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PR_COD_1recastingam

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de concertação
*** 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 no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

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

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, que revoga a Diretiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho (reformulação)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Processo legislativo ordinário – reformulação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0656),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 53.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0382/2011),

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

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 28 de novembro de 2001 para um recurso 
mais estruturado à técnica de reformulação dos atos jurídicos1,

– Tendo em conta a carta endereçada, em 1 de março de 2012, pela Comissão dos Assuntos 
Jurídicos à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, nos termos do artigo 87.º, 
n.º 3, do seu Regimento,

– Tendo em conta os artigos 87.º e 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e os 
pareceres da Comissão do Desenvolvimento e da Comissão da Indústria, da Investigação e 
da Energia (A7-0000/2012),

A. Considerando que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão concluiu que a proposta em apreço não contém alterações de 
fundo para além das identificadas como tal na proposta ou no parecer do Grupo 
Consultivo dos Serviços Jurídicos e que, no que respeita à codificação das disposições 
inalteradas dos atos anteriores com as referidas alterações, a proposta se cinge à 
codificação pura e simples dos textos existentes, sem modificações substanciais,

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue, tendo em conta as recomendações do 
Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão;

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

                                               
1 JO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.
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Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A crise financeira revelou deficiências 
no funcionamento e na transparência dos 
mercados financeiros. A evolução dos 
mercados financeiros realçou a necessidade 
de reforçar o quadro da regulamentação 
dos mercados de instrumentos financeiros, 
a fim de aumentar a transparência, melhor 
proteger os investidores, reforçar a 
confiança, reduzir as áreas não 
regulamentadas e assegurar que sejam 
concedidos às autoridades de supervisão 
poderes adequados para o desempenho das 
suas tarefas.

(4) A crise financeira revelou deficiências 
no funcionamento e na transparência dos 
mercados financeiros. A evolução dos 
mercados financeiros realçou a necessidade 
de reforçar o quadro da regulamentação 
dos mercados de instrumentos financeiros, 
incluindo situações onde a negociação 
nestes mercados é efetuada no mercado 
de balcão, a fim de aumentar a 
transparência, melhor proteger os 
investidores, reforçar a confiança, reduzir 
as áreas não regulamentadas e assegurar 
que sejam concedidos às autoridades de 
supervisão poderes adequados para o 
desempenho das suas tarefas.

Or. en

Alteração 2
Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Existe acordo entre os organismos de 
regulamentação a nível internacional de 
que as insuficiências em matéria de 
governo societário numa série de 
instituições financeiras, nomeadamente a 
ausência de verificações e de equilíbrios de 
poderes eficazes no seio das mesmas, 
foram um fator que contribuiu para a crise 
financeira. A assunção excessiva e 
imprudente de riscos pode ter como 
consequência o colapso de instituições 
financeiras individuais e problemas 
sistémicos nos Estados-Membros e a nível 
mundial. A conduta incorreta das empresas 
que prestam serviços a clientes pode lesar 
os interesses dos investidores e conduzir a 

(5) Existe acordo entre os organismos de 
regulamentação a nível internacional de 
que as insuficiências em matéria de 
governo societário numa série de 
instituições financeiras, nomeadamente a 
ausência de verificações e de equilíbrios de 
poderes eficazes no seio das mesmas, 
foram um fator que contribuiu para a crise 
financeira. A assunção excessiva e 
imprudente de riscos pode ter como 
consequência o colapso de instituições 
financeiras individuais e problemas 
sistémicos nos Estados-Membros e a nível 
mundial. A conduta incorreta das empresas 
que prestam serviços a clientes pode lesar 
os interesses dos investidores e conduzir a 
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uma perda de confiança por sua parte. A 
fim de ter em conta o efeito potencialmente 
nocivo destas insuficiências em matéria de 
governo das sociedades, as disposições da 
presente diretiva devem ser completadas 
por princípios mais pormenorizados e 
normas mínimas. Estes princípios e normas 
devem ser aplicados tendo em conta a 
natureza, o nível e a complexidade das 
empresas de investimento.

uma perda de confiança por sua parte. A 
fim de ter em conta o efeito potencialmente 
nocivo destas insuficiências em matéria de 
governo das sociedades, as disposições da 
presente diretiva devem ser completadas
por princípios mais pormenorizados e 
normas mínimas. Estes princípios e normas 
devem ser aplicados tendo em conta a 
natureza, o nível e a complexidade das 
empresas de investimento. As medidas 
resultantes devem incluir limites ao 
número de cargos de direção que os 
membros dos órgãos de administração das 
instituições financeiras podem deter. A 
aplicação dessas medidas deve ter em 
conta as exigências inerentes à gestão 
eficaz das instituições em apreço, 
permitindo também, quando necessário, 
que os membros dos órgãos de 
administração dessas empresas 
continuem, nomeadamente, a exercer 
cargos de direção em organizações sem 
fins lucrativos, de acordo com o princípio 
da responsabilidade social das empresas.

Or. en

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Tendo em conta o que precede, a 
Diretiva 2004/39/CE é objeto de uma 
reformulação parcial pela presente diretiva 
e é, em parte, substituída pelo 
Regulamento (UE) …/… (MiFIR). Em 
conjunto, estes dois instrumentos jurídicos 
devem constituir o enquadramento jurídico 
que rege os requisitos aplicáveis às 
empresas de investimento, aos mercados 
regulamentados, aos prestadores de 
serviços de comunicação de dados e às 
empresas de países terceiros que prestam 
serviços ou exercem atividades de 

(7) Tendo em conta o que precede, a 
Diretiva 2004/39/CE é objeto de uma 
reformulação parcial pela presente diretiva 
e é, em parte, substituída pelo 
Regulamento (UE) …/… (MiFIR). Em 
conjunto, estes dois instrumentos jurídicos 
devem constituir o enquadramento jurídico 
que rege os requisitos aplicáveis às 
empresas de investimento, aos mercados 
regulamentados, aos prestadores de 
serviços de comunicação de dados e às 
instituições financeiras de países terceiros 
que prestam serviços ou exercem 
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investimento na União. Por conseguinte, a 
presente diretiva deve ser interpretada em 
conjunto com o regulamento. A presente 
diretiva deve conter disposições que regem 
a autorização das empresas, a aquisição de 
participações qualificadas, o exercício da 
liberdade de estabelecimento e da livre 
prestação de serviços, as condições de 
exploração para as empresas de 
investimento, a fim de assegurar a proteção 
dos investidores, as competências das 
autoridades de supervisão dos 
Estados-Membros de origem e de 
acolhimento e o regime de sanções. Uma 
vez que o principal objetivo da presente 
proposta consiste em harmonizar as 
disposições nacionais relativas às referidas 
áreas, a proposta deve ter por base o 
artigo 53.º, n.º 1, do TFUE. A diretiva 
constitui a forma de ato jurídico adequada, 
a fim de permitir que as disposições de 
aplicação nos domínios abrangidos pela 
presente diretiva sejam ajustadas, sempre 
que necessário, às especificidades do 
mercado e do quadro jurídico de cada 
Estado-Membro.

atividades de investimento na União. Por 
conseguinte, a presente diretiva deve ser 
interpretada em conjunto com o 
regulamento. A presente diretiva deve 
conter disposições que regem a autorização 
das empresas, a aquisição de participações 
qualificadas, o exercício da liberdade de 
estabelecimento e da livre prestação de 
serviços, as condições de exploração para 
as empresas de investimento, a fim de 
assegurar a proteção dos investidores, as 
competências das autoridades de 
supervisão dos Estados-Membros de 
origem e de acolhimento e o regime de 
sanções. Uma vez que o principal objetivo 
da presente proposta consiste em 
harmonizar as disposições nacionais 
relativas às referidas áreas, a proposta deve 
ter por base o artigo 53.º, n.º 1, do TFUE. 
A diretiva constitui a forma de ato jurídico 
adequada, a fim de permitir que as 
disposições de aplicação nos domínios 
abrangidos pela presente diretiva sejam 
ajustadas, sempre que necessário, às 
especificidades do mercado e do quadro 
jurídico de cada Estado-Membro.

(Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto legislativo em causa; a sua adoção 
impõe adaptações técnicas em todo o 
texto).

Or. en

Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Não são abrangidas pelo âmbito da 
presente diretiva as pessoas que 
administram o seu próprio património ou 
empresas suas, que não prestam serviços de 
investimento nem exercem atividades de 
investimento para além das operações que 

(14) Não são abrangidas pelo âmbito da 
presente diretiva as pessoas que 
administram o seu próprio património ou 
empresas suas, que não prestam serviços de 
investimento nem exercem atividades de 
investimento para além das operações que 
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praticam por conta própria, salvo se são 
criadores de mercado, membros ou 
participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF ou executam 
ordens de clientes negociando por conta 
própria. A título de exceção, não devem ser 
abrangidas pelo âmbito da presente diretiva 
as pessoas que negoceiam por conta 
própria em instrumentos financeiros como 
membros ou participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF, incluindo os 
criadores de mercado relativamente a 
instrumentos derivados sobre mercadorias, 
direitos de emissão, ou instrumentos 
derivados destes últimos, como atividade 
complementar da sua atividade principal, 
que, considerada a nível do grupo, não 
consista na prestação de serviços de 
investimento na aceção da presente 
diretiva, nem de serviços bancários nos 
termos da Diretiva 2006/48/CE. Devem ser 
clarificados em atos delegados os critérios 
técnicos que estabelecem quando uma 
atividade é acessória dessa atividade 
principal. A negociação por conta própria 
relacionada com a execução de ordens de 
clientes deve incluir as empresas que 
executam ordens de diferentes clientes, 
com base na sua integração em operações 
de compra e venda simultâneas (back to 
back trading), devendo ser considerados 
como agindo por conta própria e estar 
sujeitos às disposições da presente diretiva 
que regem tanto a execução de ordens por 
conta de clientes como a negociação por 
conta própria. A execução de ordens sobre 
instrumentos financeiros, como atividade 
auxiliar entre duas pessoas cuja atividade 
principal, numa base de grupo, não seja a 
prestação de serviços de investimento na 
aceção da presente diretiva nem de 
serviços bancários na aceção da Diretiva 
2006/48/CE, não deve ser considerada 
negociação por conta própria relacionada 
com a execução de ordens de clientes.

praticam por conta própria, salvo se são 
criadores de mercado, membros ou 
participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF ou executam 
ordens de clientes negociando por conta 
própria. A título de exceção, não devem ser 
abrangidas pelo âmbito da presente diretiva 
as pessoas que negoceiam por conta 
própria em instrumentos financeiros como 
membros ou participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF, incluindo os 
criadores de mercado relativamente a 
instrumentos derivados sobre mercadorias, 
direitos de emissão, ou instrumentos 
derivados destes últimos, como atividade 
complementar da sua atividade principal, 
que, considerada a nível do grupo, não 
consista na prestação de serviços de 
investimento na aceção da presente 
diretiva, nem de serviços bancários nos 
termos da Diretiva 2006/48/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de junho de 2006, relativa ao acesso à 
atividade das instituições de crédito e ao 
seu exercício1. Devem ser clarificados em 
normas técnicas de regulamentação, 
tendo em conta os critérios especificados 
na presente diretiva, os critérios técnicos 
que estabelecem quando uma atividade é 
acessória dessa atividade principal. A 
negociação por conta própria relacionada 
com a execução de ordens de clientes deve 
incluir as empresas que executam ordens 
de diferentes clientes, com base na sua 
integração em operações de compra e 
venda simultâneas (back to back trading), 
devendo ser considerados como agindo por 
conta própria e estar sujeitos às disposições 
da presente diretiva que regem tanto a 
execução de ordens por conta de clientes 
como a negociação por conta própria. A 
execução de ordens sobre instrumentos 
financeiros, como atividade auxiliar entre 
duas pessoas cuja atividade principal, 
numa base de grupo, não seja a prestação 
de serviços de investimento na aceção da 
presente diretiva nem de serviços bancários 
na aceção da Diretiva 2006/48/CE, não 
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deve ser considerada negociação por conta 
própria relacionada com a execução de 
ordens de clientes.
____________________

1 JO L 177 de 30.6.2006, p 1.

Or. en

Alteração 5
Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os Estados-Membros devem garantir 
o respeito do direito à proteção dos dados 
pessoais, em conformidade com a 
Diretiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de outubro 
de 1995, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados, e a 
Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 
2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à proteção da privacidade no 
setor das comunicações eletrónicas 
(Diretiva relativa à privacidade e às 
comunicações eletrónicas), que regem o 
tratamento dos dados pessoais em 
aplicação da presente diretiva. O 
tratamento de dados pessoais pela 
AEVMM em aplicação da presente 
diretiva está sujeito ao Regulamento (UE) 
n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2000, 
relativo à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais pelas instituições e pelos 
órgãos comunitários e à livre circulação 
desses dados.

Suprimido

Or. en
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Alteração 6
Proposta de diretiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) A Diretiva 2006/73/CE da Comissão, 
de 10 de agosto de 2006, que aplica a 
Diretiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que diz respeito 
aos requisitos em matéria de organização e 
às condições de exercício da atividade das 
empresas de investimento e aos conceitos 
definidos para efeitos da referida diretiva, 
permite que os Estados-Membros exijam, 
no contexto de requisitos em matéria de 
organização para as empresas de 
investimento, a gravação de conversas 
telefónicas ou de comunicações eletrónicas 
que envolvam ordens de clientes. A 
gravação de conversas telefónicas ou de 
comunicações eletrónicas que envolvam 
ordens de clientes é compatível com a 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e é justificada para reforçar a 
proteção dos investidores, melhorar a 
supervisão do mercado e aumentar a 
segurança jurídica no interesse das 
empresas de investimento e dos seus 
clientes. A importância desses registos é 
igualmente mencionada no aconselhamento 
técnico à Comissão Europeia, publicado 
pelo Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários em 29 de julho de 
2010. Por estes motivos, é adequado 
estabelecer na presente diretiva os 
princípios de um regime geral no que diz 
respeito à gravação de conversas 
telefónicas ou de comunicações eletrónicas 
que envolvam ordens de clientes.

(42) A Diretiva 2006/73/CE da Comissão, 
de 10 de agosto de 2006, que aplica a 
Diretiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que diz respeito 
aos requisitos em matéria de organização e 
às condições de exercício da atividade das 
empresas de investimento e aos conceitos 
definidos para efeitos da referida diretiva, 
permite que os Estados-Membros exijam, 
no contexto de requisitos em matéria de 
organização para as empresas de 
investimento, a gravação de conversas 
telefónicas ou de comunicações eletrónicas 
que envolvam ordens de clientes. A 
gravação de conversas telefónicas ou de 
comunicações eletrónicas que envolvam 
ordens de clientes é compatível com a 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e é justificada para reforçar a 
proteção dos investidores, melhorar a 
supervisão do mercado e aumentar a 
segurança jurídica no interesse das 
empresas de investimento e dos seus 
clientes. A importância desses registos é 
igualmente mencionada no aconselhamento 
técnico à Comissão Europeia, publicado 
pelo Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários em 29 de julho de 
2010. Por estes motivos, é adequado 
estabelecer na presente diretiva os 
princípios de um regime geral no que diz 
respeito à gravação de conversas 
telefónicas ou de comunicações eletrónicas 
que envolvam ordens de clientes, ou à 
documentação adequada do teor dessas 
conversas telefónicas ou comunicações 
eletrónicas, por exemplo, sob a forma de 
atas.
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Or. en

Alteração 7
Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Os Estados-Membros devem garantir 
o direito à proteção dos dados pessoais em 
conformidade com a Diretiva 95/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de outubro de 1995, relativa à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados, e a Diretiva 
2002/58/CE. Esta proteção deve ser 
nomeadamente alargada à gravação 
telefónica e eletrónica, tal como exigido 
nos termos do artigo 13.º.

(43) Os Estados-Membros devem garantir 
o respeito do direito à proteção dos dados 
pessoais, em conformidade com a Diretiva 
95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de outubro de 1995, 
relativa à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados1, 
e a Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 
2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à proteção da privacidade no 
setor das comunicações eletrónicas2

(Diretiva relativa à privacidade e às 
comunicações eletrónicas), que regem o 
tratamento dos dados pessoais em 
aplicação da presente diretiva. Esta 
proteção deve ser nomeadamente alargada 
à gravação telefónica e eletrónica. O 
tratamento de dados pessoais por parte da 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados) (AEVMM), 
criada pelo Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010 do Parlamento Europeu e 
do Conselho3, em aplicação da presente 
diretiva, encontra-se sujeito ao disposto 
no Regulamento (UE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2000, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e 
à livre circulação desses dados4.
____________________

1 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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2 JO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
3 JO L 331 de 15.12.2010, p. 84.
4 JO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

Or. en

Alteração 8
Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) As tecnologias de negociação 
evoluíram significativamente na última 
década, sendo atualmente utilizadas 
amplamente pelos intervenientes no 
mercado. Muitos intervenientes no 
mercado utilizam atualmente o sistema de 
negociação algorítmica sempre que um 
algoritmo informático determina 
automaticamente os aspetos de uma ordem 
com uma intervenção humana mínima ou 
mesmo nula. Um subconjunto específico 
do sistema de negociação algorítmica 
consiste na negociação de alta frequência 
em que um sistema de negociação analisa 
os dados ou sinais do mercado a alta 
velocidade e, em seguida, envia ou atualiza 
um grande número de ordens num período 
de tempo muito curto, em resposta a essa 
análise. A negociação de alta frequência é 
tipicamente efetuada pelos operadores que 
utilizam o seu próprio capital para negociar 
e, não sendo uma estratégia propriamente 
dita, caracteriza-se, em geral, pela 
utilização de tecnologias sofisticadas para 
aplicar estratégias de negociação mais 
tradicionais, como a criação de mercado ou 
a arbitragem.

(44) As tecnologias de negociação 
evoluíram significativamente na última 
década, sendo atualmente utilizadas 
amplamente pelos intervenientes no 
mercado. Muitos intervenientes no 
mercado utilizam atualmente o sistema de 
negociação algorítmica sempre que um 
algoritmo informático determina 
automaticamente os aspetos de uma ordem 
com uma intervenção humana mínima ou 
mesmo nula. Um subconjunto específico 
do sistema de negociação algorítmica 
consiste na negociação de alta frequência 
em que um sistema de negociação analisa 
os dados ou sinais do mercado a alta 
velocidade, normalmente em mili ou 
microssegundos, e, em seguida, envia ou 
atualiza um grande número de ordens num 
período de tempo muito curto, em resposta 
a essa análise. A negociação de alta 
frequência é tipicamente efetuada pelos 
operadores que utilizam o seu próprio 
capital para negociar e, não sendo uma 
estratégia propriamente dita, pode passar 
amiúde pela utilização de tecnologias 
sofisticadas para aplicar estratégias de 
negociação mais tradicionais, como a 
criação de mercado ou a arbitragem.

Or. en
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Alteração 9
Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A utilização de tecnologias de 
negociação aumentou a velocidade, 
capacidade e complexidade da forma como 
os investidores negoceiam. Permitiu 
também que os participantes no mercado 
flexibilizassem o acesso direto por parte 
dos seus clientes aos mercados, através da 
utilização das suas instalações de 
negociação, do acesso eletrónico direto ou 
do acesso direto ao mercado por si 
patrocinado. As tecnologias de negociação 
proporcionaram de um modo geral 
benefícios ao mercado e aos participantes 
no mercado, tais como uma maior 
participação nos mercados, um aumento da 
respetiva liquidez, menores diferenciais, 
uma menor volatilidade a curto prazo e os 
meios para obter uma melhor execução das 
ordens dos clientes. Contudo, as 
tecnologias de negociação dão também 
origem a um certo número de riscos 
potenciais, tais como um maior risco de 
sobrecarga dos sistemas das plataformas de 
negociação, devido a grandes volumes de 
ordens e ao risco de o sistema de 
negociação algorítmica gerar ordens em 
duplicado ou erradas ou o funcionamento 
incorreto suscetível de perturbar o 
mercado. Além disso, existe o risco de os 
sistemas de negociação algorítmica 
reagirem excessivamente face a outros 
acontecimentos no mercado, o que pode 
agravar a volatilidade no caso de já se 
verificar um problema no mercado. Por 
último, o sistema de negociação 
algorítmica ou o de alta frequência pode 
prestar-se a determinadas formas de 
comportamento abusivo.

(46) A utilização de tecnologias de 
negociação de alta frequência aumentou a 
velocidade, capacidade e complexidade da 
forma como os investidores negoceiam. 
Permitiu também que os participantes no 
mercado flexibilizassem o acesso direto 
por parte dos seus clientes aos mercados, 
através da utilização das suas instalações 
de negociação, do acesso eletrónico direto 
ou do acesso direto ao mercado por si 
patrocinado. As tecnologias de negociação 
proporcionaram de um modo geral 
benefícios ao mercado e aos participantes 
no mercado, tais como uma maior 
participação nos mercados, um aumento da 
respetiva liquidez, menores diferenciais, 
uma menor volatilidade a curto prazo e os 
meios para obter uma melhor execução das 
ordens dos clientes. Contudo, as 
tecnologias de negociação de alta 
frequência dão também origem a um certo 
número de riscos potenciais, tais como um 
maior risco de sobrecarga dos sistemas das 
plataformas de negociação, devido a 
grandes volumes de ordens e ao risco de o 
sistema de negociação algorítmica gerar 
ordens em duplicado ou erradas ou o 
funcionamento incorreto suscetível de 
perturbar o mercado. Além disso, existe o 
risco de os sistemas de negociação 
algorítmica reagirem excessivamente face 
a outros acontecimentos no mercado, o que 
pode agravar a volatilidade no caso de já se 
verificar um problema no mercado. Por 
último, o sistema de negociação 
algorítmica ou o sistema de negociação de 
alta frequência pode prestar-se a 
determinadas formas de comportamento 
abusivo.

Or. en
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Alteração 10
Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) O melhor meio de atenuar estes riscos 
potenciais decorrentes da maior utilização 
das tecnologias numa combinação de 
controlos de risco específicos, dirigidos a 
empresas que se dedicam ao sistema de 
negociação algorítmica ou ao de alta 
frequência, com outras medidas dirigidas 
aos operadores das plataformas de 
negociação contactados por essas 
empresas. É desejável assegurar que todas 
as empresas de negociação de alta 
frequência estejam autorizadas quando 
participam diretamente numa plataforma 
de negociação. Tal deve garantir que estão 
sujeitas a requisitos em matéria de 
organização ao abrigo da diretiva e que são 
objeto de uma supervisão adequada.

(47) O melhor meio de atenuar estes riscos 
potenciais decorrentes da maior utilização 
das tecnologias numa combinação de 
controlos de risco específicos, dirigidos a 
empresas que se dedicam ao sistema de 
negociação algorítmica ou ao de alta 
frequência, com outras medidas dirigidas 
aos operadores de todas as plataformas de 
negociação contactados por essas 
empresas. É desejável assegurar que todas 
as empresas de negociação de alta 
frequência estejam autorizadas quando 
participam diretamente numa plataforma 
de negociação. Tal deve garantir que estão 
sujeitas a requisitos em matéria de 
organização ao abrigo da diretiva e que são 
objeto de uma supervisão adequada. É 
igualmente adequado pôr fim à prática do 
acesso eletrónico direto, de modo a evitar 
o risco de empresas com controlos 
insuficientes gerarem perturbações no 
mercado e a garantir que os 
intervenientes no mercado sejam 
identificados e respondam por eventuais 
perturbações da sua responsabilidade.

Or. en

Alteração 11
Proposta de diretiva
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) As empresas e as plataformas de 
negociação devem assegurar a aplicação de 
medidas rigorosas para garantir que a 
negociação automatizada não cria 

(48) As empresas e as plataformas de 
negociação devem assegurar a aplicação de 
medidas rigorosas para garantir que a 
negociação automatizada e de alta 
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perturbações no mercado e não possa ser 
utilizada para fins abusivos. As 
plataformas de negociação devem 
igualmente assegurar que os seus sistemas 
de negociação são sólidos e foram 
adequadamente testados para lidar com 
maiores fluxos de ordens ou situações de 
tensão no mercado e que existem 
interruptores (circuit breakers) para parar 
temporariamente a negociação se se 
verificarem subitamente movimentos de 
preços inesperados.

frequência não cria perturbações no 
mercado e não possa ser utilizada para fins 
abusivos. As plataformas de negociação 
devem igualmente assegurar que os seus 
sistemas de negociação são sólidos e foram 
adequadamente testados para lidar com 
maiores fluxos de ordens ou situações de 
tensão no mercado e que existem 
interruptores (circuit breakers) para parar 
temporariamente a negociação se se 
verificarem subitamente movimentos de 
preços inesperados.

Or. en

Alteração 12
Proposta de diretiva
Considerando 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

48-A) É também necessário exigir que as 
estruturas de tarifação das plataformas de 
negociação sejam transparentes, não 
discriminatórias e equitativas, e que não 
estejam estruturadas de forma a fomentar 
perturbações no mercado. Por 
conseguinte, é conveniente aplicar tarifas 
mais elevadas a práticas como o 
cancelamento de grandes volumes ou 
quantidades de ordens, suscetível de gerar 
essas perturbações.

