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Alteração 6
Werner Langen

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O âmbito de aplicação do presente 
regulamento deverá ser tão amplo quanto o 
necessário para criar um quadro 
regulamentar preventivo. A produção de 
índices de referência envolve exercício de 
poderes discricionários na sua 
determinação e está necessariamente 
sujeita a conflitos de interesses, o que 
implica a existência de oportunidade e 
incentivos à manipulação desses índices de 
referência. Estes fatores de risco são 
comuns a todos os índices de referência e 
todos eles devem ficar sujeitos a requisitos 
de governação e controlo adequados. A 
restrição do âmbito por referência a índices 
importantes ou vulneráveis não combateria 
os riscos potenciais de qualquer índice de 
referência no futuro. Em particular, os 
índices de referência que não são 
atualmente utilizados de forma 
disseminada poderão vir a sê-lo no futuro, 
pelo que, no que lhes diz respeito, até a 
mais pequena manipulação pode ter um 
impacto significativo.

(8) O âmbito de aplicação do presente 
regulamento deverá ser tão amplo quanto o 
necessário para criar um quadro 
regulamentar preventivo. A produção de 
índices de referência envolve exercício de 
poderes discricionários na sua 
determinação e está necessariamente 
sujeita a conflitos de interesses, o que 
implica a existência de oportunidade e 
incentivos à manipulação desses índices de 
referência. Estes fatores de risco são 
comuns a todos os índices de referência, a 
sua constituição, no entanto, depende 
fortemente dos dados de cálculo 
utilizados. Os índices de referência devem 
ficar sujeitos a requisitos de governação e 
controlo, devendo, no entanto, ser 
mantida a proporcionalidade. A restrição 
do âmbito por referência a índices 
importantes ou vulneráveis não combateria 
os riscos potenciais de qualquer índice de 
referência no futuro. Em particular, os 
índices de referência que não são 
atualmente utilizados de forma 
disseminada poderão vir a sê-lo no futuro, 
pelo que, no que lhes diz respeito, até a 
mais pequena manipulação pode ter um 
impacto significativo.

Or. de

Alteração 7
Werner Langen

Proposta de regulamento
Considerando 9



PE526.062v01-00 4/64 AM\1013230PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(9) O elemento determinante do âmbito do 
presente Regulamento consiste em saber se 
o índice de referência determina o valor de 
um instrumento financeiro, contrato 
financeiro ou avaliação do desempenho de 
um fundo de investimento. Por 
conseguinte, o âmbito não depende da 
natureza dos dados de cálculo. Os índices 
de referência calculados a partir de dados 
de cálculo como preços de ações ou 
números ou valores não económicos (por 
exemplo, parâmetros meteorológicos) não 
são abrangidos. O quadro deve, por isso, 
abranger os índices de referência sujeitos a 
esses riscos, mas também prever uma 
resposta proporcionada aos riscos 
colocados por diferentes índices de 
referência. O presente Regulamento deve, 
por conseguinte, abranger os índices de 
referência que são utilizados para fixar o 
preço dos instrumentos financeiros 
cotados.

(9) O elemento determinante do âmbito do 
presente Regulamento consiste em saber se 
o índice de referência, que determina o 
valor de um instrumento financeiro, 
contrato financeiro ou avaliação do 
desempenho de um fundo de investimento, 
pode ser manipulado. Por conseguinte, o 
âmbito depende da natureza dos dados de 
cálculo. O quadro deve, por isso, abranger 
os índices de referência sujeitos a esses 
riscos, mas também prever uma resposta 
proporcionada aos riscos colocados por 
diferentes índices de referência. O presente 
Regulamento deve, por conseguinte, 
abranger os índices de referência que são 
utilizados para fixar o preço dos 
instrumentos financeiros. No caso de 
índices de referência dos produtos de 
base, devem, no entanto, ser tidos em 
conta os Princípios da IOSCO 
(Organização Internacional das 
Comissões de Valores Mobiliários) 
relativos às Agências de Comunicação do 
Preço do Petróleo de 5 de outubro de 2012 
e a revisão dos princípios pela IOSCO, 
que deve ser publicada em maio ou junho 
de 2014.

Or. de

Alteração 8
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Considerando que os produtos de 
base físicos apresentam características 
únicas que devem ser levadas em conta a 
fim de não comprometer a integridade dos 
índices de referência dos produtos de base 
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e de velar pela atual transparência no 
mercado desses produtos. Por 
conseguinte, o anexo III do presente 
regulamento reflete os princípios 
estabelecidos para os índices de referência 
dos produtos de base pela IOSCO, pela 
Agência Internacional da Energia e pelo 
Fórum Internacional da Energia 
concebidos especialmente para aplicação 
a todos os índices de referência dos 
produtos de base constantes deste 
regulamento.

Or. en

Justificação

Os produtos de base físicos possuem características únicas que devem ser levadas em conta 
aquando da respetiva regulamentação.

Alteração 9
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A integridade e a exatidão dos índices 
de referência dependem da integridade e da 
exatidão dos dados de cálculo fornecidos 
pelos contribuidores. É essencial que as 
obrigações dos contribuidores 
relativamente a esses dados de cálculo
sejam claramente especificadas, fiáveis e 
consistentes com os controlos e a 
metodologia do administrador do índice de 
referência. É, por conseguinte, necessário 
que o administrador do índice de 
referência produza um código de conduta 
que especifique esses requisitos e que os 
contribuidores estejam vinculados a esse 
código de conduta.

(26) A integridade e a exatidão dos índices 
de referência dependem da integridade e da 
exatidão dos dados de cálculo fornecidos 
pelos contribuidores. É essencial que os
contribuidores sejam fiáveis e consistentes 
com os controlos e a metodologia do 
administrador do índice de referência. Os 
administradores do índice de referência 
devem, por conseguinte, produzir um 
código de conduta que especifique esses 
requisitos e que, tanto quanto possível, 
tendo em conta que nem todos os 
contribuidores estão dentro da União, 
mas podem ser necessários para um 
índice de referência preciso, os 
contribuidores sejam convidados a assinar 
um código de conduta vinculativo. Em 
caso de impossibilidade da obtenção de 
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uma assinatura, a continuação do 
fornecimento de dados por parte de um 
contribuidor após o momento em que lhe 
tenha sido comunicado pelo 
administrador o código de conduta 
constituirá prova da celebração de um 
acordo juridicamente vinculativo entre as 
partes interessadas.

