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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às 
vendas a descoberto e a certos aspectos dos swaps de risco de incumprimento
(COM(2010)0482 – C7–0038/2010 – 2010/0251(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0482),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 114.° do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0264/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta os artigos 55.º e 37.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e o 
parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2010),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Para pôr fim à actual situação 
fragmentada, em que alguns Estados-
Membros têm tomado medidas 
divergentes, e reduzir a possibilidade de 
que isso continue a acontecer, é importante 
enfrentar de forma harmonizada os 
potenciais riscos resultantes das vendas a 
descoberto e dos swaps de risco de 
incumprimento. Os requisitos a impor 
devem contemplar os riscos identificados 

(4) Para pôr fim à actual situação 
fragmentada, em que alguns Estados-
Membros têm tomado medidas 
divergentes, e reduzir a possibilidade de 
que isso continue a acontecer, é importante 
enfrentar de forma harmonizada os 
potenciais riscos resultantes das vendas a 
descoberto e dos swaps de risco de 
incumprimento. Os requisitos a impor 
devem contemplar os riscos identificados 
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sem pôr injustificadamente em causa os 
benefícios das vendas a descoberto para a 
qualidade e eficiência dos mercados.

sem afectar negativamente o 
funcionamento dos mercados financeiros 
da União.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Para além de se concentrar na 
regulação do lado comprador dos 
mercados de swaps de risco de 
incumprimento, a Comissão deve, até 1 de 
Janeiro de 2012, apresentar um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre as actividades dos corretores do 
lado vendedor dos mercados de swaps de 
risco de incumprimento a fim de 
assegurar a sua solvabilidade em caso de 
um acontecimento de crédito, e deve 
apresentar propostas adequadas.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Os mercados de matérias-primas e, 
em particular, os produtos agrícolas não 
são abrangidos pelas disposições do 
presente regulamento. Dado que alguns 
riscos identificados no presente 
regulamento podem também ocorrer 
nesses mercados, a Comissão deve, até 1 
de Janeiro de 2012, apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
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Conselho sobre os riscos existentes nesses 
mercados, tendo em conta as suas 
especificidades, e deve apresentar 
eventuais propostas adequadas.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A fim de permitir o 
acompanhamento permanente das 
posições, as obrigações em matéria de 
transparência devem incluir a notificação 
de posições longas alavancadas.

Or. en

Justificação

As posições longas alavancadas apresentam riscos semelhantes aos das posições curtas.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A divulgação aos reguladores das 
posições líquidas curtas significativas 
relativas a dívida soberana proporcionaria 
informação importante para os auxiliar na 
confirmação ou não do contributo de tais 
posições para a criação de riscos sistémicos 
ou da sua utilização para fins abusivos. Por 
conseguinte, importa criar um regime de 
notificação aos reguladores das posições 
líquidas curtas significativas relativas a 
dívida soberana na União. Tal requisito 
deve incluir apenas a divulgação em 

(7) A divulgação aos reguladores das 
posições líquidas curtas significativas 
relativas a dívida soberana e empresarial 
proporcionaria informação importante para 
os auxiliar na confirmação ou não do 
contributo de tais posições para a criação 
de riscos sistémicos ou da sua utilização 
para fins abusivos. Por conseguinte, 
importa criar um regime de notificação aos 
reguladores das posições líquidas curtas 
significativas relativas a dívida soberana e 
empresarial na União. Tal requisito deve 
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privado aos reguladores, pois a divulgação 
ao mercado de informação sobre tais 
instrumentos poderá ter um efeito 
prejudicial sobre mercados de dívida 
soberana em que a liquidez já se encontre 
fragilizada. Qualquer requisito deve incluir 
a notificação de exposições significativas a 
emitentes soberanos obtidas por intermédio 
de swaps de risco de incumprimento.

incluir apenas a divulgação em privado aos 
reguladores, pois a divulgação ao mercado 
de informação sobre tais instrumentos 
poderá ter um efeito prejudicial sobre 
mercados de dívida soberana ou 
empresarial em que a liquidez já se 
encontre fragilizada. Qualquer requisito 
deve incluir a notificação de exposições 
significativas a emitentes soberanos e
empresariais obtidas por intermédio de 
swaps de risco de incumprimento.

Or. en

Justificação

A dívida empresarial e os swaps de risco de incumprimento conexos devem ser abrangidos 
pelo mesmo regime de notificação aplicável à dívida soberana.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No intuito de assegurar um regime de 
transparência exaustivo e eficaz, é 
importante incluir não só as posições curtas 
decorrentes de transacções de acções ou de 
dívida soberana em plataformas de 
negociação mas também as posições curtas 
decorrentes de transacções fora das 
plataformas de negociação e as posições 
económicas líquidas curtas decorrentes da 
utilização de derivados.

(9) No intuito de assegurar um regime de 
transparência exaustivo e eficaz, é 
importante incluir não só as posições curtas 
e as posições longas alavancadas 
decorrentes de transacções de acções ou de 
dívida soberana ou empresarial em 
plataformas de negociação mas também as 
posições curtas e as posições longas 
alavancadas decorrentes de transacções 
fora das plataformas de negociação e as 
posições económicas líquidas curtas e as 
posições líquidas longas alavancadas
decorrentes da utilização de derivados.

Or. en
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para ser útil aos reguladores e ao 
mercado, qualquer regime de transparência 
a adoptar deve proporcionar informação 
completa e precisa sobre as posições das 
pessoas singulares ou colectivas. Em 
particular, a informação disponibilizada ao 
regulador ou ao mercado deve ter em conta 
tanto as posições curtas como as posições 
longas, de modo a proporcionar 
informação útil sobre a posição líquida 
curta em acções, em dívida soberana e em 
swaps de risco de incumprimento da 
pessoa singular ou colectiva em questão.

(10) Para ser útil aos reguladores e ao 
mercado, qualquer regime de transparência 
a adoptar deve proporcionar informação 
completa e precisa sobre as posições das 
pessoas singulares ou colectivas. Em 
particular, a informação disponibilizada ao 
regulador ou ao mercado deve ter em conta 
tanto as posições curtas como as posições 
longas, de modo a proporcionar 
informação útil sobre a posição líquida 
curta e as posições líquidas longas 
alavancadas em acções, em dívida 
soberana e em swaps de risco de 
incumprimento da pessoa singular ou 
colectiva em questão.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O cálculo da posição curta ou da 
posição longa deve ter em conta qualquer 
forma de interesse económico que uma 
pessoa singular ou colectiva possua 
relativamente ao capital accionista emitido 
da sociedade ou relativamente à dívida 
soberana emitida pelo Estado-Membro ou 
pela União. Em particular, deve considerar 
os interesses obtidos directa ou 
indirectamente através da utilização de 
derivados como opções, futuros, contratos 
sobre diferenças e spread bets sobre acções 
ou dívida soberana. Nas posições relativas 
a dívida soberana devem também ser tidos 

(11) O cálculo da posição curta ou da 
posição longa deve ter em conta qualquer 
forma de interesse económico que uma 
pessoa singular ou colectiva possua 
relativamente ao capital accionista emitido 
da sociedade ou relativamente à dívida 
soberana emitida pelo Estado-Membro ou 
pela União. Em particular, deve considerar 
os interesses obtidos directa ou 
indirectamente através da utilização de 
derivados como opções, futuros, contratos 
sobre diferenças e spread bets sobre acções 
ou dívida soberana, e índices, cabazes e 
fundos de investimento transaccionados 
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em conta os swaps de risco de 
incumprimento relativos a emitentes de 
dívida soberana.

em bolsa. Nas posições relativas a dívida 
soberana e empresarial devem também ser 
tidos em conta os swaps de risco de 
incumprimento relativos a emitentes de 
dívida soberana.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Além do regime de transparência na 
divulgação das posições líquidas curtas em 
acções, deve ser introduzido um requisito 
adicional de marcação das ordens de venda 
executadas em plataformas de negociação
a descoberto, que permita obter informação 
suplementar relativamente ao volume das 
vendas a descoberto de acções executadas 
nas plataformas de negociação. A 
informação acerca das ordens curtas deve 
ser compilada pela plataforma de 
negociação e publicada em forma de 
síntese, pelo menos diariamente, de modo a 
ajudar também as autoridades competentes 
e os investidores a acompanhar os níveis de 
vendas a descoberto.

(12) Além do regime de transparência na 
divulgação das posições líquidas curtas e 
posições líquidas longas alavancadas em 
acções, deve ser introduzido um requisito 
adicional de marcação das ordens de venda 
executadas a descoberto, que permita obter 
informação suplementar relativamente ao 
volume das vendas a descoberto de acções.
A informação acerca das vendas a 
descoberto deve ser compilada pela 
plataforma de negociação ou pela 
sociedade de investimento quando as 
ordens não são executadas em 
plataformas de negociação e publicada em 
forma de síntese, pelo menos diariamente, 
de modo a ajudar também as autoridades 
competentes e os investidores a 
acompanhar os níveis de vendas a 
descoberto.

Or. en

Justificação

Devido a preocupações óbvias relativamente à igualdade nas condições de concorrência em 
toda a União, a marcação deve aplicar-se a todas as ordens curtas onde quer que possam ser 
transaccionadas.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A compra de swaps de risco de 
incumprimento sem detenção de uma 
posição longa na dívida soberana 
subjacente pode ser, economicamente 
falando, equivalente à tomada de uma 
posição curta no instrumento de dívida 
subjacente. O cálculo de uma posição 
líquida curta relativamente a dívida 
soberana deve, por conseguinte, incluir os 
swaps de risco de incumprimento 
associados às obrigações de um emitente 
de dívida soberana. A posição em termos 
de swaps de risco de incumprimento deve 
ser tida em conta para determinar se uma 
pessoa singular ou colectiva se encontra 
numa posição líquida curta significativa 
relativamente a dívida soberana ou numa 
posição não garantida significativa num 
swap de risco de incumprimento 
respeitante a um emitente de dívida 
soberana que devam ser notificadas à 
autoridade competente.

(13) A compra de swaps de risco de 
incumprimento sem detenção de uma 
posição longa na dívida soberana ou 
empresarial subjacente é, economicamente 
falando, equivalente à tomada de uma 
posição curta no instrumento de dívida 
subjacente. O cálculo de uma posição 
líquida curta relativamente a dívida 
soberana ou empresarial deve, por 
conseguinte, incluir os swaps de risco de 
incumprimento associados às obrigações 
de um emitente de dívida soberana. A 
posição em termos de swaps de risco de 
incumprimento deve ser tida em conta para 
determinar se uma pessoa singular ou 
colectiva se encontra numa posição líquida 
curta significativa relativamente a dívida 
soberana ou numa posição não garantida 
significativa num swap de risco de 
incumprimento respeitante a um emitente 
de dívida soberana ou empresarial que 
devam ser notificadas à autoridade 
competente.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de permitir o acompanhamento 
permanente das posições, os regimes de 
transparência devem também requerer a 
notificação ou divulgação sempre que uma 
alteração numa posição líquida curta 
resulte num aumento ou numa redução 

(14) A fim de permitir o acompanhamento 
permanente das posições, os regimes de 
transparência devem também requerer a 
notificação ou divulgação sempre que uma 
alteração numa posição líquida curta ou 
numa posição líquida longa alavancada 
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para valores acima ou abaixo de certos 
limiares.

resulte num aumento ou numa redução 
para valores acima ou abaixo de certos 
limiares.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Por uma questão de eficácia, é 
importante que as obrigações de 
transparência se apliquem 
independentemente do local de 
estabelecimento da pessoa singular ou 
colectiva, mesmo quando esse local seja 
exterior à União, desde que essa pessoa se 
encontre numa posição líquida curta 
significativa numa sociedade com acções 
admitidas à negociação numa plataforma 
situada na União ou numa posição líquida 
curta em dívida soberana emitida por um 
Estado-Membro ou pela União.

(15) Por uma questão de eficácia, é 
importante que as obrigações de 
transparência se apliquem 
independentemente do local de 
estabelecimento da pessoa singular ou 
colectiva, mesmo quando esse local seja 
exterior à União, desde que essa pessoa se 
encontre numa posição líquida curta 
significativa ou numa posição líquida 
longa alavancada numa sociedade com 
acções admitidas à negociação numa 
plataforma situada na União ou numa 
posição líquida curta em dívida soberana 
ou empresarial emitida por um Estado-
Membro ou pela União.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A venda a descoberto de acções e de 
dívida soberana sem garantia de detenção 
dos activos pode ser vista como uma acção 
que aumenta os potenciais riscos de 
impossibilidade de liquidação e a 
volatilidade no mercado. Para reduzir tais 

(16) A venda a descoberto de acções e de 
dívida soberana sem garantia de detenção 
dos activos pode aumentar os potenciais 
riscos de impossibilidade de liquidação, a 
volatilidade e o abuso de mercado. Para 
reduzir tais riscos, é conveniente basear as 
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riscos, é conveniente aplicar restrições 
proporcionadas das vendas a descoberto 
sem garantia de detenção dos activos. As 
restrições devem, no pormenor, ter em 
conta os diferentes mecanismos 
actualmente usados para as vendas a 
descoberto com garantia de detenção dos 
activos. É também conveniente incluir 
requisitos que as plataformas de 
negociação devam cumprir no que respeita 
aos procedimentos de compra forçada 
(buy-in) e às multas por impossibilidade de 
liquidação das transacções desses 
instrumentos. Os procedimentos de compra 
forçada e os requisitos respeitantes à 
liquidação tardia devem estabelecer 
normas de base em termos da disciplina de 
liquidação.

vendas a descoberto em valores 
mobiliários previamente tomados de 
empréstimo ou em valores mobiliários 
sobre os quais o empréstimo é garantido.
As restrições devem, no pormenor, ter em 
conta os diferentes mecanismos 
actualmente usados para as vendas a 
descoberto com garantia de detenção dos 
activos. É também conveniente incluir 
requisitos no que respeita aos 
procedimentos de compra forçada (buy-in) 
e às multas por impossibilidade de 
liquidação das transacções desses 
instrumentos. Os procedimentos de compra 
forçada e os requisitos respeitantes à 
liquidação tardia devem estabelecer 
normas de base em termos da disciplina de 
liquidação.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Os swaps de risco de 
incumprimento de dívida soberana devem 
basear-se no princípio do interesse 
segurável. As posições a descoberto em 
swaps de risco de incumprimento de 
dívida soberana devem, por isso, ser 
proibidas.

