
PA\893993PT.doc PE483.735v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

2011/0307(COD)

29.2.2012

PROJECTO DE PARECER
da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

dirigido à Comissão dos Assuntos Jurídicos

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Diretiva  2004/109/CE, relativa à harmonização dos requisitos de transparência 
no que se refere às informações respeitantes aos emitentes cujos valores 
mobiliários estão admitidos à negociação num mercado regulamentado e a 
Diretiva 2007/14/CE da Comissão
(COM(2011)0683– C7- 0380/2011 – 2011/0307(COD))

Relatora: Sirpa Pietikäinen



PE483.735v01-00 2/9 PA\893993PT.doc

PT

PA_Legam



PA\893993PT.doc 3/9 PE483.735v01-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Maior harmonização e redução dos fardos administrativos para um melhor funcionamento do 
espaço do mercado único 

A relatora vê que a revisão da diretiva "Transparência" constitui um passo necessário para 
assegurar o funcionamento do espaço do mercado único. Uma maior harmonização e a 
redução dos fardos administrativos desproporcionados são, assim, acolhidas favoravelmente. 
A relatora acolhe com agrado os poderes acrescidos da Comissão para facilitar o acesso dos 
investidores a informações regulamentadas, ao definir normas para um mecanismo de arquivo 
central, bem como ao desenvolver critérios técnicos para o acesso a informações 
regulamentadas e, em especial, a criação de um ponto de acesso central para procurar 
informações. 

A relatora considera os requisitos de informação essenciais para uma maior transparência. 
Essa transparência é benéfica para os investidores mas também para as empresas. 

Contudo, os requisitos sobre a informação não devem impor fardos desproporcionados às 
empresas, especialmente às pequenas e médias empresas (PME). Assim, a relatora acolhe 
favoravelmente a proposta da Comissão de eliminar o requisito de relatórios trimestrais. Na 
sua avaliação de impacto, a Comissão estimou as poupanças a fazer em até 60.000 euros 
através da eliminação do requisito dos relatórios trimestrais.

Eliminar o requisito dos relatórios trimestrais, juntamente com o acesso melhorado às 
informações, são condições prévias para um ambiente favorável às PME e para encorajar os 
investimentos a longo prazo na economia real. Encorajam também as empresas a reduzirem a 
sua visão a curto prazo e a planificarem atividades de forma mais sustentável a longo prazo, 
algo que tem um efeito estabilizador sobre a economia.  

Notificação de participações importantes e agregação dos instrumentos financeiros

Ao definir que tipos de participações devem ser notificados, a diretiva existente deixa de fora 
alguns instrumentos financeiros que podem ser utilizados para adquirir interesses económicos 
em empresas cotadas sem adquirir ações. Um exemplo são os produtos derivados pagos em 
numerário. Para preencher a lacuna existente na notificação das participações a Comissão 
propõe alargar o âmbito e exigir a revelação da detenção de participações importantes de 
instrumentos financeiros de efeito económico semelhante à detenção de ações. A relatora 
apoia esta proposta, uma vez que é vital tratar igualmente as ações e participações que tenham 
efeitos semelhantes.

Como aditamento ao texto proposto, a relatora sugere a introdução da definição de 
instrumentos financeiros, que está mais em linha com as definições do proposto regulamento 
sobre os mercados de instrumentos financeiros.

A relatora acolhe favoravelmente a harmonização dos limiares de notificação. Quanto aos 
prazos de notificação a relatora reconhece a necessidade de uma maior harmonização da 
legislação dos Estados-Membros. Contudo, sugere um prazo de notificação mais curto para 
substituir aquele estabelecido na atual diretiva. 
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Informações sobre pagamentos a governos

Atualmente as empresas não são obrigadas a revelar o seu desempenho económico país por 
país. Práticas corruptas, atividades de transferência que falseiam os preços e fluxos 
financeiros ilícitos são difíceis de descobrir r supervisionar. Esta não-transparência distorce os 
mercados, permite a fuga aos impostos e priva os investidores de informações sobre a 
sustentabilidade a longo prazo das empresas. A relatora acolhe favoravelmente a proposta da 
Comissão sobre o requisito de informações país por país para as empresas cotadas e para as 
empresas não cotadas de grande dimensão que funcionem em indústrias extrativas e no setor
florestal. Esta proposta melhora a transparência e proporciona equidade entre empresas que 
atuam unicamente nos mercados da UE e aquelas que têm atividades em países terceiros. A 
proposta é compatível com as iniciativas atualmente em curso noutros grandes espaços 
económicos como os Estados Unidos e Hong Kong. Um requisito sobre informações país por 
país está também de acordo com as recomendações da EITI (Extractives Industries 
Transparency Initiative). O problema mais visível com a transparência reside atualmente
nesses setores, mas é também prevalecente noutros setores. Assim, a fim de evitar a 
arbitragem regulatória e o contornar da regulamentação, não deverá haver distinção entre as 
indústrias extrativas e não extrativas nesta matéria. Os requisitos de informação são propostos 
para serem mais claros e mais geralmente aplicáveis e continuam a incluir o conteúdo da 
proposta original da Comissão sem referências a diferentes códigos de conduta.