Or. en

Alteração 10
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Quando tal se revelar 
manifestamente impossível, tendo em 
conta que nem todos os contribuidores 
estão dentro da União, mas os seus dados 
podem ser imprescindíveis para um índice 
de referência específico, esses 
contribuidores podem, após conhecimento 
do código de conduta que rege essa 
submissão de dados ao administrador, 
continuar a submeter dados para o índice 
de referência. Nesse caso, o administrador 
deve assumir a responsabilidade legal 
pela qualidade dos dados usados para 
construção do índice.

Or. pt

Alteração 11
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) Muitos índices de referência são 
determinados a partir de dados de cálculo 
fornecidos por plataformas de negociação, 
mercados de energia e leilões de 
autorização de emissões. Estas plataformas 
estão sujeitas a regulação e supervisão que 
assegura a integridade dos dados de cálculo 
e fornece os requisitos e procedimentos de 
governação para a notificação de casos de 
incumprimento. Assim, tais índices de 
referência estão isentos de certas 
obrigações com vista a evitar caso de dupla 
regulação e na medida em que a sua 
supervisão assegura a integridade dos 
dados de cálculo utilizados.

(27) Muitos índices de referência são 
determinados a partir de dados de cálculo 
fornecidos por plataformas de negociação, 
mercados de energia e leilões de 
autorização de emissões. Estas plataformas 
estão sujeitas a regulação e supervisão que 
assegura a integridade dos dados de cálculo 
e fornece os requisitos e procedimentos de 
governação para a notificação de casos de 
incumprimento. Assim, desde que sejam 
provenientes de plataformas sujeitas a 
requisitos de transparência pós-
negociação, incluindo a consideração de 
um mercado de um país terceiro como 
equivalente a um mercado regulamentado 
da União, tais índices de referência estão 
isentos de certas obrigações com vista a 
evitar caso de dupla regulação e na medida 
em que a sua supervisão assegura a 
integridade dos dados de cálculo utilizados.

Or. en

Alteração 12
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Diferentes tipos de índices de 
referência e diferentes setores de índices de 
referência têm diferentes características, 
vulnerabilidades e riscos. As disposições 
do presente regulamento devem ser 
especificadas mais pormenorizadamente 
para setores e tipos específicos de índices 
de referência. Os índices de referência das 
taxas de juro interbancárias são índices que 
desempenham um papel importante na 
transmissão da política monetária, pelo que 

(29) Diferentes tipos de índices de 
referência e diferentes setores de índices de 
referência têm diferentes características, 
vulnerabilidades e riscos. As disposições 
do presente regulamento devem ser 
especificadas mais pormenorizadamente 
para setores e tipos específicos de índices 
de referência. Os índices de referência das 
taxas de juro interbancárias são índices que 
desempenham um papel importante na 
transmissão da política monetária, pelo que 
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é necessário especificar de que forma estas 
disposições se aplicariam a estes índices de 
referência no presente regulamento. Os 
índices de referência dos produtos de base 
são amplamente utilizados e têm 
características setoriais específicas e, por 
conseguinte, é necessário especificar de 
que forma estas disposições se aplicariam a 
estes índices de referência no presente 
regulamento.

é necessário especificar de que forma estas 
disposições se aplicariam a estes índices de 
referência no presente regulamento. Os 
índices de referência dos produtos de base 
são amplamente utilizados e têm 
características setoriais específicas e, por 
conseguinte, é necessário especificar de 
que forma estas disposições se aplicariam a 
estes índices de referência no presente 
regulamento. Os índices de referência das 
taxas de juro interbancárias, dos produtos 
de base e da moeda estrangeira devem ser 
sujeitos a uma supervisão direta por parte 
da ESMA, em cooperação com a ACER 
no que diz respeito aos índices de 
referência dos preços da energia.

Or. en

Alteração 13
Werner Langen

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Diferentes tipos de índices de 
referência e diferentes setores de índices de 
referência têm diferentes características, 
vulnerabilidades e riscos. As disposições 
do presente regulamento devem ser 
especificadas mais pormenorizadamente 
para setores e tipos específicos de índices 
de referência. Os índices de referência das 
taxas de juro interbancárias são índices que 
desempenham um papel importante na 
transmissão da política monetária, pelo que 
é necessário especificar de que forma estas 
disposições se aplicariam a estes índices de 
referência no presente regulamento. Os 
índices de referência dos produtos de base 
são amplamente utilizados e têm 
características setoriais específicas e, por 
conseguinte, é necessário especificar de 
que forma estas disposições se aplicariam 

(29) Diferentes tipos de índices de 
referência e diferentes setores de índices de 
referência têm diferentes características, 
vulnerabilidades e riscos. As disposições 
do presente regulamento devem ser 
especificadas mais pormenorizadamente 
para setores e tipos específicos de índices 
de referência. Os índices de referência das 
taxas de juro interbancárias são índices que 
desempenham um papel importante na 
transmissão da política monetária, pelo que 
é necessário especificar de que forma estas 
disposições se aplicariam a estes índices de 
referência no presente regulamento. Os 
índices de referência dos produtos de base 
são amplamente utilizados e têm 
características setoriais específicas e, por 
conseguinte, é necessário especificar se e 
de que maneira estes índices de referência
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a estes índices de referência no presente 
regulamento.

podem ser excluídos do âmbito de 
aplicação das disposições do presente 
regulamento.

Or. de

Alteração 14
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Nos casos em que o presente 
regulamento capte ou capte 
potencialmente entidades e mercados 
supervisionados, abrangidos pelo 
Regulamento UE n.º 1227/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
relativo à integridade e à transparência 
(REMIT), a Agência para a Cooperação 
dos Reguladores de Energia (ACER) deve 
ser consultada pela ESMA (Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados) a fim de contar com a 
experiência da ACER em matéria de 
mercados de energia e de mitigar a dupla 
regulamentação.

Or. en

Justificação

A ACER deve, enquanto instância europeia reguladora para a energia, ser consultada pela 
ESMA nos casos em que o presente regulamento afete os mercados europeus da energia.

Alteração 15
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 41
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Texto da Comissão Alteração

(41) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos no Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
e na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, em particular o direito ao 
respeito pela vida privada e familiar, o 
direito à proteção de dados pessoais, o 
direito à liberdade de expressão e de 
informação, a liberdade de empresa, o 
direito de propriedade, o direito à defesa 
dos consumidores, o direito à ação e o 
direito de defesa. Assim sendo, o presente 
regulamento deverá ser interpretado e 
aplicado em conformidade com esses 
direitos e princípios.

