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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Procedimento de consulta
*** Processo de aprovação

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

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta 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 regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos 
mercados de instrumentos financeiros que altera o Regulamento [EMIR] relativo aos 
derivados OTC, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0652),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0359/2011),

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

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 22 de fevereiro de 
20121,

– Tendo em conta o artigo 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),

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

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

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

                                               
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial
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Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de tornar mais transparentes os 
mercados europeus e de criar condições 
equitativas entre os diversos espaços ou 
organizações de negociação que prestam 
serviços de negociação, torna-se necessário 
introduzir uma nova categoria de sistemas 
de negociação organizados (OTF). Esta 
nova categoria será definida em termos 
latos, a fim de que, agora e no futuro, possa 
ajustar-se a todos os tipos de execução 
organizada e organização de negociações, 
que não correspondam às funcionalidades 
ou especificações regulamentares 
plataformas de negociação existentes. Por 
conseguinte, é necessário aplicar requisitos 
organizacionais e regras de transparência 
adequados, que suportem uma 
determinação de preços eficiente. A nova 
categoria inclui sistemas de confrontação 
de ordens (broker crossing systems), que 
podem ser descritos como sistemas 
internos de ordens eletrónicas, operados 
por uma empresa de investimento que 
execute ordens de clientes cruzando-as 
com as de outros clientes. A nova categoria 
engloba ainda sistemas elegíveis para 
negociação de instrumentos derivados 
elegíveis para compensação e 
suficientemente líquidos. Não incluirá os 
sistemas que não realizem execuções reais 
de transações nem organizem negociações, 
como os «bulletin boards» (quadros 
informativos) utilizados para divulgar os 
interesses de compra e venda, outras 
entidades que agreguem ou agrupem 
potenciais interesses de compra e venda, 
nem serviços eletrónicos de confirmação 
pós-negociação.

(7) A fim de tornar mais transparentes os 
mercados europeus e de criar condições 
equitativas entre os diversos espaços ou 
organizações de negociação que prestam 
serviços de negociação, torna-se necessário 
introduzir uma nova categoria de sistemas 
de negociação organizados (OTF) para 
obrigações, produtos financeiros 
estruturados, licenças de emissão e 
derivados. Esta nova categoria será 
definida em termos latos, a fim de que, 
agora e no futuro, possa ajustar-se a todos 
os tipos de execução organizada e 
organização de negociações, que não 
correspondam às funcionalidades ou 
especificações regulamentares plataformas 
de negociação existentes. Por conseguinte, 
é necessário aplicar requisitos 
organizacionais e regras de transparência 
adequados, que suportem uma 
determinação de preços eficiente. A nova 
categoria inclui sistemas de confrontação 
de ordens (broker crossing systems), que 
podem ser descritos como sistemas 
internos de ordens eletrónicas, operados 
por uma empresa de investimento que 
execute ordens de clientes cruzando-as 
com as de outros clientes. A nova categoria 
engloba ainda sistemas elegíveis para 
negociação de instrumentos derivados 
elegíveis para compensação e 
suficientemente líquidos. Não incluirá os 
sistemas que não realizem execuções reais 
de transações nem organizem negociações, 
como os «bulletin boards» (quadros 
informativos) utilizados para divulgar os 
interesses de compra e venda, outras 
entidades que agreguem ou agrupem 
potenciais interesses de compra e venda, 
nem serviços eletrónicos de confirmação 
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pós-negociação.

Or. en

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A crise financeira tornou patentes 
deficiências específicas no modo como a 
informação sobre oportunidades de 
negociação e preços dos instrumentos 
financeiros diferentes de ações é divulgada 
aos intervenientes no mercado, 
designadamente em termos de calendário, 
granularidade, acesso equitativo e 
fiabilidade. Devem, pois, ser introduzidos 
requisitos de transparência pré e pós-
negociação que tenham em conta as 
diferentes características e estruturas de 
mercado de tipos específicos de 
instrumentos diferentes de ações. A fim de 
proporcionar um quadro transparente e 
sólido para todos os instrumentos 
relevantes, os requisitos devem aplicar-se 
às obrigações e aos produtos financeiros 
estruturados sobre os quais foi publicado 
um prospeto ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado, negociados 
num sistema de negociação multilateral 
(MTF) ou num sistema de negociação 
organizado (OTF), aos instrumentos 
derivados negociados ou admitidos à 
negociação em mercados regulamentados, 
em MTF e em OTF ou considerados 
elegíveis para compensação centralizada, 
bem como, no caso da transparência pós-
negociação, aos instrumentos derivados 
comunicados a repositórios de transações. 
Por conseguinte, só os instrumentos 
financeiros negociados puramente por 
OTC, que são considerados especialmente 
ilíquidos ou com uma conceção específica, 
ficariam fora do âmbito das obrigações de 

(12) A crise financeira tornou patentes 
deficiências específicas no modo como a 
informação sobre oportunidades de 
negociação e preços dos instrumentos 
financeiros diferentes de ações é divulgada 
aos intervenientes no mercado, 
designadamente em termos de calendário, 
granularidade, acesso equitativo e 
fiabilidade. Devem, pois, ser introduzidos 
requisitos de transparência pré e pós-
negociação que tenham em conta as 
diferentes características e estruturas de 
mercado de tipos específicos de 
instrumentos diferentes de ações. A fim de 
proporcionar um quadro transparente e 
sólido para todos os instrumentos 
relevantes, os requisitos devem aplicar-se 
às obrigações e aos produtos financeiros 
estruturados sobre os quais foi publicado 
um prospeto ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado, negociados 
num sistema de negociação multilateral 
(MTF) ou num sistema de negociação 
organizado (OTF), aos instrumentos 
derivados negociados ou admitidos à 
negociação em mercados regulamentados, 
em MTF e em OTF ou considerados 
elegíveis para compensação centralizada, 
bem como, no caso da transparência pós-
negociação, aos instrumentos derivados 
comunicados a repositórios de transações. 
Por conseguinte, só os instrumentos 
financeiros com uma conceção específica, 
ficariam fora do âmbito das obrigações de 
transparência.
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transparência.

Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Uma empresa de investimento que 
executa ordens de clientes com base no seu 
próprio capital deve ser considerada um 
internalizador sistemático, exceto se as 
transações forem efetuadas fora dos 
mercados regulamentados, dos MTF e dos 
OTF numa base ocasional, ad hoc e 
esporádica. Internalizadores sistemáticos 
devem ser entendidos como empresas de 
investimento que, de modo organizado, 
frequente e sistemático, negoceiam por 
conta própria executando ordens de 
clientes fora de um mercado 
regulamentado, de um MTF ou de um 
OTF.  A fim de garantir uma aplicação 
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, qualquer 
negociação bilateral realizada com clientes 
será relevante, devendo os critérios 
qualitativos de identificação das empresas 
de investimento às quais é requerido que se 
registem como internalizadores 
sistemáticos, estabelecidos no artigo 21.° 
do Regulamento n.° 1287/2006 da 
Comissão, que aplica a Diretiva 
2004/39/CE, ser complementados por 
critérios quantitativos. Apesar de um OTF 
ser um sistema de negociação dentro do 
qual é permitida a interação de múltiplos 
interesses de compra e venda manifestados 
por terceiros, um internalizador sistemático 
não deve ser autorizado a facilitar o 
confronto de interesses de compra e venda 
de terceiros.

(16) Qualquer empresa de investimento 
que execute ordens de clientes com base no 
seu próprio capital deve ser considerada 
como internalizador sistemático, a menos 
que as transações sejam realizadas fora de 
mercados regulamentados, MTF ou OTF, 
de forma ad hoc e irregular. 
Internalizadores sistemáticos devem ser 
entendidos como empresas de investimento 
que, de modo organizado e sistemático, 
negoceiam por conta própria executando 
ordens de clientes fora de um mercado 
regulamentado, de um MTF ou de um 
OTF.  A fim de garantir uma aplicação 
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, qualquer 
negociação bilateral realizada com clientes 
será relevante, podendo os critérios 
qualitativos de identificação das empresas 
de investimento às quais é requerido que se 
registem como internalizadores 
sistemáticos, estabelecidos no artigo 21.° 
do Regulamento n.° 1287/2006 da 
Comissão, que aplica a Diretiva 
2004/39/CE, ser complementados por 
critérios quantitativos. Apesar de um OTF 
ser um sistema de negociação dentro do 
qual é permitida a interação de múltiplos 
interesses de compra e venda manifestados 
por terceiros, um internalizador sistemático 
não deve ser autorizado a facilitar o 
confronto de interesses de compra e venda 
de terceiros.