Or. en

Justificação

Os swaps de risco de incumprimento de dívida soberana serão utilizados unicamente para 
efeitos de cobertura.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As actividades de criação de mercado 
desempenham um papel essencial no 
fornecimento de liquidez aos mercados da 
União, e os criadores de mercado 
necessitam de assumir posições curtas para 
desempenhar essa função. A imposição de 
restrições a tais actividades poderia inibir 
gravemente a sua capacidade de fornecer 
liquidez e ter um impacto negativo 
significativo na eficiência dos mercados da 
União. Além disso, será de esperar que os 
criadores de mercado só assumam posições 
curtas significativas durante períodos 
muito curtos. Assim, importa isentar as 
pessoas singulares ou colectivas envolvidas 
nessas actividades dos requisitos que 
possam prejudicar a sua capacidade para 
desempenhar tal função e, por conseguinte, 
afectar negativamente os mercados 
europeus. A fim de abranger as entidades 
equivalentes de países terceiros, é 
necessário definir um procedimento de 
avaliação da equivalência dos mercados 
desses países terceiros. A isenção deve 
aplicar-se aos diferentes tipos de 
actividades de criação de mercado, mas 
não às transacções por conta própria. É 
também conveniente isentar certas 
operações do mercado primário, como 
sejam as relativas à dívida soberana e a 
programas de estabilização, já que são 
actividades importantes que contribuem 
para o funcionamento eficiente dos 
mercados. As autoridades competentes 
devem ser notificadas do uso dessas 
isenções e devem dispor de poderes para 
proibir uma pessoa singular ou colectiva de 
beneficiar das mesmas, se não cumprir os 
critérios relevantes. As autoridades 
competentes devem também poder exigir 
informação à pessoa singular ou colectiva 

(19) As actividades de criação de mercado 
desempenham um papel essencial no 
fornecimento de liquidez aos mercados da 
União, e os criadores de mercado 
necessitam de assumir posições curtas para 
desempenhar essa função. A imposição de 
restrições inadequadas a tais actividades 
poderia inibir gravemente a sua capacidade 
de fornecer liquidez e ter um impacto 
negativo significativo no funcionamento
dos mercados da União. Além disso, será 
de esperar que os criadores de mercado só 
assumam posições curtas significativas 
durante períodos muito curtos. Assim, 
importa isentar as pessoas singulares ou 
colectivas envolvidas nessas actividades 
dos requisitos que possam prejudicar a sua 
capacidade para desempenhar tal função e, 
por conseguinte, afectar negativamente os 
mercados europeus. A fim de abranger as 
entidades equivalentes de países terceiros, 
é necessário definir um procedimento de 
avaliação da equivalência dos mercados 
desses países terceiros. A isenção deve 
aplicar-se aos diferentes tipos de 
actividades de criação de mercado, mas 
não às transacções por conta própria. É 
também conveniente isentar certas 
operações do mercado primário, como 
sejam as relativas à dívida soberana e a 
programas de estabilização, já que são 
actividades importantes que contribuem 
para o funcionamento eficiente dos 
mercados. As autoridades competentes 
devem ser notificadas do uso dessas 
isenções e devem dispor de poderes para 
proibir uma pessoa singular ou colectiva de 
beneficiar das mesmas, se não cumprir os 
critérios relevantes. As autoridades 
competentes devem também exigir 
regularmente informação à pessoa singular 
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para verificar que utilização faz da isenção. ou colectiva para verificar que utilização 
faz da isenção.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Se ocorrer uma queda significativa do 
preço de um instrumento financeiro numa 
plataforma de negociação, a autoridade 
competente deve também ter a capacidade 
de proibir temporariamente as vendas a 
descoberto desse instrumento financeiro 
nessa plataforma, para poder intervir 
rapidamente se for caso disso, ou de proibir 
essas vendas durante um período de 24 
horas para evitar a redução desregrada do 
preço do instrumento em causa.

(22) Se ocorrer uma queda significativa do 
preço de um instrumento financeiro numa 
plataforma de negociação, a autoridade 
competente deve também ter a capacidade 
de proibir temporariamente as vendas a 
descoberto desse instrumento financeiro, 
para poder intervir rapidamente se for caso 
disso, ou de proibir essas vendas durante 
um período de 24 horas para evitar a 
redução desregrada do preço do 
instrumento em causa.

Or. en

Justificação

Não faz sentido limitar a capacidade de efectuar vendas a descoberto apenas a uma 
plataforma de negociação específica quando o problema é causado por um determinado 
instrumento financeiro e não por uma determinada plataforma de negociação.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Embora as autoridades competentes 
estejam habitualmente em melhor posição 
para o seguimento das condições de 
mercado e para uma primeira reacção a um 
acontecimento ou desenvolvimento 
desfavorável, a AEVMM deve também ter 

(25) Embora as autoridades competentes 
estejam habitualmente em melhor posição 
para o seguimento das condições de 
mercado e para uma primeira reacção a um 
acontecimento ou desenvolvimento 
desfavorável, a AES (AEVMM) deve 
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o poder de tomar ela própria medidas de 
emergência sempre que as vendas a 
descoberto e outras actividades 
relacionadas ameacem o correcto 
funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade do 
sistema financeiro ou de parte do sistema 
financeiro na União, tenham implicações 
além-fronteiras e as autoridades 
competentes não tenham já reagido 
adequadamente à ameaça. A AEVMM 
deve consultar o Comité Europeu do Risco 
Sistémico, sempre que possível, e outras 
autoridades relevantes, quando a medida 
possa ter efeitos para além dos mercados 
financeiros, como pode acontecer com os 
derivados de matérias-primas usados para a 
cobertura de posições físicas.

também ter o poder de tomar ela própria 
medidas de emergência sempre que as 
vendas a descoberto e outras actividades 
relacionadas ameacem o correcto 
funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade do 
sistema financeiro ou de parte do sistema 
financeiro na União, tenham implicações 
além-fronteiras e as autoridades 
competentes não tenham já reagido 
adequadamente à ameaça. A AES 
(AEVMM)  deve informar o Comité 
Europeu do Risco Sistémico criado pelo 
Regulamento n.º …/2010 [CERS], sempre 
que possível, e outras autoridades 
relevantes, quando a medida possa ter 
efeitos para além dos mercados 
financeiros, como pode acontecer com os 
derivados de matérias-primas usados para a 
cobertura de posições físicas.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Deve ser conferido à AEVMM um 
poder geral para a condução de 
investigações quanto a uma questão ou 
prática relativa às vendas a descoberto ou à 
utilização de swaps de risco de 
incumprimento, para avaliar se essa 
questão ou prática coloca uma ameaça
potencial à estabilidade financeira ou à 
confiança no mercado. A AEVMM deve 
publicar um relatório divulgando as 
conclusões dessas investigações.

(29) Deve ser conferido à AEVMM um 
poder geral para a condução de 
investigações quanto a uma questão ou 
prática relativa às vendas a descoberto ou à 
utilização de swaps de risco de 
incumprimento, para avaliar se essa 
questão ou prática coloca uma ameaça 
potencial à estabilidade financeira ou à 
confiança no mercado. A AES (AEVMM)  
deve publicar um relatório divulgando as 
conclusões dessas investigações. Deve 
também ser conferida à AES (AEVMM)  a 
possibilidade de realizar inspecções no 
local.

Or. en
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e princípios 
reconhecidos, em particular no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
e na Carta dos Direitos Fundamentais da
União Europeia, nomeadamente o direito à 
protecção dos dados pessoais reconhecido 
no artigo 16.º do Tratado e no artigo 8.º da 
Carta. Em particular, a transparência 
relativa às posições líquidas curtas 
significativas, incluindo a divulgação 
pública quando prevista nos termos do 
presente regulamente, é necessária por 
razões de estabilidade do mercado 
financeiro e protecção dos investidores.
Essa transparência permitirá aos 
reguladores seguir a utilização das vendas 
a descoberto no quadro de estratégias 
abusivas e as implicações das mesmas para 
o bom funcionamento dos mercados. Além 
disso, ajudará a evitar assimetrias de 
informação, garantindo que todos os 
participantes no mercado estejam 
adequadamente informados da forma como 
as vendas a descoberto estão a influenciar 
os preços. Qualquer intercâmbio ou 
transmissão de informação pelas 
autoridades competentes deve ser realizada 
em conformidade com as regras de 
transferência de dados pessoais 
estabelecidas na Directiva 95/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de Outubro de 1995, relativa à protecção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados. Qualquer 
intercâmbio ou transmissão de informação 
pela AEVMM deve ser realizada em 
conformidade com as regras de 

(31) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e princípios 
reconhecidos, em particular no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia (Carta), 
nomeadamente o direito à protecção dos 
dados pessoais reconhecido no artigo 16.º 
do TFUE e no artigo 8.º da Carta. Em 
particular, a transparência relativa às 
posições líquidas curtas significativas e às 
posições líquidas longas alavancadas, 
incluindo a divulgação pública quando 
prevista nos termos do presente 
regulamente, é necessária por razões de 
estabilidade do mercado financeiro e 
protecção dos investidores. Essa 
transparência permitirá aos reguladores 
seguir a utilização das vendas a descoberto 
no quadro de estratégias abusivas e as 
implicações das mesmas para o bom 
funcionamento dos mercados. Além disso, 
ajudará a evitar assimetrias de informação, 
garantindo que todos os participantes no 
mercado estejam adequadamente 
informados da forma como as vendas a 
descoberto estão a influenciar os preços.
Qualquer intercâmbio ou transmissão de 
informação pelas autoridades competentes 
deve ser realizada em conformidade com 
as regras de transferência de dados 
pessoais estabelecidas na Directiva 
95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de Outubro de 1995, 
relativa à protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados.
Qualquer intercâmbio ou transmissão de 
informação pela AES (AEVMM)  deve ser 
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transferência de dados pessoais 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 
45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2000, 
relativo à protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos 
comunitários e à livre circulação desses 
dados, que é integralmente aplicável ao 
processamento de dados pessoais para os 
efeitos do presente regulamento.

realizada em conformidade com as regras 
de transferência de dados pessoais 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 
45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2000, 
relativo à protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos 
da União e à livre circulação desses dados, 
que é integralmente aplicável ao 
processamento de dados pessoais para os 
efeitos do presente regulamento.

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros devem 
estabelecer regras para as sanções 
aplicáveis a infracções às disposições do 
presente regulamento e garantir a 
respectiva aplicação. As sanções devem ser 
eficazes, proporcionais e dissuasoras.

(32) Os Estados-Membros devem 
estabelecer regras para as sanções 
aplicáveis a infracções às disposições do 
presente regulamento e garantir a 
respectiva aplicação. As sanções devem ser 
eficazes, proporcionais e dissuasoras. A 
AES (AEVMM) deve auxiliar os 
Estados-Membros no processo de 
harmonização das sanções. A AES 
(AEVMM) deve também ser informada 
sobre todas as sanções aplicadas pelos 
Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A Comissão deve ser habilitada a 
adoptar actos delegados nos termos do 
artigo 290.º do Tratado. Em particular, os 
actos delegados devem ser adoptados no 
que respeita aos pormenores do cálculo das 
posições curtas, ao momento em que uma 
pessoa singular ou colectiva passa a deter 
uma posição descoberta num swap de risco 
de incumprimento, aos limiares de 
notificação ou de divulgação e à 
especificação adicional dos critérios e 
factores para determinar se um 
acontecimento ou desenvolvimento 
adverso constitui uma ameaça grave à 
estabilidade financeira ou à confiança no 
mercado num Estado-Membro ou na 
União.

(34) A Comissão deverá estar habilitada a 
adoptar actos delegados em conformidade 
com o artigo 290.º do TFUE. Em 
particular, devem ser adoptados actos 
delegados no que respeita aos pormenores 
do cálculo das posições líquidas, ao 
momento em que uma pessoa singular ou 
colectiva passa a deter uma posição 
descoberta num swap de risco de 
incumprimento, aos limiares de notificação 
ou de divulgação e à especificação 
adicional dos critérios e factores para 
determinar se um acontecimento ou 
desenvolvimento adverso constitui uma 
ameaça grave à estabilidade financeira ou à 
confiança no mercado num Estado-
Membro ou na União. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos.
A AES (AEVMM) deve desempenhar um 
papel central na elaboração de actos 
delegados, prestando aconselhamento à 
Comissão.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Instrumentos de dívida emitidos por 
uma sociedade que tem a sua sede na 
União e cujas acções estão admitidas à 
negociação numa plataforma de 
negociação na União e derivados 
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mencionados no anexo I, secção C, 
pontos 4 a 10, da Directiva 2004/39/CE, 
relacionados com tais instrumentos de 
dívida.

Or. en

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

a) «Corretor principal mandatado», uma 
pessoa singular ou colectiva que assinou 
com um emitente de dívida soberana um 
acordo nos termos do qual essa pessoa 
singular ou colectiva se compromete a 
operar na qualidade de comitente em 
ligação com operações do mercado 
primário e secundário relativas a uma 
dívida emitida por aquele emitente.

a) «Corretor principal mandatado», uma 
pessoa singular ou colectiva que assinou 
com um emitente de dívida soberana ou de 
dívida empresarial um acordo nos termos 
do qual essa pessoa singular ou colectiva se 
compromete a operar na qualidade de 
comitente em ligação com operações do 
mercado primário e secundário relativas a 
uma dívida emitida por aquele emitente.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) «Dívida empresarial», um 
instrumento de dívida emitido por uma 
sociedade que tem a sua sede na União e 
cujas acções estão admitidas à negociação 
numa plataforma de negociação na 
União;

Or. en
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Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

i-A) "Dívida empresarial emitida", um 
instrumento de dívida emitido por uma 
sociedade que tem a sua sede na União e 
cujas acções estão admitidas à negociação 
numa plataforma de negociação na 
União;

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea o) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) relativamente a dívida empresarial 
emitida por, ou a um swap de crédito com 
risco de incumprimento de, uma 
sociedade que tem a sua sede na União e 
cujas acções estão admitidas à negociação 
numa plataforma de negociação na 
União, a autoridade competente do 
Estado-Membro em que a sociedade tem a 
sua sede;

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea o) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) relativamente a um instrumento 
financeiro distinto dos mencionados nas 
subalíneas i) e ii), a autoridade competente 

iii) relativamente a um instrumento 
financeiro distinto dos mencionados nas 
subalíneas i), ii) ou ii-A), a autoridade 
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relativamente a esse instrumento 
financeiro, como definida no artigo 2.º, n.º 
7, do Regulamento (CE) N.º 1287/2006 da 
Comissão e determinada em conformidade 
com o capítulo III desse regulamento;

competente relativamente a esse 
instrumento financeiro, como definida no 
artigo 2.º, n.º 7, do Regulamento (CE) N.º 
1287/2006 da Comissão e determinada em 
conformidade com o capítulo III desse 
regulamento;

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea o) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) em relação a um instrumento financeiro 
não abrangido pelas subalíneas i), ii) ou 
iii), a autoridade competente do Estado-
Membro no qual o instrumento financeiro 
foi admitido pela primeira vez à 
negociação numa plataforma de 
negociação;

iv) em relação a um instrumento financeiro 
não abrangido pelas subalíneas i), ii), ii-A) 
ou iii), a autoridade competente do 
Estado-Membro no qual o instrumento 
financeiro foi admitido pela primeira vez à 
negociação numa plataforma de 
negociação;

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adoptar, por meio de 
actos delegados nos termos do artigo 36.º e 
sob reserva das condições definidas nos 
artigos 37.º e 38.º, medidas que 
especifiquem as definições estabelecidas 
no n.º 1, em particular no que respeita às 
condições em que se considera que uma 
pessoa singular ou colectiva é titular de um 
instrumento financeiro para efeitos da 
definição de vendas a descoberto constante 
do n.º 1, alínea p).