(41) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos no Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
e na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, em particular o direito ao 
respeito pela vida privada e familiar, o 
direito à proteção de dados pessoais, o 
direito à liberdade de expressão e de 
informação, a liberdade de empresa, o 
direito de propriedade, o direito à defesa 
dos consumidores, o direito à ação e o 
direito de defesa. Assim sendo, o presente 
regulamento deverá ser interpretado e 
aplicado em conformidade com esses 
direitos e princípios. Assim, o presente 
regulamento deve ser interpretado e 
aplicado no respeito por esses direitos e 
princípios. Quando o presente 
regulamento referir, nomeadamente, as 
regras relativas à liberdade de imprensa e 
à liberdade de expressão noutros meios de 
comunicação social e as regras ou os 
códigos que regulam a profissão 
jornalística, estas liberdades devem ser 
tidas em conta, já que são garantidas na 
União e nos Estados-Membros e 
reconhecidas nos termos do artigo 11.º  da 
Carta dos Direitos Fundamentais e outras 
disposições pertinentes.

Or. en

Justificação

Exceção aplicada aos meios de comunicação, em conformidade com a exceção prevista no 
Regulamento Abuso de Mercado.

Alteração 16
António Fernando Correia de Campos

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

1. O presente regulamento é aplicável ao 
fornecimento de índices de referência, à 
contribuição com dados de cálculo para os
índices de referência e à utilização de 
índices de referência no interior da União.

1. O presente regulamento é aplicável ao 
fornecimento de índices de referência no 
interior da União, à contribuição com 
dados de cálculo para alguns índices de 
referência e à utilização de alguns índices 
de referência no interior da União. Deve 
incluir os princípios da IOSCO e ser 
aplicado proporcionalmente à dimensão e 
aos riscos decorrentes de índices de 
referência específicos, dos seus
administradores e do processo de 
definição de índices de referência, 
incluindo o número e os tipos de 
contribuidores.

Or. pt

Alteração 17
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.º 2 - alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Preços de referência ou de 
liquidação produzidos pelas contrapartes 
centrais (CCP).

Or. de

Alteração 18
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.º 2 - alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Índices de referência dos produtos 
de base na aceção do artigo 3.º, n.º 1, 
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ponto 20, que se regem, durante um 
período de tempo, pelos Princípios da 
IOSCO relativos às Agências de 
Comunicação do Preço do Petróleo de 5 
de outubro de 2012 ou pelos Princípios da 
IOSCO relativos aos índices de referência 
financeiros de 17 de julho de 2013, até 
que a ESMA, com base na revisão dos 
Princípios da IOSCO relativos às 
Agências de Comunicação do Preço de 
Petróleo, que deve ser publicada em maio 
ou junho de 2014, e com base no anexo 
III do presente regulamento, analise se e 
de que forma os índices de referência dos 
produtos de base podem ser incluídos no 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento e se é adequada e necessária 
uma regulamentação independente.

Or. de

Alteração 19
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Que está publicado ou ao dispor do 
público;

(a) Que está publicado ou ao dispor do 
público, ou é disponibilizado a um 
utilizador dos índices de referência;

Or. en

Alteração 20
Werner Langen

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

(2) «Índice de referência»: um índice 
através do qual o montante a pagar ao 
abrigo de um instrumento ou contrato 
financeiro ou o valor de um instrumento 
financeiro é determinado ou que é utilizado 
para medir o desempenho de um fundo de 
investimento;

(2) «Índice de referência»: um índice 
através do qual o montante a pagar ao 
abrigo de um instrumento ou contrato 
financeiro ou o valor de um instrumento 
financeiro é determinado ou que é utilizado 
para medir o desempenho de um fundo de 
investimento; não se aplica aos preços de 
referência ou de liquidação decorrentes 
de contrapartes centrais (CCP) na aceção 
do artigo 2.º, ponto 1, do Regulamento 
(UE) n.º 648/2012 nem aos instrumentos 
financeiros nos termos do artigo 3.º, n.º 1, 
ponto 13.

Or. de

Alteração 21
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.º 1 - ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Utilizador do índice de referência»: 
qualquer pessoa que emite ou detém um 
instrumento financeiro ou é parte num 
contrato financeiro que referencia um
índice de referência;

(5) «Utilizador do índice de referência»: 
qualquer pessoa que detém uma posição 
ativa num instrumento financeiro, que se 
refere a um índice de referência, ou que 
emite um instrumento financeiro, que se 
refere a um índice de referência;

Or. de

Alteração 22
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.º 1 - ponto 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) «Contribuidor»: uma pessoa singular ou 
coletiva que contribui com dados de 
cálculo;

(7) «Contribuidor»: uma pessoa singular ou 
coletiva que contribui com dados de 
cálculo, que não devem ser entendidos 
como dados regulados na aceção do 
artigo 3.º, n.º 1, ponto 11;

Or. de

Alteração 23
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.º 1 - ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) «Dados regulados»: dados de cálculo 
fornecidos diretamente a partir de uma
plataforma de negociação, tal como 
definido no ponto 25 do n.º 1 do artigo 2.º 
do [RMIF] ou de uma modalidade de 
publicação aprovada, tal como definido no 
ponto 18 do n.º 1 do artigo 2.º do [RMIF] 
ou mecanismo de notificações aprovado, 
tal como definido no ponto 20 do n.º 1 do 
artigo 2.º do [RMIF] em conformidade 
com requisitos obrigatórios de dados pós-
negociação ou um mercado energético 
definido na alínea j) do n.º 1 do artigo 37.º 
da Diretiva 2009/72/CE19, ou mercado de 
gás natural referido na alínea j) do n.º 1 do 
artigo 41.º da Diretiva 2009/73/CE20 ou 
plataforma de leilões referida no artigo 26.º 
ou no artigo 30.º do regulamento (UE) n.º 
1031/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho;

(11) «Dados regulados»: dados de cálculo 
fornecidos diretamente a partir de uma 
plataforma de negociação, tal como 
definido no ponto 25 do n.º 1 do artigo 2.º 
do [RMIF] ou de uma modalidade de 
publicação aprovada, tal como definido no 
ponto 18 do n.º 1 do artigo 2.º do [RMIF] 
ou de uma plataforma de negociação 
regulada fora da União Europeia ou
mecanismo de notificações aprovado, tal 
como definido no ponto 20 do n.º 1 do 
artigo 2.º do [RMIF] em conformidade 
com requisitos obrigatórios de dados pós-
negociação ou um mercado energético 
definido na alínea j) do n.º 1 do artigo 37.º 
da Diretiva 2009/72/CE19, ou mercado de 
gás natural referido na alínea j) do n.º 1 do 
artigo 41.º da Diretiva 2009/73/CE20 ou 
plataforma de leilões referida no artigo 26.º 
ou no artigo 30.º do regulamento (UE) n.º 
1031/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho; os dados podem representar 
dados de transações e, em casos 
excecionais, também ofertas de compra e 
venda.

