país terceiro concede um direito recíproco 
equivalente de registo e prevê um regime 
de prestação de serviços pelas empresas 
de investimento autorizadas nesse país 
terceiro que é conforme com aquela 
diretiva.

A Comissão deve adotar, em conformidade 
com o procedimento referido no artigo 
42.º, n.º 2, uma decisão sobre a 
equivalência do país terceiro, quando 
estiverem preenchidas as seguintes 
condições:

(a) O quadro jurídico e de supervisão de 
um país terceiro garante que as empresas 
autorizadas nesse país terceiro cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos 
equivalentes aos requisitos estabelecidos 
na Diretiva [MIFID], no presente 
Regulamento e na Diretiva 2006/49/EC e 
nas respetivas medidas de execução, e

(b) O referido país terceiro prevê o 
reconhecimento recíproco equivalente do 
quadro prudencial aplicável a empresas 
de investimento autorizadas em 
conformidade com o presente 
regulamento, incluindo um acesso 
recíproco para as empresas da UE, para 
que estas possam prestar serviços 
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semelhantes a contrapartes elegíveis nesse 
país terceiro. 
A Comissão deve, em primeiro lugar, 
consultar a AEVMM para a emissão, no 
prazo de três meses, de um parecer 
vinculativo sobre a equivalência do 
quadro prudencial do país terceiro.

Or. en

Alteração 792
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O quadro prudencial e de supervisão de um 
país terceiro pode ser considerado 
equivalente caso satisfaça todas as 
seguintes condições:

O quadro prudencial e de conduta das 
empresas de um país terceiro deve ser 
considerado como tendo efeitos 
equivalentes caso satisfaça todas as 
seguintes condições:

Or. en

Alteração 793
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O quadro prudencial e de supervisão de um 
país terceiro pode ser considerado 
equivalente caso satisfaça todas as 
seguintes condições:

O quadro prudencial de um país terceiro 
pode ser considerado como tendo efeitos 
equivalentes caso satisfaça todas as 
seguintes condições:

Or. en
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Justificação

A redação proposta está em consonância com o Regulamento EMIR.

Alteração 794
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O quadro prudencial e de supervisão de um 
país terceiro pode ser considerado 
equivalente caso satisfaça todas as 
seguintes condições:

O quadro prudencial de um país terceiro 
pode ser considerado como tendo efeitos 
equivalentes caso satisfaça todas as 
seguintes condições:

Or. en

Alteração 795
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Uma decisão da Comissão ao abrigo 
do presente número pode ser limitada a 
uma ou várias categorias de empresas. 
Neste caso, uma empresa de um país 
terceiro pode ser registada nos termos do 
artigo 36.º se pertencer a uma categoria 
coberta pela decisão da Comissão.

Or. en

Alteração 796
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) O país terceiro aplica condições de 
acesso recíproco para as empresas de 
investimento estabelecidas na UE e foi 
aplicado um regime de reconhecimento 
mútuo nesse país terceiro.

Or. en

Alteração 797
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º-A
Serviços prestados ou atividades exercidas 
através de uma sucursal localizada fora 

do país terceiro em que a sede está 
estabelecida

1. Quando uma empresa de um país 
terceiro prestar os serviços de 
investimento ou exercer as atividades de 
investimento em questão através de uma 
sucursal estabelecida num país terceiro 
que não o país em que a sede está 
localizada, aplicam-se os artigos 36.º e 
37.º como se as referências ao país 
terceiro em que a sede da empresa está 
estabelecida incluíssem uma referência ao 
país terceiro em que a sucursal está 
localizada, na medida pertinente, tendo 
em conta a repartição das 
responsabilidades de supervisão entre os 
dois países terceiros.
2. Quando uma empresa de um país 
terceiro prestar os serviços de 
investimento ou exercer as atividades de 
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investimento em questão através de uma 
sucursal estabelecida num Estado-
Membro e autorizada em virtude do artigo 
46.º-A [nova Diretiva MIFID], o artigo 
36.º, n.º 4, deve ser modificado para 
permitir à empresa submeter a sucursal à 
supervisão da autoridade competente do 
Estado-Membro em que a sucursal está 
estabelecida.

Or. en

Justificação

De momento, não há indicações claras sobre o modo como as disposições da proposta da 
Comissão se aplicam quando a empresa de um país terceiro presta serviços ou exerce 
atividades na UE através de uma sucursal noutro país terceiro. A presente alteração 
proporciona uma clarificação e segurança jurídica.

Alteração 798
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM registará as empresas não 
comunitárias às quais é permitido fornecer 
serviços de investimento ou exercer 
atividades de investimento na União, nos 
termos do artigo 36.º. Esse registo deve 
estar acessível ao público no sítio Web da 
AEVMM e conter informações sobre os 
serviços ou as atividades que as empresas 
não comunitárias estão autorizadas a 
prestar e as referências da autoridade 
competente responsável pela sua 
supervisão no país terceiro em questão.

A AEVMM registará as empresas de 
países terceiros às quais é permitido 
fornecer serviços de investimento ou 
exercer atividades de investimento na 
União, nos termos do artigo 36.º. Esse 
registo deve estar acessível ao público no 
sítio Web da AEVMM e conter 
informações sobre os serviços ou as 
atividades que as empresas de países 
terceiros estão autorizadas a prestar ou 
exercer e as referências da autoridade 
competente responsável pela sua 
supervisão no país terceiro em questão.