Or. en
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Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Não é intenção do presente 
Regulamento exigir a aplicação de regras 
de transparência pré-negociação às 
transações executadas no mercado de 
balcão, entre cujas características se inclui
o seu caráter ad hoc e irregular e a sua 
execução com contrapartes profissionais, 
bem como o facto de fazerem parte de 
uma relação comercial que se caracteriza, 
em si mesma, por negociações superiores 
ao volume normal de mercado e em que 
as negociações se processam fora dos 
sistemas habitualmente utilizados pela 
empresa em questão para as suas 
atividades como internalizador 
sistemático.

(18) É necessário garantir que a 
negociação que ocorre fora de espaços ou 
organizações de negociação 
regulamentados, ocorra o mais possível 
em sistemas organizados aos quais se 
aplicam os requisitos de transparência 
adequados. Não é intenção do presente 
Regulamento exigir a aplicação de regras 
de transparência pré-negociação às 
transações executadas no mercado de 
balcão envolvendo emissão primária, 
entre cujas características se inclui que os 
instrumentos são feitos por medida e 
concebidos para as necessidades 
específicas das contrapartes profissionais
financeiras ou não financeiras.

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A AEVMM deve supervisionar os 
produtos de investimento, nomeadamente 
depósitos estruturados e instrumentos 
financeiros que são comercializados, 
distribuídos e vendidos na União e deve 
ser capaz de investigar novos produtos de 
investimento ou instrumentos financeiros 
antes da sua comercialização, distribuição 
ou venda na União, em colaboração com 
as autoridades competentes. Devem ser 
concedidos poderes à AEVMM para 
proibir temporariamente ou restringir a 
comercialização, distribuição ou venda, 
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na União, de produtos de investimento ou 
certos instrumentos financeiros, ou um 
tipo de atividade ou prática financeira, 
desde que sejam cumpridas certas 
condições especificadas no presente 
Regulamento. A AEVMM deve 
igualmente poder impor tais proibições ou 
restrições com base no princípio de 
precaução antes de um produto de 
investimento ou instrumento financeiro 
ter sido comercializado ou vendido aos 
clientes, desde que estejam preenchidas 
certas condições especificadas no presente 
Regulamento.

Or. en

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os poderes das autoridades 
competentes devem ser complementados 
com um mecanismo que proíba 
explicitamente ou restrinja a 
comercialização, distribuição e venda de 
qualquer instrumento financeiro que 
suscite grandes preocupações quanto à 
proteção dos investidores, ao 
funcionamento ordenado e à integridade 
dos mercados financeiros, ou à estabilidade 
da totalidade ou de parte do sistema 
financeiro, aliado a uma coordenação 
adequada pela ESMA, que receberá 
poderes temporários para o efeito. O 
exercício destes poderes deve ser sujeito ao 
cumprimento de algumas condições 
específicas.

(24) As autoridades competentes devem 
supervisionar os produtos de 
investimento, nomeadamente depósitos 
estruturados e instrumentos financeiros 
que são comercializados, distribuídos ou 
vendidos no Estado-Membro em causa ou 
que dele sejam provenientes. Os poderes 
das autoridades competentes devem ser 
complementados com um mecanismo que 
proíba explicitamente ou restrinja a 
comercialização, distribuição e venda de 
qualquer produto de investimento ou
instrumento financeiro que suscite grandes 
preocupações quanto à proteção dos 
investidores, ao funcionamento ordenado e 
à integridade dos mercados financeiros, ou 
à estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro, aliado a uma 
coordenação adequada pela AEVMM, que 
receberá poderes temporários para o efeito. 
O exercício destes poderes deve ser sujeito 
ao cumprimento de algumas condições 
específicas. Sempre que se cumpram essas 
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condições, a autoridade competente deve, 
com base no princípio de precaução, 
poder impor uma proibição ou restrição 
antes de um produto de investimento ou 
instrumento financeiro ter sido 
comercializado, distribuído ou vendido 
aos clientes.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os espaços ou organizações de 
negociação também devem ser obrigados a 
permitir o acesso, de forma transparente e 
não discriminatória, às CCP que pretendam 
fazer a compensação de transações 
executadas nesses espaços ou organizações 
de negociação, inclusive o acesso a fluxos 
de dados sobre transações. As licenças e o 
acesso a informação sobre índices e outros 
«índice de referências» utilizados para 
determinar o valor de instrumentos 
financeiros também devem ser concedidos, 
de forma não discriminatória, às CCP e a 
outros espaços ou organizações de 
negociação. A eliminação de entraves e 
práticas não discriminatórias tem por 
objetivo aumentar a concorrência na 
compensação e negociação de instrumentos 
financeiros, com vista a reduzir as despesas 
de investimento e de empréstimos, eliminar 
as deficiências e promover a inovação nos 
mercados da União.  A Comissão deve 
continuar a acompanhar de perto a 
evolução das infraestruturas de pós-
negociação e, se necessário, deverá intervir 
para evitar distorções da concorrência no 
mercado interno.

(33) Os espaços ou organizações de 
negociação também devem ser obrigados a 
permitir o acesso, de forma transparente e 
não discriminatória, às CCP que pretendam 
fazer a compensação de transações 
executadas nesses espaços ou organizações 
de negociação, inclusive o acesso a fluxos 
de dados sobre transações. O direito de 
acesso de uma CCP a um espaço ou 
organização de negociação deve permitir 
disposições em que múltiplas CCP usem 
materiais do mesmo espaço ou 
organização de negociação. Todavia, isso 
não deve conduzir à interoperabilidade 
para a compensação de derivados ou criar 
a fragmentação da liquidez. As licenças e 
o acesso a informação sobre índices e 
outros «índice de referências» utilizados 
para determinar o valor de instrumentos 
financeiros também devem ser concedidos, 
de forma não discriminatória, às CCP e a 
outros espaços ou organizações de 
negociação. A eliminação de entraves e 
práticas não discriminatórias tem por 
objetivo aumentar a concorrência na 
compensação e negociação de instrumentos 
financeiros, com vista a reduzir as despesas 
de investimento e de empréstimos, eliminar 
as deficiências e promover a inovação nos 
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mercados da União. A Comissão deve 
continuar a acompanhar de perto a 
evolução das infraestruturas de pós-
negociação e, se necessário, deverá intervir 
para evitar distorções da concorrência no 
mercado interno.

Or. en

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos delegados nos termos do artigo 
290.º do Tratado. Os atos delegados 
devem, em especial, ser adotados 
relativamente a pormenores específicos 
referentes às definições; características 
específicas dos requisitos de transparência 
da negociação; condições pormenorizadas 
para concessão de derrogações relativas à 
transparência pré-negociação; mecanismos 
de publicação diferida das informações de 
pós-negociação; critérios de aplicação das 
obrigações de transparência de pré-
negociação dos internalizadores 
sistemáticos; disposições específicas sobre 
custos relacionadas com a disponibilidade 
de dados de mercado; critérios para 
concessão e recusa de acesso entre espaços 
ou organizações de negociação e CCP; e 
melhor caracterização das condições em 
que as ameaças à proteção dos 
investidores, ao funcionamento ordenado e 
à integridade dos mercados financeiros ou 
à estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro da União podem 
requerer a intervenção da ESMA.

(38) A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos delegados nos termos do artigo 
290.° do TFUE relativos à especificação 
de determinadas definições; características 
específicas dos requisitos de transparência 
da negociação; condições pormenorizadas 
para concessão de derrogações relativas à 
transparência pré-negociação; mecanismos 
de publicação diferida das informações de 
pós-negociação; critérios de aplicação das 
obrigações de transparência de pré-
negociação dos internalizadores 
sistemáticos; disposições específicas sobre 
custos relacionadas com a disponibilidade 
de dados de mercado; critérios para 
concessão e recusa de acesso entre espaços 
ou organizações de negociação e CCP; e 
melhor caracterização das condições em 
que as ameaças à proteção dos 
investidores, ao funcionamento ordenado e 
à integridade dos mercados financeiros ou 
à estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro da União podem 
requerer a intervenção da ESMA. É de 
particular importância que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, designadamente 
a nível de peritos. A Comissão, na 
preparação e elaboração de atos 
delegados, deve assegurar uma 
transmissão simultânea, em tempo útil e 
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apropriada de documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) As competências de execução 
relacionadas com a aprovação da decisão 
de equivalência relativa aos quadros 
jurídico e de supervisão de países terceiros 
para a prestação de serviços por empresas 
de países terceiros, devem ser exercidas 
nos termos do 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.

(39) No intuito de assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
Regulamento, devem ser conferidas
competências de execução à Comissão. 
Estas competências devem estar 
relacionadas com a aprovação da decisão 
de equivalência relativa aos quadros 
jurídico e de supervisão de países terceiros 
para a prestação de serviços por empresas 
de países terceiros, e devem ser exercidas 
nos termos do Regulamento (UE) n.° 
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.