__________________ __________________
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20 JO L 9 de 14.8.2009, p. 112. 20 JO L 9 de 14.8.2009, p. 112.

Or. de

Alteração 24
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo (14) – alínea (f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Participantes no mercado na aceção 
do artigo 2.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 
n.º 1227/2011 do Parlamento Europeu e 
do Conselho;

Or. en

Alteração 25
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.º 1 - ponto 20

Texto da Comissão Alteração

(20) «Índice de referência dos produtos de 
base»: um índice de referência cujo ativo 
subjacente para efeitos do ponto 1, alínea 
c) do presente artigo é um produto de base 
na aceção do artigo 2.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 1287/200627 da 
Comissão; as licenças de emissão definidas 
no n.º 11 da secção C do anexo I da DMIF 
não serão consideradas produtos base para 
efeitos do presente Regulamento;

(20) «Índice de referência dos produtos de 
base»: um índice de referência cujo ativo 
subjacente para efeitos do ponto 1, alínea 
c) do presente artigo é um produto de base 
na aceção do artigo 2.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1287/200627 da 
Comissão; as licenças de emissão definidas 
no n.º 11 da secção C do anexo I da DMIF 
não serão consideradas produtos base para 
efeitos do presente Regulamento;

__________________ __________________
27 JO L 241 de 2.9.2006, p. 1. 27 JO L 241 de 2.9.2006, p. 1.

Or. de
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Justificação

É corrigida a referência errada ao Regulamento (CE) n.º 1287/2006 na proposta da 
Comissão.

Alteração 26
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo (20)

Texto da Comissão Alteração

(20) «Índice de referência dos produtos de 
base»: um índice de referência cujo ativo 
subjacente para efeitos do ponto 1, alínea 
c) do presente artigo é um produto de base 
na aceção do artigo 2.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 1287/200627 da 
Comissão27 ; as licenças de emissão 
definidas no n.º 11 da secção C do anexo I 
da DMIF não serão consideradas 
produtos de base para efeitos do presente 
Regulamento;

(20) «Índice de referência dos produtos de 
base»: um índice de referência cujo ativo 
subjacente para efeitos do ponto 1, alínea 
c) do presente artigo é um produto de base 
na aceção do artigo 2.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 1287/200627 da 
Comissão27 ;

__________________ __________________
27 JO L 241 de 2.9.2006, p. 1. 27 JO L 241 de 2.9.2006, p. 1.

Or. en

Justificação

A MIFID II define as licenças de emissão como instrumentos financeiros. Contudo, as 
licenças de emissão são semelhantes aos produtos de base, nomeadamente no que respeita à 
relação existente entre os mercados de licenças e os mercados de energia, o que, para efeitos 
do presente regulamento, justifica a atribuição do mesmo tratamento às licenças de emissão e 
aos produtos de base.

Alteração 27
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo (21)

Texto da Comissão Alteração

(21) «Índice de referência crítico»: um 
índice de referência cuja maioria dos 
contribuidores consiste em entidades 
supervisionadas e que é utilizado como 
referência para, no mínimo, 500 mil 
milhões de euros de instrumentos 
financeiros em valor nocional;

(21) «Índice de referência crítico»: um 
índice de referência que é utilizado como 
referência para, no mínimo, 500 mil 
milhões de euros de instrumentos 
financeiros em valor nocional; ou um 
índice de referência que, no caso de dever 
ser fornecido ou de ser efetivamente 
fornecido recorrendo a um conjunto não 
representativo de contribuidores ou de 
dados de cálculo, exercesse efeitos 
nefastos na estabilidade financeira, no 
bom funcionamento dos mercados, nos 
consumidores ou na economia real, em 
um ou mais Estados ou Estados-Membros 
ou em qualquer outra jurisdição externa 
ao Estado-Membro em que o 
administrador do índice de referência se 
localiza;

Or. en

Alteração 28
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.º 1 - ponto 21

Texto da Comissão Alteração

(21) «Índice de referência crítico»: um 
índice de referência cuja maioria dos 
contribuidores consiste em entidades 
supervisionadas e que é utilizado como 
referência para, no mínimo, 500 mil 
milhões de euros de instrumentos 
financeiros em valor nocional;

(21) «Índice de referência crítico»: um 
índice de referência que não cumpra os 
critérios de um índice de referência 
objetivo nos termos do ponto 21-A (novo) 
e que é utilizado como referência para, no 
mínimo, 500 mil milhões de euros de 
instrumentos financeiros em valor 
nocional;

Or. de
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Alteração 29
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.º 1 - ponto 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) «Índice de referência objetivo»: 
um índice de referência que utiliza 
exclusivamente dados de cálculo 
regulados e uma metodologia estritamente 
baseada em regras;

Or. de

Alteração 30
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O administrador deve ter mecanismos 
de governação robustos, que incluam uma 
estrutura organizativa clara com papéis e 
responsabilidades bem definidos, 
transparentes e consistentes para todas as 
pessoas envolvidas no fornecimento de 
um índice de referência;

Suprimido

O administrador deve tomar todas as 
medidas necessárias para assegurar que o 
fornecimento de um índice de referência 
não é afetado por um conflito de 
interesses existente ou potencial e que, 
sempre que sejam necessários exercício de 
poderes discricionários ou julgamento no 
processo de determinação de um índice de 
referência, estes sejam exercidos de forma 
independente e honesta («Governação e 
conflitos de interesse»);

Or. en
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Alteração 31
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea (a) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 O administrador deve tomar todas as 
medidas necessárias para assegurar que o 
fornecimento de um índice de referência 
não é afetado por um conflito de 
interesses existente ou potencial e que, 
sempre que sejam necessários exercício de 
poderes discricionários ou julgamento no 
processo de determinação de um índice de 
referência, estes sejam exercidos de forma 
independente e honesta («Governação e 
conflitos de interesse»);

Suprimido

Or. en

Alteração 32
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O administrador deve definir uma 
função de supervisão para fiscalizar todos 
os aspetos do fornecimento dos seus 
índices de referência («Supervisão»);

Suprimido

Or. en

Alteração 33
Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º  1 – alínea (c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O administrador deve ter um sistema 
de controlo que assegure que o índice de 
referência é fornecido e divulgado em 
conformidade com o presente 
Regulamento («Controlos»:);

Suprimido

Or. en

Alteração 34
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea (d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O administrador deve ter um sistema 
de responsabilização que abranja a 
conservação de registos, as auditorias e a 
revisão, assim como o processo de 
reclamações, e que apresente provas de 
conformidade com os requisitos do 
presente Regulamento 
(Responsabilização»).