Or. en

Alteração 13
Proposta de diretiva
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Para além de medidas relacionadas 
com o sistema de negociação algorítmica 
e o de alta frequência, é adequado prever 

Suprimido
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controlos sobre as empresas de 
investimento que proporcionem aos 
clientes um acesso eletrónico direto aos 
mercados, dado que a negociação 
eletrónica pode ser efetuada através de 
uma empresa que forneça o acesso 
eletrónico ao mercado, o que poderá estar 
na origem de muitos riscos semelhantes. 
É igualmente adequado que as empresas 
que proporcionam um acesso eletrónico 
direto assegurem que as pessoas que 
utilizam este serviço são devidamente 
qualificadas e que a utilização do serviço 
seja acompanhada de controlos de risco. 
Considera-se adequado que os requisitos 
de organização pormenorizados relativos 
a estas novas formas de negociação sejam 
estabelecidos com maior pormenor em 
atos delegados. Deste modo, os requisitos 
podem ser alterados, sempre que 
necessário, para ter em conta a inovação 
e a evolução nesta área.

Or. en

Alteração 14
Proposta de diretiva
Considerando 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

49-A) A negociação de alta frequência é 
facilitada pela colocalização das 
instalações dos intervenientes no mercado 
nas proximidades do motor de 
correspondência de uma plataforma de 
negociação. A fim de assegurar condições 
para uma negociação ordenada e 
equitativa, é fundamental exigir que as 
plataformas de negociação prestem esses 
serviços de colocalização de forma não 
discriminatória, equitativa e transparente.

Or. en
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Alteração 15
Proposta de diretiva
Considerando 51-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

51-A) Nomeadamente, os 
Estados-Membros devem fazer com que, 
no caso de as empresas de investimento 
conceberem produtos de investimento ou 
depósitos estruturados para venda a 
clientes profissionais ou não 
profissionais, estes produtos se destinem a 
satisfazer as necessidades de um 
mercado-alvo identificado no seio da 
categoria de clientes pertinente. Além 
disso, os Estados-Membros devem 
garantir que a empresa de investimento 
adote medidas razoáveis no sentido de 
assegurar que o produto de investimento 
seja comercializado e distribuído junto de 
clientes do grupo-alvo.

Or. en

Alteração 16
Proposta de diretiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A fim de proporcionar todas as 
informações relevantes aos investidores, é 
adequado exigir que as empresas de 
investimento que prestam serviços de 
consultoria de investimento clarifiquem a 
base do aconselhamento que prestam, 
nomeadamente a gama de produtos que 
consideram ao fornecer recomendações 
personalizadas aos clientes, se prestam
serviços de consultoria de investimento de 
forma independente e se proporcionam aos 
clientes uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
que lhes forem recomendados. É também 
adequado exigir que as empresas de 

(52) A fim de proporcionar todas as 
informações relevantes aos investidores, é 
adequado exigir que as empresas de 
investimento que prestam serviços de 
consultoria de investimento clarifiquem a 
base do aconselhamento que prestam, 
nomeadamente a gama de produtos que 
consideram ao fornecer recomendações 
personalizadas aos clientes, se os serviços 
de consultoria de investimento são 
prestados em conjunto com a aceitação ou 
receção de incentivos de terceiros e se as 
empresas de investimento proporcionam 
aos clientes uma avaliação periódica da 
adequação dos instrumentos financeiros 
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investimento expliquem aos seus clientes 
as razões do aconselhamento prestado. A 
fim de definir mais pormenorizadamente o 
quadro regulamentar para a prestação de 
serviços de consultoria de investimento, 
permitindo ao mesmo tempo a escolha por 
parte das empresas de investimento e dos 
clientes, é adequado estabelecer as 
condições para a prestação desse serviço, 
quando as empresas informam os clientes 
de que o serviço é prestado de forma 
independente. A fim de reforçar a
proteção dos investidores e aumentar a 
clareza para os clientes quanto ao serviço 
que recebem, é conveniente limitar a 
possibilidade de as empresas aceitarem ou 
receberem incentivos de terceiros e, em 
especial, de emitentes ou prestadores de 
serviços, quando prestam o serviço de 
consultoria de investimento a título 
independente e o serviço de gestão de 
carteiras. Em tais casos, apenas devem ser 
autorizados benefícios não monetários 
limitados como a formação sobre as
características dos produtos, desde que 
não comprometam a capacidade de as 
empresas de investimento agirem nos 
melhores interesses dos seus clientes, tal 
como clarificado de forma mais precisa 
na Diretiva 2006/73/CE.

que lhes forem recomendados. É também 
adequado exigir que as empresas de 
investimento expliquem aos seus clientes 
as razões do aconselhamento prestado. A 
fim de definir mais pormenorizadamente o 
quadro regulamentar para a prestação de 
serviços de consultoria de investimento, 
permitindo ao mesmo tempo a escolha por 
parte das empresas de investimento e dos 
clientes, é adequado estabelecer as 
condições para a prestação desse serviço, 
quando as empresas informam os clientes 
de que a consultoria é prestada em 
conjunto com a aceitação ou receção de 
incentivos de terceiros. Aquando da 
prestação da gestão de carteiras, a 
empresa de investimento deve, antes do 
acordo, informar o cliente sobre o nível 
previsto dos incentivos, devendo os 
relatórios periódicos divulgar todos os 
incentivos pagos ou recebidos.

Or. en

Alteração 17
Proposta de diretiva
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) As informações fornecidas pelas 
empresas de investimento aos clientes, em 
relação às suas políticas de execução de 
ordens, são muitas vezes genéricas e 
normalizadas e não permitem que os 
clientes compreendam de que forma uma 
ordem será executada e verifiquem o 

(60) As informações fornecidas pelas 
empresas de investimento aos clientes, em 
relação às suas políticas de execução de 
ordens, são muitas vezes genéricas e 
normalizadas e não permitem que os 
clientes compreendam de que forma uma 
ordem será executada e verifiquem o 
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cumprimento por parte das empresas da 
sua obrigação de executar as ordens nas 
condições mais favoráveis para os seus 
clientes. A fim de reforçar a proteção dos 
investidores, é necessário especificar os 
princípios respeitantes às informações 
prestadas pelas empresas de investimento 
aos seus clientes sobre as políticas de 
execução de ordens, bem como exigir que 
as empresas tornem públicas, numa base 
anual, e para cada classe de instrumentos 
financeiros, as cinco melhores plataformas 
de execução em que executaram ordens de 
clientes no ano anterior.

cumprimento por parte das empresas da 
sua obrigação de executar as ordens nas 
condições mais favoráveis para os seus 
clientes. A fim de reforçar a proteção dos 
investidores, é necessário especificar os 
princípios respeitantes às informações 
prestadas pelas empresas de investimento 
aos seus clientes sobre as políticas de 
execução de ordens, bem como exigir que 
as empresas tornem públicas, numa base 
anual, e para cada classe de instrumentos 
financeiros, as cinco melhores plataformas 
de execução em que executaram ordens de 
clientes no ano anterior, e ter em conta 
essas informações e as informações 
publicadas pelas plataformas de 
negociação sobre a qualidade de execução 
nas suas políticas de execução nas 
melhores condições.

Or. en

Alteração 18
Proposta de diretiva
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) A crise financeira mostrou os limites 
da capacidade de avaliação dos riscos dos 
investimentos por parte dos clientes 
profissionais. Ao mesmo tempo que deve 
ser confirmado que as normas de conduta 
devem ser aplicadas aos investidores que 
mais carecem de proteção, considera-se 
adequado assegurar um melhor equilíbrio 
dos requisitos aplicáveis a diferentes 
categorias de clientes. Desta forma, é 
adequado alargar alguns requisitos de 
informação e de apresentação de relatórios 
às relações com as contrapartes elegíveis. 
Em especial, os requisitos relevantes 
devem dizer respeito à proteção dos 
instrumentos e fundos financeiros dos 
clientes, bem como aos requisitos em 
matéria de informação e de apresentação 

(67) A crise financeira mostrou os limites 
da capacidade de avaliação dos riscos dos 
investimentos por parte dos clientes 
profissionais. Ao mesmo tempo que deve 
ser confirmado que as normas de conduta 
devem ser aplicadas aos investidores que 
mais carecem de proteção, considera-se 
adequado assegurar um melhor equilíbrio 
dos requisitos aplicáveis a diferentes 
categorias de clientes. Desta forma, é 
adequado alargar alguns requisitos de 
informação e de apresentação de relatórios 
às relações com as contrapartes elegíveis. 
Em especial, os requisitos relevantes 
devem dizer respeito à proteção dos 
instrumentos e fundos financeiros dos 
clientes, bem como aos requisitos em 
matéria de informação e de apresentação 
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de relatórios relativos a instrumentos e 
transações financeiras mais complexos. A 
fim de melhorar a definição da
classificação das autarquias e das 
autoridades públicas locais, é adequado 
excluí-las claramente da lista de 
contrapartes elegíveis e de clientes 
considerados profissionais, embora deva 
ser permitido que estes clientes solicitem 
um tratamento como clientes profissionais.

de relatórios relativos a instrumentos e 
transações financeiras mais complexos. A 
fim de melhor refletir as funções das 
autarquias e das autoridades públicas 
locais, as quais não devem fazer dos 
instrumentos especulativos um negócio, é 
adequado excluí-las claramente da lista de 
contrapartes elegíveis e de clientes 
considerados profissionais, embora deva 
ser permitido que estes clientes solicitem 
um tratamento como clientes profissionais.

Or. en

Alteração 19
Proposta de diretiva
Considerando 69

Texto da Comissão Alteração

(69) Os Estados-Membros devem proteger 
o direito à privacidade das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais nos termos 
da Diretiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de outubro 
de 1995, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados.

Suprimido

Or. en

Alteração 20
Proposta de diretiva
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) A prestação de serviços aos clientes 
não profissionais deve exigir sempre a 
criação de uma sucursal na União. A 
criação da sucursal deve ser objeto de 
autorização e supervisão na União. Deve 

(73) A prestação de serviços aos clientes 
não profissionais ou a clientes que tenham 
optado por renunciar a certos tipos de 
proteção para serem tratados como 
clientes profissionais deve exigir sempre a 
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ser aplicado um regime de cooperação 
adequado entre a autoridade competente 
em causa e a autoridade competente do 
país terceiro. A sucursal deve dispor de um 
capital inicial suficiente. Uma vez 
autorizada, a sucursal deve ser objeto de 
supervisão no Estado-Membro em que está 
estabelecida; a empresa do país terceiro 
deve poder prestar serviços nos outros 
Estados-Membros, através da sucursal 
autorizada e objeto de supervisão, sob 
reserva de um procedimento de 
notificação. A prestação de serviços sem 
sucursais deve estar limitada às 
contrapartes elegíveis. Deve ser objeto de 
registo pela AEVMM e de supervisão no 
país terceiro. Deve ser aplicado um regime 
de cooperação adequado entre a AEVMM 
e as autoridades competentes do país 
terceiro.

criação de uma sucursal na União. A 
criação da sucursal deve ser objeto de 
autorização e supervisão na União. Deve 
ser aplicado um regime de cooperação 
adequado entre a autoridade competente 
em causa e a autoridade competente do 
país terceiro. A sucursal deve dispor de um 
capital inicial suficiente. Uma vez 
autorizada, a sucursal deve ser objeto de 
supervisão no Estado-Membro em que está 
estabelecida; a empresa do país terceiro 
deve poder prestar serviços nos outros 
Estados-Membros, através da sucursal 
autorizada e objeto de supervisão, sob 
reserva de um procedimento de 
notificação. A prestação de serviços sem 
sucursais deve estar limitada às 
contrapartes elegíveis. Deve ser objeto de 
registo pela AEVMM e de supervisão no 
país terceiro. Deve ser aplicado um regime 
de cooperação adequado entre a AEVMM 
e as autoridades competentes do país 
terceiro.

Or. en

Alteração 21
Proposta de diretiva
Considerando 78

Texto da Comissão Alteração

(78) A introdução de uma solução 
comercial assente num sistema de 
publicação de informações financeiras em 
contínuo deve contribuir para a criação de 
um mercado europeu mais integrado,
tornando mais fácil para os participantes no 
mercado o acesso a uma visão consolidada 
das informações disponíveis sobre a 
transparência da negociação. A solução 
prevista baseia-se na autorização dos 
prestadores que trabalham segundo 
parâmetros definidos previamente e 
controlados, que estão em concorrência 
entre si para obterem soluções inovadoras e 

(78) Agora que existe uma estrutura de 
mercado que permite a concorrência entre
várias plataformas de negociação, é 
fundamental ter um sistema eficaz de 
publicação de informações financeiras em 
contínuo a funcionar o mais rapidamente 
possível. A introdução de uma solução 
comercial assente num sistema de 
publicação de informações financeiras em 
contínuo deve contribuir para a criação de 
um mercado europeu mais integrado, 
tornando mais fácil para os participantes no 
mercado o acesso a uma visão consolidada 
das informações disponíveis sobre a 
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tecnicamente muito sofisticadas, servindo 
assim o mercado na medida do possível.

transparência da negociação. A solução 
prevista baseia-se na autorização dos 
prestadores que trabalham segundo 
parâmetros definidos previamente e 
controlados, que estão em concorrência 
entre si para obterem soluções inovadoras e 
tecnicamente muito sofisticadas, servindo 
assim o mercado na medida do possível. A 
fim de facilitar o desenvolvimento 
atempado de um sistema de publicação de 
informações financeiras em contínuo, a 
Comissão deve adotar, o mais 
rapidamente possível, atos delegados 
especificando determinados pormenores 
relativos à obrigação de apresentação de 
informações que pesa sobre os operadores 
de sistemas de publicação de informações 
financeiras em contínuo (CTP).

Or. en

Alteração 22
Proposta de diretiva
Considerando 85

Texto da Comissão Alteração

(85) Devem ser expressamente concedidos 
às autoridades competentes poderes para 
limitar a capacidade de qualquer pessoa ou 
categoria de pessoas celebrar contratos de 
derivados em relação a uma mercadoria. A 
aplicação de um limite deve ser possível 
tanto no caso de operações específicas 
como das posições acumuladas ao longo do 
tempo. Neste último caso, em especial, as 
autoridades competentes devem assegurar 
que estes limites das posições não sejam 
discriminatórios, estejam definidos 
claramente, tomem devidamente em conta 
a especificidade do mercado em causa e 
sejam necessários para garantir a 
integridade e o funcionamento ordenado do 
mercado.

(85) Devem ser expressamente concedidos 
às autoridades competentes poderes para 
limitar a capacidade de qualquer pessoa ou 
categoria de pessoas celebrar contratos de 
derivados em relação a uma mercadoria. A 
aplicação de um limite deve ser possível 
tanto no caso de operações específicas 
como das posições acumuladas ao longo do 
tempo. Neste último caso, em especial, as 
autoridades competentes devem assegurar 
que estes limites das posições não sejam 
discriminatórios, estejam definidos 
claramente, tomem devidamente em conta 
a especificidade do mercado em causa e 
sejam necessários para garantir a 
integridade e o funcionamento ordenado do 
mercado. Mais especificamente, os limites 
devem fazer a distinção entre as posições 
que reduzem objetivamente os riscos 
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diretamente ligados às atividades 
comerciais relacionadas com mercadorias 
e outras posições.

Or. en

Alteração 23
Proposta de diretiva
Considerando 86

Texto da Comissão Alteração

(86) Todas as plataformas que propõem a 
negociação de instrumentos derivados 
sobre mercadorias devem dispor de limites 
adequados ou de mecanismos alternativos 
adequados, concebidos para apoiar a 
liquidez, evitar abusos de mercado e 
assegurar uma formação de preços e 
condições de liquidação ordenadas. A 
AEVMM deve manter e publicar uma lista 
contendo os resumos de todas essas 
medidas em vigor. Estes limites ou 
mecanismos devem ser aplicados de modo 
coerente e ter em conta as características 
específicas do mercado em questão. 
Devem ser claramente definidos no que diz 
respeito a quem são aplicáveis e a 
quaisquer isenções, bem como aos limiares 
quantitativos relevantes que constituem os 
limites ou que podem implicar outras 
obrigações. Deve ser atribuída à Comissão 
competência para adotar atos delegados, 
nomeadamente a fim de evitar eventuais 
efeitos divergentes dos limites ou 
mecanismos aplicáveis a contratos 
comparáveis existentes em diferentes 
plataformas de negociação.

(86) Todas as plataformas que propõem a 
negociação de instrumentos derivados 
sobre mercadorias devem dispor de limites 
adequados, concebidos para apoiar a 
liquidez, evitar abusos de mercado e 
assegurar uma formação de preços e 
condições de liquidação ordenadas. A 
AEVMM deve manter e publicar uma lista 
contendo os resumos de todas essas 
medidas em vigor. Estes limites devem ser 
aplicados de modo coerente e ter em conta 
as características específicas do mercado 
em questão. Devem ser claramente 
definidos no que diz respeito a quem são 
aplicáveis e a quaisquer isenções, bem 
como aos limiares quantitativos relevantes 
que constituem os limites ou que podem 
implicar outras obrigações. Deve ser 
atribuída à Comissão competência para 
adotar normas técnicas de 
regulamentação, nomeadamente a fim de 
evitar eventuais efeitos divergentes dos 
limites aplicáveis a contratos comparáveis 
existentes em diferentes plataformas de 
negociação.

Or. en

Alteração 24
Proposta de diretiva
Considerando 86-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

86-A) Os Estados-Membros devem exigir 
aos mercados regulamentados, bem como 
aos operadores dos sistemas de 
negociação multilateral (MTF) e sistemas 
de negociação organizada (OTF) que 
admitem à negociação ou negoceiam 
instrumentos derivados sobre 
mercadorias, que apliquem, a par dos 
limites de posições ex ante, outros 
controlos de posições que sejam 
necessários para assegurar o 
funcionamento ordenado dos mercados e, 
em particular, reduzir o potencial de 
manipulação do mercado do produto 
derivado ou do mercado subjacente por 
parte de detentores de grandes posições, e 
garantir aos intervenientes no mercado os 
mecanismos necessários para, se 
necessário, liquidarem o contrato 
mediante uma entrega física. Esses 
controlos devem prever a possibilidade de 
a plataforma de negociação exigir aos 
membros ou intervenientes que terminem 
ou reduzam uma posição.

Or. en

Alteração 25
Proposta de diretiva
Considerando 105

Texto da Comissão Alteração

(105) O Parlamento Europeu deverá 
dispor de um prazo de três meses a contar 
da primeira transmissão de projetos de 
alterações e de medidas de execução para 
poder apreciá-los e emitir o seu parecer. 
Todavia, em casos urgentes e devidamente 
justificados, deverá ser possível reduzir o 
referido prazo. Se o Parlamento Europeu 
aprovar uma resolução dentro daquele 
prazo, a Comissão deverá reexaminar os 

Suprimido
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projetos de alterações ou medidas.

Or. en

Alteração 26
Proposta de diretiva
Considerando 106

Texto da Comissão Alteração

(106) A fim de atingir os objetivos 
definidos na presente diretiva, o poder 
para adotar atos, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado, deve ser delegado 
na Comissão no que diz respeito às 
modalidades específicas das isenções, à 
clarificação de definições, aos critérios 
para a avaliação de propostas de aquisição 
de uma empresa de investimento, aos 
requisitos em matéria de organização para 
as empresas de investimento, à gestão de 
conflitos de interesse, às normas de 
conduta a seguir na prestação de serviços 
de investimento, à execução de ordens nas 
condições mais favoráveis para o cliente, 
ao tratamento das ordens dos clientes, às 
transações com contrapartes elegíveis, aos 
mercados das PME em crescimento, às 
condições para a avaliação do capital 
inicial das empresas de países terceiros, às 
medidas relativas à capacidade de 
resistência dos sistemas, aos interruptores e 
sistemas de negociação eletrónica, à 
admissão de instrumentos financeiros à 
negociação, à suspensão e retirada de 
instrumentos financeiros da negociação, 
aos limiares para a comunicação das 
posições detidas por categorias de 
operadores e à cooperação entre as 
autoridades competentes. Importa, em 
especial, que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
A Comissão, na preparação e elaboração de 
atos delegados, deve garantir uma 
transmissão adequada, atempada e 

(106) O poder para adotar atos, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado, deve ser delegado na Comissão no 
que diz respeito às modalidades específicas 
das isenções, à especificação de certas
definições, aos critérios para a avaliação de 
propostas de aquisição de uma empresa de 
investimento, aos requisitos em matéria de 
organização para as empresas de 
investimento, à gestão de conflitos de 
interesse, às normas de conduta a seguir na 
prestação de serviços de investimento, à 
execução de ordens nas condições mais 
favoráveis para o cliente, ao tratamento das 
ordens dos clientes, às transações com 
contrapartes elegíveis, aos mercados das 
PME em crescimento, às condições para a 
avaliação do capital inicial das instituições 
financeiras de países terceiros, às medidas 
relativas à capacidade de resistência dos 
sistemas, aos interruptores e sistemas de 
negociação eletrónica, à admissão de 
instrumentos financeiros à negociação, à 
suspensão e retirada de instrumentos 
financeiros da negociação, aos limiares 
para a comunicação das posições detidas 
por categorias de operadores, à 
clarificação do que constitui condições 
comerciais razoáveis para uma 
modalidade de publicação aprovada 
(APA) tornar públicas as informações, 
para os operadores de sistemas de 
publicação de informações financeiras em 
contínuo (CTP) concederem acesso aos 
fluxos de dados e para um mecanismo de 
notificações aprovado (ARM) comunicar 
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simultânea dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

informações, à clarificação dos 
pormenores da obrigação de apresentar 
informações que incumbe ao CTP e à 
cooperação entre as autoridades 
competentes. Importa, em especial, que a 
Comissão proceda a consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível de peritos.  A Comissão, 
na preparação e elaboração de atos 
delegados, deve garantir uma transmissão 
adequada, atempada e simultânea dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 27
Proposta de diretiva
Considerando 107

Texto da Comissão Alteração

(107) Devem ser conferidos poderes de 
execução à Comissão para assegurar a 
execução da presente Diretiva em termos 
de uniformidade. Estas competências 
dizem respeito à adoção da decisão em 
matéria de equivalência do enquadramento 
jurídico e de supervisão dos países 
terceiros para a prestação de serviços por 
empresas desses países e o envio de 
comunicações sobre posições detidas por 
categoria de operadores à AEVMM, 
devendo ser exercidas em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão.

(107) Devem ser conferidos poderes de 
execução à Comissão para assegurar a 
execução da presente Diretiva em termos 
de uniformidade. Estas competências 
devem dizer respeito à adoção da decisão 
em matéria de equivalência do 
enquadramento jurídico e de supervisão 
dos países terceiros para a prestação de 
serviços por instituições financeiras
desses países, devendo ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão1.

____________________

1 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13.

Or. en
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Alteração 28
Proposta de diretiva
Considerando 109

Texto da Comissão Alteração

(109) A Comissão deve adotar o projeto de 
normas técnicas de regulamentação 
desenvolvidas pela AEVMM no artigo 7.º 
no que diz respeito aos processos de 
concessão ou recusa de pedidos de 
autorização das empresas de investimento, 
nos artigos 9.º e 48.º em matéria de 
requisitos para os órgãos de direção, no 
artigo 12.º no que diz respeito à aquisição 
de participações qualificadas, no artigo 27.º 
no que diz respeito à obrigação de executar 
as ordens nas condições mais favoráveis 
para o cliente, nos artigos 34.º e 54.º no 
que diz respeito à cooperação e 
intercâmbio de informações, no artigo 36.º 
em matéria de liberdade de prestação de 
serviços e atividades de investimento, no 
artigo 37.º no que diz respeito ao 
estabelecimento de uma sucursal, no 
artigo 44.º no que diz respeito à prestação 
de serviços por empresas de países 
terceiros, no artigo 63.º no que diz respeito 
aos processos de concessão ou recusa de 
pedidos de autorização dos prestadores de 
serviços de comunicação de dados, nos 
artigos 66.º e 67.º no que diz respeito aos 
requisitos em matéria de organização para 
APA (Approved Publication Arrangements
– modalidades de publicação aprovadas) e 
CTP (Consolidated Tape Providers –
operadores de sistemas de publicação de 
informações financeiras em contínuo) e no 
artigo 84.º no que diz respeito à cooperação 
entre as autoridades competentes. A 
Comissão deve adotar esses projetos de 
normas técnicas de regulamentação por 
meio de atos delegados nos termos do 
artigo 290.º do TFUE e em conformidade 
com os artigos 10.º a 14.º do Regulamento 
(UE) n.º 1093/2010.