2. A Comissão adopta, por meio de actos 
delegados nos termos do artigo 36.º e sob 
reserva das condições definidas nos artigos 
37.º e 38.º, medidas que especifiquem as 
definições estabelecidas no n.º 1, em 
particular no que respeita às condições em 
que se considera que uma pessoa singular 
ou colectiva é titular de um instrumento 
financeiro para efeitos da definição de 
vendas a descoberto constante do n.º 1, 
alínea p).
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Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente regulamento, 
uma posição resultante de qualquer das 
seguintes situações é considerada uma 
posição curta sobre o capital accionista 
emitido de uma sociedade ou sobre a 
dívida soberana emitida por um 
Estado-Membro ou pela União:

1. Para efeitos do presente regulamento, 
uma posição resultante de qualquer das 
seguintes situações é considerada uma 
posição curta sobre o capital accionista 
emitido de uma sociedade ou sobre a 
dívida soberana emitida por um 
Estado-Membro ou pela União ou sobre a 
dívida empresarial emitida:

Or. en

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

a) Venda a descoberto de uma acção 
emitida pela sociedade ou de um 
instrumento de dívida emitido pelo 
Estado-Membro ou pela União;

a) Venda a descoberto de uma acção 
emitida pela sociedade ou de um 
instrumento de dívida emitido pelo 
Estado-Membro ou pela União ou por uma 
sociedade que tem a sua sede na União e 
cujas acções estão admitidas à negociação 
numa plataforma de negociação na 
União;  

Or. en
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do presente regulamento, 
uma posição resultante de qualquer das 
seguintes situações é considerada uma 
posição longa sobre o capital accionista 
emitido de uma sociedade ou sobre a 
dívida soberana emitida por um 
Estado-Membro ou pela União:

2. Para efeitos do presente regulamento, 
uma posição resultante de qualquer das 
seguintes situações é considerada uma 
posição curta sobre o capital accionista 
emitido de uma sociedade ou sobre a 
dívida soberana emitida por um 
Estado-Membro ou pela União ou sobre a 
dívida empresarial emitida:

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Titularidade de uma acção emitida pela 
sociedade ou de um instrumento de dívida 
emitido pelo Estado-Membro ou pela 
União;

a) Titularidade de uma acção emitida pela 
sociedade ou de um instrumento de dívida 
emitido pelo Estado-Membro ou pela 
União ou por uma sociedade que tem a 
sua sede na União e cujas acções estão 
admitidas à negociação numa plataforma 
de negociação na União;  

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para efeitos do presente 
regulamento, uma posição longa 
alavancada é uma posição longa que, em 
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caso de aumento no preço ou valor da 
acção ou instrumento de dívida, confere a 
uma pessoa singular ou colectiva uma 
vantagem financeira superior à que 
resulta do aumento no preço ou valor da 
acção ou instrumento de dívida quando 
essa pessoa singular ou colectiva é titular 
da acção ou instrumento de dívida.

Or. en

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para efeitos dos n.ºs 1 e 2, o cálculo 
de uma posição curta e de uma posição 
longa sobre dívida empresarial inclui 
qualquer swap de risco de incumprimento 
relacionado com uma obrigação ou um 
acontecimento de crédito associados a 
uma sociedade que tem a sua sede na 
União e cujas acções estão admitidas à 
negociação numa plataforma de 
negociação na União.

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos do presente regulamento, a 
posição remanescente após dedução de 
qualquer posição longa que uma pessoa 
singular ou colectiva detenha sobre o 
capital accionista emitido de uma 
sociedade de qualquer posição curta que 

4. Para efeitos do presente regulamento, a 
posição remanescente após dedução de 
qualquer posição longa que uma pessoa 
singular ou colectiva detenha sobre o 
capital accionista emitido de uma 
sociedade de qualquer posição curta que 
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essa pessoa singular ou colectiva detenha 
sobre esse capital é considerada a posição 
líquida curta sobre o capital accionista 
emitido dessa sociedade.

essa pessoa singular ou colectiva detenha 
sobre esse capital é considerada a posição 
líquida curta sobre o capital accionista 
emitido dessa sociedade. Um valor 
negativo resultante dessa dedução é 
considerado uma posição líquida longa.

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Para efeitos do presente regulamento, a 
posição remanescente após dedução de 
qualquer posição longa que uma pessoa 
singular ou colectiva detenha sobre a 
dívida soberana emitida de um 
Estado-Membro ou da União de qualquer 
posição curta que essa pessoa singular ou 
colectiva detenha sobre essa dívida é 
considerada a posição líquida curta sobre a 
dívida soberana emitida por um Estado-
Membro ou pela União.

5. Para efeitos do presente regulamento, a 
posição remanescente após dedução de 
qualquer posição longa que uma pessoa 
singular ou colectiva detenha sobre a 
dívida soberana emitida de um 
Estado-Membro ou da União de qualquer 
posição curta que essa pessoa singular ou 
colectiva detenha sobre essa dívida é 
considerada a posição líquida curta sobre a 
dívida soberana emitida por um 
Estado-Membro ou pela União. Um valor 
negativo resultante dessa dedução é 
considerado uma posição líquida longa.

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Para efeitos do presente 
regulamento, a posição remanescente 
após dedução de qualquer posição longa 
que uma pessoa singular ou colectiva 
detenha sobre o capital accionista emitido 
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de uma sociedade de qualquer posição 
curta que essa pessoa singular ou 
colectiva detenha sobre esse capital é 
considerada a posição líquida curta sobre 
o capital accionista emitido dessa 
sociedade. Um valor negativo resultante 
dessa dedução é considerado uma posição 
líquida longa.

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Para efeitos dos n.ºs 4, 5 e 5-A, a 
posição líquida curta e a posição líquida 
longa de pessoas singulares ou colectivas 
são extensíveis a posições em índices, 
cabazes e fundos de investimento 
transaccionados em bolsa, bem como a 
posições em derivados associados 
mencionados no anexo I, secção C, 
pontos 4 a 10, da Directiva 2004/39/CE, 
mesmo quando negociados fora de uma 
plataforma de negociação.
Quando são seguidas diferentes 
estratégias de investimento em relação a 
um emitente particular ou a um 
instrumento financeiro emitido através de 
fundos distintos no seio de diferentes 
entidades, o cálculo das posições líquidas 
curtas e longas para efeitos dos n.ºs 3, 4, 5 
e 5-A é efectuado a nível de cada fundo.
Quando é seguida a mesma estratégia de 
investimento em relação a um emitente 
específico ou a um instrumento financeiro 
emitido através de mais do que um fundo, 
as posições líquidas curta e longa em cada 
um desses fundos são agregadas. Quando 
são tomadas posições curtas e longas em 
mais do que um segmento de actividade 
no seio de uma entidade, as posições 
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líquidas curtas e longas são calculadas 
para cada actividade que esteja separada 
da outra actividade pelo menos por 
barreiras a nível da informação. Quando 
duas ou mais carteiras da mesma entidade 
são geridas numa base discricionária 
perseguindo a mesma estratégia de 
investimento em relação a um emitente 
específico ou a um instrumento financeiro 
emitido, essas posições são agregadas 
para efeitos de cálculo das posições 
líquidas curtas e longas. No que respeita à
gestão de uma carteira de clientes numa 
base não discricionária, o cálculo da 
posição líquida curta ou da posição 
líquida longa é da responsabilidade legal 
do cliente.

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 7 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) As condições em que uma pessoa 
singular ou colectiva detém uma posição 
longa alavancada para efeitos do n.º 2-A;

Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As condições em que uma pessoa 
singular ou colectiva detém uma posição 
líquida curta para efeitos dos n.ºs 4 e 5 e o 
método de cálculo da posição;

b) As condições em que uma pessoa 
singular ou colectiva detém uma posição 
líquida curta para efeitos dos n.ºs 4, 5 e 5-A 
e o método de cálculo da posição;
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Or. en

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O método de cálculo das posições para 
efeitos dos n.ºs 3, 4, e 5, quando diferentes 
entidades pertencentes a um grupo detêm 
posições longas ou curtas ou para as 
actividades de gestão de fundos 
relacionadas com fundos distintos.

c) O método de cálculo das posições para 
efeitos dos n.ºs 3, 4, 5 e 5-A, quando 
diferentes entidades pertencentes a um 
grupo detêm posições longas ou curtas ou 
para as actividades de gestão de fundos 
relacionadas com fundos distintos.

Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente regulamento, 
considera-se que uma pessoa singular ou 
colectiva detém uma posição não coberta 
num swap de risco de incumprimento 
relacionado com uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União, na medida 
em que o swap de risco de incumprimento 
não esteja a ser utilizado como cobertura 
contra o risco de incumprimento pelo 
emitente, nos casos em que a pessoa 
singular ou colectiva detém uma posição 
longa sobre a dívida soberana desse 
emitente ou qualquer posição longa sobre 
a dívida de um emitente em que o preço 
da sua dívida tenha uma correlação 
elevada com o preço da obrigação de um 
Estado-Membro ou da União. A parte que, 
nos termos de um swap de risco de 
incumprimento, é obrigada a realizar o 
pagamento ou a pagar a compensação em 

1. Para efeitos do presente regulamento, 
considera-se que uma pessoa singular ou 
colectiva detém uma posição não coberta 
num swap de risco de incumprimento 
relacionado com uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União ou de uma 
sociedade que tem a sua sede na União e 
cujas acções estão admitidas à negociação 
numa plataforma de negociação na 
União, na medida em que o swap de risco 
de incumprimento não esteja a ser utilizado 
como cobertura contra o risco de 
incumprimento pelo emitente, nos casos 
em que a pessoa singular ou colectiva 
detém uma posição longa sobre a dívida 
soberana ou empresarial desse emitente. A 
parte que, nos termos de um swap de risco 
de incumprimento, é obrigada a realizar o 
pagamento ou a pagar a compensação em 
caso de incumprimento ou de um 
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caso de incumprimento ou de um 
acontecimento de crédito relacionado com 
a entidade de referência, não detém, por 
força dessa obrigação, uma posição não 
coberta para efeitos deste número.

acontecimento de crédito relacionado com 
a entidade de referência, não detém, por 
força dessa obrigação, uma posição não 
coberta para efeitos deste número.

Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O método de cálculo das posições para 
efeitos do n.º 1 nas situações em que 
diferentes entidades no âmbito de um 
grupo detêm posições longas ou curtas ou 
para as actividades de gestão de fundos 
relacionadas com fundos distintos.

b) O método de cálculo das posições para 
efeitos do n.º 1 nas situações em que 
diferentes entidades no âmbito de um 
grupo detêm posições longas ou curtas ou 
para as actividades de gestão de fundos 
relacionadas com fundos distintos, tendo 
em conta a necessidade de dispor de uma 
visão global de cada estratégia de 
investimento independente em 
conformidade com o artigo 3.º.

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detém uma posição líquida curta sobre o 
capital accionista emitido de uma 
sociedade cujas acções estão admitidas à 
negociação numa plataforma de 
negociação notifica a autoridade 
competente relevante sempre que essa 
posição aumente ou diminua de modo a 
alcançar um limiar de notificação relevante 

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detém uma posição líquida curta sobre o 
capital accionista emitido de uma 
sociedade cujas acções estão admitidas à 
negociação numa plataforma de 
negociação notifica a autoridade 
competente relevante assim que essa 
posição aumente ou diminua de modo a 
alcançar um limiar de notificação relevante 
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referido no n.º 2. referido no n.º 2.

Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em conta a evolução dos 
mercados financeiros, a AES (AEVMM)
pode emitir e enviar ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão, um 
parecer sobre a necessidade de ajustar os 
limiares referidos no n.º 2.

3. A Comissão pode, por meio de actos 
delegados nos termos do artigo 36.º e sob 
reserva das condições definidas nos artigos 
37.º e 38.º, modificar os limiares 
mencionados no n.º 2, tendo em conta a 
evolução dos mercados financeiros.

A Comissão pode, no prazo de três meses 
a contar da recepção do parecer da AES 
(AEVMM) e na medida do necessário 
tendo em conta a evolução dos mercados 
financeiros, por meio de actos delegados 
nos termos do artigo 36.º e sob reserva das 
condições definidas nos artigos 37.º e 38.º, 
ajustar os limiares referidos no n.º 2.

O ajustamento dos limiares não diminui, 
contudo, a capacidade das autoridades 
competentes de acompanhar as posições 
líquidas curtas.

Or. en

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As notificações nos termos do 
presente artigo são feitas em 
conformidade com o artigo 9.º.
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Or. en

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Notificação às autoridades competentes 
das posições líquidas curtas alavancadas 

significativas em acções
1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detém uma posição líquida curta 
alavancada sobre o capital accionista 
emitido de uma sociedade cujas acções 
estão admitidas à negociação numa 
plataforma de negociação notifica a 
autoridade competente relevante assim 
que essa posição aumente ou diminua de 
modo a alcançar um limiar de notificação 
relevante referido no n.º 2.
2. Um limiar de notificação relevante é 
uma percentagem igual a 0,2% do valor 
do capital accionista emitido da sociedade 
em questão e cada 0,1% acima desse 
valor.
3. Tendo em conta a evolução dos 
mercados financeiros, a AES (AEVMM)
pode emitir e enviar ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão, um 
parecer sobre a necessidade de ajustar os 
limiares referidos no n.º 2.
A Comissão pode, no prazo de três meses 
a contar da recepção do parecer da AES 
(AEVMM) e na medida do necessário 
tendo em conta a evolução dos mercados 
financeiros, por meio de actos delegados 
nos termos do artigo 36.º e sob reserva das 
condições definidas nos artigos 37.º e 38.º, 
ajustar os limiares referidos no n.º 2.
O ajustamento dos limiares não diminui, 
contudo, a capacidade das autoridades 
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competentes de acompanhar as posições 
líquidas longas alavancadas.
4. As notificações nos termos do presente 
artigo são feitas em conformidade com o 
artigo 9.º.

Or. en

Justificação

As posições longas alavancadas apresentam e as posições curtas apresentam riscos comuns.
Consequentemente, a notificação seria útil para as autoridades competentes.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 6.º

Texto da Comissão Alteração

As plataformas de negociação com acções 
admitidas à negociação estabelecem 
procedimentos que garantam que as 
pessoas singulares ou colectivas que 
executam ordens nessa plataforma de 
negociação marcam as ordens de venda 
como ordens curtas quando o vendedor 
vender as acções a descoberto. As 
plataformas de negociação devem 
publicar pelo menos diariamente uma 
síntese do volume de ordens marcadas 
como ordens curtas.

1. As plataformas de negociação com 
acções admitidas à negociação ou as 
sociedades de investimento que executam 
ordens em nome de clientes nesses 
instrumentos fora de uma plataforma de 
negociação estabelecem procedimentos 
que garantam que as pessoas singulares ou 
colectivas que executam ordens nessa 
plataforma de negociação ou através da 
sociedade de investimento estão em 
condições de marcar as ordens de venda 
como ordens curtas quando o vendedor 
vender as acções a descoberto.

Or. en

Justificação

A marcação deve aplicar-se também às transacções fora da bolsa (OTC, na sigla inglesa) por 
forma a acompanhar todas as vendas a descoberto e preservar condições de concorrência 
equitativas.
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Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As pessoas singulares ou colectivas 
que executam ordens marcam todas as 
ordens de venda como ordens a 
descoberto quando o vendedor realiza 
uma venda a descoberto das acções.

Or. en

Justificação

A responsabilidade pela marcação deve recair sobre os clientes e não sobre as plataformas 
de negociação ou as sociedades de investimento.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem de uma 
plataforma de negociação ou de uma 
sociedade de investimento que executa 
ordens em nome de clientes fora de uma 
plataforma de negociação verifica 
periodicamente se as ordens a descoberto 
são efectivamente marcadas pelas pessoas 
singulares ou colectivas que as executam.
Caso uma pessoa singular ou colectiva 
falhe repetidas vezes a realização da 
marcação, a autoridade competente 
proíbe a pessoa singular ou colectiva de 
realizar novas vendas de acções na 
plataforma de negociação ou através da 
sociedade de investimento durante um 
período de tempo adequado e dissuasivo.