Or. en

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) A Comissão deve aprovar 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.º1093/2010, as propostas de normas 
técnicas regulamentares elaboradas pela 
ESMA nos termos do artigo 23.º, relativo 

(42) A Comissão deve aprovar por meio de 
atos delegados, as propostas de normas 
técnicas regulamentares elaboradas pela 
AEVMM nos termos do artigo 23.°,
relativo ao conteúdo e especificações das 
informações sobre transações, 
especificando os tipos de contratos sobre 
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ao conteúdo e especificações das 
informações sobre transações, do artigo 
26.º, relativo aos critérios de liquidez para 
que os instrumentos derivados sejam 
considerados sujeitos à obrigação de 
negociação em espaços ou organizações de 
negociação organizados, e do artigo 36.º, 
relativo à informação que a empresa
requerente de um país terceiro deve prestar 
à ESMA no seu pedido de registo.

instrumentos derivados que têm um efeito 
direto, substancial e previsível no seio da 
União, especificando se uma classe de 
derivados declarada sujeita à obrigação 
de compensação ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º …/... [EMIR] ou 
um subconjunto pertinente da mesma, 
apenas devem ser objeto de negociação 
em espaços ou organizações de 
negociação organizados, do artigo 26.°, 
relativo aos critérios de liquidez para que 
os instrumentos derivados sejam 
considerados sujeitos à obrigação de 
negociação em espaços ou organizações de 
negociação organizados, e do artigo 36.°, 
relativo à informação que a empresa 
requerente de um país terceiro deve prestar 
à AEVMM no seu pedido de registo. A 
Comissão deve aprovar por meio de atos 
delegados, nos termos do artigo 290.° do 
TFUE e em conformidade com os artigos 
10.° a 14.° do Regulamento (UE) 
n.°1095/2010, as propostas de normas 
técnicas regulamentares.

Or. en

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) 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 ESMA a 
responsabilidade de elaborar as normas 
técnicas de execução a apresentar à 
Comissão, nos termos do artigo 26.º, 
especificando se uma categoria de 
instrumentos derivados sujeita à 
obrigação de compensação, nos termos do 

Suprimido
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Regulamento [EMIR], ou qualquer 
subconjunto dessa categoria, só devem ser 
negociados em espaços ou organizações 
de negociação organizados.

Or. en

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Poderes de intervenção das autoridades 
competentes e da AEVMM relativamente a 
produtos, e poderes da AEVMM em 
matéria de gestão de posições e fixação de 
limites de posição;

(e) Poderes de intervenção das autoridades 
competentes e da AEVMM relativamente a 
produtos;

Or. en

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

Texto da Comissão Alteração

2. O presente Regulamento aplica-se a 
empresas de investimento, instituições de 
crédito autorizadas nos termos da Diretiva 
[nova MIFID], que prestam um ou mais 
serviços de investimento e/ou exercem 
atividades de investimento em mercados 
regulamentados.

2. O presente Regulamento aplica-se 
instituições de crédito e a empresas de 
investimento autorizadas nos termos da 
Diretiva .../.../UE [nova MIFID] quando a 
instituição de crédito ou a empresa de 
investimento prestam um ou mais serviços 
de investimento e/ou exercem atividades de 
investimento em mercados 
regulamentados.

Or. en

Alteração 14
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) «Internalizador sistemático»: uma 
empresa de investimento que, de modo 
organizado, frequente e sistemático, 
negoceia por conta própria executando 
ordens de clientes fora de um mercado 
regulamentado ou de um MTF;

(3) «Internalizador sistemático»: uma 
empresa de investimento que, de modo 
organizado e sistemático, negoceia por 
conta própria executando ordens de 
clientes fora de um mercado 
regulamentado ou de um MTF num 
sistema bilateral;

Or. en

Alteração 15
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) «Sistema bilateral»: um sistema que 
reúne ou facilita a reunião dos interesses 
de compra e venda em instrumentos 
financeiros, em que a empresa de 
investimento que opera o sistema exerce 
por conta própria, executando ordens de 
clientes dentro do sistema;

Or. en

Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Sistema de negociação organizado» 
(Organised Trading Facility - OTF): 
sistema ou dispositivo que não seja um 
mercado regulamentado nem um MTF, 
operado por uma empresa de investimento 
ou um operador de mercado, dentro do 
qual múltiplos interesses de compra e 
venda de instrumentos financeiros 
manifestados por terceiros podem interagir 

(7) «Sistema de negociação organizado» 
(Organised Trading Facility - OTF): 
sistema ou dispositivo multilateral que não 
seja um mercado regulamentado nem um 
MTF, operado por uma empresa de 
investimento ou um operador de mercado, 
dentro do qual múltiplos interesses de 
compra e venda em obrigações, produtos 
financeiros estruturados, emissão de 
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por forma a que tal resulte num contrato 
em conformidade com o disposto no Título 
II da Diretiva [nova MIFID];

licenças ou derivados, de instrumentos 
financeiros manifestados por terceiros 
podem interagir por forma a que tal resulte 
num contrato em conformidade com o 
disposto no Título II da Diretiva .../.../UE
[nova MIFID];

Or. en

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) «Sistema multilateral»: um sistema 
que reúne ou facilita a reunião de 
interesses de compra e venda em 
instrumentos financeiros, 
independentemente do número real de 
ordens que são executadas nas transações 
resultantes;

Or. en

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

(17) «Autoridade competente»: a 
autoridade designada por cada Estado-
Membro, nos termos do artigo 48.º da 
Diretiva [nova MIFID], salvo disposição 
em contrário da mesma Diretiva;

(17) «Autoridade competente»: a 
autoridade designada por cada Estado-
Membro, nos termos do artigo 69.° da 
Diretiva .../.../UE [nova MIFID], salvo 
disposição em contrário da mesma Diretiva

Or. en

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) «Fornecedor de dados consolidados» 
(CTP na sigla inglesa): entidade que, de 
acordo com as disposições da Diretiva 
[nova MIFID], está autorizada a prestar o 
serviço de recolha de informações sobre 
transações dos instrumentos financeiros 
enumerados nos artigos [5.º, 6.º, 11.º e 
12.º] do presente Regulamento junto dos 
mercados regulamentados, MTF, OTF e 
APA, e consolidá-los num fluxo eletrónico 
contínuo de dados, que forneça dados em 
tempo real sobre preços e volumes 
relativamente a cada instrumento 
financeiro.

(19) «Sistema de publicação de 
informações financeiras em contínuo» 
(CTP na sigla inglesa): entidade que, de 
acordo com as disposições da Diretiva 
.../.../UE [nova MIFID], está autorizada a 
prestar o serviço de recolha de informações 
sobre transações dos instrumentos 
financeiros enumerados nos artigos [5.°, 
6.°, 11.° e 12.°] do presente Regulamento 
junto dos mercados regulamentados, MTF, 
OTF e Mecanismos de Publicação 
Aprovados (MPA), e consolidá-los num 
fluxo eletrónico contínuo de dados, que 
forneça dados em tempo real e, nos casos 
previstos nos números 1.º e 2.º do artigo 
66.º da Diretiva ... / ... / UE [nova 
MIFID], em diferido sobre preços e 
volumes relativamente a cada instrumento 
financeiro.

Or. en

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 21

Texto da Comissão Alteração

(21) «Órgão de direção»: órgão diretivo de 
um prestador de serviços de dados, que 
exerce as funções de supervisão e de 
gestão, que tem a última palavra em 
matéria de decisões e poderes para definir a 
estratégia, objetivos e orientação geral da 
entidade que dirige. O órgão de gestão 
incluirá as pessoas que efetivamente 
dirigem a entidade;

(21) «órgão de direção»: órgão diretivo de 
uma empresa de investimento, operador 
de mercado ou de um prestador de serviços 
de dados, que exerce as funções de 
supervisão e de gestão, que tem a última 
palavra em matéria de decisões e poderes 
para definir a estratégia, objetivos e 
orientação geral da empresa de 
investimento, do operador de mercado ou 
do prestador de serviços de dados que 
dirige, incluindo pessoas que efetivamente 
dirigem a entidade; 

Or. en
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Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

(22) «Função de supervisão»: atividade 
do órgão de gestão no âmbito da sua 
função de supervisão do controlo e 
acompanhamento do processo de tomada 
de decisões de gestão;

Suprimido

Or. en

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 23

Texto da Comissão Alteração

(23) «Quadros superiores»: indivíduos 
que desempenham funções executivas 
num prestador de serviços de dados e que 
são responsáveis pela sua gestão 
quotidiana, pela qual têm de prestar 
contas.

Suprimido

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º1 – ponto 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) «Acordo de interoperabilidade»: 
acordo na aceção do ponto (9) do n.º 1 do 
artigo 2.º do Regulamento (UE) n.º …/... 
[EMIR].

Or. en
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Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 27

Texto da Comissão Alteração

(27) «Serviços e atividades de 
investimento»: os serviços e atividades na 
aceção dos números 1 e 2 do artigo 4.º da 
Diretiva [nova MIFID].