Suprimido

Or. en

Alteração 35
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os seguintes requisitos em matéria de 
governação são aplicáveis ao 
administrador:

Os administradores das seguintes 
categorias de índices de referência estão 
sujeitos às disposições do presente 
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regulamento:

(a) Administradores dos índices de 
referência críticos;
(b) Administradores dos índices de 
referência dos produtos de base 
amplamente utilizados, tal como definidos 
e atualizados pela ESMA na sequência de 
uma estreita consulta com a ACER;
(c) Administradores dos principais índices 
de referência;
(d) Administradores de índices de 
referência licenciados com caráter de 
exclusividade, tal como definidos e 
atualizados pela ESMA;
(e) Administradores de uma taxa IBOR, 
de um swap indexado pelo prazo 
overnight, de taxas indexadas pelo prazo 
overnight ou de outro índice de referência 
que a autoridade competente considerar 
substituto ou comparável a esses índices 
de referência e que sejam amplamente 
utilizados;
(f) Administradores de um índice de 
referência com relativamente poucos 
transmitentes e que a autoridade 
competente considere vulnerável à 
manipulação;
(g) Índices de referência que a autoridade 
competente tenha investigado e concluído 
por meio de uma decisão fundamentada 
que requerem supervisão, devido à sua 
vulnerabilidade;
(h) Um número substancial de índices de 
referência que a autoridade competente 
ou a ESMA considerem que, 
coletivamente, têm um impacto 
significativo no mercado único;
(i) Administradores de índices de 
referência usados como medida padrão do 
desempenho dos ativos ou classe ou grupo 
de ativos relevantes que não sejam 
produzidos por um administrador terceiro 
de confiança, quando a autoridade 
competente considerar haver elevados 
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níveis de conflito de interesses.
A ESMA deve fornecer orientações às 
autoridades competentes em matéria de 
aplicação dos critérios das alíneas (b) a 
(i), bem como normas técnicas de 
regulamentação para as circunstâncias 
em que os requisitos das alíneas (a) a (i) 
podem ser alterados ou dispensados ou 
em que quaisquer disposições do presente 
regulamento deixem de ser aplicadas por 
razões de proporcionalidade ou de 
duplicação de requisitos de supervisão ou 
controlos de governação existentes. Essas 
orientações devem conter listas de tipos de 
instituições isentas que devem incluir a 
identificação dos respetivos controlos de 
governação.
Ao estabelecer orientações e normas 
técnicas de regulamentação, a ESMA 
deve levar em consideração:
(i) As derrogações habitualmente 
previstas para os membros do Sistema 
Europeu de Bancos Centrais (SEBC), os 
bancos centrais de países terceiros, as 
autoridades nacionais dos 
Estados-Membros responsáveis pelas 
estatísticas e as suas congéneres dos 
países terceiros;
(ii) Se deve isentar total ou parcialmente 
os mercados regulamentados ou, após a 
realização de uma consulta estreita com a 
ACER, quaisquer entidades 
regulamentadas nos termos do REMIT;
(iii) Se as disposições especificadas no 
anexo III devem constituir a única parte 
do presente regulamento aplicável às 
agências de supervisão dos preços;
(iv) Em que casos se deve observar a 
proporcionalidade da aplicação, 
nomeadamente uma aplicação faseada do 
Regulamento;
(v) De que forma o quadro regulamentar 
interage com os países terceiros e com o 
comércio internacional.
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Or. en

Alteração 36
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando existe externalização, o 
administrador deve assegurar que as 
condições previstas no anexo 1, secção B, 
são satisfeitas.

2. Quando existe externalização, o 
administrador deve assegurar que as 
condições previstas no anexo 1, secção B, 
ou no anexo III, consoante o caso, são 
satisfeitas.

Or. en

Justificação

Atendendo às características específicas dos produtos de base, estes devem ser 
regulamentados nos termos do disposto no anexo III.

Alteração 37
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O administrador deve obter os dados de 
cálculo de um painel ou amostra de 
contribuidores fiável e representativo, a 
fim de assegurar que o índice de referência 
resultante é fiável e representativo da 
realidade de mercado ou económica que 
pretende medir («Contribuidores 
representativos»:).

(b) O administrador deve obter os dados de 
cálculo de um painel ou amostra de 
contribuidores fiável e representativo, a 
fim de assegurar que o índice de referência 
resultante é fiável e representativo da 
realidade de mercado ou económica que 
pretende medir («Contribuidores 
representativos»:). No caso de índices de 
referência baseados em transações, o 
administrador deve obter os dados de 
forma agregada, a partir de reguladores e 
repositórios de transações, nos termos da 
Diretiva relativa aos mercados de 
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instrumentos financeiros (DMIF), no 
Regulamento relativo à integridade e à 
transparência nos mercados grossistas de 
energia (REMIT) e no Regulamento 
relativo aos derivados OTC, às 
contrapartes centrais e aos repositórios de 
transações (EMIR).

Or. en

Alteração 38
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 7 - n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O administrador deve obter os dados de 
cálculo de um painel ou amostra de 
contribuidores fiável e representativo, a 
fim de assegurar que o índice de referência 
resultante é fiável e representativo da 
realidade de mercado ou económica que 
pretende medir («Contribuidores 
representativos»:).

(b) O administrador deve obter os dados de 
cálculo de um painel ou amostra de 
contribuidores fiável e representativo, a 
fim de assegurar que o índice de referência 
resultante é fiável e representativo da 
realidade de mercado ou económica que 
pretende medir («Contribuidores 
representativos»). No caso de índices de 
referência que se baseiem em transações, 
o administrador deve manter os dados de 
cálculo de repositórios de transações e 
autoridades reguladoras numa forma 
agregada e anónima, de acordo com a 
Diretiva 2004/39/CE, com o Regulamento 
(UE) n.º 1227/2011 e com o Regulamento 
(UE) n.º 648/2012.

Or. de

Alteração 39
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O administrador deve cumprir os 
requisitos pormenorizados de dados de 
cálculo e metodologia estipulados na 
secção C do anexo I.

2. O administrador deve cumprir os 
requisitos pormenorizados de dados de 
cálculo e metodologia estipulados na 
secção C do anexo I ou no anexo III, 
consoante o caso.

Or. en

Justificação

Atendendo às características específicas dos produtos de base, estes devem ser 
regulamentados nos termos do disposto no anexo III.

Alteração 40
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O administrador deve assegurar que 
existem sistemas adequados e controlos 
eficazes para assegurar a integridade dos 
dados de cálculo para efeitos do n.º 2.