Or. en
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Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os dados relativos a ordens curtas e 
vendas a descoberto são disponibilizados à 
autoridade competente do 
Estado-Membro de origem de uma 
plataforma de negociação ou de uma 
sociedade de investimento que executa 
ordens em nome de clientes naqueles 
instrumentos fora de uma plataforma de 
negociação. Esses dados incluem pelo 
menos a identidade da pessoa singular ou 
colectiva que iniciou a ordem, a data em 
que a ordem foi registada no livro de 
ordens, a data em que a ordem foi 
executada ou retirada do livro de ordens e 
o preço, a dimensão e as modalidades de 
execução da ordem.
O acesso aos dados também é 
disponibilizado à autoridade competente 
relevante.

Or. en

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. A plataforma de negociação ou a 
sociedade de investimento que executa 
ordens em nome de clientes fora de uma 
plataforma de negociação publica pelo 
menos diariamente uma síntese do volume 
de vendas a descoberto em cada acção 
admitida à negociação expressa em 
percentagem do volume de vendas 
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realizadas pela plataforma de negociação 
ou pela sociedade de investimento.

Or. en

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-E. São delegados à Comissão poderes 
para adoptar normas técnicas 
regulamentares que especifiquem 
pormenorizadamente a informação a 
fornecer, incluindo o volume das vendas a 
descoberto, em conformidade com o n.º 1.
As normas técnicas regulamentares 
referidas no primeiro parágrafo são 
adoptadas em conformidade com os 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º …/2010 [AEVMM].
A AES (AEVMM) apresenta à Comissão 
os projectos de normas técnicas 
regulamentares até [31 de Dezembro de 
2011].

Or. en

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-F. A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do n.º 1, é 
conferido à Comissão poder para adoptar 
normas técnicas regulamentares que 
identifiquem o procedimento a seguir no 
que respeita à marcação de ordens e 
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definam um formato comum dos dados a 
fornecer de modo a facilitar a 
consolidação dos dados.
As normas técnicas de execução referidas 
no primeiro parágrafo são adoptadas em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º …/2010 
[AEVMM].
A AES (AEVMM) apresenta à Comissão 
os projectos de normas técnicas de 
execução [até 31 de Dezembro de 2011].

Or. en

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-G. Uma plataforma de negociação ou 
uma sociedade de investimento que 
executa ordens em nome de clientes fora 
de uma plataforma de negociação que 
não dispõe de procedimentos de marcação 
à data da entrada em vigor do presente 
regulamento aplica este artigo até 31 de 
Dezembro de 2013.

Or. en

Justificação

É necessário prever um período de transição adequado por forma a reduzir os custos 
associados à aplicação do requisito de marcação.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
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detenha uma posição líquida curta 
relacionada com o capital accionista 
emitido de uma sociedade cujas acções 
estejam admitidas à negociação numa 
plataforma de negociação divulga 
publicamente dados pormenorizados sobre 
a posição sempre que a mesma aumente ou 
diminua de modo a alcançar um limiar de 
divulgação pública relevante referido no n.º 
2.

detenha uma posição líquida curta 
relacionada com o capital accionista 
emitido de uma sociedade cujas acções 
estejam admitidas à negociação numa 
plataforma de negociação divulga 
publicamente dados pormenorizados sobre 
a posição assim que a mesma aumente ou 
diminua de modo a alcançar um limiar de 
divulgação pública relevante referido no n.º 
2.

Or. en

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em conta a evolução dos 
mercados financeiros, a AES (AEVMM)
pode emitir e enviar ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão, um 
parecer sobre a necessidade de ajustar os 
limiares referidos no n.º 2.

3. A Comissão pode, por meio de actos 
delegados nos termos do artigo 36.º e sob 
reserva das condições definidas nos artigos 
37.º e 38.º, modificar os limiares 
mencionados no n.º 2, tendo em conta a 
evolução dos mercados financeiros.

A Comissão pode, no prazo de três meses 
a contar da recepção do parecer da AES 
(AEVMM) e na medida do necessário 
tendo em conta a evolução dos mercados 
financeiros, por meio de actos delegados 
nos termos do artigo 36.º e sob reserva das 
condições definidas nos artigos 37.º e 38.º, 
ajustar os limiares referidos no n.º 2.

Or. en
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As notificações nos termos do 
presente artigo são feitas em 
conformidade com o artigo 9.º.

Or. en

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Divulgação pública de posições líquidas 

longas alavancadas significativas em 
acções

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detenha uma posição líquida longa 
alavancada relacionada com o capital 
accionista emitido de uma sociedade cujas 
acções estejam admitidas à negociação 
numa plataforma de negociação divulga 
publicamente dados pormenorizados 
sobre a posição assim que a mesma 
aumente ou diminua de modo a alcançar 
um limiar de divulgação pública relevante 
referido no n.º 2.
2. Um limiar de divulgação pública 
relevante é uma percentagem igual a 
0,5% do valor do capital accionista 
emitido da sociedade em questão e cada 
0,1% acima desse valor.
3. Tendo em conta a evolução dos 
mercados financeiros, a AES (AEVMM)
pode emitir e enviar ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão, um 
parecer sobre a necessidade de ajustar os 
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limiares referidos no n.º 2.
A Comissão pode, no prazo de três meses 
a contar da recepção do parecer da AES 
(AEVMM) e na medida do necessário 
tendo em conta a evolução dos mercados 
financeiros, por meio de actos delegados 
nos termos do artigo 36.º e sob reserva das 
condições definidas nos artigos 37.º e 38.º, 
ajustar os limiares referidos no n.º 2.

4. As notificações nos termos do presente 
artigo são feitas em conformidade com o 
artigo 9.º.

Or. en

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detenha qualquer das seguintes posições 
deve notificar a autoridade competente 
relevante sempre que qualquer dessas 
posições aumente ou diminua de modo a 
alcançar um limiar de notificação relevante 
para o Estado-Membro em questão ou para 
a União:

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detenha qualquer das seguintes posições 
deve notificar a autoridade competente 
relevante assim que qualquer dessas 
posições aumente ou diminua de modo a 
alcançar um limiar de notificação relevante 
para o Estado-Membro em questão ou para 
a União:

Or. en

Alteração 62

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. As notificações nos termos do 
presente artigo são feitas em 
conformidade com o artigo 9.º.
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Or. en

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Notificação às autoridades competentes 
de posições líquidas curtas significativas 

em dívida empresarial e em swaps de risco 
de incumprimento

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detenha qualquer das seguintes posições 
deve notificar a autoridade competente 
relevante assim que qualquer dessas 
posições aumente ou diminua de modo a 
alcançar um limiar de notificação 
relevante para o Estado-Membro em 
questão ou para a União:
a) Uma posição líquida curta relacionada 
com a dívida empresarial emitida de uma 
sociedade que tem a sua sede na União e 
cujas acções estão admitidas à negociação 
numa plataforma de negociação na 
União;
b) Uma posição não coberta num swap de 
risco de incumprimento relacionado com 
uma obrigação de uma sociedade que tem 
a sua sede na União e sujas acções estão 
admitidas à negociação numa plataforma 
de negociação na União.
2. Os limiares de notificação relevantes 
consistem num montante inicial e, a partir 
desse montante, em níveis incrementais 
adicionais, tal como especificados nas 
medidas tomadas pela Comissão em
conformidade com o n.º 3.
3. A Comissão especifica, mediante actos 
delegados em conformidade com o artigo 
36.º e sob reserva das condições previstas 
nos artigos 37.º e 38.º, os limiares 
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referidos no n.º 2. Os limiares não devem 
ser fixados num nível que exija a 
notificação de posições de valor mínimo;
4. As notificações nos termos do presente 
artigo são feitas em conformidade com o 
artigo 9.º.

Or. en

Justificação

É necessário estender o regime de transparência à sociedade para evitar qualquer 
comportamento abusivo relativamente à dívida empresarial.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A posição líquida curta deve ser 
calculada às 12h00 do dia de negociação 
em que a pessoa singular ou colectiva 
detém a posição relevante. A notificação 
ou divulgação é realizada até às 15h30m do 
dia de negociação seguinte.

2. A posição líquida curta deve ser 
calculada no fim do dia de negociação em 
que a pessoa singular ou colectiva detém a 
posição relevante. A notificação ou 
divulgação é realizada até às 15h30m do 
dia de negociação seguinte.

Or. en

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A divulgação pública de informação 
estabelecida no artigo 7.º é realizada de 
forma a garantir um acesso rápido e não 
discriminatório. A informação é 
disponibilizada ao mecanismo oficialmente 
nomeado do Estado-Membro de origem do 
emitente das acções referido no artigo 21.º, 
n.º 2, da Directiva 2004/109/CE do 

4. A divulgação pública de informação 
estabelecida no artigo 7.º é realizada de 
forma a garantir um acesso rápido e não 
discriminatório. A informação é 
disponibilizada ao mecanismo oficialmente 
nomeado do Estado-Membro de origem do 
emitente das acções referido no artigo 21.º, 
n.º 2, da Directiva 2004/109/CE do 
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Parlamento Europeu e do Conselho. Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de Dezembro de 2004, 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 é publicada no sítio 
Web da autoridade competente do 
Estado-Membro de origem.

Or. en

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do n.º 4, são 
conferidos à Comissão poderes para 
adoptar normas técnicas de execução que 
especifiquem os meios por intermédio dos 
quais a informação pode ser divulgada ao 
público.

6. É conferido à Comissão poder para 
adoptar normas técnicas regulamentares
que especifiquem os meios por intermédio 
dos quais a informação pode ser divulgada 
ao público em conformidade com o 
presente artigo.

As normas técnicas de execução referidas 
no primeiro parágrafo são adoptadas em 
conformidade com [o artigo 7.º-E] do 
Regulamento (UE) n.º …/….
[Regulamento AEVMM].

As normas técnicas regulamentares
referidas no primeiro parágrafo são 
adoptadas em conformidade com os artigos 
10.º a 14.º do Regulamento (UE) n.º 
…/2010 [AEVMM].

A AEVMM apresenta projectos para essas
normas técnicas de execução à Comissão 
até [31 de Dezembro de 2011].

A AES (AEVMM)apresenta à Comissão os
projectos de normas técnicas 
regulamentares até [31 de Dezembro de 
2011].

Or. en
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Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 10.º

Texto da Comissão Alteração

Os requisitos de notificação e de 
divulgação nos termos dos artigos 5.º, 7.º e
8.º são aplicáveis a pessoas singulares ou 
colectivas residentes ou estabelecidas 
dentro ou fora da União.

Os requisitos de notificação e de 
divulgação nos termos dos artigos 5.º, 5.º-
A, 7.º, 7.º-A, 8.º e 8.º-A são aplicáveis a 
pessoas singulares ou colectivas residentes 
ou estabelecidas dentro ou fora da União.

Or. en

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se ocorrerem acontecimentos ou 
evoluções adversas que constituam uma 
ameaça grave à estabilidade financeira ou 
à confiança no mercado no Estado-
Membro ou noutro Estado-Membro, a 
autoridade competente fornece à AES 
(AEVMM)a informação solicitada no 
prazo de 24 horas.

Or. en

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. É delegado à Comissão poder para 
adoptar normas técnicas regulamentares 
que especifiquem pormenorizadamente a 
informação a fornecer em conformidade 
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com os n.ºs 1 e 2.
As normas técnicas regulamentares 
referidas no primeiro parágrafo são 
adoptadas em conformidade com os 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º …/2010 [AEVMM].
A AES (AEVMM)apresenta à Comissão 
os projectos de normas técnicas 
regulamentares até [31 de Dezembro de 
2011].

Or. en

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do n.º 1, é 
conferido à Comissão poder Comissão 
para adoptar normas técnicas de 
execução que definam o formato da 
informação a fornecer em conformidade 
com os n.ºs 1 e 2.
As normas técnicas de execução referidas 
no primeiro parágrafo são adoptadas em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º …/2010 
[AEVMM].
A AES (AEVMM)apresenta à Comissão 
os projectos de normas técnicas de 
execução até [31 de Dezembro de 2011].

Or. en
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Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo com um terceiro nos termos do 
qual esse terceiro confirma que a acção 
ou o instrumento de dívida soberana foi 
localizada/o e reservada/o para 
empréstimo a essa pessoa singular ou 
colectiva, de modo a que a liquidação 
possa ser efectuada no devido momento.

Suprimido

Or. en

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não é aplicável às actividades 
de uma sociedade de investimento, de uma 
entidade de um país terceiro ou de uma 
empresa local que seja membro de uma 
plataforma de negociação ou de um
mercado situado num país terceiro cujo 
enquadramento jurídico e de supervisão 
tenha sido declarado equivalente nos 
termos do artigo 15.º, n.º 2, quando a 
entidade em causa operar na qualidade de 
comitente relativamente a um instrumento 
financeiro, seja este transaccionado na 
plataforma de negociação ou fora dela, 
que beneficie das isenções referidas no 
artigo 15.º antes do final do terceiro dia 
de negociação após a venda a descoberto 
de uma acção admitida à negociação 
numa plataforma de negociação ou a 
venda a descoberto de um instrumento de 
dívida soberana.
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Or. en

Justificação

A concessão de isenções totais ilimitadas aos criadores de mercado não se coaduna com a 
sua obrigação de liquidarem as suas transacções em devido tempo.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do n.º 1, são 
conferidos à Comissão poderes para 
adoptar normas técnicas de execução que 
identifiquem os tipos de acordos ou 
mecanismos que garantem adequadamente 
que a acção ou o instrumento de dívida 
soberana estará disponível para liquidação.

2. É conferido à Comissão poder para 
adoptar normas técnicas regulamentares
que identifiquem os tipos de acordos que 
garantem adequadamente que a acção ou o 
instrumento de dívida soberana estará 
disponível para liquidação.

A Comissão tem nomeadamente em conta 
a necessidade de preservar a liquidez dos 
mercados, sobretudo do mercado de 
obrigações soberanas e os mercados de 
recompra (mercados repo) de obrigações 
soberanas.

A Comissão tem nomeadamente em conta 
a necessidade de preservar a liquidez dos 
mercados, sobretudo do mercado de 
obrigações soberanas e os mercados de 
recompra (mercados repo) de obrigações 
soberanas.

As normas técnicas de execução referidas 
no primeiro parágrafo são adoptadas em 
conformidade com [o artigo 7.º-E] do 
Regulamento (UE) n.º …/….
[Regulamento AEVMM].

As normas técnicas regulamentares
referidas no primeiro parágrafo são 
adoptadas em conformidade com os artigos 
10.º a 14.º do Regulamento (UE) n.º 
…/2010 [AEVMM].

A AEVMM apresenta projectos para essas
normas técnicas de execução à Comissão 
até [01.01.12].

A AES (AEVMM)apresenta projectos de 
normas técnicas regulamentares à 
Comissão até [1 de Janeiro de 2011].