(109) A Comissão deve adotar o projeto de 
normas técnicas de regulamentação 
desenvolvidas pela AEVMM, 
especificando os critérios que determinam 
se uma atividade é acessória da atividade 
principal, no artigo 7.º no que diz respeito 
aos processos de concessão ou recusa de 
pedidos de autorização das empresas de 
investimento, nos artigos 9.º e 48.º em 
matéria de requisitos para os órgãos de 
direção, no artigo 12.º no que diz respeito à 
aquisição de participações qualificadas, no 
artigo 27.º no que diz respeito à obrigação 
de executar as ordens nas condições mais 
favoráveis para o cliente, nos artigos 34.º e 
54.º no que diz respeito à cooperação e 
intercâmbio de informações, no artigo 36.º 
em matéria de liberdade de prestação de 
serviços e atividades de investimento, no 
artigo 37.º no que diz respeito ao 
estabelecimento de uma sucursal, no 
artigo 44.º no que diz respeito à prestação 
de serviços por empresas de países 
terceiros, relativamente aos limites sobre o 
número de contratos que qualquer pessoa 
pode celebrar num período específico, no 
artigo 63.º no que diz respeito aos 
processos de concessão ou recusa de 
pedidos de autorização dos prestadores de 
serviços de comunicação de dados, nos 
artigos 66.º e 67.º no que diz respeito aos 
requisitos em matéria de organização para 
APA (Approved Publication Arrangements
– modalidades de publicação aprovadas) e 
CTP (Consolidated Tape Providers –
operadores de sistemas de publicação de 
informações financeiras em contínuo) e no 
artigo 84.º no que diz respeito à cooperação 
entre as autoridades competentes. A 
Comissão deve adotar esses projetos de 
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normas técnicas de regulamentação por 
meio de atos delegados nos termos do 
artigo 290.º do TFUE e em conformidade 
com os artigos 10.º a 14.º do Regulamento 
(UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 29
Proposta de diretiva
Considerando 110

Texto da Comissão Alteração

(110) A Comissão deve ter poderes para 
adotar esses projetos de normas técnicas de 
regulamentação por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 291.º do 
TFUE e em conformidade com os 
artigos 15.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010. Deve ser confiada à
AEVMM a elaboração de normas 
técnicas de execução para apresentação à 
Comissão em relação ao artigo 7.º, no que 
diz respeito aos processos de concessão ou 
recusa de pedidos de autorização das 
empresas de investimento, ao artigo 12.º, 
no que diz respeito à aquisição de 
participações qualificadas, ao artigo 18.º, 
no que diz respeito ao processo de 
negociação e conclusão de transações em 
MTF e OTF, aos artigos 32.º, 33.º e 53.º, 
no que diz respeito à suspensão ou retirada 
de instrumentos da negociação, ao 
artigo 36.º, no que diz respeito à liberdade 
de prestação de serviços e atividades de 
investimento, ao artigo 37.º, no que diz 
respeito ao estabelecimento de uma 
sucursal, ao artigo 44.º, no que diz respeito 
à prestação de serviços por empresas de 
países terceiros, ao artigo 60.º, no que diz 
respeito à comunicação das posições por 
categorias de operadores, ao artigo 78.º, no 
que diz respeito à apresentação de 
informações à AEVMM, ao artigo 83.º, no 
que diz respeito à obrigação de cooperação, 

(110) A Comissão deve ter poderes para 
adotar esses projetos de normas técnicas de 
regulamentação elaborados pela AEVMM, 
no que diz respeito aos processos de 
concessão ou recusa de pedidos de 
autorização das empresas de investimento, 
em relação ao artigo 12.º, no que diz 
respeito à aquisição de participações 
qualificadas, ao artigo 18.º, no que diz 
respeito ao processo de negociação e 
conclusão de transações em MTF e OTF, 
aos artigos 32.º, 33.º e 53.º, no que diz 
respeito à suspensão ou retirada de 
instrumentos da negociação, ao artigo 36.º, 
no que diz respeito à liberdade de prestação 
de serviços e atividades de investimento, 
ao artigo 37.º, no que diz respeito ao 
estabelecimento de uma sucursal, ao 
artigo 44.º, no que diz respeito à prestação 
de serviços por empresas de países 
terceiros, ao artigo 60.º, no que diz respeito 
à comunicação das posições por categorias 
de operadores, ao artigo 78.º, no que diz 
respeito à apresentação de informações à 
AEVMM, ao artigo 83.º, no que diz 
respeito à obrigação de cooperação, ao 
artigo 84.º, no que diz respeito à 
cooperação entre as autoridades 
competentes, ao artigo 85.º, no que diz 
respeito ao intercâmbio de informações, e 
ao artigo 88.º, no que diz respeito à 
consulta prévia à concessão de uma 
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ao artigo 84.º, no que diz respeito à 
cooperação entre as autoridades 
competentes, ao artigo 85.º, no que diz 
respeita ao intercâmbio de informações, e 
ao artigo 88.º, no que diz respeito à 
consulta prévia à concessão de uma 
autorização.

autorização. A Comissão deve adotar esses 
projetos de normas técnicas de execução 
por meio de atos delegados nos termos do 
artigo 291.º do TFUE e em conformidade 
com o artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 30
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva aplica-se às empresas 
de investimento, aos mercados 
regulamentados, aos prestadores de 
serviços de comunicação de dados e às 
empresas de países terceiros que prestam 
serviços ou atividades de investimento na 
União.

1. A presente diretiva aplica-se às empresas 
de investimento, aos mercados 
regulamentados, aos prestadores de 
serviços de comunicação de dados e às 
instituições europeias de países terceiros 
que prestam serviços ou atividades de 
investimento na União Europeia.
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. en

Alteração 31
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Prestação de serviços ou atividades de 
investimento por parte de empresas de 
países terceiros, com a criação de uma 
sucursal;

b) Prestação de serviços ou atividades de 
investimento por parte de instituições 
financeiras de países terceiros, com a 
criação de uma sucursal;

Or. en
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Alteração 32
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esta isenção não se aplica a pessoas
isentas ao abrigo do artigo 2.º, n.º 1, 
alínea i), que negoceiam por conta 
própria em instrumentos financeiros 
como membros ou participantes de um 
mercado regulamentado ou MTF, 
nomeadamente como criadores de 
mercado em relação a instrumentos 
derivados sobre mercadorias, licenças de 
emissão ou respetivos instrumentos 
derivados;

As pessoas isentas ao abrigo da alínea i)
também não necessitam de preencher as 
condições previstas na presente alínea 
para beneficiarem de isenção;

Or. en

Alteração 33
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Aos membros do Sistema Europeu de 
Bancos Centrais, outros organismos 
nacionais que desempenhem funções 
similares na União, outros organismos 
públicos responsáveis pela gestão da dívida 
pública ou que participam nessa gestão na 
União e em organismos internacionais dos 
quais um ou mais Estados-Membros sejam 
membros;

g) Aos membros do Sistema Europeu de 
Bancos Centrais, outros organismos 
nacionais que desempenhem funções 
similares na União, outros organismos 
públicos responsáveis pela gestão da dívida 
pública ou que participam nessa gestão na 
União e em organismos internacionais dos 
quais três ou mais Estados-Membros sejam 
membros e responsáveis pela gestão da 
dívida pública ou que nela participem;

Or. en

Alteração 34
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) às pessoas que: i) às pessoas que:
– negoceiam instrumentos financeiros por 
conta própria, com exceção de pessoas que 
negoceiam por conta própria executando 
ordens de clientes, ou

i) negoceiam instrumentos financeiros por 
conta própria, com exceção de pessoas que 
negoceiam por conta própria executando 
ordens de clientes, 

– prestam serviços de investimento, com 
exceção da negociação por conta própria, 
exclusivamente para as suas empresas-mãe, 
filiais ou outras filiais das suas 
empresas-mãe, ou

ii) prestam serviços de investimento, com 
exceção da negociação por conta própria, 
exclusivamente para as suas empresas-mãe, 
filiais ou outras filiais das suas 
empresas-mãe, ou

– prestam serviços de investimento, com 
exceção da negociação por conta própria, 
em matéria de instrumentos derivados 
sobre mercadorias ou contratos de 
derivados referidos no anexo I, secção C, 
ponto 10, ou de licenças de emissão ou 
respetivos instrumentos derivados, aos 
clientes da sua atividade principal, 

iii) prestam serviços de investimento, com 
exceção da negociação por conta própria, 
em matéria de instrumentos derivados 
sobre mercadorias ou contratos de 
derivados referidos no anexo I, secção C, 
ponto 10, ou de licenças de emissão ou 
respetivos instrumentos derivados, aos 
clientes da sua atividade principal, 

desde que em todos os casos o façam 
enquanto atividade acessória da sua 
atividade principal, quando considerada no 
contexto de um grupo, e essa atividade 
principal não consista na prestação de 
serviços de investimento, na aceção da 
presente diretiva, ou de serviços bancários, 
na aceção da Diretiva 2006/48/CE;

desde que em todos os casos:

– o façam enquanto atividade acessória da 
sua atividade principal, quando 
considerada no contexto de um grupo, e 
essa atividade principal não consista na 
prestação de serviços de investimento, na 
aceção da presente diretiva, ou de serviços 
bancários, na aceção da 
Diretiva 2006/48/CE;

– comuniquem anualmente à autoridade 
competente relevante no que se baseiam 
para considerar que a atividade referida 
nas subalíneas i), ii) e iii) é acessória da 
sua atividade principal;

Or. en
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Alteração 35
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Às pessoas que prestam consultoria de 
investimento no contexto do exercício de 
outra atividade profissional não 
abrangida pela presente diretiva, desde 
que a prestação desse aconselhamento 
não seja especificamente remunerada;

Suprimido

Or. en

Alteração 36
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adota atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente a medidas referentes às 
isenções previstas nas alíneas c) e  i) do 
n.º 1 do presente artigo, para clarificar
quando uma atividade deve ser 
considerada auxiliar da atividade 
principal no contexto do grupo, bem como 
para determinar quando uma atividade é 
prestada de forma esporádica.

3. A Comissão adota atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente a medidas referentes à 
isenção prevista na alínea c), para 
clarificar quando uma atividade é prestada 
de forma esporádica.

Or. en

Alteração 37
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os critérios para determinar se uma 
atividade é acessória da atividade 

Suprimido
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principal devem ter em conta, pelo menos, 
os seguintes elementos:
– a medida em que a atividade é 
objetivamente mensurável relativamente à 
capacidade de reduzir riscos relacionados 
diretamente com a atividade comercial ou 
a atividade de financiamento de 
tesouraria,
– o capital utilizado para realizar a 
atividade.

Or. en

Alteração 38
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação para 
especificar os critérios que determinam se 
uma atividade é acessória da atividade 
principal, tendo em conta pelo menos os 
seguintes elementos:
a) A medida em que a atividade é 
objetivamente mensurável relativamente à 
capacidade de reduzir riscos relacionados 
diretamente com a atividade comercial ou 
a atividade de financiamento de 
tesouraria;
b) A necessidade de as atividades 
acessórias constituírem uma minoria de 
atividades no contexto do grupo, e no 
contexto de uma entidade, a menos que os 
serviços sejam prestados apenas a outros 
membros do mesmo grupo;
c) O nível de negociação realizado ou de 
serviços de investimento prestados 
relativamente ao registado pelas 
instituições financeiras que exercem as 
mesmas atividades ou prestam os mesmos 
serviços;
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A AEVMM deve apresentar esses projetos 
de normas técnicas de regulamentação à 
Comissão o mais tardar até …*.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.
______________

* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 39
Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12) «Pequenas e médias empresas», para 
efeitos de aplicação da presente diretiva: 
uma empresa que tinha uma capitalização 
bolsista média inferior a 100 milhões de 
EUR com base nas cotações finais dos 
três anos civis anteriores;

12) «Pequenas e médias empresas», para 
efeitos de aplicação da presente diretiva: 
uma empresa que emprega menos de 
250 pessoas e cujo volume de negócios 
anual não excede 50 milhões de EUR e/ou 
cujo balanço total anual não excede 
43 milhões de EUR;

Or. en

Alteração 40
Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

18) «Autoridade competente»: a autoridade 
designada por cada Estado-Membro nos 
termos do artigo 48.º, salvo disposição em 
contrário da presente diretiva;

18) «Autoridade competente»: a autoridade 
designada por cada Estado-Membro nos 
termos do artigo 69.º, salvo disposição em 
contrário da presente diretiva;
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Or. en

Alteração 41
Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 27

Texto da Comissão Alteração

27) «Órgão de direção»: o órgão de direção 
de uma empresa, que inclui as funções de 
supervisão e de direção, com a autoridade 
para tomar decisões em última instância e 
com poderes para estabelecer a estratégia, 
os objetivos e a orientação geral da 
empresa. Os órgãos de direção devem 
incluir as pessoas que dirigem efetivamente 
as atividades da empresa

27) «Órgão de direção»: o órgão de direção 
de uma empresa ou de um prestador de 
serviços de dados, que inclui as funções de 
supervisão e de direção, com a autoridade 
para tomar decisões em última instância e 
com poderes para estabelecer a estratégia, 
os objetivos e a orientação geral da 
empresa ou do prestador de serviços de 
dados. Os órgãos de direção devem incluir 
as pessoas que dirigem efetivamente as 
atividades da empresa;

Or. en

Alteração 42
Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

30) «Sistema de negociação algorítmica»: 
negociação em instrumentos financeiros, 
em que um algoritmo informático 
determina automaticamente os parâmetros 
individuais das ordens, tais como o 
eventual início da ordem, o calendário, o 
preço ou a quantidade da ordem ou o modo 
de gestão após a sua introdução, com 
pouca ou nenhuma intervenção humana. 
Esta definição não inclui qualquer sistema 
utilizado apenas para fins de 
encaminhamento de ordens para uma ou 
mais plataformas de negociação ou para a 
confirmação das ordens;

30) «Sistema de negociação algorítmica»: 
negociação em instrumentos financeiros, 
em que um algoritmo informático 
determina automaticamente os parâmetros 
individuais das ordens, tais como o 
eventual início da ordem, o calendário, o 
preço ou a quantidade da ordem ou o modo 
de gestão após a sua introdução, com 
pouca ou nenhuma intervenção humana. 
Esta definição não inclui qualquer sistema 
utilizado apenas para fins de 
encaminhamento de ordens para uma ou 
mais plataformas de negociação ou para a 
confirmação das ordens, ou para executar 
ordens de clientes ou cumprir qualquer 
obrigação legal através da determinação 
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de um parâmetro da ordem;

Or. en

Alteração 43
Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

30-A) «Negociação de alta frequência»: 
negociação em instrumentos financeiros a 
velocidades em que a latência física do 
mecanismo de transmissão, cancelamento 
ou modificação das ordens passa a ser o 
fator determinante do tempo necessário 
para comunicar a instrução a uma 
plataforma de negociação ou executar 
uma transação;

Or. en

Alteração 44
Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 30-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

30-B) «Estratégia de negociação de alta 
frequência»: estratégia de negociação 
para negociar por conta própria num 
instrumento financeiro que passa pela 
negociação de alta frequência e 
apresenta, pelo menos, quatro das 
seguintes características:
i) Utiliza instalações de colocalização;
ii) Regista uma rotação da carteira diária 
de, pelo menos, 50 %;
iii) O rácio ordens/transações é superior a 
4:1;
iv) A percentagem de ordens canceladas é 
superior a 20 %;
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v) A maioria das posições tomadas é 
anulada no mesmo dia;
vi) Mais de 50 % das ordens ou 
transações realizadas em plataformas de 
negociação que oferecem descontos ou 
abatimentos a ordens que proporcionam 
liquidez são elegíveis para esses 
abatimentos;

Or. en

Alteração 45
Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve dispor de poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, relativamente a medidas 
destinadas a 1 --- especificar certos 
elementos técnicos das definições 
constantes do n.º 1 do presente artigo, a fim 
de as adaptar à evolução do mercado.

3. A Comissão deve dispor de poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, relativamente a medidas 
destinadas a especificar certos elementos 
técnicos das definições constantes dos 
pontos 3), 11), 12), 27), 28), 29), 30), 
30-A), 30-B), 31), 32) e 33) do n.º 1 do 
presente artigo, a fim de as adaptar à 
evolução do mercado.

Or. en

Alteração 46
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [31 de dezembro de 
2016].

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até…*. .

______________
* JO, inserir a data: 18 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.
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Or. en

Alteração 47
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

É delegado na Comissão o poder de adotar 
as normas técnicas de regulamentação a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos do procedimento previsto nos
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.

É delegado na Comissão o poder de adotar 
as normas técnicas de regulamentação a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos dos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 48
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até [31 de dezembro de 2016].

A AEVMM apresenta esses projetos de 
normas técnicas de execução à Comissão 
até...*
______________
* JO, inserir a data: 18 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 49
Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até …*.
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______________
* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 50
Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [31 de dezembro de 
2014].

Suprimido

Or. en

Alteração 51
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

É delegado na Comissão o poder de adotar 
as normas técnicas de regulamentação a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos do procedimento previsto nos
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.

É delegado na Comissão o poder de adotar 
as normas técnicas de regulamentação a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos dos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 52
Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente artigo não se aplica aos 
depósitos estruturados emitidos por 
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instituições que sejam membros de um 
sistema de garantia de depósitos 
reconhecido nos termos da 
Diretiva 94/19/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 
1994, relativa aos sistemas de garantia de 
depósitos1.
____________________

1 JO L 135 de 31.5.1994, p. 5.

Or. en

Alteração 53
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os registos devem incluir a gravação das 
conversas telefónicas ou das 
comunicações eletrónicas que envolvam, 
pelo menos, transações concluídas por 
conta própria e ordens de clientes quando 
são prestados serviços de receção e 
transmissão de ordens e de execução de 
ordens em nome de clientes.

Os Estados-Membros de origem devem 
reconhecer como adequadas as gravações 
relativas a, pelo menos, transações 
concluídas por conta própria e ordens de 
clientes quando são prestados serviços de 
receção e transmissão de ordens e de 
execução de ordens em nome de clientes, 
que podem consistir na:
a) Gravação das conversas telefónicas ou 
das comunicações eletrónicas; ou

b) Documentação adequada do teor 
dessas conversas telefónicas ou 
comunicações eletrónicas, por exemplo, 
sob a forma de atas.

Or. en

Alteração 54
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os registos de conversas telefónicas ou de Os Estados-Membros devem exigir que 
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comunicações eletrónicas registadas em 
conformidade com o primeiro parágrafo 
são fornecidos aos clientes em causa, 
mediante apresentação de pedido, 
devendo ser mantidos por um período de 
três anos.

esses registos sejam mantidos por um 
período de três anos.

Or. en

Alteração 55
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. A Comissão deve dispor de poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente a medidas destinadas a 
especificar os requisitos concretos em 
matéria de organização previstos nos n.ºs 2 
a 9 a impor às empresas de investimento e 
às sucursais de empresas de países 
terceiros autorizadas em conformidade 
com o artigo 43.º que prestam diferentes 
serviços e/ou exercem diferentes atividades 
de investimento e serviços auxiliares, ou 
diferentes combinações dos mesmos.

12. A Comissão deve dispor de poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente a medidas destinadas a 
especificar os requisitos concretos em 
matéria de organização previstos nos n.ºs 2 
a 9 a impor às empresas de investimento e 
às sucursais de instituições financeiras de 
países terceiros autorizadas em 
conformidade com o artigo 43.º que 
prestam diferentes serviços e/ou exercem 
diferentes atividades de investimento e 
serviços auxiliares, ou diferentes 
combinações dos mesmos.

Or. en

Alteração 56
Proposta de diretiva
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Sistema de negociação algorítmica Sistema de negociação algorítmica e de 
alta frequência

Or. en
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Alteração 57
Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma empresa de investimento que opera 
o sistema de negociação algorítmica deve 
dispor de sistemas e controlos de risco 
eficazes para assegurar que os seus 
sistemas de negociação têm a resistência e 
a capacidade suficiente, estão sujeitos a 
limiares e limites de negociação adequados 
e impedem o envio de ordens erradas ou 
impedem o sistema de funcionar de modo a 
criar ou contribuir para uma perturbação do 
mercado. Essa empresa deve também 
dispor de sistemas e controlos de risco 
eficazes, a fim de assegurar que os 
sistemas de negociação não possam ser 
utilizados para qualquer objetivo contrário 
ao disposto no Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] 
ou às regras de uma plataforma de 
negociação a que esteja ligada. A empresa 
deve dispor ainda de planos de 
continuidade eficazes para fazer face a 
qualquer falha imprevista dos seus sistemas 
de negociação e assegurar que os seus 
sistemas estão plenamente testados e são 
devidamente acompanhados, por forma a 
garantir a satisfação dos requisitos 
constantes do presente número.

1. Uma empresa de investimento que opera 
o sistema de negociação algorítmica ou de 
alta frequência deve dispor de sistemas e 
controlos de risco eficazes para assegurar 
que os seus sistemas de negociação têm a 
resistência e a capacidade suficiente, estão 
sujeitos a limiares e limites de negociação 
adequados e impedem o envio de ordens 
erradas ou impedem o sistema de funcionar 
de modo a criar ou contribuir para uma 
perturbação do mercado. Essa empresa 
deve também dispor de sistemas e 
controlos de risco eficazes, a fim de 
assegurar que os sistemas de negociação 
não possam ser utilizados para qualquer 
objetivo contrário ao disposto no 
Regulamento (UE) n.º …/... [Regulamento 
sobre o abuso de mercado] ou às regras de 
uma plataforma de negociação a que esteja 
ligada. A empresa deve dispor ainda de 
planos de continuidade das atividades
eficazes para fazer face a qualquer falha 
imprevista dos seus sistemas de negociação 
e assegurar que os seus sistemas estão 
plenamente testados e são devidamente 
acompanhados, por forma a garantir a 
satisfação dos requisitos constantes do 
presente número.

Or. en

Alteração 58
Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As estratégias do sistema de negociação 
algorítmica devem funcionar de forma 
contínua durante o horário de 

3. Se uma empresa de investimento adotar 
estratégias do sistema de negociação de 
alta frequência que preencham as 
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funcionamento da plataforma de 
negociação à qual transmite ordens ou com 
base nos sistemas de execução através dos 
quais executa as transações. Os parâmetros 
de negociação ou os limites das estratégias 
do sistema de negociação algorítmica
devem assegurar que as estratégias 
comuniquem as cotações firmes e
competitivas, com o objetivo de 
proporcionar a todo o momento a estas 
plataformas de negociação liquidez numa 
base periódica e contínua, 
independentemente das condições de 
mercado prevalecentes.

condições previstas na artigo 4.º, n.º 30, 
alínea b), subalínea vi), essas estratégias
devem funcionar de forma contínua 
durante o horário de funcionamento da 
plataforma de negociação à qual transmite 
ordens ou com base nos sistemas de 
execução através dos quais executa as 
transações. Os parâmetros de negociação 
ou os limites dessas estratégias do sistema 
de negociação de alta frequência devem 
assegurar que as estratégias comuniquem 
as cotações firmes e competitivas, com o 
objetivo de proporcionar a todo o momento 
a estas plataformas de negociação liquidez 
numa base periódica e contínua, 
independentemente das condições de 
mercado prevalecentes.

Or. en

Alteração 59
Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma empresa de investimento que 
proporcione o acesso eletrónico direto a 
uma plataforma de negociação deve 
dispor de sistemas e controlos eficazes que 
assegurem a realização de uma avaliação 
e análise corretas da aptidão das pessoas 
que utilizam o serviço, que as pessoas que 
utilizam o serviço estão impedidas de 
ultrapassar limiares de crédito e de 
negociação pré-estabelecidos e 
adequados, que a negociação por pessoas 
que utilizam o serviço é devidamente 
acompanhada e que os controlos de risco 
adequados impedem que a negociação 
seja suscetível de criar riscos para a 
própria empresa de investimento ou de 
criar ou contribuir para perturbações no 
mercado ou ser contrária ao disposto no 
Regulamento (UE) n.º [Regulamento 
sobre o abuso de mercado] ou às regras 

4. As empresas de investimento não devem 
proporcionar o acesso eletrónico direto a 
uma plataforma de negociação.
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da plataforma de negociação. A empresa 
de investimento deve garantir que existe 
um acordo escrito vinculativo entre a 
empresa e a pessoa relativamente aos 
direitos e obrigações fundamentais 
resultantes da prestação do serviço e que, 
ao abrigo do acordo, a empresa mantém a 
responsabilidade por assegurar que a 
negociação baseada nesse serviço está em 
conformidade com os requisitos da 
presente diretiva, do Regulamento (UE) 
n.º [Regulamento sobre o abuso de 
mercado] e das regras da plataforma de 
negociação.

Or. en

Alteração 60
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
MTF ou um OTF forneçam às autoridades 
competentes uma descrição pormenorizada 
do funcionamento do MTF ou OTF. Todas 
as autorizações concedidas a uma empresa 
de investimento ou operador de mercado a 
título de um MTF ou OTF devem ser 
notificadas à AEVMM. A AEVMM 
estabelece uma lista de todos os MTF e 
OTF na União. A lista deve conter 
informações sobre os serviços prestados 
por um MTF ou OTF e um único código de 
identificação dos mesmos para utilização 
nos relatórios, em conformidade com o
artigo 23.º e os artigos 5.º e 9.º do 
Regulamento (UE) n.º …/… [MiFIR]. 
Deve ser atualizada regularmente. A 
AEVMM publica essa lista no seu sítio 
Web, mantendo-a atualizada.

7. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
MTF ou um OTF forneçam às autoridades 
competentes uma descrição pormenorizada 
do funcionamento do MTF ou OTF. Todas 
as autorizações concedidas a uma empresa 
de investimento ou operador de mercado a 
título de um MTF ou OTF devem ser 
notificadas à AEVMM. A AEVMM 
estabelece uma lista de todos os MTF e 
OTF na União. A lista deve conter 
informações sobre os serviços prestados 
por um MTF ou OTF e um único código de 
identificação dos mesmos para utilização 
nos relatórios, em conformidade com o 
artigo 23.º e os artigos 5.º e 9.º do 
Regulamento (UE) n.º …/… [MiFIR]. 
Deve ser atualizada regularmente. A 
AEVMM publica essa lista no seu sítio 
Web, mantendo-a atualizada.

Or. en
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Alteração 61
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

9. A AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas de execução com vista a 
determinar o teor e o formato da descrição 
e notificação referidas no n.º 8.

8. A AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas de execução com vista a 
determinar o teor e o formato da descrição 
e notificação referidas no n.º 7.

Or. en

Alteração 62
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até [31 de dezembro de 2016].

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até …*.