Sanções

A proposta da Comissão tem por objetivo harmonizar os mecanismos sancionatórios 
existentes ao reforçar os poderes das autoridades competentes no sentido de imporem 
sanções. Também a publicação das sanções é um dos elementos-chave desta parte da 
proposta. A revisão da legislação sobre as sanções na diretiva "Transparência" tem em conta a 
evolução da restante legislação financeira em análise, como a diretiva sobre os abusos de 
mercado e as diretivas CRD4. A relatora verifica que é importante utilizar critérios comuns 
quanto às sanções no interior do domínio regulatório do mercado financeiro da UE.
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de reforçar a transparência dos 
pagamentos em benefício de governos, os 
emitentes cujos valores mobiliários estejam 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado e que desenvolvem 
atividades nas indústrias extrativas ou na 
exploração de florestas primárias devem 
divulgar, num relatório anual separado,
os pagamentos feitos aos governos dos 
países onde operam. Este relatório deve 
mencionar tipos de pagamentos 
semelhantes aos pagamentos cuja 
declaração está prevista no âmbito da 
Iniciativa para a Transparência nas 
Indústrias Extractivas (ITIE) e porão à 
disposição da sociedade civil informações 
que lhe permitam pedir contas aos 
governos de países ricos em recursos 
sobre as receitas da exploração dos 
recursos naturais. Esta iniciativa 
complementa o Plano de Ação para a 
aplicação da legislação, a governação e o 
comércio no setor florestal (FLEGT) e o 
Regulamento relativo à madeira, que 
impõe aos operadores a devida diligência, a 
fim de impedir a entrada no mercado da 
UE de madeira e produtos derivados 
provenientes de explorações ilícitas. Os 
requisitos pormenorizados são 
especificados no capítulo 9 da Diretiva 
2011/../UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

(7) A fim de reforçar a transparência dos 
pagamentos em benefício de governos, os 
emitentes cujos valores mobiliários estejam 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado devem divulgar, como 
parte das suas declarações financeiras 
anuais, os pagamentos feitos aos governos 
dos países onde operam Essa revelação 
deve ser feita país por país No caso de 
emitentes que se dediquem a atividades
relacionadas com indústrias extrativas ou 
florestais, essa revelação deve mencionar 
tipos de pagamentos semelhantes aos 
pagamentos cuja declaração está prevista 
no âmbito da Iniciativa para a 
Transparência nas Indústrias Extractivas 
(ITIE) e deve ser feita numa base país por 
país e projeto por projeto, entendendo-se 
por projeto um contrato, licença, 
arrendamento ou outra figura jurídica ao 
abrigo da qual um emitente opere e que 
dê origem a responsabilidades específicas 
em termos de rendimento. Para todos os 
emitentes, a revelação deverá incluir o 
volume de negócios (incluindo o volume 
de negócios de terceiros e intra-grupo) 
das entidades constitutivas da empresa 
que possam dar origem a pagamentos e, 
numa base país por país, as quantidades 
produzidas, os lucros antes da tributação, 
as taxas de imposto efetivas, o número 
total de pessoas empregadas e a sua 
remuneração agregada e despesas de 
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investimento em bens fixos durante o 
período a que se refere o relatório. Os 
requisitos pormenorizados são 
especificados no capítulo 9 da Diretiva
2011/../UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Or. en

Justificação

Normas equivalentes para todas as empresas criam um terreno equitativo em que os 
investidores e as empresas dispõem de regras claras e gerais e, deste modo, de mais certeza. 
Requisitos de informação mais exigentes são também uma condição prévia para evitar a fuga 
aos impostos que é prevalecente em todos os setores.

Alteração 2
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – n.º 5
Diretiva 2004/109/CE
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que, 
em conformidade com o Capítulo 9 da 
Diretiva 2011/../EU do Parlamento 
Europeu e do Conselho (*), os emitentes 
que desenvolvem atividades na indústria 
extrativa ou na exploração de florestas 
primárias, na aceção da [...], elaborem um 
relatório sobre os pagamentos feitos a 
governos numa base anual. O relatório 
deve ser divulgado o mais tardar seis meses 
após o termo de cada exercício e deve ser 
mantido à disposição do público durante 
pelo menos cinco anos. Os pagamentos a 
governos devem ser divulgados a nível 
consolidado.