(27) «Serviços e atividades de 
investimento»: os serviços e atividades na 
aceção do ponto 1 do n.º 2 do artigo 4.° da 
Diretiva .../.../UE [nova MIFID].

Or. en

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 29

Texto da Comissão Alteração

(29) «Produto energético dos mercados 
grossistas e instrumentos derivados na 
aceção da alínea 4 do artigo 2.º do 
Regulamento [REMIT].

(29) «Produto energético grossista»: os 
contratos e instrumentos derivados na 
aceção da alínea 4 do artigo 2.º do 
Regulamento [UE] nº1227/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de outubro de 2011, relativo à 
integridade e à transparência nos 
mercados grossistas da energia1;

______________
1 JO L 326 de 8.12.2011, p. 1.

Or. en

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As definições apresentadas no n.° 1 
também se aplicam à Diretiva [nova 
MIFID]

2. As definições apresentadas no n.° 1 do 
artigo 4.º da Diretiva .../.../UE [nova 
MIFID] também se aplicam ao presente 
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Regulamento.

Or. en

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.°, 
medidas destinadas a especificar alguns 
elementos técnicos das definições 
apresentadas no n.° 1, a fim de as ajustar à 
evolução do mercado.

3. A Comissão deve dispor de poderes 
para adotar, por meio de atos delegados 
nos termos do artigo 41.°, especificando
alguns elementos técnicos das definições 
apresentadas nos pontos 3, 3-A, 7, 7-A, 10 
a 16, 18 a 26-A, 28 e 29  do n.° 1 do 
presente artigo, a fim de as ajustar à 
evolução do mercado. 

Or. en

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1.  Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem tornar públicos os preços 
correntes de compra e venda e a 
profundidade das ofertas a esses preços 
divulgadas pelos seus sistemas, 
relativamente a ações, certificados de 
depósito, fundos de índices, certificados e 
outros instrumentos financeiros similares 
admitidos à negociação ou negociados num 
MTF ou num OTF. Este requisito aplica-
se igualmente a manifestações de interesse 
passíveis de recurso.  Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 

1.  Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF devem 
tornar públicos os preços correntes de 
compra e venda e a profundidade das 
ofertas a esses preços divulgadas pelos 
seus sistemas, relativamente a ações, 
certificados de depósito, fundos de índices, 
certificados e outros instrumentos 
financeiros similares admitidos à 
negociação ou negociados num MTF. Este 
requisito aplica-se igualmente a 
manifestações de interesse passíveis de 
recurso.  Os mercados regulamentados, 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operem um MTF devem 
disponibilizar estas informações ao público 
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estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

de forma contínua, durante o horário 
normal de negociação.

Or. en

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operem um MTF ou um 
OTF devem facultar, em condições 
comerciais razoáveis e de forma não 
discriminatória, o acesso aos mecanismos 
que utilizam para a divulgação das 
informações referidas no n.° 1 por parte 
das empresas de investimento que, nos 
termos do artigo 13.°, são obrigadas a 
publicar as suas ofertas de preços 
relativamente a ações, certificados de 
depósito, fundos de índices, certificados e 
outros e instrumentos financeiros similares.

2. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operem um MTF devem 
facultar, em condições comerciais 
razoáveis e de forma não discriminatória, o 
acesso aos mecanismos que utilizam para a 
divulgação das informações referidas no 
n.° 1 por parte das empresas de 
investimento que, nos termos do artigo 
13.°, são obrigadas a publicar as suas 
ofertas de preços relativamente a ações, 
certificados de depósito, fundos de índices, 
certificados e outros e instrumentos 
financeiros similares.

Or. en

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF da 
obrigação de tornarem públicas as 
informações referidas no n.º 3 do artigo 1.º, 
com base modelo de mercado ou no tipo e 
volume das ordens, nos casos definidos de 

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de dispensar os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF da obrigação de 
tornarem públicas as informações referidas 
no n.º 3 do artigo 1.º, com base modelo de 
mercado ou no tipo e volume das ordens, 
nos casos definidos de acordo com o n.º 3. 
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acordo com o n.º 3. Em especial, as 
autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de não impor essa obrigação 
nos casos de ordens que tenham um 
volume elevado relativamente ao volume 
normal de mercado para a ação, o 
certificado de depósito, fundo de índices, 
certificado ou instrumento financeiro 
similar em questão.

Em especial, as autoridades competentes 
devem ter a possibilidade de não impor 
essa obrigação nos casos de ordens que 
tenham um volume elevado relativamente 
ao volume normal de mercado para a ação, 
o certificado de depósito, fundo de índices, 
certificado ou instrumento financeiro 
similar em questão.

Or. en

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem tornar públicos os preços 
correntes de compra e venda e a 
profundidade das ofertas a esses preços 
divulgadas pelos seus sistemas, 
relativamente a ações, certificados de 
depósito, fundos de índices, certificados e 
outros instrumentos financeiros similares 
admitidos à negociação ou negociados num 
MTF ou num OTF. Os mercados 
regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF devem 
tornar públicos os dados pormenorizados 
sobre todas essas transações tão 
aproximadamente do tempo real quanto 
seja tecnicamente possível.

1. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF devem 
tornar públicos os preços correntes de 
compra e venda e a profundidade das 
ofertas a esses preços divulgadas pelos 
seus sistemas, relativamente a ações, 
certificados de depósito, fundos de índices, 
certificados e outros instrumentos 
financeiros similares admitidos à 
negociação ou negociados num MTF. Os 
mercados regulamentados, as empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operem um MTF devem tornar 
públicos os dados pormenorizados sobre 
todas essas transações tão 
aproximadamente do tempo real quanto 
seja tecnicamente possível.

Or. en

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operem um MTF ou um 
OTF devem facultar, em condições 
comerciais razoáveis e de forma não 
discriminatória, o acesso aos mecanismos 
que utilizam para a divulgação das 
informações referidas no n.° 1 por parte 
das empresas de investimento que, nos 
termos do artigo 19.°, são obrigadas a 
publicar dados pormenorizados sobre as 
suas transações em ações, certificados de 
depósito, fundos de índices, certificados e 
outros e instrumentos financeiros similares.

2. Os mercados regulamentados, as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operem um MTF devem 
facultar, em condições comerciais 
razoáveis e de forma não discriminatória, o 
acesso aos mecanismos que utilizam para a 
divulgação das informações referidas no 
n.° 1 por parte das empresas de 
investimento que, nos termos do artigo 
19.°, são obrigadas a publicar dados 
pormenorizados sobre as suas transações 
em ações, certificados de depósito, fundos 
de índices, certificados e outros e 
instrumentos financeiros similares.

Or. en

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de autorizar os mercados 
regulamentados a proceder à publicação 
diferida dos dados pormenorizados sobre 
as transações, com base no seu tipo ou 
volume.  Em especial, as autoridades 
competentes podem autorizar a publicação 
diferida no que respeita a transações que 
sejam de volume elevado relativamente ao 
volume normal de mercado das transações 
dessa ação, certificado de depósito, fundo 
de índices ou outro instrumento financeiro 
similar, ou dessa categoria de ação, 
certificado de depósito, fundo de índices ou 
instrumento financeiro similar. Os 
mercados regulamentados e as empresas de 
investimento ou operadores de mercado 
que operem um MTF ou um OTF devem 
obter a aprovação prévia da autoridade 
competente para os mecanismos propostos 

1. As autoridades competentes devem ter a 
possibilidade de autorizar os mercados 
regulamentados a proceder à publicação 
diferida dos dados pormenorizados sobre 
as transações, com base no seu tipo ou 
volume. Em especial, as autoridades 
competentes podem autorizar a publicação 
diferida no que respeita a transações que 
sejam de volume elevado relativamente ao 
volume normal de mercado das transações 
dessa ação, certificado de depósito, fundo 
de índices ou outro instrumento financeiro 
similar, ou dessa categoria de ação, 
certificado de depósito, fundo de índices ou 
instrumento financeiro similar. Os 
mercados regulamentados e as empresas de 
investimento ou operadores de mercado 
que operem um MTF ou devem obter a 
aprovação prévia da autoridade competente 
para os mecanismos propostos 
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relativamente à publicação diferida de 
informações, e esses mecanismos devem 
ser claramente divulgados aos 
intervenientes no mercado e aos 
investidores em geral. A ESMA deve 
controlar a aplicação desses mecanismos 
de publicação diferida de informações e 
apresentar um relatório anual à Comissão 
sobre o modo como estes são utilizadas na 
prática.

relativamente à publicação diferida de 
informações, e esses mecanismos devem 
ser claramente divulgados aos 
intervenientes no mercado e aos 
investidores em geral.  A ESMA deve 
controlar a aplicação desses mecanismos 
de publicação diferida de informações e
apresentar um relatório anual à Comissão 
sobre o modo como estes são utilizadas na 
prática.