Or. en
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Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Restrições aos swaps de risco de 

incumprimento a descoberto
Uma pessoa singular ou colectiva só pode 
participar em transacções de swaps de 
risco de incumprimento relativos a uma 
obrigação de um Estado-Membro ou da 
União se detiver uma posição longa na 
dívida soberana desse emitente.

Or. en

Justificação

Só se deveriam comprar swaps de risco de incumprimento para cobrir o risco de 
incumprimento do emitente.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-B
Restrições à utilização de swaps de risco 

de incumprimento por instituições de 
crédito

Uma instituição de crédito autorizada nos 
termos da Directiva 2006/48/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de Junho de 2006, relativa ao acesso à 
actividade das instituições de crédito e ao 
seu exercício1 não participa em 
transacções de swaps de risco de 
incumprimento relacionados com uma 
obrigação do seu Estado-Membro de 
origem ou da União.
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_________________________________

1 JO L 177 de 30.06.06, p. 1.

Or. en

Justificação

Nesse caso os swaps de risco de incumprimento são utilizados unicamente para evasão à 
regulamentação, já que é muito provável que o incumprimento do Estado-Membro conduza 
ao incumprimento das suas instituições de crédito.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As plataformas de negociação com 
acções ou dívida soberana admitidas à 
negociação devem garantir que elas 
próprias ou a contraparte central que lhes 
presta serviços de compensação disponham 
de procedimentos que cumpram todos os 
seguintes requisitos:

1. As plataformas de negociação com 
acções ou dívida soberana admitidas à 
negociação ou as sociedades de 
investimento que executam ordens em 
nome de clientes nesses instrumentos fora 
de uma plataforma de negociação devem 
garantir que elas próprias ou a contraparte 
central que lhes presta serviços de 
compensação ou a sociedade de 
investimento ou o depositário central de 
valores mobiliários que fornece serviços 
de liquidação à plataforma de negociação 
ou à sociedade de investimento disponham 
de procedimentos que cumpram todos os 
seguintes requisitos:

Or. en

Justificação

Os procedimentos de compra forçada (buy-in) devem aplicar-se também às transacções OTC 
por forma a não conferir uma desvantagem competitiva aos mercados regulamentados
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Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se uma pessoa singular ou colectiva que 
vende acções ou instrumentos de dívida 
soberana na plataforma não estiver em 
condições de entregar as acções ou 
instrumentos de dívida soberana para 
liquidação no prazo de quatro dias a contar 
do dia em que ocorre a transacção, ou de 
seis dias de negociação a contar do dia em 
que ocorre a transacção em caso de 
actividades de criação de mercado, são 
automaticamente desencadeados 
procedimentos para que a plataforma de 
negociação ou a contraparte central 
procedam à compra forçada das acções ou 
instrumentos de dívida soberana para 
garantir a respectiva entrega para 
liquidação;

a) Se uma pessoa singular ou colectiva que 
vende acções ou instrumentos de dívida 
soberana não estiver em condições de 
entregar as acções ou instrumentos de 
dívida soberana para liquidação no prazo 
de quatro dias a contar do dia em que 
ocorre a transacção, ou de seis dias de 
negociação a contar do dia em que ocorre a 
transacção em caso de actividades de 
criação de mercado, são automaticamente 
desencadeados procedimentos para que a 
plataforma de negociação ou a contraparte 
central ou o depositário central de valores 
mobiliários procedam à compra forçada 
das acções ou instrumentos de dívida 
soberana para garantir a respectiva entrega 
para liquidação;

Or. en

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 13 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se a plataforma de negociação ou a 
contraparte central não estiverem em 
condições de proceder à compra forçada 
das acções ou instrumentos de dívida 
soberana para entrega, compensam em 
dinheiro o comprador com base no valor 
das acções ou instrumentos de dívida a 
entregar na data prevista, acrescido de um 
montante para eventuais perdas incorridas 
pelo comprador;

b) Se a plataforma de negociação ou a 
contraparte central ou o depositário central 
de valores mobiliários não estiverem em 
condições de proceder à compra forçada 
das acções ou instrumentos de dívida 
soberana para entrega, compensam em 
dinheiro o comprador com base no valor 
das acções ou instrumentos de dívida a 
entregar na data prevista, acrescido de um 
montante para eventuais perdas incorridas 
pelo comprador;
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Or. en

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 13 – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A pessoa singular ou colectiva que não 
procedeu à liquidação como previsto paga 
um montante à plataforma de negociação 
ou à contraparte central para as reembolsar 
de todos os montantes pagos nos termos 
das alíneas a) e b).

c) A pessoa singular ou colectiva que não 
procedeu à liquidação como previsto paga 
um montante à plataforma de negociação 
ou à contraparte central ou ao depositário 
central de valores mobiliários para os
reembolsar de todos os montantes pagos 
nos termos das alíneas a) e b).

Or. en

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 13.º – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. As plataformas de negociação com 
acções ou instrumentos de dívida soberana 
admitidos à negociação devem garantir que 
elas próprias ou o sistema de liquidação 
que lhe presta serviços de liquidação 
dessas acções ou instrumentos de dívida 
soberana disponham de procedimentos que 
garantam que qualquer pessoa singular ou 
colectiva que venda acções ou 
instrumentos de dívida soberana na 
plataforma de negociação e não entregue as 
acções ou instrumentos de dívida soberana 
para liquidação na data em que a 
liquidação é devida fique sujeita à 
obrigação de realizar pagamentos diários à 
plataforma de negociação ou ao sistema de 
liquidação por cada dia em que a 
liquidação continue a não ser efectuada.

2. As plataformas de negociação com 
acções ou instrumentos de dívida soberana 
admitidos à negociação ou as sociedades 
de investimento que executam ordens em 
nome de clientes nesses instrumentos fora 
de uma plataforma de negociação devem 
garantir que elas próprias ou o sistema de 
liquidação que lhe presta serviços de 
liquidação dessas acções ou instrumentos 
de dívida soberana disponham de 
procedimentos que garantam que qualquer 
pessoa singular ou colectiva que venda 
acções ou instrumentos de dívida soberana 
na plataforma de negociação e não 
entregue as acções ou instrumentos de 
dívida soberana para liquidação na data em 
que a liquidação é devida fique sujeita à 
obrigação de realizar pagamentos diários à 
plataforma de negociação ou ao sistema de 
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liquidação por cada dia em que a 
liquidação continue a não ser efectuada.

Or. en

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se uma pessoa singular ou colectiva que 
vende acções ou instrumentos de dívida 
soberana na plataforma não estiver em 
condições de proceder à liquidação no 
prazo de dez dias de negociação a contar 
do dia em que ocorre a transacção, ou, em 
caso de actividades de criação de 
mercado, no prazo de doze dias de 
negociação a contar do dia em que ocorre 
a transacção, uma plataforma de 
negociação que detém acções ou dívida 
soberana admitida à negociação ou uma 
sociedade de investimento que executa 
ordens em nome de clientes nesses 
instrumentos fora de uma plataforma de 
negociação proíbem essa pessoa de 
participar noutras vendas de acções ou 
instrumentos de dívida soberana na 
plataforma de negociação ou através da 
sociedade de investimento enquanto não 
liquidar uma transacção nessa plataforma 
de negociação ou através dessa sociedade 
de investimento.

Or. en

Justificação

A aplicação de sanções severas contra os incumprimentos de liquidação abusivos é a melhor 
via para incentivar a disciplina dos mercados.
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Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma plataforma de negociação com 
acções ou dívida soberana admitidas à 
negociação deve dispor de regras que lhe 
permitam proibir uma pessoa singular ou 
colectiva que seja membro da plataforma 
de negociação de participar em novas 
vendas a descoberto de acções ou 
instrumentos de dívida soberana na 
plataforma de negociação enquanto 
continuar em situação de incumprimento 
da liquidação de uma transacção em 
resultado de uma venda a descoberto 
nessa plataforma de negociação.

3. Uma plataforma de negociação com 
acções ou dívida soberana admitidas à 
negociação ou uma sociedade de 
investimento que executa ordens em nome 
de clientes nesses instrumentos fora de 
uma plataforma de negociação deve 
dispor de regras que lhe permitam, à 
contraparte central ou ao depositário 
central de valores mobiliários notificar à 
sua autoridade competente relevante cada 
aplicação do procedimento de compra 
forçada. Em caso de incumprimento 
repetido da liquidação por parte de uma 
pessoa singular ou colectiva, a autoridade 
competente averigua se esse 
incumprimento é resultado de vendas a 
descoberto. Em caso de incumprimento 
repetido resultante de vendas a 
descoberto, a autoridade competente 
impõe sanções efectivas, proporcionais e 
dissuasoras.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem averiguar as causas do incumprimento repetido da 
liquidação dado que este pode ter origem em vendas abusivas a descoberto sem garantia de 
detenção dos activos.

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. É delegado à Comissão poder para 
adoptar normas técnicas regulamentares 
que especifiquem o montante mínimo 
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para os pagamentos diários e o que se 
deve considerar como um incumprimento 
repetido nos termos dos n.ºs 2 e 3.
As normas técnicas regulamentares 
referidas no primeiro parágrafo são 
adoptadas em conformidade com os 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º …/2010 [AEVMM].
A AES (AEVMM) apresenta à Comissão 
os projectos de normas técnicas 
regulamentares até [1 de Janeiro de 
2012].

Or. en

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os artigos 5.º, 7.º, 12.º e 13.º não são 
aplicáveis a acções de uma sociedade 
admitida à negociação numa plataforma de 
negociação da União se a plataforma de 
negociação principal das acções estiver 
localizada num país fora da União.

1. Os artigos 5.º, 5.º-A, 7.º, 7.º-A, 12.º e 
13.º não são aplicáveis a acções de uma 
sociedade admitida à negociação numa 
plataforma de negociação da União se a 
plataforma de negociação principal das 
acções estiver localizada num país fora da 
União.

Or. en

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 12.º não são 
aplicáveis às actividades de uma sociedade 
de investimento, de uma entidade de um 
país terceiro ou de uma empresa local que 

1. Os artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 12.º não são 
aplicáveis às actividades de uma sociedade 
de investimento, de uma entidade de um 
país terceiro ou de uma empresa local que 
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seja membro de uma plataforma de 
negociação ou de um mercado situado num 
país terceiro cujo enquadramento jurídico e 
de supervisão tenha sido declarado 
equivalente nos termos do n.º 2, quando a 
entidade em causa operar na qualidade de 
comitente relativamente a um instrumento 
financeiro, seja este transaccionado na 
plataforma de negociação ou fora dela, 
numa ou em ambas das seguintes 
qualidades:

seja membro de uma plataforma de 
negociação ou de um mercado situado num 
país terceiro cujo enquadramento jurídico e 
de supervisão tenha sido declarado 
equivalente nos termos do n.º 2, quando a 
entidade em causa operar na qualidade de 
comitente relativamente a um instrumento 
financeiro, seja este transaccionado na 
plataforma de negociação ou fora dela, 
definindo cotações firmes e simultâneas de 
compra e venda de dimensão comparável e 
a preços competitivos, com um 
fornecimento regular e contínuo de 
liquidez efectiva ao mercado na medida 
em que essas actividades tenham como 
objectivo não exceder as exigências 
razoáveis de curto prazo de clientes.

a) Definindo cotações firmes e simultâneas 
de compra e venda de dimensão 
comparável e a preços competitivos, com 
um fornecimento regular e contínuo de 
liquidez ao mercado;

(b) No quadro das suas actividades 
normais, executando ordens iniciadas por 
clientes ou em resposta a pedidos de 
clientes e procedendo à cobertura das 
posições resultantes dessas transacções.

Or. en

Justificação
Os criadores de mercado não devem ficar isentos do artigo 5.º uma vez que não se encontram 
regularmente numa posição direccional significativa overnight.
Esta isenção foi transferida directamente para o artigo 12.º.

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A isenção prevista no primeiro parágrafo 
só é aplicável se as actividades possuírem 
uma contabilidade separada e forem 
funcionalmente distintas  das outras 
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actividades da sociedade ou entidade 
referida naquele parágrafo.

Or. en

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 - parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

É delegado à Comissão poder para 
adoptar normas técnicas regulamentares 
que especifiquem critérios para a 
separação funcional e contabilística.

Or. en

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Também é delegado à Comissão poder 
para adoptar normas técnicas 
regulamentares que especifiquem critérios 
em termos de volume de transacções, 
regularidade, continuidade, preços e 
dimensão das cotações, que garantam que 
as actividades que beneficiam das 
isenções fornecem uma liquidez efectiva 
ao mercado.

Or. en

Justificação

Os criadores de mercado devem empenhar-se efectivamente em fornecer liquidez para 
poderem beneficiar das isenções.
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Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

As normas técnicas regulamentares 
referidas no terceiro e quarto parágrafos 
são adoptadas em conformidade com os 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º …/2010 [AEVMM].
A AES (AEVMM) apresenta à Comissão 
os projectos de normas técnicas 
regulamentares até [31 de Dezembro de 
2011].

Or. en

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem certifica-se 
regularmente, e em todo o caso de seis em 
seis meses, de que a pessoa singular ou 
colectiva cumpre as condições 
estabelecidas neste número.

Or. en

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os artigos 6.º, 7.º, 7.º-A, 8.º e 8.ºA 
não são aplicáveis às actividades de uma 
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sociedade de investimento, de uma 
entidade de um país terceiro ou de uma 
empresa local que seja membro de uma 
plataforma de negociação ou de um 
mercado situado num país terceiro cujo 
enquadramento jurídico e de supervisão 
tenha sido declarado equivalente nos 
termos do n.º 2, quando a entidade em 
causa operar na qualidade de comitente 
relativamente a um instrumento 
financeiro, seja este transaccionado na 
plataforma de negociação ou fora dela, no 
quadro das suas actividades normais, 
executando ordens iniciadas por clientes 
ou em resposta a pedidos de clientes e 
procedendo à cobertura das posições 
resultantes dessas transacções, na medida 
em que essas actividades tenham por 
objectivo não exceder as exigências 
razoáveis de curto prazo de clientes.
A isenção prevista no primeiro parágrafo 
só é aplicável se as actividades possuírem 
uma contabilidade separada e forem 
funcionalmente distintas das outras 
actividades da sociedade ou entidade 
referida naquele parágrafo.
É delegado à Comissão poder para 
adoptar normas técnicas regulamentares 
que especifiquem os critérios a ter em 
conta pelas autoridades competentes para 
determinarem quando uma operação para 
cobrir uma posição resulta dos pedidos de 
um cliente para efectuar uma transacção.
As normas técnicas regulamentares 
referidas no terceiro parágrafo são 
adoptadas em conformidade com os 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º …/2010 [AEVMM].
A AES (AEVMM) apresenta à Comissão 
os projectos de normas técnicas 
regulamentares até [31 de Dezembro de 
2011].

A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem certifica-se 
regularmente, e em todo o caso de seis em 
seis meses, de que as operações 
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abrangidas pelo presente número são 
todas iniciadas por um cliente ou em 
resposta aos pedidos de um cliente  para 
transaccionar, e procedendo à cobertura 
das posições resultantes dessas
transacções.

Or. en

Justificação
Esta actividade não é criação de mercado e deve ser tratada isoladamente.
A separação funcional é a melhor forma de garantir que a isenção para transacções 
imobiliárias a pedido de clientes não é utilizada para transacções imobiliárias que não 
estejam relacionadas com o pedido de clientes.