______________
* JO, inserir a data: 18 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 63
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros exigem que, no 
caso de os OTF permitirem a realização da 
negociação algorítmica através dos seus 

4. Os Estados-Membros exigem que, no 
caso de os OTF permitirem a realização da 
negociação algorítmica ou de alta 
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sistemas, estes disponham de sistemas, 
procedimentos e mecanismos eficazes para 
assegurar o respeito das condições 
previstas no artigo 51.º.

frequência através dos seus sistemas, estes 
disponham de sistemas, procedimentos e 
mecanismos eficazes para assegurar o 
respeito das condições previstas no 
artigo 51.º.

Or. en

Alteração 64
Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem fazer 
com que, no caso de as empresas de 
investimento conceberem produtos de 
investimento ou depósitos estruturados 
para venda a clientes profissionais ou não 
profissionais, estes produtos se destinem a 
satisfazer as necessidades de um 
mercado-alvo identificado na categoria de 
clientes em causa e que a empresa de 
investimento tome medidas razoáveis no 
sentido de assegurar que o produto de 
investimento seja comercializado e 
distribuído junto de clientes do 
grupo-alvo.

Or. en

Alteração 65
Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– da empresa de investimento e dos 
respetivos serviços; quando é prestada 
consultoria de investimento, as 
informações devem especificar se é 
prestada numa base independente e se tem 
por base uma análise do mercado mais 
ampla ou mais limitada e indicar se a 

– da empresa de investimento e dos 
respetivos serviços; quando é prestada 
consultoria de investimento, as 
informações devem especificar 
antecipadamente se é prestada com a 
aceitação ou receção de incentivos de 
terceiros e se tem por base uma análise do 
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empresa de investimento apresenta ao 
cliente uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
recomendados aos clientes,

mercado mais ampla ou mais limitada e 
indicar se a empresa de investimento 
apresenta ao cliente uma avaliação 
periódica da adequação dos instrumentos 
financeiros recomendados aos clientes,

Or. en

Alteração 66
Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– dos instrumentos financeiros e estratégias 
de investimento propostas; tal deve incluir 
orientações adequadas e avisos sobre os 
riscos inerentes a investimentos nesses 
instrumentos ou no que respeita a 
determinadas estratégias de investimento,

– das estruturas de produtos e da 
categorização dos clientes do 
mercado-alvo visado, dos instrumentos 
financeiros e das estratégias de 
investimento propostas; tal deve incluir 
orientações adequadas e avisos sobre os 
riscos inerentes a investimentos nessas 
estruturas de produtos, nesses 
instrumentos ou no que respeita a 
determinadas estratégias de investimento,

Or. en

Alteração 67
Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As informações referidas no primeiro 
parágrafo devem ser fornecidas de modo 
compreensível de molde a que permitam 
razoavelmente aos clientes ou aos 
clientes potenciais compreender a natureza 
e os riscos inerentes ao serviço de 
investimento e ao tipo específico de 
instrumento financeiro que é oferecido e, 
por conseguinte, tomar decisões de 
investimento de forma informada. Estas 
informações podem ser fornecidas em 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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formato normalizado.

Or. en

Alteração 68
Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Quando a empresa de investimento 
informa o cliente de que a consultoria de 
investimento é prestada numa base
independente, a empresa:

5. Quando a empresa de investimento 
informa o cliente de que a consultoria de 
investimento é prestada a título oneroso, a 
empresa deve igualmente informar o 
cliente sobre se os instrumentos 
financeiros recomendados ficarão 
limitados aos instrumentos financeiros 
emitidos ou disponibilizados por entidades 
que mantenham relações estreitas com a 
empresa de investimento.

Or. en

Alteração 69
Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) avalia um número suficientemente 
grande de instrumentos financeiros 
disponíveis no mercado. Os instrumentos 
financeiros devem ser diversificados 
quanto ao seu tipo e emitentes ou 
fornecedores de produtos e não devem 
estar limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou fornecidos por 
entidades com relações estreitas com a
empresa de investimento,

Suprimido

Or. en
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Alteração 70
Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) não aceita nem recebe honorários, 
comissões ou quaisquer prestações 
monetárias pagas ou concedidas por 
qualquer terceiro ou por uma pessoa que 
atue em nome de um terceiro em relação 
à prestação do serviço aos clientes.

Suprimido

Or. en

Alteração 71
Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Quando presta serviços de gestão de 
carteiras, a empresa de investimento não 
aceita nem recebe honorários, comissões 
ou quaisquer prestações monetárias pagas 
ou concedidas por qualquer terceiro ou 
por uma pessoa que atue em nome de um 
terceiro em relação à prestação do serviço 
aos clientes.

6. Quando presta serviços de gestão de 
carteiras, a empresa de investimento deve,
antes do acordo, informar o seu cliente 
sobre o nível previsto de incentivos. O 
relatório periódico deve divulgar todos os 
incentivos pagos ou recebidos no período 
anterior.

Or. en

Alteração 72
Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

7. Quando um serviço de investimento é 
oferecido juntamente com outro serviço ou 
produto como parte de um pacote ou como 
condição para a obtenção do acordo ou do 
pacote, a empresa de investimento deve 
informar o cliente se é possível adquirir 

7. Quando um serviço de investimento é 
oferecido a um cliente não profissional
juntamente com outro serviço ou produto 
como parte de um pacote ou como 
condição para a obtenção do acordo ou do 
pacote, a empresa de investimento deve 
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separadamente os diferentes componentes 
e apresentar informações distintas sobre os 
custos e despesas de cada componente.

informar o cliente se é possível adquirir
separadamente os diferentes componentes 
e apresentar informações distintas sobre os 
custos e despesas de cada componente.

Or. en

Alteração 73
Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM desenvolverá, até [], o mais 
tardar, e atualizará periodicamente, 
orientações para a avaliação e a supervisão 
das práticas de venda cruzada, indicando, 
nomeadamente, as situações em que estas 
práticas não são conformes com as 
obrigações estabelecidas pelo n.º 1.

A AEVMM desenvolverá até ...*, e 
atualizará periodicamente, orientações para 
a avaliação e a supervisão das práticas de 
venda cruzada, indicando, nomeadamente, 
as situações em que estas práticas não são 
conformes com as obrigações estabelecidas 
pelo n.º 1.

______________
* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 74
Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, relativamente a medidas 
destinadas a assegurar que as empresas de 
investimento satisfazem os princípios nele
estabelecidos aquando da prestação de 
serviços de investimento ou auxiliares aos 
seus clientes. Esses atos delegados devem 
ter em conta:

8. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, relativamente a medidas 
destinadas a assegurar que as empresas de 
investimento satisfazem os princípios 
estabelecidos no presente artigo aquando 
da prestação de serviços de investimento 
ou auxiliares aos seus clientes. Esses atos 
delegados devem ter em conta:

Or. en
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Alteração 75
Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao prestar serviços de consultoria de 
investimento ou de gestão de carteiras, a 
empresa de investimento deve obter as 
informações necessárias relativas aos 
conhecimentos e experiência do cliente ou 
cliente potencial em matéria de 
investimento no que respeita ao tipo 
específico de produto ou serviço em 
questão, bem como as relativas à sua 
situação financeira e aos seus objetivos de 
investimento, de modo a permitir à 
empresa recomendar ao cliente ou cliente 
potencial os serviços de investimento e os 
instrumentos financeiros que lhe são mais 
adequados.

1. Ao prestar serviços de consultoria de 
investimento ou de gestão de carteiras, a 
empresa de investimento deve obter as 
informações necessárias relativas aos 
conhecimentos e experiência do cliente ou 
cliente potencial em matéria de 
investimento no que respeita ao tipo 
específico de produto ou serviço em 
questão, bem como as relativas à sua 
situação financeira, ao seu nível de 
tolerância ao risco e aos seus objetivos de 
investimento, de modo a permitir à 
empresa recomendar ao cliente ou cliente 
potencial os serviços de investimento e os 
instrumentos financeiros que lhe são mais 
adequados e, designadamente, mais 
consentâneos com o seu nível de 
tolerância ao risco.

Or. en

Alteração 76
Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) os serviços referentes a qualquer dos 
seguintes instrumentos financeiros:

a) os serviços relativos a qualquer dos 
seguintes instrumentos financeiros:

Or. en

Alteração 77
Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. O cliente deve receber da empresa de 
investimento relatórios adequados sobre o 
serviço prestado aos seus clientes. Esses 
relatórios devem conter comunicações 
periódicas aos clientes, tendo em conta o 
tipo e a complexidade dos instrumentos 
financeiros envolvidos e a natureza dos 
serviços prestados ao cliente e devem 
incluir, sempre que aplicável, os custos das 
transações e serviços executados em nome 
do cliente. Ao prestar consultoria de 
investimento, a empresa de investimento 
especifica o modo como o aconselhamento 
prestado corresponde às características 
pessoais do cliente.

5. O cliente deve receber da empresa de 
investimento relatórios adequados sobre o 
serviço prestado aos seus clientes. Esses 
relatórios devem conter comunicações 
periódicas aos clientes, tendo em conta o 
tipo e a complexidade dos instrumentos 
financeiros envolvidos e a natureza dos 
serviços prestados ao cliente e devem 
incluir, sempre que aplicável, os custos das 
transações e serviços executados em nome 
do cliente. Ao prestar consultoria de 
investimento a clientes não profissionais, 
a empresa de investimento deve facultar 
ao cliente um registo, num meio de 
suporte durável, especificando, pelo 
menos, os objetivos do cliente, a 
recomendação e o modo como o 
aconselhamento prestado corresponde às 
características pessoais do cliente.

Or. en

Alteração 78
Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A ESMA elaborará, até [], o mais 
tardar, e atualizará periodicamente, 
orientações para a avaliação dos 
instrumentos financeiros que integram uma 
estrutura que torna difícil para o cliente 
compreender os riscos envolvidos em 
conformidade com o n.º 3, alínea a).

7. A AEVMM elaborará, até ...*, e 
atualizará periodicamente, orientações para 
a avaliação dos instrumentos financeiros 
que integram uma estrutura que torna 
difícil para o cliente compreender os riscos 
envolvidos em conformidade com o n.º 3, 
alínea a).

______________
* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en



PR\895700PT.doc 55/140 PE485.882v01-00

PT

Alteração 79
Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem requerer 
que cada plataforma de negociação coloque 
à disposição do público, sem quaisquer 
encargos, os dados relativos à qualidade da 
execução das transações nessa plataforma, 
pelo menos numa base anual. Os relatórios 
periódicos devem incluir informações 
sobre preços, rapidez de execução e 
probabilidade de execução para 
instrumentos financeiros específicos.

2. Os Estados-Membros devem requerer 
que cada plataforma de negociação coloque 
à disposição do público, sem quaisquer 
encargos, os dados relativos à qualidade da 
execução das transações nessa plataforma, 
pelo menos numa base trimestral. Os 
relatórios periódicos devem incluir 
informações sobre preços, rapidez de 
execução e probabilidade de execução para 
instrumentos financeiros específicos.

Or. en

Alteração 80
Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem requerer 
às empresas de investimento que 
sintetizem e tornem públicas, com uma 
periodicidade trimestral e para cada 
classe de instrumentos financeiros, as 
cinco melhores plataformas de 
negociação onde executaram ordens dos 
clientes no trimestre anterior.

Or. en

Alteração 81
Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento que controlem a 

5. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento que controlem a 
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eficácia dos seus mecanismos de execução 
de ordens e da sua política de execução de 
ordens, por forma a identificar e, se 
necessário, corrigir eventuais deficiências. 
Em particular, devem avaliar 
periodicamente se as plataformas de 
negociação incluídas na política de 
execução de ordens proporcionam o 
melhor resultado possível para o cliente ou 
se devem fazer alterações aos seus 
mecanismos de execução. Os 
Estados-Membros devem exigir que as 
empresas de investimento notifiquem os 
seus clientes de quaisquer alterações de 
fundo dos seus mecanismos de execução 
de ordens ou da sua política de execução 
de ordens.

eficácia dos seus mecanismos de execução 
de ordens e da sua política de execução de 
ordens, por forma a identificar e, se 
necessário, corrigir eventuais deficiências. 
Em particular, devem avaliar 
periodicamente se as plataformas de 
negociação incluídas na política de 
execução de ordens proporcionam o 
melhor resultado possível para o cliente ou 
se devem fazer alterações aos seus 
mecanismos de execução. Essa avaliação 
deve também considerar as alterações 
necessárias à política de execução à luz 
das informações publicadas nos termos 
dos n.ºs 2 e 4-A. Os Estados-Membros 
devem exigir que as empresas de 
investimento notifiquem os seus clientes de 
quaisquer alterações de fundo dos seus 
mecanismos de execução de ordens ou da 
sua política de execução de ordens.

Or. en

Alteração 82
Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem requerer às 
empresas de investimento que sintetizem e 
publiquem, numa base anual e para cada 
classe de instrumentos financeiros, as 
cinco melhores plataformas de 
negociação onde executaram ordens dos 
clientes no ano anterior.

Suprimido

Or. en

Alteração 83
Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 8 – parágrafo 2



PR\895700PT.doc 57/140 PE485.882v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [XXX]

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até …*.

______________
* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 84
Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

É delegado na Comissão o poder de adotar 
as normas técnicas de regulamentação a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos do procedimento previsto nos
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.

É delegado na Comissão o poder de adotar 
as normas técnicas de regulamentação a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos dos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 85
Proposta de diretiva
Artigo 32 – título

Texto da Comissão Alteração

Suspensão e retirada de instrumentos da 
negociação num MTF

Suspensão e retirada de instrumentos da 
negociação num MTF ou OTF

Or. en

Alteração 86
Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
MTF, que suspendam ou retirem da 
negociação um instrumento financeiro, 
tornem pública a sua decisão, a 
comuniquem aos mercados 
regulamentados, MTF e OTF que 
negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro e transmitam as informações 
relevantes à autoridade competente. Esta 
autoridade informa as autoridades 
competentes dos demais 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
devem exigir que os outros mercados 
regulamentados, MTF e OTF que 
negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro suspendam ou retirem 
igualmente esse instrumento da 
negociação, nos casos em que a suspensão 
ou retirada é devida à não divulgação de 
informações sobre o emitente ou o 
instrumento financeiro, exceto quando tal 
puder causar prejuízos significativos aos 
interesses dos investidores ou ao 
funcionamento ordenado do mercado. Os 
Estados-Membros devem exigir que os 
outros mercados regulamentados, MTF e 
OTF comuniquem a sua decisão às 
autoridades competentes e a todos os 
mercados regulamentados, MTF e OTF 
que negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro, incluindo uma explicação, no 
caso de optarem por não suspender ou 
retirar o instrumento financeiro da 
negociação.

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
MTF ou OTF, que suspendam ou retirem 
da negociação um instrumento financeiro, 
tornem pública a sua decisão, a 
comuniquem aos mercados 
regulamentados, MTF e OTF que 
negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro e transmitam as informações 
relevantes à autoridade competente. Esta 
autoridade informa as autoridades 
competentes dos demais 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
devem exigir que os outros mercados 
regulamentados, MTF e OTF que 
negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro suspendam ou retirem 
igualmente esse instrumento da negociação 
o mais rapidamente possível, nos casos em 
que a suspensão ou retirada é devida à não 
divulgação de informações sobre o 
emitente ou o instrumento financeiro, 
exceto quando tal puder causar prejuízos 
significativos aos interesses dos 
investidores ou ao funcionamento 
ordenado do mercado. Os 
Estados-Membros devem exigir que os 
outros mercados regulamentados, MTF e 
OTF comuniquem a sua decisão às 
autoridades competentes e a todos os 
mercados regulamentados, MTF e OTF 
que negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro, incluindo uma explicação, no 
caso de optarem por não suspender ou 
retirar o instrumento financeiro da 
negociação.

Or. en

Alteração 87
Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até …*..
______________
* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 88
Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até [XXX].

Suprimido

Or. en

Alteração 89
Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, para elaborar uma lista 
das situações específicas que impliquem 
prejuízos significativos para os interesses 
dos investidores e o funcionamento 
ordenado do mercado interno a que se 
referem os n.ºs 1 e 2 e para determinar as 
questões relativas à não divulgação de 
informações sobre o emitente ou o 
instrumento financeiro a que se refere o 
n.º 1.

3. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, para elaborar uma lista 
das situações específicas que impliquem 
prejuízos significativos para os interesses 
dos investidores, para especificar a noção 
de “o mais rapidamente possível” e o 
funcionamento ordenado do mercado 
interno a que se referem os n.ºs 1 e 2 e para 
determinar as questões relativas à não 
divulgação de informações sobre o 
emitente ou o instrumento financeiro a que 
se refere o n.º 1, incluindo o procedimento 
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necessário para levantar a suspensão da 
negociação num instrumento financeiro.

Or. en

Alteração 90
Proposta de diretiva
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º Suprimido
Suspensão e retirada de instrumentos da 
negociação num OTF
1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
OTF, que suspende ou retira da 
negociação um instrumento financeiro, 
torne pública a sua decisão, a comunique 
aos mercados regulamentados, MTF e 
OTF que negoceiam o mesmo 
instrumento financeiro e transmita as 
informações relevantes à autoridade 
competente. Esta autoridade informa as 
autoridades competentes dos demais 
Estados-Membros.
2. A AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas de execução com vista a 
determinar o formato e o calendário das 
comunicações e a publicação referida no 
n.º 1.
É atribuída à Comissão competência para 
adotar as normas técnicas de execução a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos do artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.
A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até [XXX].

Or. en
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Alteração 91
Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [XXX].

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até …*.

______________
* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 92
Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [31 de dezembro de 
2016].

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até …*.

______________
* JO, inserir a data: 18 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 93
Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

É delegado na Comissão o poder de adotar 
as normas técnicas de regulamentação a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos do procedimento previsto nos
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 

É delegado na Comissão o poder de adotar 
as normas técnicas de regulamentação a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos dos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.
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n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 94
Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [31 de dezembro de 
2016].

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até …*.

______________
* JO, inserir a data: 18 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 95
Proposta de diretiva
Capítulo IV – título

Texto da Comissão Alteração

Prestação de serviços por empresas de 
países terceiros

Prestação de serviços por instituições 
financeiras de países terceiros

Or. en

Alteração 96
Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de países terceiros que 
pretendam prestar serviços ou exercer 
atividades de investimento, em conjunto 

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
as instituições financeiras de países 
terceiros que pretendam prestar serviços ou 
exercer atividades de investimento, em 
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com a oferta de serviços auxiliares, aos 
clientes não profissionais no território 
desses Estados-Membros devem 
estabelecer uma sucursal na União.

conjunto com a oferta de serviços 
auxiliares, aos clientes não profissionais ou 
aos clientes profissionais, na aceção da 
Secção II do anexo II, no território desses 
Estados-Membros devem estabelecer uma 
sucursal na União.

Or. en

Alteração 97
Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adotar uma decisão 
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 95.º em relação a um 
país terceiro, se o regime jurídico e de 
supervisão desse país terceiro assegurar 
que as empresas nele autorizadas cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos com 
efeito equivalente aos requisitos 
estabelecidos na presente diretiva, no 
Regulamento (UE) n.º …/…. [MiFIR] e na 
Diretiva 2006/49/CE [Diretiva relativa à 
adequação dos fundos próprios] e nas suas 
medidas de execução e se esse país terceiro 
prevê o reconhecimento recíproco 
equivalente do quadro prudencial aplicável 
a empresas de investimento autorizadas em 
conformidade com a presente diretiva.

3. A Comissão pode adotar uma decisão 
em conformidade com o procedimento de 
exame previsto no artigo 95.º, n.º 2, em 
relação a um país terceiro, indicando se o 
regime jurídico e de supervisão desse país 
terceiro assegura que as empresas nele 
autorizadas cumprem requisitos 
juridicamente vinculativos com efeito 
equivalente aos requisitos estabelecidos na 
presente diretiva, no Regulamento (UE) 
n.º …/…. [MiFIR] e na 
Diretiva 2006/49/CE e nas suas medidas de 
execução e se esse país terceiro prevê o 
reconhecimento recíproco equivalente do 
quadro prudencial aplicável a empresas de 
investimento autorizadas em conformidade 
com a presente diretiva.

Or. en

Alteração 98
Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as empresas que prestam serviços e 
exercem atividades de investimento nesse 
país terceiro estão sujeitas a autorização e a 

a) as empresas de investimento ou 
operadores de mercado que prestam 
serviços e exercem atividades de 
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uma supervisão do respeito das suas 
obrigações numa base contínua;

investimento nesse país terceiro estão 
sujeitas a autorização e a uma supervisão 
do respeito das suas obrigações numa base 
contínua;

Or. en

Alteração 99
Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) as empresas que prestam serviços e 
exercem atividades de investimento nesse 
país terceiro estão sujeitas a requisitos de 
capital suficiente e a requisitos adequados 
aplicáveis aos acionistas e membros do seu 
órgão de direção;

b) as empresas de investimento ou 
operadores de mercado que prestam 
serviços e exercem atividades de 
investimento nesse país terceiro estão 
sujeitas a requisitos de capital suficiente e a 
requisitos adequados aplicáveis aos 
acionistas e membros do seu órgão de 
direção;

Or. en

Alteração 100
Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) as empresas que prestam serviços e 
atividades de investimento estão sujeitas a 
requisitos organizacionais adequados no 
domínio das funções de controlo interno;

c) as empresas de investimento ou 
operadores de mercado que prestam 
serviços e atividades de investimento estão 
sujeitas a requisitos organizacionais 
adequados no domínio das funções de 
controlo interno;

Or. en

Alteração 101
Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [XXX].

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até …*. 

______________
* JO, inserir a data: 18 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 102
Proposta de diretiva
Artigo 44.º – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

É delegado na Comissão o poder de adotar 
as normas técnicas de regulamentação a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos do procedimento previsto nos
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.

É delegado na Comissão o poder de adotar 
as normas técnicas de regulamentação a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos dos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 103
Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até [31 de dezembro de 2016].

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até …*.

______________
* JO, inserir a data: 18 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en
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Alteração 104
Proposta de diretiva
Artigo 45.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem registar as 
empresas autorizadas em conformidade 
com o artigo 41.º. O registo deve ser 
acessível ao público e conter informações 
sobre os serviços ou atividades que as 
empresas dos países terceiros estão 
autorizadas a prestar. Deve ser atualizado 
regularmente. Todas as autorizações devem 
ser notificadas à AEVMM.

Os Estados-Membros devem registar as 
instituições financeiras de países terceiros
autorizadas em conformidade com o 
artigo 41.º. O registo deve ser acessível ao 
público e conter informações sobre os 
serviços ou atividades que as instituições 
financeiras dos países terceiros estão 
autorizadas a prestar. Deve ser atualizado 
regularmente. Todas as autorizações devem 
ser notificadas à AEVMM.

Or. en

Alteração 105
Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) afetam o tempo suficiente ao 
desempenho das suas funções.

a) afetam o tempo suficiente ao 
desempenho das suas funções.

Não exercem em simultâneo mais do que 
uma das seguintes combinações de 
funções:

Não detêm em simultâneo mais do que:

i) um cargo de direção executiva e dois 
cargos de direção não executiva

i) um cargo de direção executiva; ou

ii) quatro cargos de direção não executiva. ii) dois cargos de direção não executiva.
Os cargos de direção executiva ou não 
executiva dentro do mesmo grupo são 
considerados como um único cargo.

É possível combinar um cargo de direção 
executiva com um cargo de direção não 
executiva no mesmo grupo. Os cargos de 
direção executiva ou não executiva dentro 
do mesmo grupo são considerados como 
um único cargo.

As autoridades competentes podem 
autorizar um membro do órgão de direção 
de um operador de mercado a combinar

As autoridades competentes podem 
autorizar um membro do órgão de direção 
de um operador de mercado a deter mais 
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mais cargos do que os permitidos ao abrigo 
do parágrafo anterior, tendo em conta as 
circunstâncias específicas e a natureza, a 
escala e a complexidade das atividades da 
empresa de investimento.

cargos do que os permitidos ao abrigo do 
parágrafo anterior ou exigir-lhe que 
detenha menos cargos de direção, tendo 
em conta as circunstâncias específicas e a 
natureza, a escala e a complexidade das 
atividades da empresa de investimento.

Or. en

Alteração 106
Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) garantem o funcionamento de 
sistemas eficazes de identificação e gestão 
de conflitos entre o operador de mercado 
e o mercado regulamentado ou os seus 
membros e de aplicação e manutenção 
dos respetivos moldes de funcionamento a 
fim de separar as diferentes áreas 
empresariais.

Or. en

Alteração 107
Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes podem 
autorizar um operador de mercado a não 
instituir um comité de nomeação distinto, 
tendo em conta a natureza, a escala e a 
complexidade das suas atividades.

As autoridades competentes podem 
autorizar um operador de mercado a não 
instituir um comité de nomeação distinto, 
tendo em conta a natureza, a escala e a 
complexidade das suas atividades, desde 
que seja aplicado um mecanismo 
alternativo razoavelmente comparável.

Or. en
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Alteração 108
Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) as noções de honestidade, integridade e 
independência de espírito dos membros do 
órgão de direção, tal como referido no 
n.º 1, alínea c),

c) as noções de honestidade, integridade e 
independência de espírito de um membro 
do órgão de direção, tal como referido no 
n.º 1, alínea c), tendo em conta possíveis 
conflitos de interesses,

Or. en

Alteração 109
Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [31 de dezembro de 
2014].

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até …*.

______________
* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 110
Proposta de diretiva
Artigo 48.º – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O órgão de direção de um operador de 
mercado deve poder assegurar que o 
mercado regulamentado é gerido de 
forma sólida e prudente e de uma forma 
que promova a integridade do mercado.