Or. en

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os dados pormenorizados que os 
mercados regulamentados, empresas de 
investimento, incluindo os internalizadores 
sistemáticos, e as empresas de 
investimento e os mercados 
regulamentados que operam um MTF ou 
um OTF devem especificar na informação 
a colocar à disposição do público 
relativamente a cada categoria de 
instrumento financeiro em questão;

(a) os dados pormenorizados que os 
mercados regulamentados, empresas de 
investimento, incluindo os internalizadores 
sistemáticos, e as empresas de 
investimento e os mercados 
regulamentados que operam um MTF 
devem especificar na informação a colocar 
à disposição do público relativamente a 
cada categoria de instrumento financeiro 
em questão;

Or. en

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As condições em que os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento, incluindo os internalizadores 
sistemáticos, e as empresas de 
investimento e os mercados 
regulamentados que operam um MTF ou 

(b) As condições em que os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento, incluindo os internalizadores 
sistemáticos, e as empresas de 
investimento e os mercados 
regulamentados que operam um MTF 
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um OTF podem ser autorizados a publicar 
em diferido as transações e quais os 
critérios a aplicar para decidir as transações 
em relação quais, devido ao seu volume ou 
ao tipo de obrigação, certificado de 
depósito, fundo de índices, certificado ou 
outro instrumento financeiro similar, é 
permitida a publicação diferida 
relativamente a cada categoria de 
instrumento financeiro em questão.

podem ser autorizados a publicar em 
diferido as transações e quais os critérios a 
aplicar para decidir as transações em 
relação quais, devido ao seu volume ou ao 
tipo de obrigação, certificado de depósito, 
fundo de índices, certificado ou outro 
instrumento financeiro similar, é permitida 
a publicação diferida relativamente a cada 
categoria de instrumento financeiro em 
questão.

Or. en

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – alínea b) – subalínea (i)

Texto da Comissão Alteração

(i) No modelo de mercado; Suprimido

Or. en

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Nas características específicas da 
negociação de um produto;

Suprimido

Or. en

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – alínea b) – subalínea iv
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e os 
operadores de mercado e empresas de 
investimento que operam MTF e OTF 
devem tornar públicas as informações 
publicadas nos termos dos artigos 3.°a 

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

artigos 3.°a 10.°, fornecendo 
separadamente dados relativos à 
transparência pré e pós-negociação.

Or. en

Alteração 43
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo - 13.º-A
Obrigação de negociar em mercado de 

balcão através de internalizadores 
sistemáticos

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

Or. en

Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

instrumentos financeiros similares para os 
quais não exista um mercado líquido, os 
internalizadores sistemáticos devem, 
mediante pedido, divulgar ofertas de 
preços aos seus clientes.

Or. en

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A autoridade competente do mercado 
mais relevante em termos de liquidez para 
cada ação, certificado de depósito, fundo 
de índices, certificado ou outro instrumento 
financeiro similar, tal como definido no 
artigo 23.º, deve determinar, pelo menos 
anualmente e com base na média aritmética 
do valor das ordens executadas no mercado 
do instrumento financeiro em questão, a 
categoria de instrumento financeiro a que o 
mesmo pertence. Esta informação deve ser 
divulgada a todos os intervenientes no 
mercado.

6. A autoridade competente do mercado 
mais relevante em termos de liquidez para 
cada ação, certificado de depósito, fundo 
de índices, certificado ou outro instrumento 
financeiro similar, tal como definido no 
artigo 23.º, deve determinar, pelo menos 
anualmente e com base na média aritmética 
do valor das ordens executadas no mercado 
do instrumento financeiro em questão, a 
categoria de instrumento financeiro a que o 
mesmo pertence. Esta informação deve ser 
divulgada a todos os intervenientes no 
mercado e comunicada à AEVMM que 
publicará a informação no seu sítio Web.

Or. en

Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes e a ESMA 
controlarão a aplicação do presente artigo
no que se refere aos volumes a que as 
ofertas de preços são postas à disposição 
dos clientes da empresa de investimento e 
de outros intervenientes no mercado 

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

relacionados com outra atividade de 
negociação da empresa, e à medida em que 
as ofertas refletem as condições 
prevalecentes no mercado, relativamente às 
transações no mesmo instrumento ou 
instrumentos similares realizadas em 
mercados regulamentados, MTF ou OTF. 
No prazo…*, a AEVMM apresentará à 
Comissão um relatório sobre a aplicação 
do artigo 17.º. Caso se verifique um 
número significativo de operações de 
oferta de preços e de negociação para além 
do limiar referido no n.° 3 do artigo 17.° ou 
fora das condições prevalecentes no 
mercado, a AEVMM deverá informar a 
Comissão antes deste prazo.

________________
*JO inserir data: 24 meses após a entrada 
em vigor do presente Regulamento.

Or. en

Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 50
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 51
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

A AEVMM apresentará à Comissão esses 
projetos de normas técnicas regulamentares 
até ...*.

_____________
*JO inserir data: 12 meses após a entrada 
em vigor do presente Regulamento.

Or. en

Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

9. Até ...* a AEVMM apresentará à 
Comissão um relatório sobre a aplicação 
do presente artigo, que deve incluir dados 
que indiquem se o conteúdo e modelo das 
declarações de transações recebidas e 
trocadas entre as autoridades competentes 
possibilitam um controlo meticuloso das
atividades das empresas de investimento, 
nos termos do artigo 21.º. A Comissão 
pode tomar medidas no sentido de propor 
eventuais alterações, incluindo a 
possibilidade de, em vez de serem 
comunicadas às autoridades competentes, 
as transações serem transmitidas para um 
sistema a designar pela ESMA e que 
permita às autoridades competentes 
relevantes ter acesso a toda a informação 
comunicada nos termos do presente artigo.
A Comissão envia o relatório da AEVMM 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
_____________
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*JO inserir data: 24 meses após a entrada 
em vigor do presente Regulamento.

Or. en

Alteração 53
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adotar, em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 42.º, decisões que determinem 
que o quadro jurídico e de supervisão de 
um país terceiro garante que os espaços ou 
organizações de negociação autorizados 
nesse país terceiro cumprem requisitos 
juridicamente vinculativos equivalentes aos 
requisitos exigidos aos espaços ou 
organizações de negociação referidos nas 
alíneas a) a c) do n.º 1 do presente 
Regulamento, da Diretiva [nova MIFID] e 
do Regulamento [novo MAR], e estão 
sujeitos a mecanismos eficazes de 
supervisão e aplicação da legislação nesse 
país terceiro.

4. A Comissão pode adotar, em 
conformidade com o procedimento
referido no n.º 2 do artigo 42.°, decisões 
que determinem que o quadro jurídico e de 
supervisão de um país terceiro garante que 
os espaços ou organizações de negociação 
autorizados nesse país terceiro cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos 
equivalentes aos requisitos exigidos aos 
espaços ou organizações de negociação 
referidos nas alíneas a) a c) do n.° 1 do
presente artigo, da Diretiva .../.../UE [nova 
MIFID] e do Regulamento (UE) n.º 
…/...[novo MAR], e estão sujeitos a 
mecanismos eficazes de supervisão e 
aplicação da legislação nesse país terceiro.

Or. en

Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

disposição do presente Regulamento.

A AEVMM apresentará à Comissão esses 
projetos de normas técnicas 
regulamentares até ...*.
É concedida à Comissão a competência de 
adotar as normas técnicas regulamentares 
referidas no primeiro parágrafo, em 
conformidade com os artigos 10.º a 14.º 
do Regulamento (UE) nº 1095/2010.
_____________
*JO inserir data: 12 meses após a entrada 
em vigor do presente Regulamento.

Or. en

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

É concedido à Comissão o poder de adotar 
as normas técnicas de execução referidas 
no primeiro subparágrafo, em 
conformidade com o artigo 15 do 
Regulamento (UE) nº 1095/2010.

É concedido à Comissão o poder de adotar 
as normas técnicas regulamentares
referidas no primeiro subparágrafo, em 
conformidade com os artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Antes de apresentar à Comissão, para 
aprovação, os projetos de normas técnicas 
de execução, a AEVMM deverá proceder a 
uma consulta pública e, se for caso disso, 

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

caso disso, poderá consultar as autoridades 
competentes de países terceiros.

Or. en

Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 61
Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. A AEVMM deverá, em conformidade 
com o n.° 1, apresentar à Comissão novos 
projetos de normas técnicas 
regulamentares, que alterem, suspendam 
ou revoguem as normas técnicas 
regulamentares existentes, sempre que se 
verifique qualquer alteração importante dos 
critérios estabelecidos no n.° 2. Antes, e se 
for caso disso, a ESMA pode consultar as 
autoridades competentes de países 
terceiros. É atribuída à Comissão 
competência para alterar, suspender ou 
revogar as normas técnicas 
regulamentares existentes, em 
conformidade com os artigos 10.° a 14.º do 
Regulamento (UE) n.° 1095/2010.