1. Os administradores dos índices de 
referência ao abrigo do artigo 5.º devem
assegurar que existem sistemas adequados 
e controlos eficazes para assegurar a 
integridade dos dados de cálculo para 
efeitos do n.º 2.

Or. en

Alteração 41
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O administrador deve adotar um código 
de conduta para cada índice de referência 
que especifique claramente as 

1. O administrador deve adotar, em 
cooperação com os contribuidores, um 
código de conduta para cada índice de 
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responsabilidades e as obrigações do 
administrador e dos contribuidores quanto 
ao fornecimento do índice de referência. O 
código de conduta deverá incluir uma 
descrição clara dos dados de cálculo a 
fornecer e, pelo menos, os elementos 
definidos na secção D no anexo I.

referência que especifique claramente as 
responsabilidades e as obrigações do 
administrador e dos contribuidores quanto 
ao fornecimento do índice de referência. O 
código de conduta deverá incluir uma 
descrição clara dos dados de cálculo a 
fornecer e, pelo menos, os elementos 
definidos na secção D no anexo I.

Or. en

Alteração 42
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 9 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O administrador deve adotar um código 
de conduta para cada índice de referência 
que especifique claramente as 
responsabilidades e as obrigações do 
administrador e dos contribuidores quanto 
ao fornecimento do índice de referência. O 
código de conduta deverá incluir uma 
descrição clara dos dados de cálculo a 
fornecer e, pelo menos, os elementos 
definidos na secção D no anexo I.

1. O administrador pode, em cooperação 
com os contribuidores, adotar um código 
de conduta para cada índice de referência 
que especifique claramente as 
responsabilidades e as obrigações do 
administrador e dos contribuidores quanto 
ao fornecimento do índice de referência. O 
código de conduta deverá incluir uma 
descrição clara dos dados de cálculo a 
fornecer e, pelo menos, os elementos 
definidos na secção D no anexo I.

Or. de

Alteração 43
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O código de conduta deve ser assinado 
pelo administrador e pelos contribuidores e 

2. O código de conduta deve ser assinado 
pelo administrador e pelos contribuidores 
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produzirá efeitos jurídicos vinculativos em 
relação a todas as partes do mesmo.

e, tanto quanto possível, no que diz 
respeito à natureza e à localização do 
contribuidor, produzirá efeitos jurídicos 
vinculativos em relação a todas as partes 
do mesmo. Em caso de impossibilidade da 
obtenção de uma assinatura, a 
continuação do fornecimento de dados 
por parte de um contribuidor após o 
momento em que lhe tenha sido
comunicado pelo administrador o código 
de conduta constituirá prova da 
celebração de um acordo juridicamente 
vinculativo entre as partes interessadas.

Or. en

Justificação

Há que reconhecer que nem todos os contribuidores se encontram localizados na União.

Alteração 44
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 9 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O código de conduta deve ser assinado 
pelo administrador e pelos contribuidores e 
produzirá efeitos jurídicos vinculativos em 
relação a todas as partes do mesmo.

2. O código de conduta deve ser assinado 
pelo administrador e pelos contribuidores e 
produzirá efeitos jurídicos vinculativos em 
relação a todas as partes do mesmo, desde 
que os administradores e um número 
suficientemente representativo no 
mercado de contribuidores estejam de 
acordo.

Or. de

Alteração 45
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando em virtude da natureza e da 
localização do contribuidor, o 
administrador for incapaz de assegurar a 
assinatura do código de conduta, mas 
entender que esses dados são 
imprescindíveis para um indicador de 
referência específico, esse administrador 
pode, após comprovado conhecimento por 
parte do contribuidor do código de 
conduta que rege essa submissão de 
dados, continuar a aceitar dados para o 
índice de referência. Nesse caso, o 
administrador assume a responsabilidade 
legal pela qualidade dos dados usados 
para construção do índice.

Or. pt

Alteração 46
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão terá em conta as diferentes 
características dos índices de referência e 
dos contribuidores, nomeadamente em 
termos de diferenças em dados de cálculo e 
metodologias, dos riscos de manipulação 
dos dados de cálculo e da convergência 
internacional das práticas de supervisão em 
relação aos índices de referência.

A Comissão terá em conta as diferentes 
características dos índices de referência e 
dos contribuidores, nomeadamente em 
termos de diferenças em dados de cálculo e 
metodologias, independentemente de os 
contribuidores serem ou não voluntários, 
dos riscos de manipulação dos dados de 
cálculo e da convergência internacional das 
práticas de supervisão em relação aos 
índices de referência, bem como a 
proporcionalidade do presente 
Regulamento.

A ESMA deve fornecer orientações após a 
realização de uma consulta estreita com a 
ACER, relativamente à aplicação de 
códigos de conduta juridicamente 
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vinculativos, em especial no que diz 
respeito a entidades não reguladas e a 
agências de supervisão dos preços na UE.

Or. en

Alteração 47
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os seguintes requisitos em matéria de 
governação e controlo são aplicáveis ao 
contribuidor autorizado:

1. Os seguintes requisitos em matéria de 
governação e controlo são aplicáveis ao 
contribuidor supervisionado:

(Linguistic AM)

Or. pt

Alteração 48
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O contribuidor autorizado deve 
assegurar que o fornecimento de dados de 
cálculo não é afetado por um conflito de 
interesses existente ou potencial e que, 
sempre que seja necessária exercício de 
poderes discricionários, esta seja exercida 
de forma independente e honesta, com base 
em informações pertinentes e em 
conformidade com o código de conduta 
(«Conflitos de interesse»).

(a) O contribuidor supervisionado deve 
assegurar que o fornecimento de dados de 
cálculo não é afetado por um conflito de 
interesses existente ou potencial e que, 
sempre que seja necessária exercício de 
poderes discricionários, esta seja exercida 
de forma independente e honesta, com base 
em informações pertinentes e em 
conformidade com o código de conduta 
(«Conflitos de interesse»).

Or. pt
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Alteração 49
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O contribuidor autorizado deve 
assegurar que o fornecimento de dados de 
cálculo não é afetado por um conflito de 
interesses existente ou potencial e que, 
sempre que seja necessária exercício de 
poderes discricionários, esta seja exercida 
de forma independente e honesta, com base 
em informações pertinentes e em 
conformidade com o código de conduta 
(«Conflitos de interesse»).

(a) O contribuidor autorizado deve 
assegurar que o fornecimento de dados de 
cálculo não é afetado por um conflito de 
interesses existente ou potencial e que, 
sempre que seja necessária exercício de 
poderes discricionários, esta seja exercida 
de forma independente e honesta, com base 
em informações pertinentes e em 
conformidade com o código de conduta, se 
for o caso («Conflitos de interesse»).