Or. en
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Justificação

A presente alteração adapta o texto à definição de empresa de país terceiro que figura no 
artigo 2.º.

Alteração 799
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM registará as empresas não 
comunitárias às quais é permitido fornecer 
serviços de investimento ou exercer 
atividades de investimento na União, nos 
termos do artigo 36.º. Esse registo deve
estar acessível ao público no sítio Web da 
AEVMM e conter informações sobre os 
serviços ou as atividades que as empresas 
não comunitárias estão autorizadas a 
prestar e as referências da autoridade 
competente responsável pela sua 
supervisão no país terceiro em questão.

A AEVMM registará as empresas não 
comunitárias às quais é permitido fornecer 
serviços de investimento ou exercer 
atividades de investimento na União, nos 
termos dos artigos 36.º e 37.º. Esse registo 
deve estar acessível ao público no sítio 
Web da AEVMM e conter informações 
sobre os serviços ou as atividades que as 
empresas não comunitárias estão 
autorizadas a prestar e as referências da 
autoridade competente responsável pela 
sua supervisão na União Europeia.

Or. en

Alteração 800
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Se estiverem preenchidas as condições 
previstas no n.º 2, a AEVMM revogará a 
inscrição no registo de uma empresa não 
comunitária feita nos termos do artigo 38.º, 
sempre que:

1. A AEVMM revogará a inscrição no 
registo de uma empresa não comunitária 
feita nos termos do artigo 38.º, sempre que: 

Or. en
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Alteração 801
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A AEVMM tiver motivos 
fundamentados, baseados em provas 
documentais, para acreditar que, na 
prestação de serviços de investimento ou 
no exercício de atividades de investimento, 
a empresa não comunitária age de forma 
claramente prejudicial aos interesses dos 
investidores ou ao funcionamento 
ordenado dos mercados;

(a) A AEVMM tiver motivos 
fundamentados, baseados em provas 
documentais, para acreditar que, na 
prestação de serviços de investimento ou 
no exercício de atividades de investimento, 
os países terceiros agem de forma 
claramente prejudicial aos interesses dos 
investidores ou ao funcionamento 
ordenado dos mercados;

Or. en

Justificação

É importante que os operadores do mercado grossista da UE, como as contrapartes elegíveis 
e os investidores profissionais, possam ter acesso a serviços de países terceiros nas condições 
estabelecidas nos artigos 35.º-A e 36.º.

Alteração 802
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A AEVMM tiver motivos 
fundamentados, baseados em provas 
documentais, para acreditar que, na 
prestação de serviços de investimento ou 
no exercício de atividades de investimento, 
a empresa não comunitária age de forma 
claramente prejudicial aos interesses dos 
investidores ou ao funcionamento 
ordenado dos mercados;

(a) A AEVMM tiver motivos 
fundamentados, baseados em provas 
documentais, para acreditar que, na 
prestação de serviços de investimento ou 
no exercício de atividades de investimento, 
a empresa não comunitária age de forma 
prejudicial aos interesses dos investidores 
ou ao funcionamento ordenado dos 
mercados;
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Or. en

Alteração 803
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A AEVMM tiver motivos 
fundamentados, baseados em provas 
documentais, para acreditar que, na 
prestação de serviços de investimento ou 
no exercício de atividades de investimento, 
a empresa não comunitária violou as 
disposições que lhe são aplicáveis no país 
terceiro, com base nas quais a Comissão 
adotou a decisão nos termos do n.º 1 do 
artigo 37.º.

(b) A AEVMM tiver motivos 
fundamentados, baseados em provas 
documentais, para acreditar que, na 
prestação de serviços de investimento ou 
no exercício de atividades de investimento, 
a empresa de um país terceiro violou as 
disposições que lhe são aplicáveis no país
terceiro em que a sua sede está 
estabelecida ou através da qual presta 
serviços e exerce atividades, com base nas 
quais a Comissão adotou a decisão nos 
termos do n.º 1 do artigo 37.º.

Or. en

Justificação

É importante que os operadores do mercado grossista da UE, como as contrapartes elegíveis 
e os investidores profissionais, possam ter acesso a serviços de países terceiros nas condições 
estabelecidas nos artigos 35.º-A e 36.º.

Alteração 804
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A AEVMM tiver motivos 
fundamentados, baseados em provas 
documentais, para acreditar que, na 
prestação de serviços de investimento ou 
no exercício de atividades de investimento, 

(b) A AEVMM tiver motivos 
fundamentados, baseados em provas 
documentais, para acreditar que, na 
prestação de serviços de investimento ou 
no exercício de atividades de investimento, 
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a empresa não comunitária violou as 
disposições que lhe são aplicáveis no país 
terceiro, com base nas quais a Comissão 
adotou a decisão nos termos do n.º 1 do 
artigo 37.º.

a empresa não comunitária violou as 
disposições que lhe são aplicáveis no país 
terceiro, com base nas quais a Comissão 
adotou a decisão nos termos do n.º 1 do 
artigo 37.º.

A revogação pode ser solicitada à 
AEVMM pela autoridade competente de 
qualquer Estado-Membro em que a 
empresa de um país terceiro presta um 
serviço.