Or. en
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Alteração 62
Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. A AEVMM deverá elaborar normas 
técnicas regulamentares que definam os 
critérios referidos na alínea b) do n.° 2.

A AEVMM apresentará à Comissão esses 
projetos de normas técnicas regulamentares 
até ...*.

É concedida à Comissão a competência de 
adotar as normas técnicas regulamentares 
referidas no primeiro parágrafo, em 
conformidade com os artigos 10.º a 14.º 
do Regulamento (UE) nº 1095/2010.
______________
*JO inserir data: 12 meses após a entrada 
em vigor do presente Regulamento.

Or. en

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Para valores mobiliários e instrumentos 
do mercado monetário, a autoridade 
competente do espaço ou organização de 
negociação só poderá recusar o acesso por 
parte de uma CCP, se esse acesso ameaçar 
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o funcionamento harmonioso e ordenado
dos mercados. Para outros instrumentos 
financeiros, só será concedido ao CCP 
acesso a um espaço ou organização de 
negociação se esse acesso não exigir a 
interoperabilidade ou ameaçar o 
funcionamento harmonioso e ordenado 
dos mercados, em particular devido à 
fragmentação da liquidez e se o espaço ou 
organização de negociação criou 
mecanismos adequados para evitar uma 
tal fragmentação.

Quando recusa um pedido por esses 
motivos, a autoridade competente deve 
emitir a sua decisão no prazo de dois meses 
após a receção do pedido referido no n.º 2 e 
fundamentá-la devidamente na sua 
comunicação ao espaço ou organização de 
negociação e à CCP, inclusive 
apresentando os dados em que a decisão se 
baseou.

4-A. Quando recusa um pedido por esses 
motivos, a autoridade competente deve 
emitir a sua decisão no prazo de dois meses 
após a receção do pedido referido no n.º 2 e 
fundamentá-la devidamente na sua 
comunicação ao espaço ou organização de 
negociação e à CCP, inclusive 
apresentando os dados em que a decisão se 
baseou.

Or. en

Alteração 64

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 65

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação para 
especificar a noção de fragmentação de 
liquidez. Estes projetos de normas 
técnicas regulamentares devem, sempre 
que possível, refletir as normas técnicas 
regulamentares adotadas pela Comissão 
em conformidade com o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º ... /... [EMIR].
A AEVMM apresentará à Comissão esses 
projetos de normas técnicas 
regulamentares até ...*.
É concedida à Comissão a competência de 
adotar as normas técnicas regulamentares 
referidas no primeiro parágrafo, em 
conformidade com os artigos 10.º a 14.º 
do Regulamento (UE) nº 1095/2010.
______________
*JO inserir data: 12 meses após a entrada 
em vigor do presente Regulamento.

Or. en

Alteração 66
Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010, a 
AEVMM deve supervisionar os produtos 
de investimento, nomeadamente depósitos 
estruturados e instrumentos financeiros 
que são comercializados, distribuídos e 
vendidos na União e deve ser capaz de 
investigar proativamente novos produtos 
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de investimento ou instrumentos 
financeiros antes de serem 
comercializados, distribuídos ou vendidos 
na União, em colaboração com as 
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 67

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A comercialização, distribuição ou 
venda de determinados produtos de 
investimento, incluindo depósitos 
estruturados, instrumentos financeiros ou 
de instrumentos financeiros com 
determinadas características; ou

Or. en

Alteração 68
Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) os requisitos regulamentares, previstos 
na legislação da União e aplicáveis ao 
instrumento financeiro ou à atividade 
financeira em questão, não dão resposta à 
ameaça;

(b) os requisitos regulamentares, previstos 
na legislação da União e aplicáveis ao 
produto de investimento, instrumento 
financeiro ou à atividade financeira em 
questão, não dão resposta à ameaça;

Or. en

Alteração 69
Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Sempre que as condições estabelecidas no 
primeiro parágrafo sejam cumpridas, a 
AEVMM pode impor, a título de 
precaução, a proibição ou restrição 
referida no n.º 1 antes de um produto de 
investimento ou instrumento financeiro 
ser comercializado ou vendido aos 
clientes.

Or. en

Alteração 70
Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Antes de tomar uma decisão ao 
abrigo do n.º 1, a AEVMM pode notificar 
a sua intenção de proibir ou restringir um 
produto de investimento ou instrumento 
financeiro, a menos que se proceda a 
algumas alterações nas características do 
produto de investimento ou instrumento 
financeiro num período de tempo 
especificado.

Or. en

Alteração 71
Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A ESMA deve reavaliar qualquer 
proibição ou restrição imposta nos termos 
do n.º 1 a intervalos adequados, no mínimo 
de três em três meses. A proibição ou 
restrição caduca, se não for renovada 
passado esse período de três meses.

6. A ESMA deve reavaliar qualquer 
proibição ou restrição imposta nos termos 
do n.º 1 a intervalos adequados, no mínimo 
de três em três meses. Quando o motivo da 
proibição ou restrição imposta se prender 
com a proteção do investidor, a AEVMM 
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deve reavaliar a proibição ou restrição 
anualmente. A proibição ou restrição 
caduca, se não for renovada passado esse 
período de três meses ou de um ano.

Or. en

Alteração 72
Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

8. A Comissão adotará, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar os 
critérios e os fatores a ter em conta pela 
ESMA para determinar os casos em que se 
verificam as ameaças à proteção dos 
investidores, ao funcionamento ordenado e 
à integridade dos mercados financeiros ou 
à estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro da União referidas na 
alínea a) do n.º 2. Esses atos delegados 
devem garantir que a AEVMM é capaz de 
agir, quando necessário, a título de 
precaução, e não deve ser obrigada a 
esperar até que o produto ou instrumento 
financeiro tenha sido comercializado ou 
que o tipo de atividade ou prática tenha 
sido efetuado antes de agir.

Or. en

Alteração 73
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. As autoridades competentes devem 
supervisionar os produtos de 
investimento, nomeadamente depósitos 
estruturados e instrumentos financeiros 
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que são comercializados, distribuídos e 
vendidos no seu Estado-Membro ou dele 
provenientes e devem investigar 
proativamente novos produtos de 
investimento ou instrumentos financeiros 
antes de serem comercializados,
distribuídos ou vendidos no ou a partir do 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 74
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A comercialização, distribuição ou 
venda de determinados produtos de 
investimento, incluindo depósitos 
estruturados, instrumentos financeiros ou 
de instrumentos financeiros com 
determinadas características; ou

Or. en

Alteração 75
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 76
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os requisitos regulamentares existentes, 
previstos na legislação da União e 
aplicáveis ao instrumento financeiro ou à 
atividade ou prática financeira, não 
contemplam de forma adequada os riscos 
referidos na alínea a) e que o problema não 
seria tratado com maior eficácia pelo 
recurso a melhor supervisão ou aplicação 
dos requisitos existentes;

(b) Os requisitos regulamentares existentes, 
previstos na legislação da União e 
aplicáveis ao produto de investimento, ao 
instrumento financeiro ou à atividade ou 
prática financeira, não contemplam de 
forma adequada os riscos referidos na 
alínea a) e que o problema não seria 
tratado com maior eficácia pelo recurso a 
melhor supervisão ou aplicação dos 
requisitos existentes;

Or. en

Alteração 77
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Sempre que as condições estabelecidas no 
primeiro parágrafo sejam cumpridas, a 
autoridade competente pode impor, a 
título de precaução, a proibição ou 
restrição antes de um produto de 
investimento ou instrumento financeiro 
ser comercializado, distribuído ou vendido 
aos clientes.

Or. en

Alteração 78
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Antes de tomar uma decisão ao 
abrigo do n.º 1, a autoridade competente 
pode notificar a sua intenção de proibir 
ou restringir um produto de investimento 
ou instrumento financeiro, a menos que 
sejam realizadas algumas alterações nas 
características do produto de investimento 
ou instrumento financeiro num período 
de tempo especificado.

Or. en

Alteração 79
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 80
Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A Comissão adotará, por meio de atos 
delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar os 
critérios e os fatores a ter em conta pela 
ESMA para determinar os casos em que se 
verificam as ameaças ao funcionamento 
ordenado e à integridade dos mercados 

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

financeiros, incluindo no que se refere a 
mecanismos de entrega de mercadorias, ou 
à estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro na União referidas na 
alínea a) do n.º 2. Esses critérios e fatores 
devem ter em conta os projetos de normas 
técnicas regulamentares elaborados em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 59.º 
da Diretiva ... / ... /UE [nova MIFID] e 
deve estabelecer uma diferença entre as 
situações em que a AEVMM toma 
medidas porque houve uma autoridade 
competente que se revelou incapaz de agir 
e em que a AEVMM aborda um risco 
adicional que a autoridade competente 
não consegue resolver nos termos da 
alínea i) do n.º 2 do artigo 71.º e nas 
alíneas f) e g) do n.º 1 do artigo 72.º da 
Diretiva ... /... /UE [nova MIFID].