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O país terceiro não faz parte da lista 
dos países e territórios não cooperantes do 
Grupo de Acção Financeira contra o 
branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo.

Or. en

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O artigo 8.º-A não é aplicável às 
actividades de uma pessoa singular ou 
colectiva que, actuando na qualidade de 
corretor principal mandatado em 
conformidade com um acordo com um 
emitente de dívida empresarial, opera na 
qualidade de comitente de um 
instrumento financeiro em relação a 
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operações do mercado primário ou 
secundário relativas a essa dívida 
empresarial.

Or. en

Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os artigos 5.º, 6.º, 7.º e 12.º não são 
aplicáveis às pessoas singulares ou 
colectivas que vendam um valor mobiliário 
a descoberto ou que detenham uma posição 
líquida curta em relação com uma operação 
de estabilização nos termos do capítulo III 
do Regulamento (CE) N.º 2273/2003 da 
Comissão.

4. Os artigos 5.º, 5.º-A, 6.º, 7.º, 7.º-A e 12.º 
não são aplicáveis às pessoas singulares ou 
colectivas que vendam um valor mobiliário 
a descoberto ou que detenham uma posição 
líquida curta em relação com uma operação 
de estabilização nos termos do capítulo III 
do Regulamento (CE) n.º 2273/2003 da 
Comissão.

Or. en

Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem pode solicitar 
informações por escrito a uma pessoa 
singular ou colectiva que opere ao abrigo 
das isenções estabelecidas nos n.ºs 1, 3 ou 
4, sobre as posições curtas detidas ou sobre 
as actividades desenvolvidas no âmbito da 
isenção. A pessoa singular ou colectiva 
fornece essa informação o mais tardar 
quatro dias de calendário depois de o 
pedido ser feito.

9. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem ou a AES 
(AEVMM) pode solicitar informações por 
escrito a uma pessoa singular ou colectiva 
que opere ao abrigo das isenções 
estabelecidas nos n.ºs 1, 3 ou 4, sobre as 
posições curtas detidas ou sobre as 
actividades desenvolvidas no âmbito da 
isenção. A pessoa singular ou colectiva 
fornece essa informação o mais tardar 
quatro dias de calendário depois de o 
pedido ser feito.
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Or. en

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente de um Estado-
Membro pode exigir que as pessoas 
singulares ou colectivas que detêm 
posições líquidas curtas relativamente a um 
determinado instrumento financeiro ou 
classe de instrumentos financeiros lhes 
comuniquem ou divulguem ao público 
informação pormenorizada sobre a posição 
sempre que a mesma aumente ou diminua 
de modo a alcançar um limiar de 
notificação fixado pela autoridade 
competente e estejam verificadas todas as 
seguintes condições:

1. A autoridade competente relevante de 
um Estado-Membro pode exigir que as 
pessoas singulares ou colectivas que detêm 
posições líquidas curtas relativamente a um 
determinado instrumento financeiro ou 
classe de instrumentos financeiros lhes 
comuniquem ou divulguem ao público 
informação pormenorizada sobre a posição 
assim que a mesma aumente ou diminua de 
modo a alcançar um limiar de notificação 
fixado pela autoridade competente e 
estejam verificadas todas as seguintes 
condições:

Or. en

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não á aplicável a instrumentos 
financeiros relativamente aos quais já é 
exigida transparência nos termos dos 
artigos 5.º a 8.º do capítulo II.

2. A autoridade competente relevante de 
um Estado-Membro pode exigir que as 
pessoas singulares ou colectivas que 
detêm posições líquidas curtas em relação
a instrumentos financeiros relativamente 
aos quais já é exigida transparência nos 
termos dos artigos 5.º a 8.º lhe 
comuniquem ou divulguem ao público 
informação pormenorizada num limiar 
inferior ao referido nos artigos 5.º a 8.º, 
quando se verificarem ambas as 
condições seguintes:
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a) Ocorreram acontecimentos ou 
evoluções adversas que constituem uma 
ameaça grave à estabilidade financeira ou 
à confiança no mercado no 
Estado-Membro ou em um ou mais outros 
Estados-Membros;
b) A medida é necessária para lidar com a 
ameaça.

Or. en

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Notificação pelos mutuantes em situações 

excepcionais
1. A autoridade competente relevante de 
um Estado-Membro pode tomar a medida 
referida no n.º 2, se ocorrerem
acontecimentos ou evoluções adversas 
que constituam uma ameaça grave à 
estabilidade financeira ou à confiança no 
mercado no Estado-Membro ou em um ou 
mais outros Estados-Membros.
2. A autoridade competente de um 
Estado-Membro pode exigir que uma 
pessoa singular ou colectiva que efectua 
empréstimos de um determinado 
instrumento financeiro ou classe de 
instrumentos financeiros lhe comunique 
qualquer aumento anormal nas taxas 
solicitadas para emprestar um 
determinado instrumento financeiro ou 
classe de instrumentos financeiros.

Or. en
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Justificação

A informação sobre a vertente dos empréstimos pode ser útil aos reguladores em caso de 
crise nos mercados financeiros.

Alteração 99

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

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente de um Estado-
Membro pode tomar as medidas referidas 
nos n.ºs 2 ou 3 se se verificarem todas as 
seguintes condições:

1. A autoridade competente relevante de 
um Estado-Membro pode tomar as medidas 
referidas nos n.ºs 2 ou 3 se se verificarem 
todas as seguintes condições:

Or. en

Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente do Estado-
Membro pode proibir ou impor condições 
relativas a pessoas singulares ou colectivas 
que realizem:

2. A autoridade relevante competente do 
Estado-Membro pode proibir ou impor 
condições relativas a pessoas singulares ou 
colectivas que realizem:

Or. en

Alteração 101

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A autoridade competente relevante 
do Estado-Membro pode impor às pessoas 
singulares ou colectivas que participem 
numa venda a descoberto de acções ou de 
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dívida soberana admitida à negociação 
que o instrumento financeiro em causa só 
pode ser vendido a descoberto:
a) por um preço acima do último preço de 
transacção do instrumento, (mais 
variação mínima autorizada (tick)); ou
b) ao último preço de transacção se esse 
preço foi mais elevado do que o preço da 
transacção anterior (zero- mais variação 
mínima autorizada). 

Or. en

Justificação

Os reguladores devem ter a possibilidade de introduzir regras de acréscimo que possam ser 
uma medida alternativa à proibição das vendas a descoberto.

Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente do 
Estado-Membro pode impedir pessoas 
singulares ou colectivas de participarem 
em transacções relativas a instrumentos 
financeiros ou limitar o valor das 
transacções do instrumento financeiro em 
que podem participar.

3. A autoridade competente relevante do 
Estado-Membro pode impedir pessoas 
singulares ou colectivas de participarem 
em transacções relativas a instrumentos 
financeiros ou limitar o valor das 
transacções do instrumento financeiro em 
que podem participar.

Or. en

Alteração 103

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente de um 
Estado-Membro pode limitar a participação 
de pessoas singulares ou colectivas em 

1. A autoridade competente relevante de 
um Estado-Membro pode limitar a 
participação de pessoas singulares ou 
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transacções de swaps de risco de 
incumprimento relativos a uma obrigação 
de um Estado-Membro ou da União ou 
limitar o valor das posições não cobertas 
em swaps de risco de incumprimento 
relativos a uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União que podem 
ser assumidas por pessoas singulares ou 
colectivas, quando se verificarem ambas as 
condições seguintes:

colectivas em transacções de swaps de 
risco de incumprimento relativos a uma 
obrigação de um Estado-Membro ou da 
União ou limitar o valor das posições não 
cobertas em swaps de risco de 
incumprimento relativos a uma obrigação 
de um Estado-Membro ou da União que 
podem ser assumidas por pessoas 
singulares ou colectivas, quando se 
verificarem ambas as condições seguintes:

Or. en

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se o preço de um instrumento financeiro 
numa plataforma de negociação tiver 
durante um único dia de negociação 
diminuído no valor referido no n.º 4 
relativamente ao preço de fecho nessa 
plataforma no dia de negociação anterior, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem dessa plataforma considera se é 
conveniente proibir ou restringir a 
participação de pessoas singulares ou 
colectivas na venda a descoberto do 
instrumento financeiro na plataforma de 
negociação ou limitar de outra maneira as 
transacções desse instrumento financeiro 
nessa plataforma de negociação, de modo 
a impedir uma redução desregrada do 
preço do instrumento financeiro.

1. Se o preço de um instrumento financeiro 
numa plataforma de negociação tiver 
durante um único dia de negociação 
diminuído no valor referido no n.º 4 
relativamente ao preço de fecho nessa 
plataforma no dia de negociação anterior, a 
autoridade competente relevante considera 
se é conveniente proibir ou restringir a 
participação de pessoas singulares ou 
colectivas na venda a descoberto do 
instrumento financeiro ou limitar de outra 
maneira as transacções desse instrumento 
financeiro, de modo a impedir uma redução 
desregrada do preço do instrumento 
financeiro.

Se a autoridade competente estiver 
convicta, nos termos do primeiro 
parágrafo, de que é conveniente fazê-lo no 
caso de uma acção ou dívida, proíbe ou 
restringe as vendas a descoberto na 
plataforma de negociação ou, no caso de 
outro tipo de instrumento financeiro, limita 
as transacções desse instrumento financeiro 

Se a autoridade competente relevante 
estiver convicta, nos termos do primeiro 
parágrafo, de que é conveniente fazê-lo no 
caso de uma acção ou dívida, proíbe ou 
restringe as vendas a descoberto ou, no 
caso de outro tipo de instrumento 
financeiro, limita as transacções desse 
instrumento financeiro.
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nessa plataforma de negociação.

Or. en

Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A autoridade competente relevante 
notifica imediatamente a sua decisão à 
AES (AEVMM), a qual, por sua vez, 
informa todas as autoridades competentes 
de outros Estados-Membros em que o 
instrumento financeiro é transaccionado.

Or. en

Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Poder para adaptar temporariamente o 

procedimento de compra forçada (buy-in) 
em caso de "short squeeze"

1. Quando uma acção ou uma dívida 
soberana é sujeita a um "short squeeze" 
(aperto da posição curta), a autoridade 
competente relevante de um 
Estado-Membro pode decidir ajustar ou 
suspender o procedimento de compra 
forçada referido no artigo 13.º.
2. A Comissão adopta, por meio de actos 
delegados nos termos do artigo 36.º e nos 
termos das disposições dos artigos 37.º e 
38.º, medidas que especifiquem os casos 
em que uma acção ou uma dívida 
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soberana fica sujeita a um "short 
squeeze".

Or. en

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes publicam 
nos seus sítios Web um aviso relativamente 
a qualquer decisão de impor ou renovar 
qualquer medida referida nos artigos 16.º a 
19.º.

1. As autoridades competentes publicam 
nos seus sítios Web um aviso relativamente 
a qualquer decisão de impor ou renovar 
qualquer medida referida nos artigos 16.º a 
19.º-A.

Or. en

Alteração 108

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma medida nos termos dos artigos 16.º 
a 19.º entra em vigor quando o aviso for 
publicado ou num momento especificado 
no aviso posterior à sua publicação e só é 
aplicável a transacções celebradas depois 
de a medida entrar em vigor.

3. Uma medida nos termos dos artigos 16.º 
a 19.º-A entra em vigor quando o aviso for 
publicado ou num momento especificado 
no aviso posterior à sua publicação e só é 
aplicável a transacções celebradas depois 
de a medida entrar em vigor.

Or. en
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Alteração 109

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de impor ou renovar ou renovar 
qualquer medida nos termos dos artigos 
16.º, 17.º ou 18.º e antes de impor qualquer 
restrição nos termos do artigo 19.º, uma 
autoridade competente notifica a AEVMM 
e outras autoridades competentes das 
medidas que propõe.

1. Antes de impor ou renovar ou 
renovar qualquer medida nos 
termos dos artigos 16.º, 16.º-A, 17.º 
ou 18.º e antes de impor qualquer 
restrição nos termos do artigo 19.º 
ou ajustamento nos termos do 
artigo 19.º-A, uma autoridade 
competente notifica a AES 
(AEVMM) e outras autoridades 
competentes das medidas que 
propõe.

Or. en

Alteração 110

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A notificação de uma proposta para 
impor ou renovar qualquer medida nos 
termos dos artigos 16.º, 17.º ou 18.º tem de 
ser efectuada pelo menos de 24 horas antes 
do momento pretendido para a entrada em 
vigor da medida ou para a respectiva 
renovação. Em circunstâncias 
excepcionais, uma autoridade competente 
pode efectuar a notificação menos de 24 
horas antes do momento pretendido para a 
entrada em vigor da medida se não for 
possível fazê-lo com 24 horas de 
antecedência. Uma notificação nos termos 
do artigo 19.º é efectuada antes do 
momento pretendido para a entrada em 
vigor da medida.

3. A notificação de uma proposta para 
impor ou renovar qualquer medida nos 
termos dos artigos 16.º, 16.º-A, 17.º, 18.º e 
19.º-A tem de ser efectuada pelo menos de 
24 horas antes do momento pretendido 
para a entrada em vigor da medida ou para 
a respectiva renovação. Em circunstâncias 
excepcionais, uma autoridade competente 
pode efectuar a notificação menos de 24 
horas antes do momento pretendido para a 
entrada em vigor da medida se não for 
possível fazê-lo com 24 horas de 
antecedência. Uma notificação nos termos 
do artigo 19.º é efectuada antes do 
momento pretendido para a entrada em 
vigor da medida.

Or. en
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Alteração 111

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma autoridade competente de um 
Estado-Membro que recebe notificação nos 
termos do presente artigo pode tomar nesse 
Estado-Membro medidas de acordo os 
artigos 16.º a 19.º se se tiver certificado de 
que são necessárias para ajudar as outras 
autoridades competentes. Se se propuser 
tomar medidas, a autoridade competente é 
também obrigada a prestar aviso nos 
termos dos n.ºs 1 a 3.

4. Uma autoridade competente de um 
Estado-Membro que recebe notificação nos 
termos do presente artigo pode tomar nesse 
Estado-Membro medidas de acordo os 
artigos 16.º a 19.º-A se se tiver certificado 
de que são necessárias para ajudar as outras 
autoridades competentes. Se se propuser 
tomar medidas, a autoridade competente é 
também obrigada a prestar aviso nos 
termos dos n.ºs 1 a 3.

Or. en

Alteração 112

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após receber notificação, nos termos do 
artigo 22.º, de qualquer medida a impor ou 
a renovar nos termos dos artigos 16.º, 17.º 
ou 18.º, a AEVMM emite num prazo de 24 
horas um parecer sobre a necessidade ou 
não da medida ou da medida proposta para 
lidar com a situação excepcional. O 
parecer tem de explicitar se a AEVMM 
considera terem ocorrido acontecimentos 
ou evoluções adversas que constituam uma 
ameaça grave à estabilidade financeira ou à 
confiança no mercado num ou mais 
Estados-Membros, se a medida ou medida 
proposta é conveniente e proporcionada 
para lidar com a ameaça e se a duração 
proposta das medidas é justificada. Se a 
AEVMM considerar que são necessárias 

2. Após receber notificação, nos termos do 
artigo 22.º, de qualquer medida a impor ou 
a renovar nos termos dos artigos 16.º, 16.º-
A, 17.º, 18.º ou 19.º-A, a AES (AEVMM)
decide num prazo de 24 horas sobre a 
necessidade ou não da medida ou da 
medida proposta para lidar com a situação 
excepcional. A decisão tem de explicitar se 
a AES (AEVMM) considera terem 
ocorrido acontecimentos ou evoluções 
adversas que constituam uma ameaça grave 
à estabilidade financeira ou à confiança no 
mercado num ou mais Estados-Membros, 
se a medida ou medida proposta é 
conveniente e proporcionada para lidar 
com a ameaça e se a duração proposta das 
medidas é justificada. Se a AES 
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medidas por parte de outras autoridades 
competentes para lidar com a situação, 
deve também declará-lo no seu parecer. O 
parecer é publicado no sítio Web da 
AEVMM.