Or. en

Alteração 805
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A AEVMM apresentou a questão à 
autoridade competente do país terceiro e 
essa autoridade competente não tomou as 
medidas adequadas necessárias para 
proteger os investidores e o bom 
funcionamento dos mercados na União, ou 
não foi capaz de demonstrar que a empresa 
do país terceiro em questão cumpre os 
requisitos que lhe são aplicáveis no país 
terceiro;

(a) A AEVMM apresentou a questão à 
autoridade competente do país terceiro e a
autoridade competente desse país terceiro
não tomou as medidas adequadas 
necessárias para proteger os investidores e 
o bom funcionamento dos mercados na 
União, ou não foi capaz de demonstrar que 
a empresa do país terceiro cumpre os 
requisitos que lhe são aplicáveis no país 
terceiro;

Or. en

Alteração 806
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A AEVMM informará sem demora a 
Comissão de todas as medidas adotadas ao 

3. A AEVMM informará sem demora a 
Comissão de todas as medidas adotadas ao 
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abrigo do n.º 1 e publicará as suas decisões 
no seu sítio Web.

abrigo do n.º 1 e publicará as suas decisões 
sobre a empresa de um país terceiro no 
seu sítio Web. A presente decisão será 
publicada por um período de 5 anos.

Or. en

Alteração 807
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão determinará se as condições 
de acordo com as quais foi adotada uma 
decisão nos termos do nº. 1 do artigo 37.º, 
continuam a verificar-se relativamente ao 
país terceiro em questão.

4. A Comissão determinará de novo se as 
condições de acordo com as quais foi 
adotada uma decisão de equivalência, nos 
termos do n.º 1 do artigo 37.º, 
relativamente ao país terceiro em questão 
continuam a ser preenchidas.

Or. en

Alteração 808
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-A
Requisitos suplementares

Quando uma empresa de um país terceiro 
presta serviços ou exerce atividades que 
são cobertos pelo artigo 35.º-A, n.º 1, ou 
pelo artigo 36.º, n.º 1, junto de uma 
contraparte elegível ou de um cliente 
profissional num determinado Estado-
Membro, este Estado-Membro não deve 
impor requisitos suplementares à empresa 



AM\901887PT.doc 109/127 PE489.478v01-00

PT

do país terceiro em relação a questões 
cobertas pela Diretiva [nova MIFID] ou 
pelo presente regulamento.

Or. en

Justificação

É importante que os operadores do mercado grossista da UE, como as contrapartes elegíveis 
e os investidores profissionais, possam ter acesso a serviços de países terceiros nas condições 
estabelecidas nos artigos 35.º-A e 36.º. O texto proposto torna claro que se trata de um 
regime harmonizados da UE para a prestação de serviços transfronteiras. Comparar com o 
artigo 36.º, n.º 1, segundo parágrafo, da Diretiva MIFID.

Alteração 809
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Título 8 – Secção 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Secção 1-A
Prestação de serviços mediante o 
estabelecimento de uma sucursal

Artigo 39.º-A
Estabelecimento de uma sucursal

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
uma empresa de um país terceiro, que 
pretende prestar serviços de investimento 
ou exercer atividades de investimento, em 
conjunto com a oferta de serviços 
auxiliares, no seu território, através de 
uma sucursal, obtenha uma autorização 
prévia das autoridades competentes desses 
Estados-Membros, em conformidade com 
as seguintes disposições:
(a) A Comissão adotou uma decisão em 
conformidade com o n.º 3;
(b) A prestação dos serviços para os quais 
a empresa do país terceiro solicita 
autorização está sujeita a autorização e 
supervisão no país terceiro em que a 
empresa está estabelecida e a empresa 
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requerente está devidamente autorizada. 
O país terceiro onde está estabelecida a 
empresa desse país não deve estar 
incluído na lista dos países e territórios 
não cooperantes do Grupo de Ação 
Financeira contra o branqueamento de 
capitais e o financiamento do terrorismo;
(c) São aplicadas modalidades de 
cooperação, que incluem disposições que 
regem o intercâmbio de informações a fim 
de preservar a integridade do mercado e 
proteger os investidores, entre as 
autoridades competentes do Estado-
Membro em causa e as autoridades de 
supervisão competentes do país terceiro 
em que a empresa está estabelecida;
(d) Um capital inicial suficiente está à 
livre disposição da sucursal;
(e) São nomeadas uma ou mais pessoas 
responsáveis pela gestão da sucursal que 
respeitam os requisitos estabelecidos no 
artigo 9.º, n.º 1;
(f) O país terceiro em que a empresa do 
país terceiro está estabelecida assinou um 
acordo com o Estado-Membro em que a 
sucursal deve ser estabelecida, que 
respeita inteiramente as normas definidas 
no artigo 26.º do Modelo de Convenção 
Fiscal sobre o Rendimento e o Património 
da OCDE e garante um intercâmbio 
efetivo de informações em matéria fiscal, 
incluindo, se for caso disso, acordos 
fiscais multilaterais;
(g) A empresa faz parte de um sistema de 
indemnização dos investidores autorizado 
ou reconhecido em conformidade com a 
Diretiva 97/9/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 3 de março de 1997, 
relativa aos sistemas de indemnização dos 
investidores, no momento da autorização.
2. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de países terceiros que 
pretendam prestar serviços de 
investimento ou exercer atividades de 
investimento, em conjunto com a oferta de 
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serviços auxiliares, junto de clientes não 
profissionais no território desses Estados-
Membros estabeleçam uma sucursal na 
União.
3. A Comissão pode adotar uma decisão, 
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 95.º, em relação a um 
país terceiro, se o regime jurídico e de 
supervisão desse país terceiro assegurar 
que as empresas nele autorizadas 
cumprem requisitos juridicamente 
vinculativos com efeito equivalente aos 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento, na Diretiva …/…/UE [nova 
MIFID] e na Diretiva 2006/49/CE 
[Diretiva relativa à adequação dos fundos 
próprios] e nas suas medidas de execução, 
e se esse país terceiro previr o 
reconhecimento recíproco equivalente do 
quadro prudencial aplicável a empresas 
de investimento autorizadas em 
conformidade com esta Diretiva.
O quadro prudencial de um país terceiro 
pode ser considerado equivalente se 
satisfizer cumulativamente as seguintes 
condições:
(a) As empresas que prestam serviços de 
investimento ou exercem atividades de 
investimento nesse país terceiro estão 
sujeitas a autorização e a mecanismos de 
supervisão e aplicação da regulamentação 
permanentes e eficazes;
(b) As empresas que prestam serviços de 
investimento ou exercem atividades de 
investimento nesse país terceiro estão 
sujeitas a requisitos de capital suficiente e 
a requisitos adequados aplicáveis aos 
acionistas e membros do seu órgão de 
direção;
(c) As empresas que prestam serviços de 
investimento ou exercem atividades de 
investimento estão sujeitas a requisitos 
organizativos adequados no domínio das 
funções de controlo interno;
(d) Garante a transparência e integridade 
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dos mercados mediante a prevenção de 
abusos de mercado sob a forma de abuso 
de informação privilegiada e manipulação 
de mercado.
4. A empresa do país terceiro referida no 
n.º 1 deve apresentar o seu pedido à 
autoridade competente do Estado-
Membro em que pretende estabelecer uma 
sucursal após a adoção pela Comissão da 
decisão que determina que o 
enquadramento jurídico e de supervisão 
do país terceiro em que a empresa desse 
país terceiro está autorizada é equivalente 
aos requisitos constantes do n.º 3.