Or. en

Alteração 81
Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 82
Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. São delegados na Comissão poderes 
para adotar normas técnicas 
regulamentares que especifiquem a 
informação que as empresas requerentes de 
países terceiros devem fornecer à AEVMM 
nas suas candidaturas ao registo, em 
conformidade com o n.° 3, e os modelos de 
informação a prestar nos termos do n.° 4.

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

Or. en

Alteração 83
Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

É concedido à Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas regulamentares 
referidas no primeiro subparágrafo, em 
conformidade com os artigos 10 a 14 do 
Regulamento (UE) nº 1095/2010.

____________
*JO inserir data: 12 meses após a entrada 
em vigor do presente Regulamento.

Or. en

Alteração 84
Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 6 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 85
Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão pode adotar, em conformidade 
com o procedimento de examinação 
referido no n.º 2 do artigo 42.°, uma 
decisão em que estipule que o quadro 
jurídico e de supervisão de um país terceiro 
garante que as empresas autorizadas nesse 
país terceiro cumprem requisitos 
juridicamente vinculativos equivalentes aos 
requisitos estabelecidos na Diretiva n.º 
.../.../EU [MIFID], no presente 
Regulamento e na Diretiva 
2006/49/CE[Diretiva relativa à adequação 
de fundos próprios] e nas respetivas 
medidas de execução, e que o quadro 
jurídico desse país terceiro concede um 
direito recíproco equivalente de registo e 
prevê um regime de prestação de serviços 
pelas empresas de investimento autorizadas 
nesse país terceiro que é conforme com 
aquela Diretiva.

Or. en
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Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ter poderes aprovar atos 
delegados, nos termos do artigo 41.°, 
relativamente ao n.° 3 do artigo 2.°, n.° 3 
do artigo 4.°, n.° 2 do artigo 6.°, n.° 4 do 
artigo 8.°, n.° 2 do artigo 10.°, n.° 2 do 
artigo 11.°, n.° 2 do artigo 12.°, n.º 7 do 
artigo 13.º, n.º 5 e n.º 6 do artigo 14.º, n.° 3 
do artigo 16.°, n.° 2 do artigo 18.°, n.° 3 do 
artigo 18.°, n.° 3 do artigo 19.°, n.° 3 do 
artigo 20.°, n.° 6 do artigo 28.°, n.° 6 do 
artigo 29.°, n.° 3 do artigo 30.°, n.° 8 do 
artigo 31.°, n.° 6 do artigo 32.°, n.° 10 do 
artigo 35.° e n.° 2 do artigo 45.°

A Comissão deve ter poderes aprovar atos 
delegados, nos termos do artigo 41.°, 
relativamente ao n.° 3 do artigo 2.°, n.° 3 
do artigo 4.°, n.° 2 do artigo 6.°, n.° 4 do 
artigo 8.°, n.° 2 do artigo 10.°, n.° 2 do 
artigo 11.°, n.° 2 do artigo 12.°, n.° 7 do 
artigo 13.°, n.° 5 e n.º 6 do artigo 14.°, n.° 
3 do artigo 16.°, n.° 2 e 3.º do artigo 18.°, 
n.° 3 do artigo 19.°, n.° 3 do artigo 20.°, n.° 
6 do artigo 28.°, n.° 6 do artigo 29.°, n.° 3 
do artigo 30.°, n.º 8 do artigo 31.º, n.º 6 do 
artigo 32.º e n.° 10 do artigo 35.°

Or. en

Alteração 87
Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes será conferida
por um período indeterminado, a partir da 
data a que se refere o n.° 1 do artigo 41.°

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no n.º 3 do artigo 2.º, n.º 3 do 
artigo 4.º, n.º 2 do artigo 6.º, n.º 4 do 
artigo 8.º, n.º 2 do artigo 10.º, n.º 2 do 
artigo 11.º, n.º 2 do artigo 12.º, n.º 7 do 
artigo 13.º, n.º 5 e n.º 6 do artigo 14.º, n.º 
3 do artigo 16.º, n.º 2 e n.º 3 do artigo 18.º, 
n.º 3 do artigo 19.º, n.º 3 do artigo 20.º, n.º 
6 do artigo 28.º, n.º 6 do artigo 29.ª, n.º 3 
do artigo 30, n.º 8 do artigo 31, n.º 6 do 
artigo 32, e n.º 10 do artigo 35.º será
conferido por um período de tempo
indeterminado.

Or. en
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Alteração 88
Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes pode ser 
revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes especificados nessa 
decisão. Entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta a validade dos atos delegados já 
em vigor.

3. A delegação de poderes referidos no n.º 
3 do artigo 2.º, n.º 3 do artigo 4.º, n.º 2 do 
artigo 6.º, n.º 4 do artigo 8.º, n.º 2 do 
artigo 10.º, n.º 2 do artigo 11.º, n.º 2 do 
artigo 12.º, n.º 7 do artigo 13.º, n.º 5 e n.º 
6 do artigo 14.º,  n.º 3 do artigo 16.º, n.º 2 
e n.º 3 do artigo 18.º, n.º 3 do artigo 19.º, 
n.º 3 do artigo 20.º, n.º 6 do artigo 28.º, n.º 
6 do artigo 29.ª, n.º 3 do artigo 30, n.º 8 do 
artigo 31, n.º 6 do artigo 32, e n.º 10 do 
artigo 35.º pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes 
especificados nessa decisão. Entra em 
vigor no dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia ou 
numa data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta a validade 
dos atos delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 89
Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado só entrará em vigor se 
o Parlamento Europeu ou o Conselho não 
formularem objeções no prazo de dois 
meses após a notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, 
antes do termo desse período, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem ambos 
informado a Comissão de que não 
formularão objeções. Esse período é 

5. Um ato delegado só entrará em vigor se 
o Parlamento Europeu ou o Conselho não 
formularem objeções no prazo de três 
meses após a notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, 
antes do termo desse período, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem ambos 
informado a Comissão de que não 
formularão objeções. Esse período é 
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prorrogado por um período de 2 meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

prorrogado por três meses, por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 90
Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na adoção de atos de execução, nos 
termos dos artigos 24.°, 26.° e 37.°, a 
Comissão é assistida pelo Comité Europeu 
de Valores Mobiliários, criado pela 
Decisão 2001/528/CE24. Trata-se de 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. 
Trata-se de um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 91
Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, aplica-se o artigo 5.° do 
Regulamento (UE) n.° 182/2011, tendo em 
conta o disposto no artigo 8.° do mesmo.

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, aplica-se o artigo 5.° do 
Regulamento (UE) n.° 182/2011.

Or. en

Alteração 92
Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até [2 anos após a aplicação do MIFIT, 2. Até ...* a Comissão, depois de consultar 
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conforme especificado no n.° 2 do artigo 
41.°], a Comissão, depois de consultar a 
AEVMM, apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação do artigo 13.°, indicando se o 
conteúdo e o modelo das comunicações de 
transações recebidas e trocadas entre as 
autoridades competentes possibilitam um 
controlo meticuloso das atividades das 
empresas de investimento, nos termos do 
n. ° 1 do artigo 13.°. A Comissão pode 
tomar medidas no sentido de propor 
eventuais alterações, incluindo a 
possibilidade de, em vez de serem 
comunicadas às autoridades competentes, 
as transações serem transmitidas para um 
sistema a designar pela ESMA e que 
permita às autoridades competentes 
relevantes ter acesso a toda a informação 
comunicada nos termos do presente artigo.

a AEVMM, apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação do artigo 23.º, indicando se o 
conteúdo e o modelo das comunicações de 
transações recebidas e trocadas entre as 
autoridades competentes possibilitam um 
controlo meticuloso das atividades das 
empresas de investimento, nos termos do 
n. ° 1 do artigo 23.º. A Comissão pode 
tomar medidas no sentido de propor 
eventuais alterações, incluindo a 
possibilidade de, em vez de serem 
comunicadas às autoridades competentes, 
as transações serem transmitidas para um 
sistema a designar pela ESMA e que 
permita às autoridades competentes 
relevantes ter acesso a toda a informação 
comunicada nos termos do presente artigo.

______________
*JO inserir data: 42 meses após a entrada 
em vigor do presente Regulamento.

Or. en

Alteração 93
Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Instituições financeiras de países 
terceiros deverão poder continuar a prestar 
serviços e a exercer atividades nos 
Estados-Membros, em conformidade com 
os regimes nacionais até um ano após a 
aprovação pela Comissão de uma decisão 
em relação ao país terceiro em causa, em 
conformidade com n.º 3 do artigo 41.º da 
Diretiva ... /... /UE [nova MIFID].