Or. en

Alteração 50
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O contribuidor autorizado deve possuir 
um sistema de controlo que assegure a 
integridade, a precisão e a fiabilidade dos 
dados de cálculo e que os dados de cálculo 
são fornecidos em conformidade com as 
disposições do presente Regulamento e 
com o código de conduta «Controlos 
adequados»).

(b) O contribuidor supervisionado deve 
possuir um sistema de controlo que 
assegure a integridade, a precisão e a 
fiabilidade dos dados de cálculo e que os 
dados de cálculo são fornecidos em 
conformidade com as disposições do 
presente Regulamento e com o código de 
conduta «Controlos adequados»).

Or. pt

Alteração 51
Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O contribuidor autorizado deve possuir 
um sistema de controlo que assegure a 
integridade, a precisão e a fiabilidade dos 
dados de cálculo e que os dados de cálculo 
são fornecidos em conformidade com as 
disposições do presente Regulamento e 
com o código de conduta «Controlos 
adequados»).

(b) O contribuidor autorizado deve possuir 
um sistema de controlo que assegure a 
integridade, a precisão e a fiabilidade dos 
dados de cálculo e que os dados de cálculo 
são fornecidos em conformidade com as 
disposições do presente Regulamento e 
com o código de conduta, se for o caso
«Controlos adequados»).

Or. en

Alteração 52
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O contribuidor autorizado deve cumprir 
os requisitos de sistemas e controlo 
estipulados na secção E do anexo I.

2. O contribuidor supervisionado deve 
cumprir os requisitos de sistemas e 
controlo estipulados na secção E do anexo 
I.

Or. pt

Alteração 53
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Um contribuidor autorizado deve 
cooperar plenamente com o administrador 
e com a autoridade competente relevante 
na auditoria e na supervisão do 
fornecimento de um índice de referência e 

3. Um contribuidor supervisionado deve 
cooperar plenamente com o administrador 
e com a autoridade competente relevante 
na auditoria e na supervisão do 
fornecimento de um índice de referência e 
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deve disponibilizar as informações e os 
registos conservados em conformidade 
com a secção E do anexo 1.

deve disponibilizar as informações e os 
registos conservados em conformidade 
com a secção E do anexo 1.

Or. pt

Alteração 54
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 12 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além dos requisitos pormenorizados 
estipulados no título II, são aplicáveis os 
requisitos específicos definidos no anexo 
II aos índices de referência de produtos 
base.

Suprimido

Or. de

Alteração 55
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além dos requisitos pormenorizados 
estipulados no título II, são aplicáveis os 
requisitos específicos definidos no anexo II 
aos índices de referência de produtos 
base.

2. No caso dos índices de referência dos 
produtos de base, são aplicáveis apenas os 
requisitos específicos definidos no anexo 
II.

Or. en

Justificação

Atendendo às características específicas dos produtos de base, estes devem ser 
regulamentados nos termos do disposto no anexo III.
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Alteração 56
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além dos requisitos pormenorizados 
estipulados no título II, são aplicáveis os 
requisitos específicos definidos no anexo II
aos índices de referência de produtos base.

2. Além dos requisitos pormenorizados 
estipulados no título II, são aplicáveis os 
requisitos específicos definidos no anexo 
III aos índices de referência de produtos 
base.

Or. pt

Alteração 57
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 12 - n.º 3 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
39.º para especificar mais 
pormenorizadamente, ou ajustar, os 
seguintes elementos do anexo II e do 
anexo III, à luz da evolução tecnológica e 
do mercado e dos desenvolvimentos 
internacionais do Conselho de Estabilidade 
Financeira:

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
39.º para especificar mais 
pormenorizadamente, ou ajustar, os 
seguintes elementos do anexo II, à luz da 
evolução tecnológica e do mercado e dos 
desenvolvimentos internacionais do 
Conselho de Estabilidade Financeira:

Or. de

Alteração 58
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 39.º para especificar mais 
pormenorizadamente, ou ajustar, os 
seguintes elementos do anexo II e do 
anexo III, à luz da evolução tecnológica e 
do mercado e dos desenvolvimentos 
internacionais do Conselho de Estabilidade 
Financeira:

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 39.º para especificar mais 
pormenorizadamente, ou ajustar, os 
seguintes elementos do anexo II à luz da 
evolução tecnológica e do mercado e dos 
desenvolvimentos internacionais do 
Conselho de Estabilidade Financeira:

Or. en

Justificação

Atendendo às características específicas dos produtos de base, estes devem ser 
regulamentados nos termos do disposto no anexo III.

Alteração 59
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Os critérios e procedimentos para a 
criação do índice de referência (ponto 1 a 
do anexo III)

Suprimido

Or. en

Alteração 60
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Os critérios e procedimentos para a 
criação do índice de referência (ponto 1 a 

Suprimido
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do anexo III)

Or. de

Alteração 61
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Os elementos a incluir na metodologia 
e a descrição da metodologia (pontos 1 e 2 
do anexo III)

Suprimido

Or. de

Alteração 62
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea (k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Os elementos a incluir na metodologia 
e a descrição da metodologia (pontos 1 e 2 
do anexo III)

Suprimido

Or. en

Alteração 63
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea (l)

Texto da Comissão Alteração

(l) Os requisitos do administrador Suprimido
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relativos à qualidade e integridade do 
cálculo dos índices de referência e o 
conteúdo da descrição anexada a cada 
cálculo (pontos 5 e 6 do anexo III)

Or. en

Alteração 64
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) Os requisitos do administrador 
relativos à qualidade e integridade do 
cálculo dos índices de referência e o 
conteúdo da descrição anexada a cada 
cálculo (pontos 5 e 6 do anexo III)

Suprimido

Or. de

Alteração 65
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Caso uma proporção significativa dos 
contribuidores, que abranja pelo menos 
20 % dos contribuidores para um índice de 
referência crítico, tenha deixado de 
contribuir ou seja provável que deixe de 
contribuir, num dado ano de calendário, a 
autoridade competente relevante de um 
índice de referência crítico deve dispor de 
poderes para:

1. Caso uma proporção significativa dos 
contribuidores, que abranja pelo menos 
20 % dos contribuidores de um índice de 
referência crítico ou de um índice de 
referência dos produtos de base 
amplamente utilizado, conforme 
determinado pela ESMA, tenha deixado de 
contribuir ou seja provável que deixe de 
contribuir, num dado ano de calendário, a 
autoridade competente relevante de um 
índice de referência crítico deve dispor de 
poderes para:
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Or. pt

Alteração 66
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Requerer às entidades supervisionadas, 
determinadas em conformidade com o n.o
2, que contribuam com dados de cálculo ao 
administrador em conformidade com a 
metodologia, o código de conduta ou 
outras regras;

(a) Requerer às entidades supervisionadas e 
aos contribuidores de dados de produtos 
de base e de energia, determinados em 
conformidade com o n.o 2, que contribuam 
com dados de cálculo ao administrador em 
conformidade com a metodologia, o código 
de conduta ou outras regras;

Or. pt

Alteração 67
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- 1. O administrador deve notificar a 
autoridade competente relevante caso 
considere que o número de contribuidores 
ou o seu risco de distribuição se tornaram 
inadequados e, em qualquer caso, quando 
20 % dos contribuidores tenham deixado 
de contribuir, ou seja provável que deixem 
de contribuir. Esta notificação far-se-á 
acompanhar de uma análise de risco e de 
quaisquer medidas de mitigação dos 
riscos identificados. 