Artigo 39.º-B
Obrigação de informação

Uma empresa de um país terceiro que 
pretenda obter autorização para a 
prestação de serviços de investimento ou o 
exercício de atividades de investimento, 
em conjunto com a oferta de serviços 
auxiliares, no território de um Estado-
Membro deve fornecer à autoridade 
competente desse Estado-Membro as 
seguintes informações:
(a) A designação da autoridade 
responsável pela sua supervisão no país 
terceiro em causa. Quando existir mais de 
uma autoridade responsável pela
supervisão, devem ser especificados os 
respetivos domínios de competência;
(b) Todas as informações relevantes sobre 
a empresa (nome, forma jurídica, sede 
estatutária e endereço, membros do órgão 
de direção, acionistas relevantes) e um 
programa de atividades que especifique os 
serviços e/ou atividades de investimento, 
bem como os serviços auxiliares, a prestar 
e a exercer e a estrutura organizativa da 
sucursal, incluindo uma descrição de 
qualquer externalização a terceiros de 
funções operacionais essenciais;
(c) O nome das pessoas responsáveis pela 
gestão da sucursal e os documentos 
relevantes que demonstram o 
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cumprimento dos requisitos previstos no 
artigo 9.º, n.º 1, da Diretiva …/…/UE 
[nova MIFID];
(d) Informações sobre o capital inicial à 
livre disposição da sucursal.

Artigo 39.º-C
Concessão da autorização

1. A autoridade competente do Estado-
Membro em que a empresa do país 
terceiro tenciona estabelecer a sua 
sucursal só deve conceder a autorização 
quando estiverem preenchidas as 
seguintes condições:
(a) A autoridade competente certificou-se 
de que as condições previstas no artigo 
41.º da Diretiva …/…/UE [nova MIFID] 
estão preenchidas;
(b) A autoridade competente certificou-se 
de que a sucursal da empresa de um país 
terceiro será capaz de cumprir as 
disposições do n.º 3.
A empresa de um país terceiro deve ser 
informada, no prazo de seis meses a 
contar da apresentação de um pedido 
completo, sobre se a autorização foi ou 
não concedida.
2. A sucursal da empresa de um país 
terceiro autorizada em conformidade com 
o n.º 1 deve dar cumprimento às 
obrigações previstas nos artigos 16.º, 17.º, 
23.º, 24.º, 25.º, 27.º, 28.º, n.º1, e 30.º do 
presente regulamento e nos artigos 13.º a 
23.º da Diretiva …/…/UE [nova MIFID], 
bem como nas medidas adotadas por 
força dessas disposições, devendo estar 
sujeita à supervisão da autoridade 
competente do Estado-Membro em que a 
autorização foi concedida.
Os Estados-Membros não devem impor 
requisitos adicionais em matéria de 
organização e funcionamento da sucursal 
nos domínios abrangidos por esta 
Diretiva.
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Artigo 39.º-D
Prestação de serviços noutros Estados-