Suprimido

O órgão de direção deve acompanhar e 
avaliar periodicamente a eficácia da 
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organização do mercado regulamentado e 
tomar as medidas adequadas para corrigir 
eventuais deficiências.
Os membros do órgão de direção na sua 
função de supervisão devem ter um acesso 
adequado às informações e documentos 
necessários para controlar e acompanhar 
o processo de tomada de decisões de 
gestão.

Or. en

Alteração 111
Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

7. A autoridade competente deve recusar a 
autorização sempre que não estiver 
convicta de que as pessoas que dirigem 
efetivamente a atividade do mercado 
regulamentado gozam de idoneidade ou 
têm experiência suficiente, ou se existirem 
motivos objetivos e demonstráveis para se 
considerar que o órgão de direção da 
empresa possa constituir uma ameaça para 
a sua gestão eficaz, sã e prudente e para a 
tomada em consideração adequada da 
integridade do mercado.

7. A autoridade competente deve recusar a 
autorização sempre que não estiver 
convicta de que as pessoas que dirigem 
efetivamente a atividade do mercado 
regulamentado gozam de idoneidade ou 
têm experiência suficiente, ou se existirem 
motivos objetivos e demonstráveis para se 
considerar que o órgão de direção do 
operador de mercado possa constituir uma 
ameaça para a sua gestão eficaz, sã e 
prudente e para a tomada em consideração 
adequada da integridade do mercado.

Or. en

Alteração 112
Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. O órgão de direção de um operador 
de mercado deve poder assegurar que o 
mercado regulamentado é gerido de 
forma sólida e prudente e de uma forma 
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que promova a integridade do mercado.
O órgão de direção deve acompanhar e 
avaliar periodicamente a eficácia da 
organização do mercado regulamentado e 
tomar as medidas adequadas para corrigir 
eventuais deficiências.
Os membros do órgão de direção na sua 
função de supervisão devem ter um acesso 
adequado às informações e documentos 
necessários para controlar e acompanhar 
o processo de tomada de decisões de 
gestão.
O órgão de direção deve estabelecer, 
manter e publicar uma declaração das 
políticas e práticas nas quais se baseia 
para cumprir os requisitos do presente 
número.

Or. en

Alteração 113
Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem exigir 
aos mercados regulamentados que 
disponham de sistemas, procedimentos e 
mecanismos eficazes para garantir que 
todas as ordens introduzidas no sistema 
por um membro ou participante sejam 
válidas por um período mínimo de 500 
milissegundos.

Or. en

Alteração 114
Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para rejeitarem as ordens que 
excedem os limiares de volume e de preço 
predeterminados ou se revelam 
manifestamente erradas e para 
interromper temporariamente a 
negociação se houver uma variação 
significativa de preços de um instrumento 
financeiro nesse mercado ou num 
mercado conexo durante um período 
curto, assim como, em casos excecionais, 
para poder suprimir, alterar ou corrigir 
qualquer transação.

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para rejeitarem as ordens que 
excedem os limiares de volume e de preço 
predeterminados ou se revelam 
manifestamente erradas.

Or. en

Alteração 115
Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem exigir 
aos mercados regulamentados que 
possam interromper temporariamente a 
negociação se houver uma variação 
significativa de preços de um instrumento 
financeiro nesse mercado ou num 
mercado conexo durante um período 
curto, assim como, em casos excecionais, 
para poder suprimir, alterar ou corrigir 
qualquer transação. Os Estados-Membros 
devem exigir aos mercados 
regulamentados que garantam que os 
parâmetros de interrupção da negociação 
são calibrados de forma a ter em conta a 
liquidez das diferentes categorias e 
subcategorias de ativos, e suficientes para 
evitar perturbações significativas na 
ordem da negociação. Os 
Estados-Membros devem garantir que os 
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mercados regulamentados comunicam os 
parâmetros de interrupção da negociação 
e eventuais alterações dos mesmos à 
autoridade competente que, por sua vez, 
deve comunicá-los à AEVMM. A 
AEVMM deve publicar estes parâmetros 
no seu sítio na Internet.

Or. en

Alteração 116
Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para assegurar que os sistemas de 
negociação algorítmica não criam nem 
contribuem para a perturbação da 
negociação no mercado, incluindo sistemas 
que limitem o rácio de ordens não 
executadas face às transações que podem 
ser introduzidas no sistema por um 
membro ou participante, a fim de poder 
abrandar o fluxo de ordens se se verificar o 
risco de ser atingida a capacidade máxima 
do sistema e de limitar a variação mínima 
da cotação (tick) que pode ser executada no 
mercado.

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para assegurar que os sistemas de 
negociação algorítmica ou de alta 
frequência não criam nem contribuem para 
a perturbação da negociação no mercado, 
incluindo sistemas que limitem o rácio de 
ordens não executadas face às transações 
que podem ser introduzidas no sistema por 
um membro ou participante, a fim de poder 
abrandar o fluxo de ordens se se verificar o 
risco de ser atingida a capacidade máxima 
do sistema e de limitar a variação mínima 
da cotação (tick) que pode ser executada no 
mercado. Mais especificamente, os 
Estados-Membros devem proibir os 
mercados regulamentados de autorizarem 
os seus membros a conceder o acesso 
eletrónico direto.

Or. en

Alteração 117
Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados que 
permitem o acesso eletrónico direto 
disponham de sistemas, procedimentos e 
mecanismos eficazes para garantir que os 
membros ou participantes só são 
autorizadas a prestar esses serviços se os 
mesmos forem uma empresa de 
investimento autorizada nos termos da 
presente diretiva, que são estabelecidos e 
aplicados critérios adequados para 
apreciar a adequação das pessoas a quem 
esse acesso pode ser prestado e que o 
membro ou participante se mantém 
responsável pelas ordens e transações 
executadas com base nesse serviço.

Suprimido

Os Estados-Membros devem também 
exigir que os mercados regulamentados 
estabeleçam normas adequadas em 
matéria de controlos de risco e de limiares 
de negociação através desse acesso e 
possam distinguir e, se for caso disso, 
interromper ordens ou a negociação por 
uma pessoa que utiliza um acesso 
eletrónico direto separadamente das 
ordens ou negociação do membro ou 
participante.

Or. en

Alteração 118
Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados garantam que 
as suas regras em matéria de serviços de 
colocalização e de estruturas de tarifação
sejam transparentes, equitativas e não 
discriminatórias.

5. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados garantam que 
as suas regras em matéria de serviços de 
colocalização sejam transparentes, 
equitativas e não discriminatórias.
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Or. en

Alteração 119
Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem exigir 
que os mercados regulamentados 
garantam que as suas estruturas de 
tarifação são transparentes, equitativas e 
não discriminatórias e não criam 
incentivos à colocação, modificação ou 
anulação de ordens ou a uma execução de 
transações que contribua para perturbar a 
negociação ou para situações de abuso de
mercado. Mais especificamente, os 
Estados-Membros devem exigir aos 
mercados regulamentados que imponham 
uma tarifa mais elevada à colocação de 
uma ordem que seja posteriormente 
anulada do que a uma ordem que seja 
executada e devem impor uma tarifa mais 
elevada aos participantes que coloquem 
um elevado rácio de ordens 
anuladas/ordens executadas, de modo a 
refletir a carga adicional sobre a 
capacidade do sistema. Os 
Estados-Membros devem permitir que os 
mercados regulamentados ajustem a 
tarifação imposta às ordens anuladas em 
função do período de tempo de 
manutenção da ordem.

Or. en

Alteração 120
Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) para estabelecer as condições em que a Suprimido
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negociação deve ser suspensa, caso se 
verifique uma variação significativa dos 
preços de um instrumento financeiro 
nesse mercado ou num mercado conexo 
durante um período curto;

Or. en

Alteração 121
Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 7 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) para estabelecer controlos relativos ao 
acesso eletrónico direto;

d) para identificar as situações em que 
poderia ser conveniente abrandar o fluxo 
de ordens;

Or. en

Alteração 122
Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 7 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) para assegurar que os serviços de 
colocalização e as estruturas de tarifação 
são equitativos e não discriminatórios.

e) para assegurar que os serviços de 
colocalização e as estruturas de tarifação 
são equitativos e não discriminatórios, e 
que as últimas não criam incentivos a 
perturbações na negociação ou a 
situações de abuso de mercado.

Or. en

Alteração 123
Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que o Os Estados-Membros devem exigir que o 
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operador de um mercado regulamentado 
que suspenda ou retire da negociação um 
instrumento financeiro torne pública a sua 
decisão e a comunique aos demais 
mercados regulamentados, MTF e OTF 
que negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro,  transmitindo as informações 
relevantes à autoridade competente. A 
autoridade competente deve informar as 
autoridades competentes dos demais 
Estados-Membros do facto. Os 
Estados-Membros devem exigir que os 
outros mercados regulamentados, MTF e 
OTF que negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro suspendam ou retirem 
igualmente esse instrumento financeiro da 
negociação, nos casos em que a suspensão 
ou retirada é devida à não divulgação de 
informações sobre o emitente ou o 
instrumento financeiro, exceto quando tal 
puder causar prejuízos significativos aos 
interesses dos investidores ou ao 
funcionamento ordenado do mercado. Os 
Estados-Membros devem exigir que os 
outros mercados regulamentados, MTF e 
OTF comuniquem a sua decisão à sua 
autoridade competente e a todos os 
mercados regulamentados, MTF e OTF 
que negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro, incluindo uma explicação caso 
tenha sido decidido não suspender ou 
retirar o instrumento financeiro da 
negociação.

operador de um mercado regulamentado 
que suspenda ou retire da negociação um 
instrumento financeiro torne pública a sua 
decisão e a comunique aos demais 
mercados regulamentados, MTF e OTF 
que negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro,  transmitindo as informações 
relevantes à autoridade competente. A 
autoridade competente deve informar as 
autoridades competentes dos demais 
Estados-Membros do facto. Os 
Estados-Membros devem exigir que os 
outros mercados regulamentados, MTF e 
OTF que negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro suspendam ou retirem 
igualmente esse instrumento da negociação 
o mais rapidamente possível, nos casos em 
que a suspensão ou retirada é devida à não 
divulgação de informações sobre o 
emitente ou o instrumento financeiro, 
exceto quando tal puder causar prejuízos 
significativos aos interesses dos 
investidores ou ao funcionamento 
ordenado do mercado. Os 
Estados-Membros devem exigir que os 
outros mercados regulamentados, MTF e 
OTF comuniquem a sua decisão à sua 
autoridade competente e a todos os 
mercados regulamentados, MTF e OTF 
que negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro, incluindo uma explicação caso 
tenha sido decidido não suspender ou 
retirar o instrumento financeiro da 
negociação.

Or. en

Alteração 124
Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
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até …*.
______________
* JO, inserir a data: 18 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 125
Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até [XXX].

Suprimido

Or. en

Alteração 126
Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, a fim de identificar as 
situações específicas que impliquem 
prejuízos significativos para os interesses 
dos investidores e o funcionamento 
ordenado do mercado interno a que se 
referem os n.ºs 1 e 2 e de determinar as 
questões relativas à não divulgação de 
informações sobre o emitente ou o 
instrumento financeiro, tal como referido 
no n.º 1.

4. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, a fim de identificar as 
situações específicas que impliquem 
prejuízos significativos para os interesses 
dos investidores, de especificar a noção de 
“o mais rapidamente possível” e o 
funcionamento ordenado do mercado 
interno a que se referem os n.ºs 1 e 2 e de 
determinar as questões relativas à não 
divulgação de informações sobre o 
emitente ou o instrumento financeiro a que 
se refere o n.º 1, incluindo o procedimento 
necessário para levantar a suspensão da 
negociação num instrumento financeiro.

Or. en
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Alteração 127
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A ESMA apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [].

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até …*. 

______________
* JO, inserir a data: 18 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 128
Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites ao número de contratos que 
qualquer membro ou participante no 
mercado pode celebrar durante um período 
específico ou disposições alternativas com 
efeito equivalente, tais como gestão de 
posições com base em limiares 
automáticos de análise, a fim de:

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites ao número de contratos que 
qualquer membro ou participante no 
mercado pode celebrar durante um período 
específico, a fim de:

Or. en

Alteração 129
Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Os limites ou disposições devem ser 
transparentes e não discriminatórios, 
especificando as pessoas a quem se 
aplicam e quaisquer isenções, tendo em 
consideração a natureza e a composição 
dos participantes no mercado e a utilização
que dão aos contratos admitidos à 
negociação. Devem especificar limiares 
quantitativos claros, tais como o número 
máximo de contratos que as pessoas podem 
concluir, tendo em conta as características 
do mercado de mercadorias subjacente, 
incluindo a estrutura da produção, 
consumo e transporte para o mercado.

Os limites devem ser transparentes e não 
discriminatórios, especificando as pessoas 
a quem se aplicam e quaisquer isenções, 
tendo em consideração a natureza e a 
composição dos participantes no mercado e
a utilização que dão aos contratos 
admitidos à negociação. Mais 
especificamente, os limites devem 
distinguir entre as posições que reduzem 
objetivamente os riscos diretamente 
ligados às atividades comerciais 
relacionadas com a mercadoria e outras 
posições. Devem especificar limiares 
quantitativos claros, tais como o número 
máximo de contratos que as pessoas podem 
concluir ou deter, tendo em conta as 
características do mercado de mercadorias 
subjacente, incluindo a estrutura da 
produção, consumo e transporte para o 
mercado.

Or. en

Alteração 130
Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem exigir 
aos mercados regulamentados, bem como 
aos operadores dos MTF e OTF que 
admitem à negociação ou negoceiam 
instrumentos derivados sobre 
mercadorias, que apliquem também 
outros controlos de posições que sejam 
necessários para assegurar o 
funcionamento ordenado dos mercados e, 
em particular, reduzir o potencial de 
manipulação do mercado do produto 
derivado ou do mercado subjacente por 
parte de detentores de grandes posições, e 
garantir aos intervenientes no mercado os 
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mecanismos necessários para, se 
necessário, liquidarem o contrato 
mediante uma entrega física. Esses 
controlos devem prever a possibilidade de 
a plataforma de negociação exigir aos 
membros ou intervenientes que terminem 
ou reduzam uma posição.

Or. en

Alteração 131
Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os mercados regulamentados, os MTF e 
os OTF informam a respetiva autoridade 
competente dos pormenores dos limites ou 
disposições. A autoridade competente deve 
comunicar as mesmas informações à 
AEVMM, que publica e mantém no seu 
sítio Web uma base de dados com resumos 
dos limites ou disposições em vigor.

2. Os mercados regulamentados, os MTF e 
os OTF informam a respetiva autoridade 
competente dos pormenores dos limites. A 
autoridade competente deve comunicar as 
mesmas informações à AEVMM, que 
publica e mantém no seu sítio Web uma 
base de dados com resumos dos limites em 
vigor.

Or. en

Alteração 132
Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, a fim de 
definir os limites e as disposições 
alternativas aplicáveis ao número de 
contratos que qualquer pessoa pode 
concluir num período específico, os 
efeitos equivalentes que devem ter as 
disposições alternativas estabelecidas em 
conformidade com o n.º 1, bem como as 
condições de isenção. Os limites ou 

Suprimido
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disposições alternativas devem ter em 
conta as condições referidas no n.º 1 e os 
limites estabelecidos pelos mercados 
regulamentados, MTF e OTF. Os limites 
ou as disposições alternativas 
estabelecidos nos atos delegados devem 
igualmente prevalecer sobre quaisquer 
medidas impostas pelas autoridades 
competentes nos termos do artigo 72.º, 
n.º 1, alínea g), da presente diretiva.

Or. en

Alteração 133
Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação para 
especificar os limites quanto ao número 
de contratos que uma pessoa pode 
celebrar num período determinado e os 
controlos suplementares necessários para 
assegurar um funcionamento ordenado 
dos mercados, bem como as condições de 
isenção e que determinam quando é que 
as posições reduzem objetivamente os 
riscos diretamente ligados às atividades 
comerciais relacionadas com a 
mercadoria. Os limites devem ter em 
conta as condições referidas no n.º 1, a 
necessidade de uma diferenciação 
adequada entre as mercadorias e as 
categorias de participantes no mercado e 
os limites definidos pelos mercados 
regulamentados, os MTF e os OTF.
A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até …*.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
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artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.
_____________
* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 134
Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades competentes não devem 
impor limites ou outras disposições 
alternativas que sejam mais restritivos do 
que os adotados nos termos do n.º 3, salvo 
em casos excecionais em que sejam 
objetivamente justificados e 
proporcionados, tendo em conta a liquidez 
do mercado específico e no interesse do 
bom funcionamento do mercado. As 
restrições são válidas por um período 
inicial não superior a seis meses a contar 
da data da sua publicação no sítio Web da 
autoridade competente relevante. Tais 
restrições podem ser renovadas por 
períodos adicionais não superiores a seis 
meses de cada vez, se os motivos da 
restrição se mantiverem. Se a restrição 
não for renovada após esse período de seis 
meses, caduca automaticamente.

Suprimido

Aquando da adoção de medidas mais 
restritivas do que as adotadas nos termos 
do n.º 3, as autoridades competentes 
devem notificar a AEVMM. A notificação 
deve incluir uma justificação das medidas 
mais restritivas. No prazo de 24 horas, a 
AEVMM emite um parecer sobre a 
necessidade da medida para fazer face ao 
caso excecional. O parecer deve ser 
publicado no sítio Web da AEVMM.
Sempre que a autoridade competente 
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tomar medidas contrárias a um parecer 
da AEVMM, publica de imediato no seu 
sítio Web um aviso explicando em 
pormenor os seus motivos.

Or. en

Alteração 135
Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até [XXX].

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até …*.

______________
* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 136
Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

É atribuída à Comissão competência para 
adotar as normas técnicas de execução a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos do procedimento previsto no
artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.

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

Or. en

Alteração 137
Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 5 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos de execução, em 
conformidade com o artigo 95.°, 
relativamente às medidas destinadas a 
exigir que todos os relatórios 
mencionados no n.º 1, alínea a), sejam 
enviados à AEVMM num dia específico 
da semana para que esta autoridade os 
centralize e publique.

Suprimido

Or. en

Alteração 138
Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de execução para 
especificar as medidas destinadas a exigir 
que todos os relatórios mencionados no 
n.º 1, alínea a), sejam enviados à 
AEVMM numa altura específica da 
semana, para que esta autoridade os 
centralize e publique.
A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até …*.
É atribuída à Comissão competência para 
adotar as normas técnicas de execução a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos do artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º 1095/2010.
______________
* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en
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Alteração 139
Proposta de diretiva
Artigo 63 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão os 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação referidos no primeiro 
parágrafo até […].

A AEVMM apresenta à Comissão os 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação referidos no primeiro 
parágrafo até …*.

______________
* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 140
Proposta de diretiva
Artigo 63 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até [31 de dezembro de 2016].

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até …*.

______________
* JO, inserir a data: 18 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 141
Proposta de diretiva
Artigo 64 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Tenha infringido de forma grave e
sistemática as disposições da presente 
diretiva.

d) Tenha infringido de forma grave ou
sistemática as disposições da presente 
diretiva.

Or. en
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Alteração 142
Proposta de diretiva
Artigo 65 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A AEVMM deve elaborar orientações 
para a avaliação da aptidão dos membros 
do órgão de direção descrita no n.º 1, tendo 
em conta as diferentes funções por eles 
asseguradas.

2. A AEVMM deve, até ...*, elaborar 
orientações para a avaliação da aptidão dos 
membros do órgão de direção descrita no 
n.º 1, tendo em conta as diferentes funções 
por eles asseguradas e a necessidade de 
evitar conflitos de interesses entre os 
membros do órgão de direção e os 
utilizadores do APA, CTP ou ARM.

_________________

* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 143
Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro de origem deve exigir 
que a APA opere e mantenha mecanismos 
administrativos eficazes, destinados a 
evitar conflitos de interesses com os seus 
clientes.

2. O Estado-Membro de origem deve exigir 
que a APA opere e mantenha mecanismos 
administrativos eficazes, destinados a 
evitar conflitos de interesses com os seus 
clientes. Mais especificamente, uma APA 
que seja também um operador de mercado 
ou uma empresa de investimento deve 
tratar todas as informações recolhidas de 
forma não discriminatória e aplicar e 
manter moldes de funcionamento 
adequados para separar as diferentes 
áreas empresariais.

Or. en
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Alteração 144
Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão os 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação referidos no primeiro 
parágrafo até […].

A AEVMM apresenta à Comissão os
projetos de normas técnicas de 
regulamentação referidos no primeiro 
parágrafo até …*.

______________
* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 145
Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) a plataforma de negociação em que a 
transação foi executada ou, em alternativa, 
o código «OTC»;

g) a plataforma de negociação ou 
internalizador sistemático em que a 
transação foi executada ou, em alternativa, 
o código «OTC»;

Or. en

Alteração 146
Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) a plataforma de negociação em que a 
transação foi executada ou, em alternativa, 
o código «OTC»;

g) a plataforma de negociação ou 
internalizador sistemático em que a 
transação foi executada ou, em alternativa, 
o código «OTC»;

Or. en
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Alteração 147
Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM deve apresentar à Comissão os 
projetos das normas técnicas de 
regulamentação referidos no primeiro 
parágrafo até […], em relação aos dados 
publicados em conformidade com os 
artigos 5.º e 19.º do Regulamento (UE) 
n.º …/…. [MiFIR], e até […], em relação 
aos dados publicados em conformidade 
com os artigos 9.º e 20.º do Regulamento 
(UE) n.º …/…. [MiFIR].

A AEVMM deve apresentar à Comissão os 
projetos das normas técnicas de 
regulamentação referidos no primeiro 
parágrafo até …*, em relação aos dados 
publicados em conformidade com os 
artigos 5.º e 19.º do Regulamento (UE) 
n.º …/…. [MiFIR], e até …**, em relação 
aos dados publicados em conformidade 
com os artigos 9.º e 20.º do 
Regulamento (UE) n.º …/…. [MiFIR].

______________
* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.
** JO, inserir data: 18 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 148
Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente a medidas destinadas a 
clarificar o que constituem condições 
comerciais razoáveis para o acesso aos 
fluxos de dados a que se referem os n.ºs 1 e 
2.

7. A Comissão adota atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente a medidas destinadas a 
clarificar o que constituem condições 
comerciais razoáveis para o acesso aos 
fluxos de dados a que se referem os 
n.ºs 1 e 2.

Or. en
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Alteração 149
Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 8 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) outros meios para assegurar que os 
dados publicados por diferentes CTP são 
coerentes e permitem uma concordância 
completa e o estabelecimento de 
referências cruzadas com dados análogos 
de outras fontes.

d) outros meios para assegurar que os 
dados publicados por diferentes CTP são 
coerentes e permitem uma concordância 
completa e o estabelecimento de 
referências cruzadas com dados análogos 
de outras fontes, bem como a agregação a 
nível da União Europeia.

Or. en

Alteração 150
Proposta de diretiva
Artigo 68 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro de origem deve exigir 
que os ARM operem e mantenham 
mecanismos administrativos eficazes para 
prevenir conflitos de interesses com os 
seus clientes.

2. O Estado-Membro de origem deve exigir 
que os ARM operem e mantenham 
mecanismos administrativos eficazes para 
prevenir conflitos de interesses com os 
seus clientes. Mais especificamente, um 
ARM que seja também um operador de 
mercado ou uma empresa de investimento 
deve tratar todas as informações 
recolhidas de forma não discriminatória e 
aplicar e manter moldes de 
funcionamento adequados para separar 
as diferentes áreas empresariais.

Or. en

Alteração 151
Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes referidas no As autoridades competentes referidas no 
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n.º 1 devem ser autoridades públicas, sem 
prejuízo da possibilidade de delegação de 
funções noutras entidades, quando tal seja 
expressamente previsto no artigo 23.º, 
n.º 4.

n.º 1 devem ser autoridades públicas, sem 
prejuízo da possibilidade de delegação de 
funções noutras entidades, quando tal seja 
expressamente previsto no artigo 29.º, 
n.º 4.

Or. en

Alteração 152
Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Se um Estado-Membro designar mais do 
que uma autoridade competente para 
aplicar uma disposição da presente 
diretiva, os respetivos papéis devem ser 
claramente definidos, devendo tais 
autoridades cooperar estreitamente entre si.

Se um Estado-Membro designar mais do 
que uma autoridade competente para 
aplicar uma disposição da presente diretiva 
ou do Regulamento (UE) n.º …/… 
[MiFIR], os respetivos papéis devem ser 
claramente definidos, devendo tais 
autoridades cooperar estreitamente entre si.

Or. en

Alteração 153
Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro deve exigir que essa 
cooperação tenha igualmente lugar entre as 
autoridades competentes para os efeitos da 
presente diretiva e as autoridades 
competentes responsáveis nesse 
Estado-Membro pela supervisão das 
instituições de crédito e outras instituições 
financeiras, fundos de pensões, OICVM, 
intermediários de seguros e resseguros e 
empresas de seguros.

Cada Estado-Membro deve exigir que essa 
cooperação tenha igualmente lugar entre as 
autoridades competentes para os efeitos da 
presente diretiva ou do Regulamento (UE) 
n.º …/… [MiFIR] e as autoridades 
competentes responsáveis nesse 
Estado-Membro pela supervisão das 
instituições de crédito e outras instituições 
financeiras, fundos de pensões, OICVM, 
intermediários de seguros e resseguros e 
empresas de seguros.