(AEVMM) considerar que são necessárias 
medidas por parte de outras autoridades 
competentes para lidar com a situação, 
deve também declará-lo na decisão e 
solicitar às autoridades em questão que 
introduzam essas medidas no prazo de 24 
horas. A decisão é publicada no sítio Web 
da AES (AEVMM).

Or. en

Alteração 113

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se uma autoridade competente se 
propuser ou tomar medidas contrárias a 
um parecer da AEVMM nos termos do n.º 
2 ou se se recusar a tomar medidas apesar 
de um parecer da AEVMM nesse sentido 
ao abrigo do mesmo n.º 2, publica 
imediatamente no seu sítio Web um aviso 
explicando na íntegra as suas razões para 
tal.

3. Se a AES (AEVMM)considerar que 
deve ser introduzida uma medida a nível 
da União deve declará-lo na sua decisão e 
certificar-se de que essa medida é 
aplicada em toda a União num prazo de 
24 horas.

Or. en

Alteração 114

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A AES (AEVMM) revê regularmente 
e em todo o caso de três em três meses as 
medidas adoptadas nos termos do presente 
artigo. A medida expira automaticamente, 
caso não seja renovada após o período de 
três meses
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Or. en

Alteração 115

Proposta de regulamento
Artigo 24 - n.º 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 para 
os participantes no mercado, que seja 
desproporcionado relativamente aos seus 
benefícios.

Suprimido

Or. en

Alteração 116

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se uma ou várias autoridades competentes 
tomaram uma medida nos termos dos 
artigos 16.º, 17.º ou 18.º, a AEVMM pode 
tomar qualquer das medidas referidas no 
n.º 1 sem emitir o parecer previsto no 
artigo 23.º.

Se uma ou várias autoridades competentes 
tomaram uma medida nos termos dos 
artigos 16.º, 16.º-A, 17.º, 18 ou 19.º-A, a 
AES (AEVMM) pode tomar qualquer das 
medidas referidas no n.º 1 sem emitir a 
decisão prevista no artigo 23.º.

Or. en

Alteração 117

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes de decidir impor ou renovar 4. Antes de decidir impor ou renovar 
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qualquer medida referida no n.º 1, a 
AEVMM consulta, quando apropriado, o 
Comité Europeu do Risco Sistémico e 
outras autoridades relevantes.

qualquer medida referida no n.º 1, a AES 
(AEVMM) informa, quando apropriado, o 
CERS e as autoridades relevantes.

Or. en

Alteração 118

Proposta de regulamento
Artigo 25.º

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta, por meio de actos 
delegados nos termos do artigo 36.º e nos 
termos das disposições dos artigos 37.º e 
38.º, medidas que especifiquem os critérios 
e os factores a ter em conta pelas 
autoridades competentes e pela AEVMM 
na determinação da ocorrência dos 
acontecimentos ou evoluções adversas 
referidos nos artigos 16.º; 17.º, 18.º e 23.º e 
das ameaças referidas no artigo 24.º, n.º 2, 
alínea a).

A Comissão adopta, por meio de actos 
delegados nos termos do artigo 36.º e nos 
termos das disposições dos artigos 37.º e 
38.º, medidas que especifiquem os critérios 
e os factores a ter em conta pelas 
autoridades competentes e pela AES 
(AEVMM) na determinação da ocorrência 
dos acontecimentos ou evoluções adversas 
referidos nos artigos 16.º, 16.º-A 17.º, 18.º, 
19.º-A e 23.º e das ameaças referidas no 
artigo 24.º, n.º 2, alínea a).

Or. en

Alteração 119

Proposta de regulamento
Artigo 26.º

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro designa uma 
autoridade competente para efeitos do 
presente regulamento. Os Estados-
Membros informam a Comissão, a 
AEVMM e as autoridades competentes dos 
outros Estados-Membros dessa designação.

Cada Estado-Membro designa uma 
autoridade competente para efeitos do 
presente regulamento. As autoridades 
competentes são autoridades públicas. Os 
Estados-Membros informam a Comissão, a 
AES (AEVMM) e as autoridades 
competentes dos outros Estados-Membros 
dessa designação.
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Or. en

Alteração 120

Proposta de regulamento
Artigo 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º-A
Cooperação com a AES (AEVMM)

1. As autoridades competentes cooperam 
com a AES (AEVMM) para efeitos do 
previsto no presente regulamento, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º…/2010 [AEVMM].

2. As autoridades competentes facultam, 
sem demora, à AES (AEVMM) todas as 
informações necessárias ao cumprimento 
das suas obrigações, em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º…/2010 
[AEVMM].

Or. en

Alteração 121

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A AES (AEVMM) pode igualmente 
realizar todas as inspecções necessárias 
no local, com ou sem aviso prévio.
A AES (AEVMM) pode solicitar às 
autoridades competentes dos Estados-
Membros que realizem actos específicos 
no quadro das investigações e inspecções 
no local.

Or. en
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Alteração 122

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

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 30.º, as 
autoridades competentes transmitem à 
AES (AEVMM) a informação que obtêm 
das autoridades competentes de países 
terceiros.

Or. en

Alteração 123

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

Texto da Comissão Alteração

2. A AEVMM coordena o 
desenvolvimento dos acordos de 
cooperação entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros e as 
autoridades competentes relevantes de 
países terceiros. Para esse propósito, 
prepara um modelo de acordo que pode 
ser usado pelas autoridades competentes.

2. A AEVMM coordena o 
desenvolvimento dos acordos de 
cooperação entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros e as 
autoridades competentes relevantes de 
países terceiros. Em conformidade com o 
artigo 16.º do Regulamento (UE) n.º 
.../2010 [AEVMM], a AES (AEVMM)
adopta directrizes para um modelo de 
acordo que será usado pelas autoridades 
competentes.

Or. en
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Alteração 124

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente de um 
Estado-Membro pode transmitir a um país 
terceiro dados, bem como a análise de 
dados quando estejam preenchidas as 
condições estabelecidas no artigo 25.º ou 
26.º da Directiva 95/46/CE e apenas numa 
base casuística. A autoridade competente 
do Estado-Membro tem de certificar-se de 
que a transferência é necessária para 
efeitos do presente regulamento. O país 
terceiro não transferirá os dados para outro
país terceiro sem o consentimento 
expresso, por escrito, autoridade 
competente do Estado-Membro.

A autoridade competente de um 
Estado-Membro pode transmitir à 
autoridade competente de um país terceiro 
dados, bem como a análise de dados 
quando estejam preenchidas as condições 
estabelecidas no artigo 25.º ou 26.º da 
Directiva 95/46/CE e apenas numa base 
casuística. A autoridade competente do 
Estado-Membro tem de certificar-se de que 
a transferência é necessária para efeitos do 
presente regulamento. A autoridade 
competente do país terceiro não transferirá 
os dados para outra autoridade 
competente de um país terceiro sem o 
consentimento expresso, por escrito, da 
autoridade competente do Estado-Membro.

Or. en

Alteração 125

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º .../2010 [AEVMM], 
a AES (AEVMM) adopta directrizes 
relativas ao tipo de medidas 
administrativas e sanções a estabelecer 
pelos Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 126

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros notificam à 
Comissão essas disposições até [1 de Julho 
de 2012] e qualquer subsequente alteração 
que as afecte sem demora.

Os Estados-Membros notificam à 
Comissão  e à AES (AEVMM) essas 
disposições até [1 de Julho de 2012].
Notificam à Comissão e à AES (AEVMM) 
qualquer subsequente alteração que afecte 
essas disposições sem demora.

A AES (AEVMM) publica no seu sítio 
Web uma lista das medidas 
administrativas e sanções existentes por 
Estado-Membro. Esta lista deve ser 
actualizada periodicamente.

Or. en

Alteração 127

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros enviam anualmente 
à AES (AEVMM) informações agregadas 
sobre todas as medidas administrativas e 
sanções impostas.
Se uma autoridade competente divulgar 
publicamente que determinada medida 
administrativa ou sanção foi imposta, 
notificará esse facto à AES (AEVMM) 
em simultâneo.

Or. en
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Alteração 128

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os poderes de adopção de actos 
delegados referidos nos artigos 2.º, n.º 2;
3.º, n.º 7, 4.º, n.º 2, 5.º, n.º 3, 7.º, n.º 3, 8.º, 
n.º 3, 9.º, n.º 5, 14.º, n.º 3, 19.º, n.º 4, 19.º, 
n.º 5, e 25.º; são conferidos à Comissão 
por um período indeterminado.

1. O poder de adopção de actos delegados 
referidos no artigo 2, n.º 2, artigo 3, n.º 7, 
artigo 4.º, n.º 2, artigo 5.º, n.º 3, artigo 5.º-
A, n.º 3, artigo 7.º, n.º (3, artigo 7.º-A, n.º 
3, artigo 8.º, n.º 3, artigo 8.º-A, n.º 3, 
artigo 9.º, n.º 5, artigo 14.º, n.º 3, artigo 
19.º, n.º 4, artigo 19.º, n.º 5, artigo 19.º-A, 
n.º 2, e artigo 25.º é conferido à Comissão 
por um período de quatro anos a contar 
de...*. A Comissão deve apresentar um 
relatório sobre o poder delegado o mais 
tardar seis meses antes do final do 
referido período de quatro anos. A 
delegação de poder é renovada 
automaticamente por períodos de igual 
duração, salvo se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho a revogarem nos termos do 
artigo 37.º.
*JO: inserir a data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 129

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Antes de adoptar um acto delegado, a 
Comissão procurará consultar a AES 
(AEVMM).

Or. en
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Alteração 130

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A delegação de poderes referidos nos 
artigos 2.º, n.º 2, 3.º, n.º 7, 4.º, n.º 2, 5.º, n.º 
3, 7.º, n.º 3, 8.º, n.º 3, 9.º, n.º 5, 14.º, n.º 3, 
19.º, n.º 4, 19.º, n.º 5, e 25.º pode ser 
revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.

1. A delegação de poderes referidos no 
artigo 2, n.º 2, artigo 3, n.º 7, artigo 4.º, n.º 
2, artigo 5.º, n.º 3, artigo 5.º-A, n.º 3, 
artigo 7.º, n.º (3, artigo 7.º-A, n.º 3, artigo 
8.º, n.º 3, artigo 8.º-A, n.º 3, artigo 9.º, n.º 
5, artigo 14.º, n.º 3, artigo 19.º, n.º 4, 
artigo 19.º, n.º 5, artigo 19.º-A, n.º 2, e 
artigo 25.º pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho.

Or. en

Alteração 131

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir se 
tenciona revogar a delegação de poderes
procura informar a outra instituição e a 
Comissão em tempo útil antes de tomar 
uma decisão final, indicando os poderes 
delegados que poderão ser objecto de 
revogação e a respectiva fundamentação.

2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir se vai 
revogar a delegação de poder procura 
informar a outra instituição e a Comissão 
num prazo razoável antes de tomar uma 
decisão final, indicando o poder delegado 
que poderá ser objecto de revogação.

Or. en
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Alteração 132

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo de três meses a contar 
da data de notificação.

Por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho, este prazo pode ser 
prorrogado por um mês.

Por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho, esse prazo é prorrogado por 
três meses.

Or. en

Alteração 133

Proposta de regulamento
Artigo 38.º – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Se, no termo deste prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, o acto delegado é publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entra 
em vigor na data prevista nas suas 
disposições.

2. Se, no termo do prazo a que se refere o 
n.º 1, nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho tiverem formulado objecções ao 
acto delegado, este é publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entra em vigor 
na data nele indicada.

Or. en

Alteração 134

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se o Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objecções ao acto delegado, 
este não entra em vigor. A instituição que 

3. Se no prazo a que se refere o nº 1 o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
levantarem objecções a um acto delegado, 
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formular objecções ao acto delegado deve 
fundamentá-las.

este não entra em vigor. Em conformidade 
com o disposto no artigo 296.º TFUE, a
instituição que formular objecções ao acto 
delegado deve fundamentá-las.

Or. en

Alteração 135

Proposta de regulamento
Artigo 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-A
Prazo para a adopção de actos delegados

A Comissão adopta os actos delegados nos 
termos do no artigo 2, n.º 2, artigo 3, n.º 7, 
artigo 4.º, n.º 2, artigo 5.º, n.º 3, artigo 5.º-
A, n.º 3, artigo 7.º, n.º (3, artigo 7.º-A, n.º 
3, artigo 8.º, n.º 3, artigo 8.º-A, n.º 3, 
artigo 9.º, n.º 5, artigo 14.º, n.º 3, artigo 
19.º, n.º 4, artigo 19.º, n.º 5, artigo 19.º-A, 
n.º 2, e artigo 25.º até 1 de Janeiro de 
2013.

Or. en

Alteração 136

Proposta de regulamento
Artigo 40 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Se é apropriado um sistema 
centralizado de apresentação de relatórios 
directamente à AES (AEVMM);

Or. en
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Alteração 137

Proposta de regulamento
Artigo 41.º

Texto da Comissão Alteração

As medidas abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento em 
vigor antes de 15 de Setembro de 2010 
podem continuar a ser aplicáveis até [1 de 
Julho de 2013], desde que sejam 
notificadas à Comissão.

As medidas abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento em 
vigor antes de 15 de Setembro de 2010 
podem continuar a ser aplicáveis até [31 de 
Dezembro de 2012], desde que sejam 
notificadas à Comissão.

Or. en

Alteração 138

Proposta de regulamento
Artigo 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º-A
Pessoal e recursos da AES (AEVMM) 

Até 31 de Dezembro de 2011, a AES 
(AEVMM) procede a uma avaliação das
necessidades em termos de pessoal e 
recursos decorrentes da assunção das 
suas competências e atribuições em 
conformidade com o presente 
regulamento e apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto da proposta

Em Setembro de 2008, a SEC decidiu adoptar medidas para proibir temporariamente a venda 
a descoberto de várias centenas de acções do sector financeiro, na sequência da falência do 
Lehman Brothers. Vários reguladores europeus incluindo a FSA, a AMF a BaFin seguiram o 
exemplo e tomaram decisões semelhantes. Em Maio de 2010, na sequência de rumores e 
especulações sobre a dívida soberana e os swap de risco de incumprimento da Grécia, a BaFin 
decidiu proibir temporariamente as vendas a descoberto e os swap de risco de incumprimento 
sem garantia de detenção dos activos das obrigações soberanas da zona euro.