Membros
1. Uma empresa de um país terceiro 
autorizada em conformidade com o artigo 
43.º da Diretiva …/…/UE [nova MIFID] 
pode assegurar os serviços e as atividades 
cobertos pela autorização noutros 
Estados-Membros da União, sem 
necessidade de estabelecer novas 
sucursais. Para o efeito, deve comunicar 
as seguintes informações à autoridade 
competente do Estado-Membro em que a 
sucursal está estabelecida:
(a) O Estado-Membro em que pretende 
operar;
(b) Um programa de atividades que 
indique, em particular, os serviços ou 
atividades de investimento, bem como os 
serviços auxiliares, que pretende prestar 
ou exercer nesse Estado-Membro.
A autoridade competente do Estado-
Membro em que a sucursal está 
estabelecida deve, no prazo de um mês a 
contar da receção das informações, 
enviá-las à autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento 
designada como ponto de contacto, em 
conformidade com o artigo 83.º, n.º 1, da
Diretiva …/…/UE [nova MIFID]. A 
empresa de um país terceiro pode então 
iniciar a prestação do serviço ou serviços 
em causa nos Estados-Membros de 
acolhimento.
Caso se verifique uma alteração de 
quaisquer dos elementos comunicados 
nos termos do primeiro parágrafo, a 
empresa de um país terceiro deve 
comunicar por escrito essa alteração à 
autoridade competente do Estado-
Membro em que a sucursal está 
estabelecida, pelo menos um mês antes de 
a aplicar. A autoridade competente do 
Estado-Membro em que a sucursal está 
estabelecida deve informar dessas 
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alterações a autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento.
A empresa deve continuar a estar sujeita à 
supervisão do Estado-Membro em que a 
sucursal está estabelecida, em 
conformidade com o artigo 43.º da 
Diretiva …/…/UE [nova MIFID].
2. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação com 
vista a determinar:
(a) O conteúdo mínimo das modalidades 
de cooperação referidas no artigo 41.º, n.º 
1, alínea c), da Diretiva …/…/UE [nova 
MIFID], a fim de assegurar que as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro que concede a 
autorização a uma empresa de um país 
terceiro possam exercer todos as suas 
competências de supervisão ao abrigo 
desta Diretiva;
(b) O conteúdo pormenorizado do 
programa de atividades exigido no artigo 
42.º, alínea b), da Diretiva …/…/UE 
[nova MIFID];
(c) O conteúdo dos documentos relativos à 
gestão da sucursal exigidos no artigo 42.º, 
ponto c), da Diretiva …/…/UE [nova 
MIFID];
(d) O conteúdo pormenorizado das 
informações sobre o capital inicial à livre 
disposição da sucursal exigidas no artigo 
42.º, ponto d), da Diretiva …/…/UE [nova 
MIFID].
A AEVMM deve apresentar à Comissão 
esses projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [XXX].
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.
3. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de execução com vista a 
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determinar os formulários, modelos e 
procedimentos normalizados para a 
prestação de informações e para a 
notificação prevista nestes números.
A AEVMM deve apresentar à Comissão 
esses projetos de normas técnicas de 
execução até [31 de Dezembro de 2016].
É atribuída à Comissão competência para 
adotar as normas técnicas de execução a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos do artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º 1095/2010.
4. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 40.º, 
relativamente a medidas destinadas a 
definir as condições para a avaliação do 
capital inicial suficiente à livre disposição 
da sucursal, tendo em conta os serviços 
ou atividades de investimento assegurados 
pela sucursal e o tipo de clientes a quem 
deverão ser dirigidos.

Secção 1-B
Registo e revogação das autorizações

Artigo 39.º-E

Registo
Os Estados-Membros devem registar as 
empresas autorizadas em conformidade 
com o artigo 41.º. O registo deve ser 
acessível ao público e conter informações 
sobre os serviços ou atividades que as 
empresas dos países terceiros estão 
autorizadas a prestar. Deve ser atualizado 
regularmente. Todas as autorizações 
devem ser comunicadas à AEVMM.
A AEVMM deve elaborar uma lista de 
todas as empresas de países terceiros
autorizadas a prestar serviços e a exercer 
atividades na União. Essa lista deve 
conter informações sobre os serviços ou 
atividades que a empresa de um país 
terceiro está autorizada a prestar e 
exercer, devendo ser atualizada 
regularmente. A AEVMM deve publicar e 
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atualizar a lista no seu sítio Web.
Artigo 39.º-F

Revogação de autorizações
A autoridade competente que concedeu 
uma autorização ao abrigo do artigo 43.º 
pode revogar a autorização concedida a 
uma empresa de um país terceiro, se essa 
empresa:
(a) Não fizer uso da autorização num 
prazo de 12 meses, renunciar 
expressamente à autorização ou não tiver 
prestado quaisquer serviços de 
investimento ou exercido quaisquer 
atividades de investimento nos seis meses 
precedentes, a menos que o Estado-
Membro em causa preveja a caducidade 
da autorização nesses casos;
(b) Tiver obtido a autorização recorrendo 
a falsas declarações ou qualquer outro 
meio irregular;
(c) Deixar de satisfazer as condições de 
concessão da autorização;
(d) Tiver infringido de forma grave e 
sistemática as disposições aprovadas nos 
termos da presente diretiva que regem as 
condições de funcionamento aplicáveis às 
empresas de investimento e empresas de 
países terceiros;
(e) Se encontrar em qualquer dos casos 
em que a legislação nacional, 
relativamente a questões fora do âmbito 
de aplicação da presente diretiva, preveja 
a revogação da autorização.
Todas as revogações de autorizações 
devem ser notificadas à AEVMM.
As revogações devem ser publicadas na 
lista prevista no artigo 45.º durante um 
período de 5 anos.

Or. en
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Justificação

Este capítulo deve figurar no regulamento e não na diretiva.