Or. en
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Alteração 94
Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar, por meio de 
atos delegados nos termos do artigo 41.º, 
medidas destinadas a especificar um 
prolongamento do período de aplicação 
do n.º 2, tendo em conta as decisões de 
equivalência já adotadas pela Comissão 
ao abrigo do artigo 37.º e a evolução 
prevista dos quadros regulamentares e de 
supervisão dos países terceiros.

Suprimido

Or. en

Alteração 95
Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente Regulamento entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia.

O presente Regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

Or. en

Alteração 96
Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O presente Regulamento é aplicável a 
partir de [24 meses após a entrada em 
vigor do presente Regulamento], exceto os 
n.° 3 do artigo 2.°, n.° 3 do artigo 4.°, n.° 2 
do artigo 6.°, n.° 4 do artigo 8.°, n.° 2 do 
artigo 10.°, n.° 2 do artigo 11.°, n.° 2 do 
artigo 12.°, n.° 7 do artigo 13.°, n.° 5 e n.° 
6 do artigo 14.°, n.° 3 do artigo 16.°, n.° 2 e 

O presente Regulamento é aplicável a 
partir de...*, exceto os n.° 3 do artigo 2.°, 
n.° 3 do artigo 4.°, n.° 2 do artigo 6.°, n.° 4 
do artigo 8.°, n.° 2 do artigo 10.°, n.° 2 do 
artigo 11.°, n.° 2 do artigo 12.°, n.° 7 do 
artigo 13.°, n.° 5 e n.° 6 do artigo 14.°, n.° 
3 do artigo 16.°, n.° 2 e n.° 3 do artigo 18.°, 
n.° 3 do artigo 19.°, n.° 3 do artigo 20.°, n.° 
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n.° 3 do artigo 18.°, n.° 3 do artigo 19.°, n.° 
3 do artigo 20.°, n.° 8 do artigo 23.°, n.° 5 
do artigo 24.°, artigo 26.°, o n.° 6 do artigo 
28.°, n.° 6 do artigo 29.°, n.° 3 do artigo 
30.°, e os artigos 31.°, 32.°, 33.°, 34.° e 
35.°, que serão aplicáveis imediatamente 
após a entrada em vigor do presente 
Regulamento.

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

______________
*JO inserir data: 18 meses após a entrada 
em vigor do presente Regulamento.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

INTRODUÇÃO

A revisão da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (MIFID) tem de ser vista no 
contexto da reação da UE à crise financeira. A MIFID I (2004/39/CE) foi implementada a 1 
de novembro de 2007, em substituição da Diretiva dos Serviços de Investimento (ISD). Foi 
complementada por um regulamento de execução (CE n.º 1287/2006) e por uma diretiva de 
execução (2006/73/CE). 

Há duas razões principais para esta revisão estar a acontecer apenas cinco anos após a 
execução da MIFID I:  a situação do mercado mudou devido ao progresso técnico, aos novos 
participantes do mercado e ao desenvolvimento de estratégias de negociação mais complexas. 
Além disso, em resposta à crise financeira, a MIFID necessita de ser revista a fim de reduzir o 
risco sistémico e assegurar a estabilidade dos mercados financeiros, assim como a proteção 
adequada do investidor. Assim, no dia 20 de outubro de 2011, a Comissão Europeia propôs 
um regulamento e uma diretiva de execução em substituição da Diretiva 2004/39/CE.

O Parlamento Europeu lançou uma consulta que deu a todas as partes interessadas a 
possibilidade de apresentarem as suas observações. As 193 respostas foram publicadas na 
página da Internet do Comité dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu 
(ECON) de modo a serem inteiramente transparentes Além disso, o relator apresentou três
documentos de trabalho para dar uma visão geral da MIFID I e para identificar alguns aspetos 
principais das propostas da Comissão.

Uma vez que a revisão da MIFID é um passo importante para mercados financeiros 
transparentes e eficientes na União Europeia, o relator acolhe favoravelmente as propostas da 
Comissão em geral, visto que esta foi uma das questões-chave do Parlamento na sua 
resolução de 14 de dezembro de 2010 sobre a regulação da negociação de instrumentos 
financeiros - «dark pools», etc. (2010/2075(INI)). Na sua resolução, o Parlamento solicitou, 
designadamente, uma nova análise das transações de alta frequência e a adequação dos 
requisitos de transparência existentes para espaços e organizações de negociação. Embora 
congratulando-se com o objetivo global da Comissão para garantir que toda a negociação 
organizada é conduzida em espaços ou organizações de negociação regulamentados, o relator 
lamenta que a Comissão não tenha tido em conta uma das principais questões de resolução do 
Parlamento: não era introduzir uma nova categoria de espaços ou organizações de negociação, 
mas antes ajustar os requisitos para a execução de espaços ou organizações de negociação 
apresentados na MIFID I:  Mercados Regulamentados (RM), Sistemas de Negociação 
Multilateral (MTF) e Internalizadores Sistémicos (SI).

Posição do relator

O relator apoia a proposta da Comissão de alargar o âmbito das regras da MIFID, uma vez 
que é a favor de suprimir todas as lacunas do quadro regulamentar de modo a que não existam 



PE485.888v01-00 58/59 PR\895737PT.doc

PT

partes do mercado não regulamentados.

Embora a MIFID I tenha estabelecido uma diferença entre três categorias de espaços ou 
organizações de negociação organizados – tal como mencionado acima, os RM, MTF e SI - a 
Comissão está agora a introduzir uma quarta categoria denominada Sistemas de Negociação 
Organizados (OTF). Para todos espaços ou organizações de negociação existem idênticos 
requisitos de pré e pós-negociação e requisitos quase idênticos em relação aos aspetos 
organizacionais e à fiscalização do mercado. A principal diferença entre os RM e MTF de um 
lado e os OTF do outro é que para os OTF há uma margem de apreciação sobre a forma como 
a transação deve ser executada. O relator questiona-se se a criação de uma nova categoria é o 
caminho certo para englobar espaços ou organizações de negociação organizados que não se 
englobam nas categorias já existentes. De modo a não criar novas lacunas, ele propõe limitar a 
categoria OTF a uma categoria não representativa de capital.  Além disso, o relator propõe 
que se definam os sistemas «bilateral» e «multilateral» de uma forma mais clara, a fim de 
alcançar uma distinção precisa entre negociação bilateral e multilateral, e de modo a garantir 
que os participantes do mercado estão sujeitos a regras adequadas.

O relator toma nota das disposições relativas ao acesso às infraestruturas de mercado. Crê 
que esse acesso pode dar origem a problemas através da fragmentação da liquidez, ou se 
estiver envolvida a interoperabilidade, e que, por esse motivo, os supervisores devem ser 
capazes de intervir para evitar que esses problemas aconteçam, como foi reconhecido no 
EMIR.

De acordo com a proposta da MIFIR, os requisitos para a transparência pré e pós-
negociação devem ser alargados também a produtos assimiláveis a ações e produtos não 
representativos de capital. Visto que o relator é a favor de medidas que aumentem a 
transparência, apoia esta abordagem e apenas ajusta a possibilidade de isenção para não 
representativos de capital. As obrigações propostas da Comissão relativamente à obrigação de 
informar as autoridades competentes das transações incluem um novo requisito para os RM, 
MTF e OTF manterem os dados relativos às ordens acessíveis aos supervisores por, pelo 
menos, cinco anos. O relator acolhe favoravelmente estas propostas.

De acordo com a Comissão, as autoridades competentes poderão estabelecer proibições ou 
restrições permanentes sobre as atividades, práticas ou produtos financeiros coordenadas 
pela AEVMM. Além disso, a AEVMM pode, temporariamente, proibir ou restringir 
produtos, práticas e serviços. O relator questiona se a possibilidade de proibir produtos ou 
serviços apenas ex-post é suficiente para garantir a estabilidade do mercado financeiro ou a 
proteção dos investidores e, portanto, propõe duas adendas. Primeira, a AEVMM ou as 
autoridades competentes não deviam supervisionar apenas os instrumentos financeiros, mas, 
adicionalmente, os produtos de investimento que incluem também depósitos estruturados. 
Segunda, para além da possibilidade de impor proibições ou restrições sobre produtos que já 
foram comercializados, a AEVMM ou as autoridades competentes também devem ter, como 
medida de precaução, a capacidade de impor restrições ou proibições antes de um produto de 
investimento ou instrumento financeiro ser colocado no mercado. Além disso, a AEVMM e as 
autoridades competentes devem notificar se pretendem proibir, como medida de precaução, 
um produto de investimento ou um instrumento financeiro, para que possam ser efetuadas 
alterações ao respetivo instrumento ou produto dentro de um determinado limite de tempo.
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Para terminar, o relator reduz o número de atos delegados e de execução, uma vez que 
considera que as principais decisões políticas têm de ser tomadas no âmbito do procedimento 
legislativo ordinário pelo Parlamento e o Conselho, e especifica os prazos para a AEVMM 
elaborar as normas regulamentares solicitadas.