Os Estados-Membros exigirão a todos os 
emitentes que elaborem, como parte das 
suas declarações financeiras anuais, um 
relatório sobre os pagamentos feitos a 
governos nos países em que operam, como 
se se aplicasse o capítulo 9 da Diretiva
2011/...UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho (*). O relatório deve ser 
divulgado o mais tardar seis meses após o 
termo de cada exercício e deve ser mantido 
à disposição do público durante pelo 
menos cinco anos. Os pagamentos a 
governos devem ser divulgados a nível 
consolidado. O relatório deve incluir 
revelações de país por país. Para os 
emitentes que se dediquem a atividades
relacionadas com indústrias extrativas ou 
florestais, as revelações devem incluir os 
tipos de pagamentos comparáveis àqueles 
revelados ao abrigo da iniciativa para a 
transparência nas indústrias extrativas
(ITIE) e devem ser feitos numa base país 
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por país e projeto por projeto,
entendendo-se por projeto um contrato, 
licença, arrendamento ou outra figura 
jurídica ao abrigo da qual um emitente 
opere, e de que decorram as suas 
responsabilidades específicas em termos 
de rendimento. Para todos os emitentes, 
as revelações deverão incluir o volume de 
negócios (incluindo o volume de negócios 
de terceiros e intra-grupo) das entidades 
constitutivas da empresa que possam dar 
origem a pagamentos e, numa base país 
por país, as quantidades produzidas, os 
lucros antes da tributação, as taxas de
imposto efetivas, o número total de 
pessoas empregadas e a sua remuneração 
agregada e as despesas em investimentos 
em bens fixos durante o período a que o 
relatório se refere.

Or. en

Justificação

Normas equivalentes para todas as empresas criam um terreno equitativo em que os 
investidores e as empresas dispõem de regras claras e gerais e, deste modo, de mais certeza. 
Requisitos de informação mais exigentes são também uma condição prévia para evitar a fuga 
aos impostos que é prevalecente em todos os setores.

Alteração 3
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7-A) (novo)
Diretiva 2004/109/CE 
Artigo 12 – n.ºs 2 e 6

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O artigo 12.º é alterado do seguinte 
modo:
a) No n.º 2, a frase introdutória passa a 
ter a seguinte redação:
A notificação ao emitente deve ser 
efetuada o mais rapidamente possível, 
no prazo máximo de um dia de 
negociação [...] a contar do dia seguinte 
à data em que o acionista ou a pessoa 
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singular ou coletiva referida no artigo 
10.º,
b) O n.º 6 passa a ter a seguinte redação:
'6. Após receção da notificação prevista 
no n.º 1, e no máximo após um dia de 
negociação, o emitente deve tornar 
públicas todas as informações contidas 
nessa notificação.'

Or. en

Justificação

Muitos Estados-Membros seguem atualmente critérios mais rígidos sobre os prazos de 
notificação. Os prazos da atual diretiva foram fixados há dez anos e devem assim ser 
encurtados dado que as exigências dos mercados e as tecnologias utilizadas evoluíram. 

Alteração 4
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 8 - alínea a)
Diretiva 2004/109/CE
Artigo 13 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

a) Instrumentos financeiros que, por força 
de um acordo formal, confiram ao titular, 
no prazo de vencimento, o direito 
incondicional de adquirir, ou a opção 
quanto ao direito de adquirir ou não, ações
já emitidas de um emitente cujas ações
estejam admitidas à negociação num 
mercado regulamentado e às quais estejam 
associados direitos de voto;

a) Instrumentos financeiros que, por força 
de um acordo formal, confiram ao titular o 
direito incondicional de adquirir, ou a 
opção quanto ao direito de adquirir ou não, 
ações já emitidas de um emitente cujas 
ações estejam admitidas à negociação num 
mercado regulamentado e às quais estejam 
associados direitos de voto;

Or. en

Justificação

A formulação "no prazo de vencimento" da proposta da Comissão deixa de fora alguns tipos 
de participações que podem ser exercidas fora do prazo de vencimento.

Alteração 5
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 8 – alínea b)
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Diretiva 2004/109/CE
Artigo 13 – n.º 1-B

Texto da Comissão Alteração

1-B. Para os efeitos do n.º 1, os valores 
mobiliários, opções, futuros, swaps, 
contratos a prazo sobre taxa de juro, 
contratos que incidam sobre diferenças e 
quaisquer outros contratos sobre 
instrumentos derivados, que possam ser 
liquidados mediante uma entrega física ou 
um pagamento em numerário, são 
considerados instrumentos financeiros, 
desde que satisfaçam as condições 
estabelecidas nas alíneas a) e b) do n.º 1.

1-B. Para os efeitos do n.º 1, o termo 
"instrumentos financeiros" inclui, sem a 
eles se limitar, valores mobiliários como 
definidos no ponto (9) do nº 14 do artigo 
2º do Regulamento (UE) nº.../... do 
Parlamento Europeu e do Conselho sobre 
os mercados de instrumentos financeiros 
e que altera o Regulamento (UE) nº .../... 
sobre produtos derivados OTC, 
contrapartes centrais, repositórios de 
transações e opções, futuros, swaps, 
contratos a prazo sobre taxa de juro, 
contratos que incidam sobre diferenças e 
quaisquer outros contratos sobre 
instrumentos derivados, que possam ser 
liquidados mediante uma entrega física ou 
um pagamento em numerário e que sejam 
instrumentos financeiros, como definidos 
no ponto (8) do nº 1 do artigo 2º do 
Regulamento (UE) nº .../...

Or. en

Justificação

Deixar de fora uma definição poderia levar a arbitragem regulatória e a um terreno de jogo 
não equitativo entre os diferentes Estados-Membros.