Alteração 810
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ter poderes aprovar atos 
delegados, nos termos do artigo 41.º, 
relativamente ao n.º 3 do artigo 2.º, n.º 3 
do artigo 4.º, n.º 2 do artigo 6.º, n.º 4 do 
artigo 8.º, n.º 2 do artigo 10.º, n.º 2 do 
artigo 11.º, n.º 2 do artigo 12.º, n.º 3 do 
artigo 16.º, n.º 2 do artigo 18.º, n.º 3 do 
artigo 18.º, n.º 3 do artigo 19.º, n.º 3 do 
artigo 20.º, n.º 6 do artigo 28.º, n.º 6 do 
artigo 29.º, n.º 3 do artigo 30.º, n.º 8 do 
artigo 31.º, n.º 6 do artigo 32.º, n.º 10 do 
artigo 35.º e n.º 2 do artigo 45.º.

A Comissão deve ter poderes para aprovar 
atos delegados, nos termos do artigo 41.º, 
relativamente ao n.º 2 do artigo 12.º, n.º 6 
do artigo 14.º, n.º 3 do artigo 18.º, n.º 6 do 
artigo 28.º, n.º 6 do artigo 29.º, n.º 3 do 
artigo 30.º, n.º 8 do artigo 31.º, n.º 10 do 
artigo 35.º e n.º 2 do artigo 45.º.

Or. en

Justificação

A presente alteração serve para adaptar o texto a alterações anteriores.

Alteração 811
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até [2 anos após a aplicação do MiFIR, 
conforme especificado no n.º 2 do artigo 
41.º], depois de consultar a AEVMM, a 
Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 

1. Até [2 anos após a aplicação do MiFIR, 
conforme especificado no n.º 2 do artigo 
41.º], depois de consultar a AEVMM, a 
Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
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o impacto, na prática, das obrigações de 
transparência estabelecidas em aplicação 
dos artigos 3.º a 6.º e 9.º a 12.º, em 
especial sobre a aplicação e a conveniência 
de manter as derrogações em relação a 
obrigações de transparência pré-negociação 
estabelecidas a título do n.º 2 do artigo 3.º e 
dos números 2 e 3 do artigo 4.º.

o impacto, na prática, das obrigações de 
transparência estabelecidas em aplicação 
dos artigos 3.º a 12.º, em especial sobre a 
aplicação e a conveniência de manter as 
derrogações em relação a obrigações de 
transparência pré-negociação estabelecidas 
a título do n.º 2 do artigo 3.º e dos números 
2 e 3 do artigo 4.º, bem com do artigo 8.º.

Or. en

Justificação

É necessário estudar de perto os efeitos das obrigações de transparência nos mercados de 
títulos que não ações, dado tratar-se de um conceito totalmente novo.

Alteração 812
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até [2 anos após a aplicação do MiFIT, 
conforme especificado no n.º 2 do artigo 
41.º], a Comissão, depois de consultar a 
AEVMM, apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação do artigo 13.º, indicando se o 
conteúdo e o modelo das comunicações de 
transações recebidas e trocadas entre as 
autoridades competentes possibilitam um 
controlo meticuloso das atividades das 
empresas de investimento, nos termos do 
n.º 1 do artigo 13.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.

2. Até [2 anos após a aplicação do MiFIT, 
conforme especificado no n.º 2 do artigo 
41.º], a Comissão, depois de consultar a 
AEVMM, apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação do artigo 13.º, indicando se o 
conteúdo e o modelo das comunicações de 
transações recebidas e trocadas entre as 
autoridades competentes possibilitam um 
controlo meticuloso das atividades das
empresas de investimento, nos termos do 
n.º 1 do artigo 13.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 
em tempo real, e que possa intervir como 
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uma unidade de informação consolidada, 
tal como referido na Diretiva relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros e 
que revoga a Diretiva 2004/39/CE 
(2011/0298(COD)) e como um sistema de 
cooperação centralizado, em 
conformidade com os objetivos do 
regulamento relativo ao abuso de 
informação privilegiada e à manipulação 
de mercado (C7 0360/11), por meio do 
qual possam ser observados os abusos 
registados em diferentes mercados e em 
diferentes países.

Or. fi

Alteração 813
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Até [2 anos após a aplicação do 
MiFIR, conforme especificado no n.º 2 do 
artigo 41.º], a Comissão, depois de 
consultar a AEVMM, apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a viabilidade de 
desenvolver um sistema europeu de 
melhores ofertas de preços de compra e de 
venda para a obtenção de ofertas de 
preços consolidadas e sobre a 
possibilidade de este sistema poder ser 
uma solução comercial apropriada para 
reduzir as assimetrias de informação 
entre os intervenientes no mercado, bem 
como um instrumento à disposição dos 
reguladores para um melhor controlo das 
ofertas de preços nos espaços e 
organizações de negociação.

Or. en
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Justificação

Apesar de a introdução de um sistema europeu de melhores ofertas de preços de compra e de 
venda ser dispendiosa no atual contexto comercial europeu, a AEVMM deve examinar se se 
trata de um instrumento útil, atendendo a que os mercados financeiros da UE estão cada vez 
mais integrados e desenvolvidos.

Alteração 814
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 44 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Será acrescentado ao n.º 2 do artigo 67.º
do Regulamento [EMIR] o seguinte 
parágrafo: «Os repositórios de transações 
devem transmitir os dados às autoridades 
competentes de acordo com os requisitos 
previstos no artigo 23.º do Regulamento 
[MiFIR].»

Será acrescentado ao n.º 3 do artigo 81.º
do Regulamento [EMIR] o seguinte 
parágrafo: «Os repositórios de transações 
devem transmitir os dados às autoridades 
competentes de acordo com os requisitos 
previstos no artigo 23.º do Regulamento 
[MiFIR].»