Or. en
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Alteração 154
Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ter acesso a qualquer documento, 
independentemente da forma que assuma, 
que possa ser relevante para o exercício das 
funções de supervisão e receber uma cópia 
do mesmo;

a) Ter acesso a qualquer documento, 
independentemente da forma que assuma, 
incluindo os registos referidos no 
artigo 16.º, n.º 7 , que possa ser relevante 
para o exercício das funções de supervisão 
e receber uma cópia do mesmo;

Or. en

Alteração 155
Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Exigir a consulta dos registos 
telefónicos e de transmissão de dados 
existentes detidos por empresas de 
investimento, sempre que exista uma 
suspeita razoável de que tais registos 
relacionados com a matéria objeto de 
inspeção possam ser relevantes para provar 
um incumprimento, por parte da empresa 
de investimento, das suas obrigações por 
força da presente diretiva; estes registos 
não devem, no entanto, dizer respeito ao 
conteúdo da comunicação a que se 
referem;

d) Exigir a consulta dos registos 
telefónicos e de transmissão de dados 
existentes, ou de registos equivalentes 
referidos no artigo 16.º, n.º 7, detidos por 
empresas de investimento, sempre que 
exista uma suspeita razoável de que tais 
registos relacionados com a matéria objeto 
de inspeção possam ser relevantes para 
provar um incumprimento, por parte da 
empresa de investimento, das suas 
obrigações por força da presente diretiva; 
estes registos devem, no entanto, dizer 
respeito apenas ao conteúdo da 
comunicação a que se referem, caso a sua 
publicação seja consentânea com as 
garantias de proteção de dados em vigor 
ao abrigo do direito da União e do direito 
nacional;

Or. en
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Alteração 156
Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se, para exigir a apresentação de registos 
telefónicos ou a transmissão de dados 
prevista no n.º 2, alínea e), for necessária a 
autorização de uma autoridade judicial de 
acordo com as regras nacionais, essa 
autorização deve ser requerida. Essa 
autorização pode igualmente ser solicitada 
como medida cautelar.

3. Se, para exigir a apresentação de registos 
telefónicos ou a transmissão de dados 
prevista no n.º 2, alínea e), numa das 
formas referidas no artigo 16.º, n.º 7, for 
necessária a autorização de uma autoridade 
judicial de acordo com as regras nacionais, 
essa autorização deve ser requerida. Essa 
autorização pode igualmente ser solicitada 
como medida cautelar.

Or. en

Alteração 157
Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Devem ser conferidos às autoridades 
competentes poderes para tomar todas as 
medidas corretivas no domínio da 
supervisão necessárias para o exercício das 
respetivas funções. Dentro dos limites 
previstos nos respetivos ordenamentos 
jurídicos nacionais, devem tomar as
seguintes medidas corretivas:

1. Devem ser conferidos às autoridades 
competentes poderes para tomar todas as 
medidas corretivas no domínio da 
supervisão necessárias para o exercício das 
respetivas funções. Dentro dos limites 
previstos nos respetivos ordenamentos 
jurídicos nacionais, devem ter, pelo menos, 
os seguintes poderes:

Or. en

Alteração 158
Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Exigir o pagamento de uma 
indemnização ou a tomada de outra 
medida corretiva para compensar 
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qualquer perda financeira ou outro dano 
sofrido pelo investidor devido a uma 
prática ou conduta contrária ao disposto 
na presente diretiva ou no Regulamento 
(UE) n.º .../... [MiFIR].

Or. en

Alteração 159
Proposta de diretiva
Artigo 73 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros transmitem 
anualmente à AEVMM informações 
agregadas sobre todas as medidas e 
sanções administrativas impostas nos 
termos dos n.ºs 1 e 2.

3. Os Estados-Membros transmitem 
anualmente à AEVMM informações 
agregadas sobre todas as medidas e 
sanções administrativas impostas nos 
termos dos n.ºs 1 e 2. A AEVMM publica 
essas informações num relatório anual.

Or. en

Alteração 160
Proposta de diretiva
Artigo 73 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de execução relativas aos 
procedimentos e formulários para a 
apresentação de informações, tal como 
referido no presente artigo.
A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até …*.
É atribuída à Comissão competência para 
adotar as normas técnicas de execução a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos do artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.
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______________
* JO, inserir a data: 18 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 161
Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Estão sujeitos ao disposto no presente 
artigo:

1. Estão sujeitos ao disposto no presente 
artigo, no mínimo:

Or. en

Alteração 162
Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) as empresas de investimento que não 
tenham cumprido, de forma repetida, a 
obrigação de apresentar informações ou 
relatórios aos clientes e de se conformar 
com as obrigações em matéria de avaliação 
da adequação, em conformidade com as 
disposições nacionais de aplicação dos 
artigos 24.º e 25.º;

l) as empresas de investimento que não 
tenham cumprido a obrigação de apresentar 
informações ou relatórios aos clientes e de 
se conformar com as obrigações em 
matéria de avaliação da adequação, em 
conformidade com as disposições 
nacionais de aplicação dos 
artigos 24.º e 25.º;

Or. en

Alteração 163
Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

n) as empresas de investimento que não 
tenham repetidamente cumprido a 

n) as empresas de investimento que não 
tenham cumprido a obrigação de obter o 
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obrigação de obter o melhor resultado 
possível para os clientes na execução das 
ordens e de criar mecanismos, em 
conformidade com as disposições 
nacionais de aplicação dos 
artigos 27.º e 28.º;

melhor resultado possível para os clientes 
na execução das ordens e de criar 
mecanismos, em conformidade com as 
disposições nacionais de aplicação dos 
artigos 27.º e 28.º;

Or. en

Alteração 164
Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1 – alínea r-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

r-A) os órgãos de direção de um prestador 
de serviços de dados que não 
desempenhem as suas funções em 
conformidade com o artigo 65.º;

Or. en

Alteração 165
Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1 – alínea r-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

r-B) as APA, CTP ou ARM que não 
cumpram os seus requisitos em matéria de 
organização nos termos do artigo 66.º, 
67.º ou 68.º;

Or. en

Alteração 166
Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1 – alínea s)

Texto da Comissão Alteração

s) os mercados regulamentados, os s) os mercados regulamentados, os 
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operadores de mercado e as empresas de 
investimento que tenham faltado 
repetidamente à sua obrigação de tornar 
públicas as informações, em conformidade 
com os artigos 3.º, 5.º, 7.º ou 9.º do 
Regulamento (UE) n.º …/… [MiFIR];

operadores de mercado e as empresas de 
investimento que tenham faltado à sua 
obrigação de tornar públicas as 
informações, em conformidade com os 
artigos 3.º, 5.º, 7.º ou 9.º do 
Regulamento (UE) n.º …/… [MiFIR];

Or. en

Alteração 167
Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1 – alínea t)

Texto da Comissão Alteração

t) as empresas de investimento que tenham 
faltado repetidamente à sua obrigação de 
tornar públicas as informações, em 
conformidade com os artigos 13.º, 17.º, 
19.º e 20.º do Regulamento (UE) n.º …/… 
[MiFIR];

t) as empresas de investimento que tenham 
faltado à sua obrigação de tornar públicas 
as informações, em conformidade com os 
artigos 13.º, 17.º, 19.º e 20.º do 
Regulamento (UE) n.º …/… [MiFIR];

Or. en

Alteração 168
Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1 – alínea u)

Texto da Comissão Alteração

u) as empresas de investimento que tenham 
faltado repetidamente à sua obrigação de 
relatar as transações às autoridades 
competentes, em conformidade com o 
artigo 23.º do Regulamento (UE) n.º …/… 
[MiFIR];

u) as empresas de investimento que tenham 
faltado à sua obrigação de relatar as 
transações às autoridades competentes, em 
conformidade com o artigo 23.º do 
Regulamento (UE) n.º …/… [MiFIR];

Or. en

Alteração 169
Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1 – alínea z)
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Texto da Comissão Alteração

z) as empresas de investimento que 
comercializam, distribuem ou vendem 
instrumentos financeiros, que exerçam um 
tipo de atividade financeira ou que adotem 
uma prática em violação de proibições ou 
restrições impostas com base no artigo 32.º 
do Regulamento (UE) n.º …/… [MiFIR].

z) as empresas de investimento que 
comercializam, distribuem ou vendem 
instrumentos financeiros, que exerçam um 
tipo de atividade financeira ou que adotem 
uma prática em violação de proibições ou 
restrições impostas com base no 
artigo 31.º ou 32.º do Regulamento (UE) 
n.º …/… [MiFIR].

Or. en

Alteração 170
Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) no caso de uma pessoa singular, as 
sanções pecuniárias administrativas até ao 
nível máximo de 5 milhões de EUR ou, 
nos Estados-Membros que não têm o euro 
como moeda oficial, o valor 
correspondente em moeda nacional à data 
de entrada em vigor da presente diretiva;

f) no caso de uma pessoa singular, as 
sanções pecuniárias administrativas até ao 
nível máximo de 10 milhões de euros ou, 
nos Estados-Membros que não têm o euro 
como moeda oficial, o valor 
correspondente em moeda nacional à data 
de entrada em vigor da presente diretiva;

Or. en

Alteração 171
Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso o benefício obtido com a infração 
possa ser determinado, os 
Estados-Membros devem garantir que o 
limite máximo não é inferior a duas vezes 
o montante desse benefício.

Suprimido

Or. en
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Alteração 172
Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem dotar as 
autoridades competentes de poderes para 
imporem tipos de sanções suplementares  
ou sanções que excedam os montantes 
mencionados no n.º 2, alíneas e), f) e g), 
desde que estejam em conformidade com 
o artigo 76.º.

Or. en

Alteração 173
Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros devem dotar as 
autoridades competentes de poderes para 
imporem sanções eficazes, proporcionais 
e dissuasoras por violações da presente 
diretiva e do Regulamento (UE) n.º …/… 
[MiFIR] que não estejam previstas no 
n.º 1.

Or. en

Alteração 174
Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A AEVMM deve emitir orientações 
dirigidas às autoridades competentes, em 
conformidade com o artigo 16.° do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010, sobre os 

2. A AEVMM deve emitir orientações, até 
...*, dirigidas às autoridades competentes, 
em conformidade com o artigo 16.° do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010, sobre os 
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tipos de medidas e sanções administrativas 
e o nível das sanções pecuniárias 
administrativas.

tipos de medidas e sanções administrativas 
e o nível das sanções pecuniárias 
administrativas.
__________________

* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 175
Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente artigo não prejudica a 
capacidade das autoridades competentes 
para aplicarem sanções penais, desde que 
para tal estejam habilitadas pelo direito 
nacional. A determinação do tipo e do 
nível de sanções administrativas 
suplementares deve ter em conta as 
sanções penais impostas.

Or. en

Alteração 176
Proposta de diretiva
Artigo 78

Texto da Comissão Alteração

Artigo 78.º Suprimido
Apresentação de informações à AEVMM 
em relação a sanções
1. Os Estados-Membros devem fornecer 
anualmente à AEVMM informações 
agregadas sobre todas as medidas ou 
sanções administrativas impostas em 
conformidade com o artigo 73.º. A 
AEVMM publica essas informações num 
relatório anual.
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2. Caso a autoridade competente torne 
pública uma medida ou uma sanção 
administrativa, deve, simultaneamente, 
comunicar o fato à AEVMM. Quando 
uma medida ou sanção administrativa 
publicada diz respeito a uma empresa de 
investimento, a AEVMM deve acrescentar 
uma referência à sanção publicada no 
registo da empresa de investimento, nos 
termos do artigo 5.º, n.º 3.
3. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de execução relativas aos 
procedimentos e formulários para a 
apresentação de informações, tal como 
referido no presente artigo.
É atribuída à Comissão competência para 
adotar as normas técnicas de execução a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos do artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º 1095/2010.
A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até [XX].

Or. en

Alteração 177
Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes e todas as 
pessoas que trabalhem ou tenham 
trabalhado para as autoridades competentes 
ou para as entidades em quem estas tenham 
delegado funções nos termos do artigo 69.º, 
n.º 2, bem como os revisores de contas ou 
os peritos mandatados pelas autoridades 
competentes, estejam obrigados ao segredo 
profissional. Não devem ser divulgadas 
quaisquer informações confidenciais que 
recebam no exercício das suas funções, 
exceto sob forma resumida ou agregada, 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes e todas as 
pessoas que trabalhem ou tenham 
trabalhado para as autoridades competentes 
ou para as entidades em quem estas tenham 
delegado funções nos termos do artigo 69.º, 
n.º 2, bem como os revisores de contas ou 
os peritos mandatados pelas autoridades 
competentes, estejam obrigados ao segredo 
profissional. Não devem ser divulgadas 
quaisquer informações confidenciais que 
recebam no exercício das suas funções, 
exceto sob forma resumida ou agregada, 
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que impeça a identificação individual das 
empresas de investimento, operadores de 
mercado, mercados regulamentados ou 
qualquer outra pessoa, ressalvados os 
requisitos do direito penal nacional ou as 
restantes disposições da presente diretiva.

que impeça a identificação individual das 
empresas de investimento, operadores de 
mercado, mercados regulamentados ou 
qualquer outra pessoa, ressalvados os 
requisitos do direito penal nacional ou as 
restantes disposições da presente diretiva 
ou do Regulamento (UE) n.º …/… 
[MiFIR].

Or. en

Alteração 178
Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo dos requisitos do direito 
penal nacional, as autoridades 
competentes, os organismos ou as pessoas 
singulares ou coletivas que não sejam 
autoridades competentes que recebam 
informações confidenciais ao abrigo da 
presente diretiva apenas as podem utilizar, 
no caso das autoridades competentes, no 
cumprimento das suas obrigações e para o 
desempenho das suas funções no âmbito da 
presente diretiva ou, no caso de outras 
autoridades, organismos ou pessoas 
singulares ou coletivas, para os efeitos para 
os quais essas informações lhes tenham 
sido facultadas e/ou no contexto de 
processos administrativos ou judiciais 
relacionados especificamente com o 
desempenho dessas funções. No entanto, 
sempre que a autoridade competente ou 
outra autoridade, organismo ou pessoa que 
comunica as informações dê o seu 
consentimento, a autoridade que recebe as 
informações poderá utilizá-las para outros 
fins.

3. Sem prejuízo dos requisitos do direito 
penal nacional, as autoridades 
competentes, os organismos ou as pessoas 
singulares ou coletivas que não sejam 
autoridades competentes que recebam 
informações confidenciais ao abrigo da 
presente diretiva ou do Regulamento (UE) 
n.º …/… [MiFIR] apenas as podem 
utilizar, no caso das autoridades 
competentes, no cumprimento das suas 
obrigações e para o desempenho das suas 
funções no âmbito da presente diretiva ou 
do Regulamento (UE) n.º …/… [MiFIR] 
ou, no caso de outras autoridades, 
organismos ou pessoas singulares ou 
coletivas, para os efeitos para os quais 
essas informações lhes tenham sido 
facultadas e/ou no contexto de processos 
administrativos ou judiciais relacionados 
especificamente com o desempenho dessas 
funções. No entanto, sempre que a 
autoridade competente ou outra autoridade, 
organismo ou pessoa que comunica as 
informações dê o seu consentimento, a 
autoridade que recebe as informações 
poderá utilizá-las para outros fins.

Or. en
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Alteração 179
Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações confidenciais recebidas, 
trocadas e transmitidas ao abrigo da 
presente diretiva ficam sujeitas às 
condições de segredo profissional 
estabelecidas no presente artigo. No 
entanto, o presente artigo não obsta a que 
as autoridades competentes troquem ou 
transmitam informações confidenciais ao 
abrigo da presente diretiva, ou de outras 
diretivas aplicáveis às empresas de 
investimento, instituições de crédito, 
fundos de pensões, OICVM, intermediários 
de seguros e resseguros, empresas de 
seguros, mercados regulamentados, 
operadores de mercado ou outras pessoas, 
se para tanto tiverem o consentimento da 
autoridade competente, ou de outra 
autoridade, organismo ou pessoa singular 
ou coletiva que tenha comunicado as 
informações.

4. As informações confidenciais recebidas, 
trocadas e transmitidas ao abrigo da 
presente diretiva ou do Regulamento (UE) 
n.º …/… [MiFIR] ficam sujeitas às 
condições de segredo profissional 
estabelecidas no presente artigo. No 
entanto, o presente artigo não obsta a que 
as autoridades competentes troquem ou 
transmitam informações confidenciais ao 
abrigo da presente diretiva ou do 
Regulamento (UE) n.º …/… [MiFIR], ou 
de outras diretivas ou regulamentos
aplicáveis às empresas de investimento, 
instituições de crédito, fundos de pensões, 
OICVM, intermediários de seguros e 
resseguros, empresas de seguros, mercados 
regulamentados, operadores de mercado ou 
outras pessoas, se para tanto tiverem o 
consentimento da autoridade competente, 
ou de outra autoridade, organismo ou 
pessoa singular ou coletiva que tenha 
comunicado as informações.

Or. en

Alteração 180
Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes de diferentes 
Estados-Membros devem cooperar entre si 
sempre que necessário para os efeitos do 
exercício das funções que lhes são 
atribuídas pela presente diretiva, utilizando 
os seus poderes tal como estabelecidos na 
presente diretiva ou na legislação nacional.

As autoridades competentes de diferentes 
Estados-Membros devem cooperar entre si 
sempre que necessário para os efeitos do 
exercício das funções que lhes são 
atribuídas pela presente diretiva ou nos 
termos do Regulamento (UE) n.º …/… 
[MiFIR], utilizando os seus poderes tal 
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como estabelecidos na presente diretiva, no 
Regulamento (UE) n.º …/… [MiFIR] ou 
na legislação nacional.

Or. en

Alteração 181
Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A fim de facilitar e acelerar a cooperação e, 
em particular, a troca de informações, os 
Estados-Membros devem designar uma 
única autoridade competente como ponto 
de contacto para efeitos da presente 
diretiva. Os Estados-Membros devem 
comunicar à Comissão, à AEVMM e aos 
demais Estados-Membros o nome das 
autoridades que tenham sido designadas 
para receber pedidos de troca de 
informações ou de cooperação nos termos 
do presente número. A AEVMM deve 
publicar no seu sítio Web uma lista de 
todas essas autoridades e mantê-la 
atualizada.

A fim de facilitar e acelerar a cooperação e, 
em particular, a troca de informações, os 
Estados-Membros devem designar uma 
única autoridade competente como ponto 
de contacto para efeitos da presente 
diretiva e do Regulamento (UE) n.º .…/…
[MiFIR]. Os Estados-Membros devem 
comunicar à Comissão, à AEVMM e aos 
demais Estados-Membros o nome das 
autoridades que tenham sido designadas 
para receber pedidos de troca de 
informações ou de cooperação nos termos 
do presente número. A AEVMM deve 
publicar no seu sítio Web uma lista de 
todas essas autoridades e mantê-la 
atualizada.

Or. en

Alteração 182
Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que uma autoridade competente 
tiver motivos justificados para suspeitar de 
que estão a ser ou foram cometidos, no 
território de outro Estado-Membro, atos 
contrários ao disposto na presente diretiva, 
por entidades não sujeitas à sua supervisão, 
deve notificar esse fato de forma tão 

4. Sempre que uma autoridade competente 
tiver motivos justificados para suspeitar de 
que estão a ser ou foram cometidos, no 
território de outro Estado-Membro, atos 
contrários ao disposto na presente diretiva 
ou no Regulamento (UE) n.º .…/…
[MiFIR], por entidades não sujeitas à sua 
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específica quanto possível à autoridade 
competente do outro Estado-Membro e à 
AEVMM . A autoridade competente 
notificada deve tomar as medidas 
adequadas. Deve informar a autoridade 
competente notificadora e a AEVMM do 
resultado dessas medidas e, tanto quanto 
possível, da evolução verificada entretanto. 
O presente número não prejudica as 
competências da autoridade competente 
notificadora.

supervisão, deve notificar esse fato de 
forma tão específica quanto possível à 
autoridade competente do outro Estado-
Membro e à ESMA. A autoridade 
competente notificada deve tomar as 
medidas adequadas. Deve informar a 
autoridade competente notificadora e a 
AEVMM do resultado dessas medidas e, 
tanto quanto possível, da evolução 
verificada entretanto. O presente número 
não prejudica as competências da 
autoridade competente notificadora.

Or. en

Alteração 183
Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

7. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de execução destinadas a 
criar formulários, modelos e procedimentos 
normalizados para os acordos de 
cooperação a que se refere o n.º 2.

8. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de execução destinadas a 
criar formulários, modelos e procedimentos 
normalizados para os acordos de 
cooperação a que se refere o n.º 2.

Or. en

Alteração 184
Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até [31 de dezembro de 2016].

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até …*.

______________
* JO, inserir a data: 18 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en
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Alteração 185
Proposta de diretiva
Artigo 84 – título (novo)

Texto da Comissão Alteração

Cooperação entre autoridades 
competentes nas atividades de supervisão 
para verificações ou investigações in loco 

Or. en

Alteração 186
Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [31 de dezembro de 
2016].

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até …*.

______________
* JO, inserir a data: 18 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 187
Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até [31 de dezembro de 2016].

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até …*.

______________
* JO, inserir a data: 18 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.
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Or. en

Alteração 188
Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros que tenham sido 
designadas como pontos de contacto para 
efeitos da presente diretiva, nos termos do 
artigo 83.º, n.º 1, devem proceder de 
imediato à transmissão mútua das 
informações solicitadas de modo a que as 
autoridades competentes, designadas nos 
termos do artigo 69.º, n.º 1, exerçam as 
respetivas atribuições, especificadas nas 
disposições adotadas em conformidade 
com a presente diretiva.

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros que tenham sido 
designadas como pontos de contacto para 
efeitos da presente diretiva e do 
Regulamento (UE) n.º .…/… [MiFIR], 
nos termos do artigo 83.º, n.º 1, devem 
proceder de imediato à transmissão mútua 
das informações solicitadas de modo a que 
as autoridades competentes, designadas nos 
termos do artigo 69.º, n.º 1, exerçam as 
respetivas atribuições, especificadas nas 
disposições adotadas em conformidade 
com a presente diretiva ou com o 
Regulamento (UE) n.º .…/… [MiFIR].

Or. en

Alteração 189
Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes que, ao abrigo 
da presente diretiva, troquem informações 
com outras autoridades competentes 
podem declarar, ao comunicar as 
informações, que estas não devem ser 
divulgadas sem o seu consentimento 
expresso, caso em que tais informações 
apenas podem ser trocadas para os fins aos 
quais essas autoridades deram o seu 
acordo.

As autoridades competentes que, ao abrigo 
da presente diretiva ou do 
Regulamento (UE) n.º .…/… [MiFIR], 
troquem informações com outras 
autoridades competentes podem declarar, 
ao comunicar as informações, que estas 
não devem ser divulgadas sem o seu 
consentimento expresso, caso em que tais 
informações apenas poderão ser trocadas 
para os fins aos quais essas autoridades 
deram o seu acordo.

Or. en
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Alteração 190
Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até [31 de dezembro de 2016].

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até …*.

______________
* JO, inserir a data: 18 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 191
Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Nem o presente artigo nem os 
artigos 81.º e 92.º obstam a que uma 
autoridade competente transmita à 
AEVMM, ao Comité Europeu do Risco 
Sistémico (a seguir designado «ESRB»), 
aos bancos centrais, ao Sistema Europeu de 
Bancos Centrais e ao Banco Central 
Europeu, enquanto autoridades monetárias, 
e, se for caso disso, a outras autoridades 
públicas competentes em matéria de 
controlo de sistemas de pagamento e de 
liquidação, informações confidenciais 
destinadas ao desempenho das suas 
funções; do mesmo modo, as referidas 
autoridades ou organismos não podem ser 
impedidos de comunicar às autoridades 
competentes as informações de que estas 
possam necessitar para o desempenho das 
suas funções previstas na presente diretiva.

5. Nem o presente artigo nem os 
artigos 81.º e 92.º obstam a que uma 
autoridade competente transmita à 
AEVMM, ao Comité Europeu do Risco 
Sistémico (a seguir designado «ESRB»), 
aos bancos centrais, ao Sistema Europeu de 
Bancos Centrais e ao Banco Central 
Europeu, enquanto autoridades monetárias, 
e, se for caso disso, a outras autoridades 
públicas competentes em matéria de 
controlo de sistemas de pagamento e de 
liquidação, informações confidenciais 
destinadas ao desempenho das suas 
funções; do mesmo modo, as referidas 
autoridades ou organismos não podem ser 
impedidas de comunicar às autoridades 
competentes as informações de que possam 
necessitar para o desempenho das suas 
funções previstas na presente diretiva ou 
no Regulamento (UE) n.º …/… [MiFIR].

Or. en
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Alteração 192
Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) Cooperação, nos termos do artigo 83.º;

Or. en

Alteração 193
Proposta de diretiva
Artigo 87 – n.º 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) Essa investigação, verificação in loco, 
atividade de supervisão ou troca de 
informações for suscetível de prejudicar a 
soberania, a segurança ou a ordem 
pública do Estado-Membro em causa;

Or. en

Alteração 194
Proposta de diretiva
Artigo 88 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até [31 de dezembro de 2016].

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução
até …*.

______________
* JO, inserir a data: 18 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en
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Alteração 195
Proposta de diretiva
Artigo 91 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes facultam 
sem demora à AEVMM todas as 
informações necessárias ao cumprimento 
das suas obrigações previstas na presente 
diretiva, nos termos do artigo 35.º do
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

2. As autoridades competentes facultam 
sem demora à AEVMM todas as 
informações necessárias ao cumprimento 
das suas obrigações previstas na presente 
diretiva e no Regulamento (UE) n.º …/… 
[MiFIR], nos termos do Regulamento 
(UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 196
Proposta de diretiva
Artigo 91-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 91.º-A
Proteção de dados

No que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais efetuado pelos 
Estados-Membros no âmbito da presente 
diretiva e do Regulamento (UE) n.º …/… 
[MiFIR], as autoridades competentes 
devem aplicar o disposto na Diretiva 
95/46/CE e as regras nacionais que a 
aplicam. No que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais efetuado 
pela AEVMM no âmbito da presente 
diretiva e do Regulamento (UE) n.º …/… 
[MiFIR], a AEVMM deve cumprir o 
disposto no Regulamento (CE) 
n.º 45/2001.