A inexistência de legislação europeia comum teve um impacto negativo não só a nível da 
eficiência das medidas adoptadas mas também no desempenho do mercado interno, devido à 
falta de coordenação e harmonização das decisões tomadas por diferentes Estados-Membros.
Tal facto dificulta uma avaliação do impacto destas medidas nos mercados financeiros. Os 
estudos empíricos publicados até este momento não fornecem resultados claros e inequívocos 
sobre os efeitos económicos das vendas a descoberto e das transacções de swaps de risco de 
incumprimento no que respeita à eficiência, à liquidez e à volatilidade dos mercados. Todavia, 
a formação de bolhas enormes, como a bolha "dot-com" que rebentou em 2000, demonstra 
que a capacidade das vendas a descoberto para contrabalançar as tendências altistas do 
mercado é limitada. Além do mais, existem indícios de que a médio e longo prazo as vendas a 
descoberto têm um efeito limitado na queda de certos preços de acções e de obrigações 
soberanas, e de que na realidade essas quedas de preços estão associadas sobretudo a 
alterações negativas na economia real.  

Estudos realizados desde que a crise atingiu o seu auge em 2008, embora tentassem apresentar 
conclusões concretas, depararam-se com um obstáculo insuperável. Tal facto deve-se, em 
primeiro lugar, à falta de medidas coordenadas e, em segundo lugar, à falta de transparência 
no que respeita às vendas a descoberto e às transacções de CDS. Ainda assim, não obstante a 
dificuldade de avaliar o efeito global das vendas a descoberto, das vendas a descoberto sem 
garantia de detenção dos activos e dos swap de risco de incumprimento sem garantia de 
detenção dos activos, são amplamente reconhecidos os seus potenciais efeitos negativos a 
seguir enumerados:

 Maior volatilidade e risco de uma reacção exagerada dos mercados, 
especialmente em períodos de instabilidade financeira

As vendas a descoberto e as vendas a descoberto sem garantia de detenção dos activos 
podem provocar uma reacção exagerada na queda dos preços das acções e uma 
dissociação do valor fundamental do mercado. Estes riscos são agravados pelo facto de 
essas posições curtas poderem ser tomadas com muito pouco capital. Consequentemente, 
estas práticas aumentam a alavanca utilizada no sistema financeiro, e isso é unanimemente 
aceite como uma causa da crise financeira.

 Risco acrescido de abuso de mercado, nomeadamente no intradiário
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Só é possível aplicar as regras em matéria de abuso de mercado se os reguladores tiverem 
toda a informação necessária à sua disposição. As vendas a descoberto e em especial as 
vendas a descoberto sem garantia de detenção dos títulos permitem manipulações dos 
preços à custa de investidores institucionais e individuais, afectando a formação dos 
preços durante um dia de negociação.

 Inflação dos valores mobiliários e risco de "squeeze" (aperto)

As vendas a descoberto sem garantia de detenção dos activos podem gerar uma situação 
de inflação de valores mobiliários quando o número de títulos que estão a ser vendidos é 
superior ao número de títulos efectivamente disponíveis no mercado. Foi assim que as 
vendas a descoberto em grandes quantidades de valores mobiliários da Volkswagen em 
2008, juntamente com uma acumulação de valores mobiliários por parte da Porsche, 
originaram uma escassez de destes títulos disponíveis. Este "squeeze" sobre as acções da 
Volkswagen levou a construtora automóvel a ter a maior capitalização bolsista mundial, 
atingindo o valor de 370 milhões de dólares.

 Risco de impossibilidade de liquidação

O risco de impossibilidade de liquidação não está necessariamente associado às vendas a 
descoberto sem garantia de detenção dos activos, mas estas expõem o vendedor a riscos 
mais elevados de impossibilidade de liquidação.

 Reforço das distorções associadas a informação assimétrica e impacto 
significativo nas condições de financiamento.

A utilização de swaps de incumprimento de risco como uma ferramenta para valorizar o 
risco soberano tem um impacto importante nas taxas de juro e consequentemente na 
afectação de activos no seio da economia real. A ineficiência desses mercados pode causar 
distorções na afectação de capital na economia real.

Tendo em conta os riscos anteriormente identificados, torna-se necessário adoptar medidas 
permanentes que proporcionem um quadro sólido para lidar com estes efeitos negativos 
potenciais. Além disso, as autoridades competentes nacionais e a AEVMM precisam de um  
conjunto de ferramentas para circunstâncias excepcionais. A actual falta de ferramentas 
disponíveis para os reguladores limita a sua capacidade de antecipação e resposta a 
circunstâncias excepcionais. A sua capacidade para agir eficazmente é também coarctada pela 
ausência de medidas coordenadas e de uma aplicação comum dessas medidas. Este aspecto 
adquire ainda mais importância porque os estudos sugerem que as medidas restritivas 
aplicadas às vendas a descoberto apenas induzem uma redução da volatilidade se a proibição 
for dirigida aos agentes que desestabilizam os preços das acções.

Em resposta aos riscos identificados a proposta da Comissão inclui:
 Regras de transparência assentes na notificação de posições líquidas curtas e na 

marcação de ordens curtas.
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 Restrições às vendas a descoberto sem garantia de detenção dos activos baseadas na 
regra de localização ("locate rule"), juntamente com um procedimento de compra 
forçada (buy-in).

 Poderes alargados que conferem às autoridades competentes nacionais a capacidade de 
intervir em momentos de crise e à AEVMM a capacidade de coordenar e harmonizar 
essas intervenções.

1. Âmbito de aplicação do regulamento e Definição de Vendas a Descoberto
 Natureza dos instrumentos financeiros abrangidos pelo regulamento

O relator apoia a proposta da Comissão de cobrir um amplo leque de instrumentos financeiros 
e centrar a maior parte do regulamento nos valores mobiliários, na dívida soberana e nos 
swaps de risco de incumprimento.

O relator considera que seria adequado estender à dívida empresarial e ao swap de risco de 
incumprimento empresarial o regime de notificação previsto no artigo 8.º para a dívida e os 
swap de risco de incumprimento soberanos. Esta extensão deve servir para garantir aos 
emitentes que não há qualquer manipulação de preços nesses instrumentos, uma vez que essa 
manipulação pode originar um aumento dos custos dos empréstimos obtidos os emitentes e 
penalizar assim a economia real.

 Âmbito dos mercados abrangidos pelo regulamento
O relator considera que o regulamento não deve comprometer a existência de condições de 
concorrência equitativas entre os diferentes agentes de mercado e em particular não deve 
penalizar os mercados regulamentados isentando as transacções no mercado de balcão (over-
the-counter - OTC).

 Aplicação no exterior da União
O relator partilha da determinação da Comissão de aplicar este regulamento a todas as pessoas 
singulares e colectivas residentes ou estabelecidas dentro ou fora da União. Estas medidas são 
necessárias para impedir que os operadores se transfiram para outro local por motivos 
regulamentares. Por outro lado, garantir-se-ia também a igualdade de tratamento para 
investidores europeus e não europeus.

 Definição das posições de venda a descoberto e da posição não coberta num swap 
de risco de incumprimento - artigos 3.º e 4.º

O relator concorda com a definição da Comissão para posições de venda a descoberto.

O relator considera que todos os investidores que possuem um swap de risco de 
incumprimento sem possuírem a obrigação subjacente devem ser considerados como 
detentores de uma posição não coberta de swaps de risco de incumprimento. A utilização de 
um swap de risco de incumprimento como um substituto ("proxy") para cobertura de outros 
instrumentos financeiros fazendo aumentar a procura de swaps de risco de incumprimento 
soberanos é susceptível de enviar sinais enganadores para o mercado. Esses sinais poderiam 
pôr em risco os custos de financiamento do Estado-Membro e aumentar assim a pressão sobre 
finanças públicas já em dificuldades.

2. Requisitos de transparência
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 Notificação de posições
O relator apoia a proposta da Comissão, baseada nas recomendações do CERS, para que seja 
imposta a uma notificação das posições curtas significativas em acções e dívida soberana e 
swaps de risco de incumprimento. A transparência acrescida obtida com esta notificação irá 
reforçar a confiança dos investidores e aforradores nos mercados de valores mobiliários.

No que respeita aos valores mobiliários, o modelo a dois níveis afigura-se apropriado com um 
limiar de 0,2% do valor de capital accionista emitido da sociedade em causa para a 
notificação às autoridades competentes e um limiar de 0,5% para a divulgação pública.

No que se refere à dívida soberana e aos swaps de risco de incumprimento, o relator apoia a 
proposta da Comissão para que as posições em instrumentos de dívida sejam notificadas 
apenas aos reguladores.

O relator considera que um regime de notificação assimétrico para posições longas 
alavancadas seria igualmente desejável para dar aos reguladores uma imagem precisa da 
alavanca utilizada na criação de posições especulativas.

Em circunstâncias excepcionais, o relator recomenda igualmente que se ofereça aos 
reguladores a possibilidade de introduzirem um requisito de notificação aplicável aos 
mutuantes de instrumentos financeiros. Essa notificação asseguraria que os reguladores são 
devidamente informados sobre um stress potencial no lado que empresta valores mobiliários 
que habitualmente é sinónimo de posições importantes em termos de vendas a descoberto.

 Marcação das ordens de venda a descoberto
O relator apoia o princípio subjacente à proposta da Comissão.

A marcação das vendas a descoberto é a única maneira de controlar os fluxos e constitui por 
isso um complemento da notificação das posições no final do dia de negociação. A marcação 
também ajudaria os reguladores na verificação da conformidade dos requisitos de notificação 
e permitir-lhe-ia ter uma melhor percepção do volume real das vendas a descoberto. Além 
disso, dotaria os reguladores com uma ferramenta para controlar a ausência de manipulações 
de preços através de operações de venda a descoberto durante o dia de negociação.

A questão da exequibilidade da marcação não se coloca, uma vez que esta já está a ser 
aplicada nos Estados Unidos e na Ásia, e ao adoptar este sistema a União Europeia estaria a 
alinhar-se pelas normas internacionais. Os custos da sua implementação não são certos mas a 
longo prazo são pouco significativos dado que as ordens não são mais caras nos países onde 
se aplicam procedimentos de marcação. Ainda assim, no intuito de reduzir esses custos, o 
relator recomenda que se fixe um período de transição por forma a permitir que a plataforma 
de negociação consiga adoptar a marcação como parte da actualização habitual da sua 
interface de execução de ordens. Um período transitório com uma duração máxima de três 
anos afigura-se apropriado.

Para garantir condições de concorrência equitativas, o relator recomenda que todas as ordens 
devem ser marcadas sempre que podem ser transaccionadas incluindo transacções OTC.

3. Vendas a descoberto sem garantia de detenção dos activos e posições não cobertas em 
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swaps de risco de incumprimento
 Restrições às vendas a descoberto sem garantia de detenção dos activos

O relator apoia a limitação de todas as vendas a descoberto àquelas que têm por base valores 
mobiliários ou em valores mobiliários sobre os quais o empréstimo é garantido.

 Proibição de posições não cobertas posições não cobertas em swaps de risco de 
incumprimento

O relator apoia a proposta que visa restringir a possibilidade de comprar um swap de risco de 
incumprimento soberano àqueles que possuem essa dívida soberana. As transacções de swaps
de risco de incumprimento têm de se basear no princípio do interesse segurável (interesse 
susceptível de ser objecto de seguro).

O relator também questiona a utilidade de permitir que as instituições financeiras comprem 
swap de risco de incumprimento soberanos em dívida do seu próprio Estado-Membro dado 
que essas instituições têm a possibilidade de sobreviver em caso de incumprimento soberano 
do seu próprio Estado-Membro.

 Procedimentos de compra forçada e multas T+4
O relator apoia a proposta da Comissão que prevê o desencadeamento automático de 
procedimentos de compra forçada de acções no prazo de quatro dias (T+4) em caso de 
impossibilidade de liquidação, acompanhada de multas. O exemplo dos Estados Unidos em 
que esta medida tem vindo a ser aplicada desde 2008 mostra claramente que a mesma é 
eficiente para garantir uma disciplina de liquidação.

O relator considera que estes procedimentos de compra forçada devem aplicar-se a todas as 
transacções, incluindo as OTC, e que a natureza e o nível mínimo do mecanismo de sanções 
devem ser definidos pela AEVMM for forma a evitar a concorrência entre plataformas de 
negociação relativamente a estes critérios regulamentares .

4. Isenções
 Mercado principal situado fora da União Europeia

O relator apoia a proposta da Comissão. A deslocalização para efeitos regulamentares em 
detrimento da UE parece ser pouco provável se tivermos em conta os regulamentos de 
mercado em vigor nos EUA.

 Isenção para as actividades de criação de mercado
O relator apoia o princípio da concessão de isenções às actividades de criação de mercado. Os 
criadores de mercado fornecem liquidez que é fundamental para o bom funcionamento dos 
mercados, pelo que a sua função tem de ser protegida contra os comportamentos oportunistas 
de outros participantes no mercado. A contraparte destas isenções seria um compromisso
efectivo de fornecer liquidez ao mercado de forma regular e contínua. A AEVMM terá de 
definir normas comuns por forma a garantir uma interpretação uniforme na União.

No entanto, o relator considera que é crucial evitar que essas isenções sejam utilizadas
indevidamente. Por isso, os criadores de mercado que não têm uma muralha da China entre as 
actividades de criadores de mercado e as de negociação de transacções imobiliárias não 
iniciadas por ordens de clientes não devem ser autorizados a utilizar estas isenções. Além 
disso, para dar ao regulador a possibilidade de verificar qualquer uso indevido da isenção por 
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parte de um criador de mercado, o relator considera a possibilidade de incluir os criadores de 
mercado nos requisitos do artigo 5.º do actual regulamento, dado que as operações comuns de 
criação de mercado não devem levar à criação de posição direccional. De modo semelhante, 
os criadores de mercado não devem ser autorizados a manter posições curtas não cobertas 
para além de um período de tempo razoável sem tomarem por empréstimo o instrumento 
financeiro, uma vez que não estão isentos das obrigações de liquidação.

5. Poderes de intervenção das autoridades competentes
 Restrições às vendas a descoberto e às transacções de swaps de risco de 

incumprimento quando ocorrem acontecimentos adversos:
O relator apoia a proposta da Comissão que confere às autoridades competentes nacionais 
poderes alargados para reagirem na presença de condições adversas. Seguindo a mesma lógica 
o relator sugere que se confiram poderes aos reguladores para introduzirem uma regra de 
acréscimo (uptick rule) – preço mínimo para uma ordem curta – nessas situações.

 Eventuais restrições às vendas a descoberto em caso de redução significativa de 
preço

O relator apoia o princípio subjacente a esta medida. Para ter uma aplicação coerente no seio 
do mercado interno e preservar condições de concorrência equitativas, o relator considera que 
a restrição a um determinado instrumento financeiro deve aplicar-se a todas as transacções 
onde quer que estas possam ser realizadas.

6 Poderes de intervenção da AEVMM
 Coordenação pela AEVMM

O relator aprova os poderes de coordenação atribuídos à AEVMM. O relator apoia igualmente 
a adopção, pela AEVMM, de directrizes para todas as medidas susceptíveis de originar 
interpretações divergentes por parte das autoridades competentes nacionais.

 Poderes de intervenção da AEVMM
O relator está satisfeito com os poderes que a proposta da Comissão confere à AEVMM. A 
Comissão fez uso de todas as possibilidades que o Regulamento da AEVMM oferece. Os 
poderes conferidos à AEVMM permitem uma aplicação coerente das medidas de emergência 
a nível da União Europeia.