Or. en

Alteração 815
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 44 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Será acrescentado ao artigo 1.º do 
Regulamento [EMIR] o seguinte 
parágrafo:
"5-A. A obrigação de compensação 
prevista no artigo 4.º e a obrigação de 
informação prevista no artigo 9.º não se 
aplicam a contratos de derivados nos 
quais um membro do SEBC é uma 
contraparte."
(Por razões de clareza, a alteração 
proposta ao artigo 1.º do Regulamento 
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[EMIR] baseia-se no compromisso 
adotado em primeira leitura pelo 
Parlamento Europeu na sessão plenária de 
29 de março de 2012 ("o compromisso") e 
não na proposta da Comissão de 15 de 
setembro de 2010, COM(2010)484 final 
("proposta da Comissão")

Or. en

Justificação

The subjective exemption of the members of the ESCB from the application of the Regulation 
[EMIR] laid down in the Regulation [EMIR] is not sufficient to ensure that a derivative 
contract to which a member of the ESCB is counterparty is exempt from the clearing and 
reporting obligations. Furthermore, it should be noted the reporting obligations foreseen 
under Regulation [EMIR] require CCPs and counterparties to ensure that the details of any 
derivative contract they have concluded is reported to a trade repository. We are of the view 
that this reporting could severely compromise the effectiveness of operations conducted by 
central banks as part of their statutory objectives and tasks, namely in the field of monetary 
policy or foreign exchange operations, which relies on timeliness and confidentiality. This is 
particularly true where the counterparties of a member of the ESCB would be obliged to 
report information relating to specific types of derivative contracts as the size of those 
derivative contracts at certain times could allow market participants to identify almost 
immediately ESCB central banks’ transactions as such, even without the release of their name. 
The above amendment also aims at clarifying that, in view of the subjective exemption 
provided to the members of the ESCB, derivative contracts to which a member of the ESCB is 
counterparty are exempt from the clearing obligation. Against this backdrop and in order to 
ensure consistency with the corresponding amendments suggested to the proposed MiFIR, 
(see paragraph 7 and amendment 12 of ECB opinion CON/2012/21), it is recommended to 
amend Regulation [EMIR] to ensure that derivative contracts to which a member of the ESCB 
is counterparty are exempt from clearing and reporting obligations.

Alteração 816
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 44 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Será acrescentado ao n.º 3 do artigo 71.º 
do Regulamento [EMIR] o seguinte 
parágrafo: "Os artigos [3] e [8] não se 
aplicam a transações intragrupo até cinco 
anos após a entrada em vigor do presente 
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regulamento. Para o efeito, as condições 
2, a), (i) e 2, a), (iv) devem ser suprimidas 
da definição de transações intragrupo que 
figura no artigo [2-A] deste regulamento, 
durante este período de cinco anos."

Or. en

Alteração 817
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º-A
Alteração do Regulamento (EU) N.° 

236/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo às vendas a descoberto 
e a certos aspetos dos swaps de risco de 

incumprimento
O artigo 10.° do Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo às vendas a descoberto e a certos 
aspetos dos swaps de risco de 
incumprimento é alterado do seguinte 
modo: “Os artigos 5.°, 6.°, 7.°, 8.°, 12.° e 
13.° e os artigos 18.° a 29.° aplicar-se-ão 
a todas as pessoas singulares e coletivas 
domiciliadas ou estabelecidas na União 
ou num país terceiro.”

Or. fr

Justificação

A fim de evitar o eventual risco de contornar a regulamentação europeia e de tornar efetiva a 
aplicação desta última, seria conveniente utilizar o Regulamento MiFIR como um 
instrumento para modificar o artigo 10º, de forma a que a regra da “localização” e as 
medidas de emergência sejam aplicadas às pessoas singulares e jurídicas domiciliadas ou 
estabelecidas na União ou num país terceiro.
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Alteração 818
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de países terceiros 
existentes deverão poder continuar a 
prestar serviços e a exercer atividades nos 
Estados-Membros, em conformidade com 
os regimes nacionais até [4 anos após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento].

1. As empresas de países terceiros 
existentes deverão poder continuar a 
prestar serviços e a exercer atividades 
destinados a clientes não profissionais nos 
Estados-Membros, em conformidade com 
os regimes nacionais até 31 de dezembro 
de 2016.

Or. en

Alteração 819
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O título V do presente regulamento 
não se aplica às transações intragrupo até 
três anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento. Para o efeito, as 
condições 2, a), (i) e 2, a), (iv) devem ser 
suprimidas da definição de transações 
intragrupo que figura no artigo [2-A] do 
Regulamento [ ] (EMIR), durante um 
período de cinco anos.

Or. en

Alteração 820
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. O título V do presente regulamento 
não se aplica às transações intragrupo até 
cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento. Para o efeito, as 
condições 2, a), (i) e 2, a), (iv) devem ser 
suprimidas da definição de transações 
intragrupo que figura no artigo [2-A] do 
Regulamento (EMIR), durante este 
período de cinco anos.

Or. en

Justificação

Requiring mandatory trading of intra-group transactions, that at a first stage would not 
comply with the requirements in Article 2a.2(a)(i) and (iv) of EMIR, would have a negative 
impact on financial groups, members of which are located in countries where the legislative 
process for introducing the G-20 commitments has not yet been started. In fact, there are 
many G-20 countries (such as México, Argentina and Brazil) that have committed to put in 
place regulations that are similar to those of the EU and such countries’ legislators are 
waiting for the outcome of European and US regulators. As time is needed to develop similar 
legal frameworks in these countries, in the meantime a form of “grandfathering” should be 
offered to avoid forcing these intra-group transactions to be mandatorily traded on a trading 
venue.