Or. en
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Alteração 197
Proposta de diretiva
Artigo 93 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, relativamente ao artigo 
2.º, n.º 3, artigo 4.º, n.ºs 1 e 2, artigo 13.º, 
n.º 1, artigo 16.º, n.º 12, artigo 17.º, n.º 6, 
artigo 23.º, n.º 3, artigo 24.º, n.º 8, artigo 
25.º, n.º 6, artigo 27.º, n.º 7, artigo 28.º, n.º 
3, artigo 30.º, n.º 5, artigo 32.º, n.º 3, artigo 
35.º, n.º 8, artigo 44.º, n.º 4, artigo 51.º, n.º 
7, artigo 52.º, n.º 6, artigo 53.º, n.º 4, artigo
59.º, n.º 3, artigo 60.º, n.º 5, artigo 66.º, n.ºs 
6 e 7, artigo 67.º, n.ºs 3, 7 e 8, artigo 68.º, 
n.º 5, artigo 83.º, n.º 7, e artigo 99.º, n.º 2.

São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, relativamente ao artigo 
2.º, n.º 3, artigo 4.º, n.º 3, artigo 13.º, n.º 1, 
artigo 16.º, n.º 12, artigo 17.º, n.º 6, artigo 
23.º, n.º 3, artigo 24.º, n.º 8, artigo 25.º, n.º 
6, artigo 27.º, n.º 7, artigo 28.º, n.º 3, artigo 
30.º, n.º 5, artigo 32.º, n.º 3, artigo 35.º, n.º 
8, artigo 44.º, n.º 4, artigo 51.º, n.º 7, artigo 
52.º, n.º 6, artigo 53.º, n.º 4, artigo 60.º, n.º 
5, artigo 66.º, n.ºs 6 e 7, artigo 67.º, n.ºs 3, 
7 e 8, artigo 68.º, n.º 5, e artigo 83.º, n.º 7.

Or. en

Alteração 198
Proposta de diretiva
Artigo 94 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 93.º só 
entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
período, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. Esse período 
pode ser prorrogado por mais dois meses
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 2.º, n.º 3, 
artigo 4.º, n.º 3, artigo 13.º, n.º 1, artigo 
16.º, n.º 12, artigo 17.º, n.º 6, artigo 23.º, 
n.º 3, artigo 24.º, n.º 8, artigo 25.º, n.º 6, 
artigo 27.º, n.º 7, artigo 28.º, n.º 3, artigo 
30.º, n.º 5, artigo 32.º, n.º 3, artigo 35.º, n.º 
8, artigo 44.º, n.º 4, artigo 51.º, n.º 7, 
artigo 52.º, n.º 6, artigo 53.º, n.º 4, artigo 
59.º, n.º 3, artigo 60.º, n.º 5, artigo 66.º, 
n.ºs 6 e 7, artigo 67.º, n.ºs 3, 7 e 8, artigo 
68.º, n.º 5, e artigo 83.º, n.º 7, só entram 
em vigor se nem o Parlamento Europeu 
nem o Conselho formularem objeções no 
prazo de três meses a contar da notificação 
do ato a estas duas instituições ou se, antes 
do termo desse período, o Parlamento 
Europeu e o Conselho informarem a 
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Comissão de que não formularão objeções. 
Esse período pode ser prorrogado por mais  
três meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 199
Proposta de diretiva
Artigo 95 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para a adoção de atos de execução nos 
termos dos artigos 41.º e 60.º, a Comissão 
é assistida pelo Comité Europeu dos 
Valores Mobiliários instituído pela Decisão 
2001/528/CE. O referido comité é um 
comité na aceção do Regulamento (UE) n.º 
182/2011.

1. A Comissão é assistida pelo Comité 
Europeu dos Valores Mobiliários instituído 
pela Decisão 2001/528/CE da Comissão. O 
referido comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 200
Proposta de diretiva
Artigo 95 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011, tendo em 
conta o disposto no seu artigo 8.º.

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 201
Proposta de diretiva
Artigo 96 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Antes de terem recorrido [2 anos a 
contar da aplicação da Diretiva relativa 
aos mercados de instrumentos 
financeiros, tal como especificado no 
artigo 97.º], a Comissão, após consulta da 
AEVMM, deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre:

1. Antes de terem decorrido ...*, a 
Comissão, após consulta da AEVMM, 
deve apresentar ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho um relatório sobre:

______________
* JO, inserir a data: 42 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 202
Proposta de diretiva
Artigo 96 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O funcionamento dos sistemas de 
negociação organizados, tendo em conta a 
experiência em matéria de supervisão 
adquirida pelas autoridades competentes, o 
número de OTF autorizados na UE e a sua 
quota de mercado;

a) O funcionamento dos sistemas de 
negociação organizados, tendo em conta a 
experiência em matéria de supervisão 
adquirida pelas autoridades competentes, o 
número de OTF autorizados na UE e a sua 
quota de mercado e, nomeadamente, a 
análise da necessidade de eventuais 
ajustamentos à definição de OTF e da 
continuidade da adequação da gama de 
instrumentos abrangidos pela categoria 
do OTF;

Or. en

Alteração 203
Proposta de diretiva
Artigo 96-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 96.º-A
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Pessoal e recursos da AEVMM
Até …*, a AEVMM avaliará as 
necessidades em pessoal e recursos 
resultantes da assunção dos poderes e 
deveres decorrentes da presente diretiva e 
do Regulamento (UE) n.º …/… [MiFIR] e 
apresentará um relatório sobre o assunto 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.
______________
* JO, inserir a data: 18 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 204
Proposta de diretiva
Artigo 97 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros adotam e publicam, 
o mais tardar em [….], as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros comunicam de imediato 
à Comissão o texto dessas disposições, 
bem como um quadro de correspondência 
entre essas disposições e a presente 
diretiva.

Os Estados-Membros adotam e publicam, 
até ...*, as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento aos 
artigos 1.º a 5.º, 7.º, 9.º, 10.º, 13.º a 25.º, 
27.º a 32.º, 34.º a 37.º, 39.º, 41.º a 46.º, 
48.º, 51.º a 54.º, 59.º a 69.º-A, 71.º a 77.º, 
79.º, 80.º, 83.º, 84.º, 85.º, 87.º a 90.º, 92.º a 
99.º e aos anexos I e II [lista de todos os 
artigos objeto de alterações de fundo 
relativamente à Diretiva 2004/39/CE]. Os 
Estados-Membros comunicam de imediato 
à Comissão o texto dessas disposições, 
bem como um quadro de correspondência 
entre essas disposições e a presente 
diretiva.

______________
* JO, inserir a data: Dois anos após a 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva.

Or. en
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Alteração 205
Proposta de diretiva
Artigo 97 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas disposições a partir de […], com 
exceção das disposições que transpõem o 
artigo 67.º, n.º 2, que são aplicáveis após
[dois anos de aplicação relativamente ao 
resto da diretiva].

Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas disposições a partir de ...*, com 
exceção das disposições que transpõem o 
artigo 67.º, n.º 2, que são aplicáveis a 
partir de ...**.

______________
* JO, inserir a data: 30 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.
** JO, inserir a data: 42 meses após a 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 206
Proposta de diretiva
Artigo 98

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2004/39/CE, juntamente com 
as suas alterações sucessivas, é revogada 
com efeitos a partir de […]. As referências 
à Diretiva 2004/39/CE ou à Diretiva 
93/22/CEE devem entender-se como 
referências à presente diretiva. As 
referências aos termos definidos na 
Diretiva 2004/39/CE ou na Diretiva 
93/22/CEE, ou aos respetivos artigos, 
devem entender-se como referências aos 
termos equivalentes definidos na presente 
diretiva ou aos seus artigos.

A Diretiva 2004/39/CE, com as alterações 
que lhe foram introduzidas pelos atos 
referidos na parte A do anexo II-A, é 
revogada com efeitos a partir de …*, sem 
prejuízo das obrigações dos 
Estados-Membros no que respeita aos 
prazos de transposição para o direito 
nacional da Diretiva 2004/39/CE, 
indicados na parte B do anexo II-A da 
presente diretiva. As referências à Diretiva 
2004/39/CE ou à Diretiva 93/22/CEE 
devem entender-se como referências à 
presente diretiva ou ao Regulamento (UE) 
n.º …/… [MiFIR] e devem ser 
interpretadas de acordo com os quadros 
de correspondência das partes A e B, 
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respetivamente, do anexo II-B. As 
referências aos termos definidos na 
Diretiva 2004/39/CE ou na Diretiva 
93/22/CEE, ou aos respetivos artigos, 
devem entender-se como referências aos 
termos equivalentes definidos na presente 
diretiva ou aos seus artigos.

______________
* JO, inserir a data: 30 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 207
Proposta de diretiva
Artigo 99 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas existentes de países 
terceiros podem continuar a prestar 
serviços e a realizar atividades nos 
Estados-Membros, em conformidade com 
os regimes nacionais, até [4 anos após a 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva].

1. As instituições financeiras de países 
terceiros podem prestar serviços e realizar 
atividades, através de uma sucursal, nos 
Estados-Membros, em conformidade com 
os regimes nacionais, até a Comissão 
adotar uma decisão relativa ao país 
terceiro em causa, nos termos do 
artigo 41.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 208
Proposta de diretiva
Artigo 99 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, a fim de prorrogar o 
período de aplicação do n.º 1, tendo em 
conta as decisões de equivalência já 
adotadas pela Comissão em conformidade 
com o artigo 41.º, n.º 3, e a evolução 

Suprimido
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prevista no quadro regulamentar e de 
supervisão de países terceiros.

Or. en

Alteração 209
Proposta de diretiva
Anexo I – Secção C – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Opções, futuros, swaps, contratos a 
prazo de taxa de juro e quaisquer outros 
contratos derivados relativos a valores 
mobiliários, divisas, taxas de juro ou de 
rendibilidades, licenças de emissão ou 
outros instrumentos derivados, índices 
financeiros ou indicadores financeiros que 
possam ser liquidados mediante uma 
entrega física ou um pagamento em 
dinheiro;

(4) Opções, futuros, swaps, contratos a 
prazo de taxa de juro e quaisquer outros 
contratos derivados relativos a valores 
mobiliários, divisas, taxas de juro ou de 
rendibilidades ou outros instrumentos 
derivados, índices financeiros ou 
indicadores financeiros que possam ser 
liquidados mediante uma entrega física ou 
um pagamento em dinheiro;

Or. en

Alteração 210
Proposta de diretiva
Anexo I – Secção C – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Opções, futuros, swaps, contratos a 
prazo de taxa de juro e quaisquer outros 
contratos de derivados relativos a variáveis 
climáticas, tarifas de fretes, taxas de 
inflação ou quaisquer outras estatísticas 
económicas oficiais, que devam ser 
liquidados em dinheiro ou possam ser 
liquidados em dinheiro por opção de uma 
das partes, exceto devido a incumprimento 
ou outro fundamento para rescisão, bem 
como quaisquer outros contratos de 
derivados relativos a ativos, direitos, 
obrigações, índices e indicadores não 
mencionados na presente secção e que 

(10) Opções, futuros, swaps, contratos a 
prazo de taxa de juro e quaisquer outros 
contratos de derivados relativos a variáveis 
climáticas, tarifas de fretes, licenças de 
emissão, taxas de inflação ou quaisquer 
outras estatísticas económicas oficiais, que 
devam ser liquidados em dinheiro ou 
possam ser liquidados em dinheiro por 
opção de uma das partes, exceto devido a 
incumprimento ou outro fundamento para 
rescisão, bem como quaisquer outros 
contratos de derivados relativos a ativos, 
direitos, obrigações, índices e indicadores 
não mencionados na presente secção e que 
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tenham as mesmas características de outros 
instrumentos financeiros derivados, tendo 
em conta, nomeadamente, se são 
negociados num mercado regulamentado, 
num OTF  ou num MTF, se são 
compensados e liquidados através de 
câmaras de compensação reconhecidas ou 
se estão sujeitos ao controlo regular do 
saldo da conta margem;

tenham as mesmas características de outros 
instrumentos financeiros derivados, tendo 
em conta, nomeadamente, se são 
negociados num mercado regulamentado, 
num OTF ou num MTF, se são 
compensados e liquidados através de 
câmaras de compensação reconhecidas ou 
se estão sujeitos ao controlo regular do 
saldo da conta margem;

Or. en

Alteração 211
Proposta de diretiva
Anexo I – Secção C – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A) Especificações suplementares 
relativas aos pontos 7 e 10
1. Para efeitos do ponto 7, um contrato 
que não constitua um contrato a contado 
na aceção do n.º 2 do presente artigo e 
que não se encontre abrangido pelo n.º 4 
será considerado como tendo as 
características de outros instrumentos 
financeiros derivados e como não tendo 
uma finalidade comercial, se satisfizer as 
seguintes condições:
a) O contrato respeita um dos seguintes 
conjuntos de critérios:
i) É negociado numa estrutura de 
negociação de um país terceiro que 
desempenha uma função semelhante a 
um mercado regulamentado, a um MTF 
ou a um OTF;
ii) Está expressamente previsto que seja 
negociado ou esteja sujeito às regras de 
um mercado regulamentado, de um MTF, 
de um OTF ou de uma tal estrutura de 
negociação de um país terceiro;
Está expressamente previsto que seja 
equivalente a um contrato negociado num 
mercado regulamentado, num MTF, num 
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OTF ou numa tal estrutura de negociação 
de um país terceiro;
b) O contrato é compensado numa
câmara de compensação ou noutra 
entidade com as mesmas funções de 
contraparte central, ou existem acordos 
quanto ao pagamento ou à prestação de 
margens relativamente ao contrato;
c) Trata-se de um contrato normalizado 
em que, em especial, o preço, o lote, a 
data de entrega ou outras condições são 
determinados principalmente por 
referência a preços publicados 
regularmente, a lotes harmonizados ou a 
datas de entrega normalizadas.
2. Para efeitos do n.º 1, por contrato a 
contado entende-se um contrato relativo à 
venda de uma mercadoria, ativo ou 
direito, de acordo com o qual a entrega é 
prevista para um período que será o mais 
longo dos seguintes períodos:
a) Dois dias de negociação;
b) O período geralmente aceite no 
mercado para essa mercadoria, ativo ou 
direito a título de período de entrega 
normalizado.
No entanto, um contrato não constitui um 
contrato a contado se, independentemente 
das suas condições expressas, se verificar 
um entendimento entre as partes no 
sentido de a entrega do instrumento 
subjacente dever ser adiada e não ser 
realizada no período mencionado no 
primeiro parágrafo.
3. Para efeitos do ponto 10, um contrato 
de derivados que tenha um instrumento 
subjacente referido na presente secção é 
considerado como tendo as características 
de outros instrumentos financeiros 
derivados se satisfizer uma das seguintes 
condições:
a) O contrato é liquidado em numerário 
ou pode ser liquidado em numerário por 
opção de uma ou mais partes, por uma 



PR\895700PT.doc 119/140 PE485.882v01-00

PT

razão diferente da insolvência ou de outro 
acontecimento que determina a rescisão;
b) O contrato é negociado num mercado 
regulamentado, num MTF ou num OTF;
c) As condições previstas no n.º 1 estão 
satisfeitas relativamente a esse contrato.
4. Para efeitos do ponto 7, considera-se 
que um contrato tem uma finalidade 
comercial e não tem as características de 
outros instrumentos financeiros 
derivados, para efeitos dos pontos 7 e 10, 
se for concluído com ou por um operador 
ou administrador de uma rede de 
transmissão de energia, um mecanismo de 
ajustamento dos fluxos de energia ou uma 
rede de oleodutos, e se for necessário 
manter o equilíbrio entre a oferta e a 
procura de energia num determinado 
momento.
5. Além dos tipos de contratos de 
derivados referidos no ponto 10, um 
contrato de derivados relativo a qualquer 
um dos elementos seguidamente 
apresentados será abrangido pelo ponto 
10 se satisfizer os critérios nele previstos e 
no n.º 3:
a) Largura de banda das 
telecomunicações;
b) Capacidade de armazenamento de 
mercadorias;
c) Capacidade de transmissão ou 
transporte de mercadorias, inclusive por 
cabo, oleoduto ou outro meio;
d) Uma atribuição, crédito, autorização, 
direito ou ativo análogo diretamente 
relacionado com o fornecimento, a 
distribuição ou o consumo de energia com 
origem em fontes renováveis;
e) Uma variável geológica, ambiental ou 
uma outra variável física;
f) Qualquer outro ativo ou direito de 
natureza fungível, que não um direito a 
receber um serviço suscetível de ser 
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transferido;
g) Um índice ou medida relacionada com 
o preço, o valor ou o volume das 
transações de qualquer ativo, direito, 
serviço ou obrigação.

Or. en

Alteração 212
Proposta de diretiva
Anexo II – parte II – ponto II.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem adotar 
critérios específicos para a apreciação da 
competência e conhecimentos financeiros 
das autarquias e das autoridades públicas 
locais que pretendem ser tratadas como 
clientes profissionais. Estes critérios 
podem ser alternativos ou complementares 
em relação aos constantes do parágrafo 
anterior.

Os Estados-Membros devem adotar 
critérios específicos para a apreciação da 
competência e conhecimentos financeiros 
das autarquias e das autoridades públicas 
locais que pretendem ser tratadas como 
clientes profissionais. Estes critérios 
podem ser alternativos ou complementares 
em relação aos constantes do parágrafo 
anterior.

Or. en

Alteração 213
Proposta de diretiva
Anexo II-A – parte A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Anexo II-A
Parte A

Diretiva revogada com a lista das suas 
sucessivas alterações (referidas no 
artigo 98.º)
Diretiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho (JO L 145 de 
30.4.2004, p. 1).
Diretiva 2006/31/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de abril 
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de 2006, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros, no que diz 
respeito a certos prazos (JO L 114 
de 27.4.2006, p. 60).
Diretiva 2007/44/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de setembro 
de 2007, relativa às normas processuais e 
critérios para a avaliação prudencial das 
aquisições e dos aumentos de 
participações em entidades do setor 
financeiro (JO L 247 de 21.9.2007, p. 1)
Diretiva 2008/10/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de março 
de 2008, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros, no que diz 
respeito às competências de execução 
atribuídas à Comissão (JO L 76 de 
19.3.2008, p. 33)
Diretiva 2010/78/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de 
novembro de 2010, relativa às 
competências da Autoridade Europeia de 
Supervisão (Autoridade Bancária 
Europeia), da Autoridade Europeia de 
Supervisão (Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma) e da Autoridade Europeia de 
Supervisão (Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados) 
(JO L 331 de 15.12.2010, p. 120)

Or. en

Alteração 214
Proposta de diretiva
Anexo II-A – parte B (nova)
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Texto da Comissão

Alteração do Parlamento

Parte B

Lista dos prazos de transposição para o direito nacional (referidos no artigo 98.º)

Diretiva 2004/39/CE
Prazo de transposição 31 de janeiro de 2007

Prazo de execução 1 de novembro de 2007

Or. en

Alteração 215
Proposta de diretiva
Anexo II-B – título (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quadros de correspondência

Or. en

Alteração 216
Proposta de diretiva
Anexo II-B – parte A (nova)

Texto da Comissão

Alteração do Parlamento

Parte A

Presente diretiva Diretiva 2004/39/CE
Artigo 1.º, n.º 1 Artigo 1.º, n.º 1
Artigo 1.º, n.º 2
Artigo 1.º, n.º 3 Artigo 1.º, n.º 2
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Artigo 2.º Artigo 2.º
Artigo 3.º, n.ºs 1 e 2 Artigo 3.º, n.ºs 1 e 2
Artigo 3.º, n.ºs 3 e 4
Artigo 4.º, n.º 1
Artigo 4.º, n.º 2 Artigo 4.º, n.º 1
Artigo 4.º, n.º 3 Artigo 4.º, n.º 2
Artigo 5.º Artigo 5.º
Artigo 6.º Artigo 6.º
Artigo 7.º, n.ºs 1, 2, 3 e 4 Artigo 7.º, n.ºs 1, 2, 3 e 4
Artigo 7.º, n.º 5 Artigo 7.º, n.º 4
Artigo 8.º Artigo 8.º
Artigo 9.º, n.ºs 1, 2, 3 e 4 Artigo 9.º, n.º 1
Artigo 9.º, n.º 5 Artigo 9.º, n.º 2
Artigo 9.º, n.º 6
Artigo 9.º, n.º 7 Artigo 9.º, n.º 3
Artigo 9.º, n.º 8 Artigo 9.º, n.º 4
Artigo 10.º, n.ºs 1 e 2 Artigo 10.º, n.ºs 1 e 2
Artigo 10.º, n.º 3
Artigo 11.º, n.º 1 Artigo 10.º, n.º 3
Artigo 11.º, n.º 2 Artigo 10.º, n.º 4
Artigo 11.º, n.º 3 Artigo 10.º, n.º 5
Artigo 11.º, n.º 4 Artigo 10.º, n.º 6
Artigo 12.º Artigo 10.º-A
Artigo 13.º Artigo 10.º-B
Artigo 14.º Artigo 11.º
Artigo 15.º Artigo 12.º
Artigo 16.º, n.ºs 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Artigo 13.º, n.ºs 1, 2, 3, 4, 5 e 6
Artigo 16.º, n.º 7
Artigo 16.º, n.º 8 Artigo 13.º, n.º 7
Artigo 16.º, n.º 9 Artigo 13.º, n.º 8
Artigo 16.º, n.º 10
Artigo 16.º, n.º 11 Artigo 13.º, n.º 9
Artigo 16.º, n.º 12 Artigo 13.º, n.º 10
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Artigo 17.º
Artigo 18.º, n.ºs 1 e 2 Artigo 14.º, n.ºs 1 e 2
Artigo 18.º, n.º 3 Artigo 14.º, n.º 4
Artigo 18.º, n.º 4 Artigo 14.º, n.º 5
Artigo 18.º, n.º 5 Artigo 14.º, n.º 6
Artigo 18.º, n.º 6 Artigo 14.º, n.º 7
Artigo 18.º, n.ºs 7 e 8
Artigo 19.º
Artigo 20.º
Artigo 21.º Artigo 16.º
Artigo 22.º Artigo 17.º
Artigo 23.º Artigo 18.º
Artigo 24.º, n.ºs 1, 2 e 3 Artigo 19.º, n.ºs 1, 2 e 3
Artigo 24.º, n.º 4 Artigo 19.º, n.º 9
Artigo 24.º, n.º 5
Artigo 24.º, n.º 6
Artigo 24.º, n.º 7
Artigo 24.º, n.º 8
Artigo 25.º, n.º 1 Artigo 19.º, n.º 4
Artigo 25.º, n.º 2 Artigo 19.º, n.º 5
Artigo 25.º, n.º 3 Artigo 19.º, n.º 6
Artigo 25.º, n.º 4 Artigo 19.º, n.º 7
Artigo 25.º, n.º 5 Artigo 19.º, n.º 8
Artigo 25.º, n.º 6 Artigo 19.º, n.º 10
Artigo 25.º, n.º 7
Artigo 26.º Artigo 20.º
Artigo 27.º, n.º 1 Artigo 21.º, n.º 1
Artigo 27.º, n.º 2
Artigo 27.º, n.º 3 Artigo 21.º, n.º 2
Artigo 27.º, n.º 4 Artigo 21.º, n.º 3
Artigo 27.º, n.º 5 Artigo 21.º, n.º 4
Artigo 27.º, n.º 6 Artigo 21.º, n.º 5
Artigo 27.º, n.º 7 Artigo 21.º, n.º 6
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Artigo 27.º, n.º 8
Artigo 28.º Artigo 22.º
Artigo 29.º Artigo 23.º
Artigo 30.º Artigo 24.º
Artigo 31.º Artigo 26.º
Artigo 32.º
Artigo 33.º
Artigo 34.º
Artigo 35.º
Artigo 36.º, n.ºs 1, 2, 3 e 4 Artigo 31.º, n.ºs 1, 2, 3 e 4
Artigo 36.º, n.º 5
Artigo 36.º, n.º 6 Artigo 31.º, n.º 5
Artigo 36.º, n.º 7 Artigo 31.º, n.º 6
Artigo 36.º, n.ºs 8 e 9 Artigo 31.º, n.º 7
Artigo 37.º, n.ºs 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Artigo 32.º, n.ºs 1, 2, 3, 4, 5 e 6
Artigo 37.º, n.º 7
Artigo 37.º, n.º 8 Artigo 32.º, n.º 7
Artigo 37.º, n.º 9 Artigo 32.º, n.º 8
Artigo 37.º, n.º 10 Artigo 32.º, n.º 9
Artigo 37.º, n.º 11 Artigo 32.º, n.º 10
Artigo 38.º Artigo 33.º
Artigo 39.º Artigo 34.º
Artigo 40.º Artigo 35.º
Artigo 41.º
Artigo 42.º
Artigo 43.º
Artigo 44.º
Artigo 45.º
Artigo 46.º
Artigo 47.º Artigo 36.º
Artigo 48.º Artigo 37.º
Artigo 49.º Artigo 38.º
Artigo 50.º Artigo 39.º
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Artigo 51.º
Artigo 52.º Artigo 40.º
Artigo 53.º, n.ºs 1 e 2 Artigo 41.º, n.ºs 1 e 2
Artigo 53.º, n.ºs 3 e 4
Artigo 54.º
Artigo 55.º Artigo 42.º
Artigo 56.º Artigo 43.º
Artigo 57.º Artigo 46.º
Artigo 58.º Artigo 47.º
Artigo 59.º
Artigo 60.º
Artigo 61.º
Artigo 62.º
Artigo 63.º
Artigo 64.º
Artigo 65.º
Artigo 66.º
Artigo 67.º
Artigo 68.º
Artigo 69.º Artigo 48.º
Artigo 70.º Artigo 49.º
Artigo 71.º, n.ºs 1 e 2 Artigo 50.º, n.ºs 1 e 2
Artigo 71.º, n.ºs 3 e 4
Artigo 72.º
Artigo 73.º, n.º 1 Artigo 51.º, n.º 1
Artigo 73.º, n.º 2
Artigo 73.º, n.º 3 Artigo 51.º, n.º 4
Artigo 73.º, n.º 4 Artigo 51.º, n.º 5
Artigo 73.º, n.º 5 Artigo 51.º, n.º 6
Artigo 74.º
Artigo 75.º
Artigo 76.º
Artigo 77.º
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Artigo 78.º
Artigo 79.º Artigo 52.º
Artigo 80.º Artigo 53.º
Artigo 81.º Artigo 54.º
Artigo 82.º Artigo 55.º
Artigo 83.º, n.ºs 1, 2, 3 e 4 Artigo 56.º, n.ºs 1, 2, 3 e 4
Artigo 83.º, n.ºs 5 e 6
Artigo 83.º, n.º 7 Artigo 56.º, n.º 5
Artigo 83.º, n.º 8 Artigo 56.º, n.º 6
Artigo 84.º Artigo 57.º
Artigo 85.º Artigo 58.º
Artigo 86.º Artigo 58.º-A
Artigo 87.º Artigo 59.º
Artigo 88.º Artigo 60.º
Artigo 89.º Artigo 61.º
Artigo 90.º Artigo 62.º
Artigo 91.º Artigo 62.º-A
Artigo 92.º Artigo 63.º
Artigo 93.º
Artigo 94.º
Artigo 95.º
Artigo 96.º Artigo 65.º
Artigo 97.º Artigo 70.º
Artigo 98.º
Artigo 99.º Artigo 71.º
Artigo 100.º Artigo 72.º
Artigo 101.º Artigo 73.º
Anexo I Anexo I
Anexo II Anexo II

Or. en
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Alteração 217
Proposta de diretiva
Anexo II-B – parte B (nova)

Texto da Comissão

Alteração do Parlamento
Parte B

Regulamento (UE) n.º .../... [MiFIR]. Diretiva 2004/39/CE
Artigo 1.º
Artigo 2.º Artigo 4.º
Artigo 3.º, n.º 1 Artigo 29.º, n.º 1, artigo 44.º, n.º 1
Artigo 3.º, n.º 2 Artigo 44.º, n.º 1
Artigo 4.º, n.º 1 Artigo 29.º, n.º 2, artigo 44.º, n.º 2
Artigo 4.º, n.º 2
Artigo 4.º, n.º 3 Artigo 29.º, n.º 3, artigo 44.º, n.º 3
Artigo 4.º, n.º 4
Artigo 5.º, n.º 1 Artigo 30.º, n.º 1, artigo 45.º, n.º 1
Artigo 5.º, n.º 2 Artigo 45.º, n.º 1
Artigo 6.º, n.º 1 Artigo 30.º, n.º 2, artigo 45.º, n.º 2
Artigo 6.º, n.º 2 Artigo 30.º, n.º 3, artigo 45.º, n.º 3
Artigo 7.º
Artigo 8.º
Artigo 9.º
Artigo 10.º
Artigo 11.º
Artigo 12.º Artigo 28.º, artigo 30.º 
Artigo 45.º
Artigo 13.º Artigo 27.º, n.ºs 1 e 2
Artigo 14.º, n.ºs 1, 2, 3 e 4 Artigo 27.º, n.º 3
Artigo 14.º, n.º 5 Artigo 27.º, n.º 7
Artigo 14.º, n.º 6
Artigo 15.º Artigo 27.º, n.º 4
Artigo 16.º, n.º 1 Artigo 27.º, n.º 5
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Artigo 16.º, n.º 2 Artigo 27.º, n.º 6
Artigo 16.º, n.º 3 Artigo 27.º, n.º 7
Artigo 17.º
Artigo 18.º
Artigo 19.º Artigo 28.º
Artigo 20.º
Artigo 21.º Artigo 25.º, n.º 1
Artigo 22.º, n.º 1 Artigo 25.º, n.º 2
Artigo 22.º, n.º 2
Artigo 23.º, n.ºs 1 e 2 Artigo 25.º, n.º 3
Artigo 23.º, n.º 3 Artigo 25.º, n.º 4
Artigo 23.º, n.º 4
Artigo 23.º, n.º 5
Artigo 23.º, n.º 6 Artigo 25.º, n.º 5
Artigo 23.º, n.º 7 Artigo 25.º, n.º 6
Artigo 23.º, n.º 8 Artigo 25.º, n.º 7
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

A revisão da Diretiva relativa aos mercados de instrumentos financeiros (MiFID) deve ser 
vista no contexto da reação da UE à crise financeira. A Diretiva MiFID I (2004/39/CE) foi 
aplicada em 1 de novembro 2007, substituindo a Diretiva relativa aos serviços de 
investimento (DSI). Foi complementada por um regulamento de execução (CE n.º 1287/2006) 
e por uma diretiva de execução (2006/73/CE). 

Duas razões principais justificam esta revisão apenas cinco anos depois da aplicação da 
Diretiva MiFID I: a situação do mercado alterou-se com os progressos técnicos, os novos 
intervenientes no mercado e o desenvolvimento de estratégias de negociação mais complexas. 
Além disso, em resposta à crise financeira, a diretiva MiFID necessita de ser revista para 
reduzir o risco sistémico e assegurar a estabilidade dos mercados financeiros, bem como a 
proteção adequada dos investidores. Assim, em 20 de outubro de 2011, a Comissão Europeia 
apresentou uma proposta de regulamento e uma proposta de diretiva que, em conjunto, 
substituiriam a Diretiva 2004/39/CE.

O Parlamento Europeu lançou uma consulta que deu a todas as partes interessadas a 
oportunidade de apresentarem as suas observações. A fim de assegurar a sua total 
transparência, as 193 respostas foram publicadas no sítio Web da Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários (ECON) do Parlamento Europeu. Além disso, o relator apresentou 
três documentos de trabalhos em jeito de síntese da Diretiva MiFID I e para identificar alguns 
aspetos essenciais das propostas da Comissão.

Dado a revisão da Diretiva MiFID constituir um passo importante no sentido da transparência 
e da eficiência dos mercados financeiros na União Europeia, o relator saúda as propostas da 
Comissão em geral, fato que constituiu um dos principais aspetos referidos pelo Parlamento 
na sua Resolução de 14 de dezembro de 2010 sobre a regulação da negociação dos 
instrumentos financeiros - «dark pools», etc. (2010/2075(INI)). Na sua resolução, o 
Parlamento solicitou, designadamente, um aprofundamento da investigação da negociação de 
alta frequência e da adequação dos requisitos de transparência existentes para as plataformas 
de negociação. Embora tenha saudado o objetivo global da Comissão de garantir que todas as 
negociações organizadas tivessem lugar em plataformas de negociação regulamentadas, o 
relator lamenta que a Comissão não tenha tido em consideração um dos principais aspetos 
suscitados na resolução do Parlamento, que preconizava que não se devia introduzir uma nova 
categoria de plataformas de negociação, mas sim adaptar os requisitos aplicáveis às 
plataformas de execução introduzidas pela Diretiva MiFID I: mercados regulamentados (MR), 
sistemas de negociação multilateral (MTF) e internalizadores sistemáticos (IS).

Posição do relator

O relator apoia a proposta da Comissão no sentido de alargar o âmbito de aplicação das 
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regras da Diretiva MiFID e limitar as isenções, visto ser favorável ao preenchimento de todas 
as lacunas existentes no quadro regulamentar, de modo a que não haja partes do mercado sem 
regulamentação. A fim de garantir a não utilização abusiva das isenções, o relator propõe uma 
obrigação de prestação de informações para que as pessoas expliquem os motivos pelos quais 
a sua atividade é acessória da atividade principal. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação destinados a especificar mais pormenorizadamente os 
critérios de determinação das atividades acessórias.

A Comissão reforça o quadro regulamentar em matéria de proteção dos investidores, de 
modo a que sejam facultadas melhores informações aos clientes sobre os serviços e a 
execução das suas ordens. O relator apoia este objetivo. No entanto, não é favorável à nova 
obrigação proposta de especificar se a consultoria de investimento é independente e se baseia 
numa análise mais ampla ou restrita do mercado, porquanto restringir a utilização do termo 
“independente” pode fazer recair uma conotação negativa sobre outras formas de consultoria. 
Deste modo, o relator optou por uma redação mais neutra, propondo que os clientes sejam 
informados, antes da prestação do serviço de consultoria de investimento, sobre se houve 
lugar a pagamentos de terceiros e se a consultoria prestada incide sobre um número limitado 
de instrumentos. Os clientes devem igualmente ser informados sobre a frequência da 
avaliação periódica da adequação dos instrumentos financeiros. Os gestores de carteiras não 
devem ser proibidos de aceitar incentivos, mas a aceitação de incentivos deve ser totalmente 
transparente e o cliente deve ser informado sobre a mesma antes do acordo. Além disso, o 
relator introduz a nova obrigação de as empresas de investimento deverem, ao conceber um 
novo produto, especificar um grupo-alvo na categoria de clientes não profissionais ou 
profissionais e garantir que esse produto se destina a satisfazer as necessidades desses clientes 
e a ser comercializado junto de clientes do grupo-alvo em causa. Por fim, o relator entende 
que as informações que tenham de ser obtidas sobre os clientes devem também incluir 
informações sobre o nível de tolerância ao risco dos clientes.

No que respeita à manutenção de registos, a Comissão propõe que estes devem também 
incluir a gravação de conversas telefónicas ou comunicações eletrónicas. Porém, dado que a 
exigência do acesso a este tipo de registos pode entrar em conflito com o direito nacional em 
matéria de proteção de dados ou privacidade pessoal, o relator propõe que os 
Estados-Membros possam também reconhecer alternativas como, por exemplo, atas como 
meio adequado de documentação.

Depois de a Diretiva MiFID I ter distinguido três categorias de plataformas de execução 
organizada – os atrás mencionados MR, MTF e IS -, a Comissão introduz agora uma quarta 
categoria, denominada sistemas de negociação organizada (OTF). São aplicáveis a todas as 
plataformas de negociação requisitos idênticos pré e pós-negociação, bem como requisitos 
quase idênticos em matéria de organização e de supervisão do mercado. A principal diferença 
entre os MR e os MTF, por um lado, e os OTF, por outro, reside no fato de, em relação aos 
OTF, existir uma margem discricionária relativamente à forma como se deve executar uma 
transação. O relator pergunta-se se a criação de uma nova categoria é a maneira adequada de 
abranger plataformas organizadas ainda não abarcadas pelas categorias já existentes. A fim de 
evitar o surgimento de novas lacunas, o relator propõe limitar a categoria dos OTF a outros 
títulos que não as ações e, consequentemente, ajustar a cláusula de revisão para garantir a 
revisão quer da necessidade quer do efeito desta nova categoria.
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As propostas baseadas na Diretiva MiFID II contemplam obrigações específicas impostas aos 
utilizadores da negociação algorítmica, a qual definem de uma forma ampla. O relator sugere 
uma abordagem mais diferenciada e propõe definições de negociação de alta frequência e de 
estratégia de negociação de alta frequência para identificar um determinado subconjunto de 
negociações algorítmicas, além da proibição do acesso eletrónico direto. Adicionalmente, o 
relator regista as propostas relativas aos MR, MTF e OTF destinadas a garantir a sua 
resiliência em situações extremas de mercado e que dispõem de interruptores adequados e de 
mecanismos de continuidade das atividades. O relator saúda esta abordagem, mas apresenta 
três propostas no sentido do seu reforço: em primeiro lugar, para abrandar os fluxos de 
negociação e de ordens, propõe que todas as ordens devem ser válidas durante pelo menos 
500 milissegundos; em segundo lugar, todas as plataformas de negociação devem ter 
parâmetros para suspender a negociação, que devem ser comunicados às autoridades 
competentes e à AEVMM, que, por sua vez, deve publicá-los no seu sítio Web; em terceiro 
lugar, exigir que as plataformas de negociação assegurem que as suas estruturas de tarifação 
prevejam tarifas mais elevadas para colocar uma ordem anulada do que para uma ordem 
executada, assim como tarifas mais elevadas para intervenientes no mercado que coloquem 
um elevado rácio de ordens anuladas.

A Comissão propõe que as disposições em matéria de governo das sociedades devem ser 
reforçadas em relação ao perfil, papel e responsabilidades dos diretores executivos e não 
executivos e ao equilíbrio na composição dos órgãos de direção. O relator reforça as regras 
aplicáveis aos órgãos de direção das plataformas de negociação e propõe que uma pessoa não 
deve poder deter em simultâneo mais do que um cargo de direção executiva ou dois cargos de 
direção não executiva, embora mantenha a possibilidade de combinar cargos de direção 
executiva e não executiva no mesmo grupo.  De igual modo, devem existir sistemas eficazes 
para identificar e gerir conflitos de interesses.

Com os mercados das PME em crescimento, a Comissão cria uma nova subcategoria de 
mercados, normalmente operada como MTF. Embora apoie o objetivo, o relator não está 
seguro das vantagens práticas de classificar certos mercados como mercados das PME em 
crescimento, pelo que propõe que o conceito se baseie, pelo menos, na definição-tipo de PME 
da UE.

De acordo com a Comissão, todas as plataformas de negociação em que sejam negociados 
contratos de instrumentos derivados sobre mercadorias devem adotar limites de posições ou 
mecanismos alternativos para assegurar o bom funcionamento do mercado e apresentar 
informações normalizadas. O relator congratula-se, de um modo geral, com esta abordagem, 
porquanto apoia o objetivo de proibir uma especulação excessiva sobre os produtos 
alimentares. No entanto, é necessário, de algum modo, ajustar e reforçar este objetivo. O 
relator defende que a aplicação de outros controlos às posições deve ser um complemento, e 
não uma alternativa, à aplicação de limites de posições. Contudo, a definição desses limites 
deve estabelecer uma diferenciação entre posições ligadas à atividade comercial de 
mercadorias e outras posições. Deve incumbir à AEVMM especificar mais 
pormenorizadamente, em projetos de normas de regulamentação, os limites do número de 
contratos.

No que se refere à consolidação de dados, todas as empresas teriam de publicar os respetivos 
relatórios de negociação através das modalidades de publicação aprovadas (APA), de modo a 
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possibilitar uma comparação eficiente de preços e transações em todas as plataformas. O 
relator é favorável às propostas da Comissão, mas ressalva que todas as informações devem 
ser tratadas de forma não discriminatória.

O regime dos países terceiros proposto pela Comissão assenta numa avaliação da 
equivalência dos ordenamentos de países terceiros, de modo a que as empresas de países 
terceiros objeto de uma decisão de equivalência adotada pela Comissão possam pedir 
autorização para prestar serviços na UE. A fim de completar o regime de países terceiros, o 
relator substituiu o termo «empresa de investimento de um país terceiro» por «instituição 
financeira de um país terceiro».

As propostas da Comissão preveem igualmente vastos poderes para as autoridades 
nacionais e a AEVMM. Por exemplo, as autoridades de supervisão poderiam intervir a 
qualquer momento, durante a vigência de um contrato sobre instrumentos derivados, ou 
limitar as posições numa base ex ante, de forma não discriminatória. Por sua vez, os 
Estados-Membros teriam de estabelecer pelo menos um determinado nível mínimo de sanções 
administrativas. O relator reforça estas medidas de modo a que os intervenientes no mercado 
respeitem as regras da Diretiva MiFID.

Finalmente, o relator reduz o número de atos delegados e de execução, pois considera que as 
principais decisões políticas têm de ser tomadas, no âmbito do processo legislativo ordinário, 
pelo Parlamento e pelo Conselho, e especifica os prazos nos quais a AEVMM deve elaborar 
as normas de regulamentação solicitadas.
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ANEXO: CARTA DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS

Ref.: D(2012)12430

Exma. Senhora Deputada Sharon Bowles
Presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
ASP 10G201
Bruxelas

Assunto: Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos mercados 
de instrumentos financeiros, que revoga a Diretiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho (reformulação)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Senhora Presidente,

A Comissão dos Assuntos Jurídicos, a que tenho a honra de presidir, examinou a proposta 
referida em epígrafe, nos termos do artigo 87.º do Regimento do Parlamento Europeu relativo 
à reformulação.

O n.º 3 do referido artigo dispõe o seguinte: 

«Se a comissão competente para os assuntos jurídicos chegar à conclusão de que a proposta 
não implica alterações de fundo para além das que nela foram identificadas como tal, 
informará deste fato a comissão competente quanto à matéria de fundo.

Neste caso, para além das condições estipuladas nos artigos 156.º e 157.º, a comissão 
competente quanto à matéria de fundo só poderá admitir as alterações que incidam sobre as 
partes da proposta que contenham alterações.

No entanto, se em conformidade com o ponto 8 do Acordo Interinstitucional a comissão 
competente quanto à matéria de fundo tiver também a intenção de apresentar alterações às 
partes codificadas da proposta, comunicará imediatamente essa intenção ao Conselho e à 
Comissão, e esta última informará a comissão, antes da votação nos termos do artigo 54.º, da 
sua posição sobre as alterações e da sua intenção de retirar ou não a proposta de 
reformulação».

Na sequência do parecer do Serviço Jurídico, cujos representantes participaram nas reuniões 
do Grupo de Trabalho Consultivo que examinou a proposta de reformulação, e em 
conformidade com as recomendações do relator de parecer, a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos considera que a proposta em questão não contém outras alterações substanciais para 
além das que foram identificadas como tal na proposta e que, no que respeita à codificação 
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das disposições que se mantiveram inalteradas dos atos anteriores com tais alterações, a 
proposta se cinge à codificação pura e simples dos textos existentes, sem modificações 
substantivas.

Em conclusão, a Comissão dos Assuntos Jurídicos, após ter debatido este assunto na sua 
reunião de 1 de março de 2012, recomenda, por 22 votos a favor e nenhuma abstenção1, que a 
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, 
examine a proposta referida em epígrafe em conformidade com o disposto no artigo 87.º.

(Fórmula de cortesia)

Klaus-Heiner LEHNE

Anexo: Parecer do Grupo Consultivo.

                                               
1 Estiveram presentes na votação os seguintes deputados: Klaus-Heiner Lehne (presidente), 
Evelyn Regner (vice-presidente), Raffaele Baldassarre (vice-presidente), Françoise Castex 
(vice-presidente), Sebastian Valentin Bodu (vice-presidente), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, 
Cristian Silviu Buşoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip 
Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-
Behrendt, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz 
Zwiefka.
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ANEXO: PARECER DO GRUPO CONSULTIVO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO 
PARLAMENTO EUROPEU, DO CONSELHO E DA COMISSÃO

GRUPO CONSULTIVO DOS
SERVIÇOS JURÍDICOS

Bruxelas, 10 de janeiro de 2012

PARECER

À ATENÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
DO CONSELHO
DA COMISSÃO

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros, que revoga a Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho (reformulação)
COM(2011)0656 de 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 28 de novembro de 2001 para um recurso mais 
estruturado à técnica de reformulação dos atos jurídicos, nomeadamente o seu ponto 9, o 
Grupo Consultivo composto pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e 
da Comissão reuniu-se a 10 e 28 de novembro de 2011 a fim de examinar, inter alia, a 
proposta em epígrafe apresentada pela Comissão.

Nessas reuniões1, a análise da proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que 
reformula a Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 
2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, que altera as Diretivas 85/611/CEE e 
93/6/CEE e a Diretiva 2000/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a 
Diretiva 93/22/CEE do Conselho, permitiu ao Grupo Consultivo chegar, de comum acordo, às 
seguintes conclusões.

1) No que respeita à exposição de motivos, para que a sua redação respeitasse inteiramente os 
requisitos relevantes estabelecidos no Acordo Interinstitucional, deveria a mesma ter 
especificado quais as disposições do ato anterior que permanecem inalteradas na proposta, 
como se prevê no ponto 6, alínea a), subalínea iii), do dito acordo.
2) As seguintes alterações propostas no texto reformulado deveriam ter sido identificadas 
utilizando o sombreado cinzento geralmente utilizado para assinalar alterações de fundo:
- no considerando 37, a supressão de todo o texto do atual considerando 27 da Diretiva 
2004/39/CE;
- no considerando 61, o aditamento das palavras finais «OTF or systematic internaliser»;

                                               
1 O Grupo Consultivo dispôs das versões em língua inglesa, francesa e alemã da proposta, 
tendo trabalhado com base na versão inglesa, versão original do diploma em análise.
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- no considerando 102, a substituição da palavra «encourage» pelas palavras «ensure that»;
- no artigo 1.º, n.º 1, o aditamento das palavras finais «data reporting service providers and 
third country firms providing investment services or activities in the Union»;
- no artigo 1.º, n.º 3, primeiro travessão, o aditamento de uma referência a um novo artigo 
17.º;
- no artigo 1.º, n.º 3, quarto travessão, as palavras «to 80»;
- no artigo 1.º, n.º 3, quinto travessão, a supressão da indicação «Article 71(1)»;
- no artigo 2.º, n.º 1, alínea iii), a supressão das palavras «outside a regulated market or an 
MTF on an organised, frequent and systematic basis by providing a system accessible to third 
parties in order to engage in dealings with them»;
- no artigo 5.º, n.º 2, a supressão das palavras finais «and 15»;
- no artigo 9.º, n.º 7, a supressão das palavras «proposed changes to the management of the 
firm»;
- no artigo 16.º, n.º 1, o aditamento das palavras finais «and in article 17»;
- no artigo 16.º, n.º 11, o aditamento das palavras «and 7»;
- no artigo 18.º, n.º 1, a supressão das palavras «and non-discretionary»;
- no artigo 18.º, n.º 6, a substituição da referência existente a «Article 50(1)» por uma 
referência a um novo «Article 72(1)»;
- no artigo 24.º, n.º 1, a substituição das palavras «in paragraphs 2 to 8» pelas palavras «in 
this Article and in Article 25»;
- no artigo 24.º, n.º 3, segundo parágrafo, a palavra «should»;
- no artigo 29.º, n.º 1, a substituição das palavras «may decide to» pela palavra «shall»;
- no artigo 30.º, n.º 2, primeiro parágrafo, a supressão das palavras «and (l)»;
- no artigo 36.º, n.º 2, segundo parágrafo, a substituição da palavra «may» pela palavra 
«shall»;
- no artigo 55.º, n.º 3, alínea b), o aditamento das palavras finais «and experience»;
- no artigo 92.º, n.º 1, quarto parágrafo, o aditamento de um ponto (f);
- no Anexo I, Secção C, ponto 10, a supressão das palavras «emission allowances».
3) No artigo 4.º, n.ºs 2 a 18, correspondente ao artigo 4.º, n.ºs 1 a 22, da Diretiva 2004/39/CE, 
a referência a «Article 48» que aparece no texto atualmente aplicável deveria ter sido 
adaptada, passando a ler-se como uma referência ao «Article 69».
4) No artigo 36.º, n.º 9, primeiro parágrafo, antes da palavra «ESMA», as palavras «In order to 
ensure uniform conditions of application of this article», que constituem a frase inicial do 
artigo 31.º, n.º 7, terceiro parágrafo, da Diretiva 2004/39/CE, deveriam encontrar-se presentes 
e marcadas com «rasurado duplo».
5) No artigo 69.º, n.º 2, primeiro parágrafo, correspondente ao artigo 48.º, n.º 2, primeiro 
parágrafo, da Diretiva 2004/39/CE, a referência a «Article 23(4)» que surge no texto 
atualmente aplicável deveria ter sido adaptada, passando a ler-se como referência ao 
«Article 29(4)».
6) A fim de respeitar inteiramente todos os requisitos estabelecidos no ponto 7 do Acordo 
Interinstitucional, o ato de reformulação deveria incluir também os seguintes elementos que 
não se encontram presentes na proposta de reformulação apresentada pela Comissão:
- um quadro de correspondência a anexar em conformidade com o ponto 7, alínea b);
- uma frase no artigo revogatório dispondo que as obrigações dos Estados-Membros 
decorrentes do período de transposição da diretiva revogada não serão afetadas por essa 
revogação, em conformidade com o ponto 7, alínea c), subalínea i), bem como um quadro 
contendo a indicação desse período a anexar em conformidade com o ponto 7, alínea c), 
subalínea ii).
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Consequentemente, a análise da proposta permitiu ao Grupo Consultivo concluir, de comum 
acordo, que a proposta não contém quaisquer alterações de fundo que não as identificadas 
como tal na própria proposta ou no presente parecer. O Grupo Consultivo concluiu ainda, no 
que respeita à codificação das disposições inalteradas do ato anterior com essas alterações de 
fundo, que a proposta se limita a uma simples codificação do texto existente, sem quaisquer 
modificações de fundo.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulto Jurisconsulto Diretor Geral