Alteração 821
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 45 – 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 um 
prolongamento do período de aplicação 
do n.º 2, tendo em conta as decisões de 
equivalência já adotadas pela Comissão 
ao abrigo do artigo 37.º e a evolução 
prevista dos quadros regulamentares e de 
supervisão dos países terceiros.

Suprimido
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Or. en

Alteração 822
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O presente Regulamento é aplicável a 
partir de [24 meses após a entrada em vigor 
do presente Regulamento], exceto os n.º 3 
do artigo 2.º, n.º 3 do artigo 4.º, n.º 2 do 
artigo 6.º, n.º 4 do artigo 8.º, n.º 2 do artigo 
10.º, n.º 2 do artigo 11.º, n.º 2 do artigo 
12.º, n.º 3 do artigo 16.º, n.º 2 do artigo 
18.º, n.º 3 do artigo 18.º, n.º 3 do artigo 
19.º, n.º 3 do artigo 20.º, n.º 8 do artigo 
23.º, n.º 5 do artigo 24.º, o artigo 26.º, os 
n.º 6 do artigo 28.º, n.º 6 do artigo 29.º, n.º 
3 do artigo 30.º, e os artigos 31.º, 32.º, 33.º, 
34.º e 35.º, que serão aplicáveis 
imediatamente após a entrada em vigor do 
presente Regulamento.

O presente Regulamento é aplicável a 
partir de [24 meses após a entrada em vigor 
do presente Regulamento], exceto os n.º 3 
do artigo 2.º, n.º 3 do artigo 4.º, n.º 2 do 
artigo 6.º, n.º 4 do artigo 8.º, n.º 2 do artigo 
10.º, n.º 2 do artigo 11.º, n.º 2 do artigo 
12.º, n.º 3 do artigo 16.º, n.º 2 do artigo 
18.º, n.º 3 do artigo 18.º, n.º 3 do artigo 
19.º, n.º 3 do artigo 20.º, n.º 8 do artigo 
23.º, n.º 5 do artigo 24.º, o artigo 25.º, o 
artigo 26.º, os n.º 6 do artigo 28.º, n.º 6 do 
artigo 29.º, n.º 3 do artigo 30.º, e os artigos 
31.º, 32.º, 33.º, 34.º e 35.º, que serão 
aplicáveis imediatamente após a entrada 
em vigor do presente Regulamento.

Or. en

Alteração 823
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O presente Regulamento é aplicável a 
partir de [24 meses após a entrada em vigor 
do presente Regulamento], exceto os n.º 3 
do artigo 2.º, n.º 3 do artigo 4.º, n.º 2 do 
artigo 6.º, n.º 4 do artigo 8.º, n.º 2 do artigo 
10.º, n.º 2 do artigo 11.º, n.º 2 do artigo 
12.º, n.º 3 do artigo 16.º, n.º 2 do artigo 

O presente Regulamento é aplicável a 
partir de [12 meses após a entrada em vigor 
do presente Regulamento], exceto os n.º 3 
do artigo 2.º, n.º 3 do artigo 4.º, n.º 2 do 
artigo 6.º, n.º 4 do artigo 8.º, n.º 2 do artigo 
10.º, n.º 2 do artigo 11.º, n.º 2 do artigo 
12.º, n.º 3 do artigo 16.º, n.º 2 do artigo 
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18.º, n.º 3 do artigo 18.º, n.º 3 do artigo 
19.º, n.º 3 do artigo 20.º, n.º 8 do artigo 
23.º, n.º 5 do artigo 24.º, o artigo 26.º, os 
n.º 6 do artigo 28.º, n.º 6 do artigo 29.º, n.º 
3 do artigo 30.º, e os artigos 31.º, 32.º, 33.º, 
34.º e 35.º, que serão aplicáveis 
imediatamente após a entrada em vigor do 
presente Regulamento.

18.º, n.º 3 do artigo 18.º, n.º 3 do artigo 
19.º, n.º 3 do artigo 20.º, n.º 8 do artigo 
23.º, n.º 5 do artigo 24.º, o artigo 26.º, os 
n.º 6 do artigo 28.º, n.º 6 do artigo 29.º, n.º 
3 do artigo 30.º, e os artigos 31.º, 32.º, 33.º, 
34.º e 35.º, que serão aplicáveis 
imediatamente após a entrada em vigor do 
presente Regulamento.

Or. en

Alteração 824
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em relação às pessoas anteriormente 
excluídas nos termos do artigo 2º, nº 1, 
alínea k), da Diretiva 2004/39/CE, o 
presente Regulamento entrará em vigor 
[dois anos após a entrada em vigor do 
Regulamento].

Or. de

Justificação

No futuro, o Regulamento MiFIR será aplicável a novos participantes que até agora se 
encontravam excluídos do seu âmbito de aplicação. Terão pela primeira vez que satisfazer os 
complexos requisitos e, por outro lado, levar a cabo uma reestruturação. Este não é o caso 
das empresas financeiras, que apenas têm que satisfazer uma série de requisitos adicionais. 
Por conseguinte, é necessário um período de implementação mais longo para essas empresas.