Or. pt
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Alteração 68
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. No caso de um índice de referência 
crítico, as entidades supervisionadas que 
são instadas a contribuir em conformidade 
com o n.º 1 devem ser determinadas pela 
autoridade competente do administrador 
com base nos seguintes critérios:

2. No caso de um índice de referência 
crítico ou no caso de um índice de 
referência de produtos de base 
amplamente utilizado, conforme 
determinado pela ESMA, as entidades 
supervisionadas ou os contribuidores de 
dados de produtos de base e de energia, 
que são obrigados a contribuir em 
conformidade com o n.º 1 devem ser 
determinadas pela autoridade competente 
do administrador com base nos seguintes 
critérios:

Or. pt

Alteração 69
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A dimensão da participação real e 
potencial da entidade supervisionada no 
mercado que o índice de referência 
pretende medir;

(a) A dimensão da participação real e 
potencial da entidade supervisionada e do 
contribuidor de dados de produtos de base 
e de energia no mercado que o índice de 
referência pretende medir;

Or. pt

Alteração 70
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) A experiência da entidade 
supervisionada e a sua capacidade para 
fornecer dados de cálculo com a qualidade 
necessária.

(b) A experiência da entidade 
supervisionada e do contribuidor de dados 
de produtos de base e de energia e a sua 
capacidade para fornecer dados de cálculo 
com a qualidade necessária.

Or. pt

Alteração 71
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Divulgação ou difusão de informação nos 

meios de comunicação social
Sempre que sejam comunicadas ou 
divulgadas informações e produzidas ou 
difundidas recomendações para fins 
jornalísticos, essa comunicação ou 
divulgação será avaliada tendo em conta 
as regras relativas à liberdade de 
expressão, à liberdade de imprensa e ao 
pluralismo dos meios de comunicação 
social, bem como as regras ou os códigos 
que regulam a profissão de jornalista, 
excetuando-se os casos em que:
(a) as pessoas em causa ou pessoas com 
elas estreitamente relacionadas 
obtenham, de forma direta ou indireta, 
uma vantagem ou benefício resultante da 
divulgação ou difusão da informação em 
causa; ou
(b) a divulgação ou difusão seja feita com 
a intenção de induzir o mercado em erro 
no que respeita à oferta, à procura ou ao 
preço dos instrumentos financeiros.
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Or. en

Justificação

Exceção aplicada aos meios de comunicação, a fim de garantir a transparência no mercado. 
Artigo copiado do Regulamento Abuso de Mercado

Alteração 72
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 16 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O administrador deve publicar os dados 
de cálculo utilizados para determinar o 
índice de referência imediatamente após a 
publicação deste último, salvo se essa 
publicação tiver consequências adversas 
graves para os contribuidores ou prejudicar 
a fiabilidade ou a integridade do índice de 
referência. Nesses casos, a publicação 
pode ser adiada por um período de tempo 
que reduza significativamente estas 
consequências. Os dados pessoais 
incluídos nos dados de cálculo não devem 
ser publicados.

1. O administrador deve publicar a 
metodologia relevante que é utilizada para 
estabelecer o índice e adicionalmente, 
para os índices de referência não 
objetivos, os dados de cálculos utilizados 
imediatamente após a publicação deste 
último, salvo se (i) essa publicação tiver 
consequências adversas graves para os 
contribuidores ou (ii) prejudicar a 
fiabilidade ou a integridade do índice de 
referência ou (iii) os dados de cálculo 
corresponderem aos dados regulados na 
aceção do artigo 3.º, n.º 1, ponto 11. O 
administrador não deve publicar 
quaisquer dados, em que a integridade e a 
confidencialidade dos dados não possa ser 
assegurada.

Or. de

Alteração 73
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O administrador deve publicar os dados 1. O administrador deve publicar os dados 
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de cálculo utilizados para determinar o 
índice de referência imediatamente após a 
publicação deste último, salvo se essa 
publicação tiver consequências adversas 
graves para os contribuidores ou prejudicar 
a fiabilidade ou a integridade do índice de 
referência. Nesses casos, a publicação 
pode ser adiada por um período de tempo 
que reduza significativamente estas 
consequências. Os dados pessoais 
incluídos nos dados de cálculo não devem 
ser publicados.

de cálculo ou a metodologia utilizados 
para determinar o índice de referência em 
intervalos adequados, proporcionais à 
importância setorial deste último, salvo se 
essa publicação puder ter consequências 
adversas graves para os contribuidores ou 
prejudicar a fiabilidade ou a integridade do 
índice de referência. Os dados pessoais 
incluídos nos dados de cálculo não devem 
ser publicados sem consentimento.

Or. en

Justificação

Há que levar em conta as diferenças setoriais no que diz respeito aos pedidos de publicação 
de um índice de referência.

Alteração 74
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O administrador deve publicar os dados 
de cálculo utilizados para determinar o 
índice de referência imediatamente após a 
publicação deste último, salvo se essa 
publicação tiver consequências adversas 
graves para os contribuidores ou prejudicar 
a fiabilidade ou a integridade do índice de 
referência. Nesses casos, a publicação pode 
ser adiada por um período de tempo que 
reduza significativamente estas 
consequências. Os dados pessoais 
incluídos nos dados de cálculo não devem 
ser publicados.

1. O administrador deve publicar os dados 
de cálculo utilizados para determinar o 
índice de referência imediatamente após a 
publicação deste último, salvo se essa 
publicação tiver consequências adversas 
graves para os contribuidores ou prejudicar 
a fiabilidade ou a integridade do índice de 
referência. Nesses casos, a publicação pode 
ser adiada por um período de tempo que 
reduza significativamente estas 
consequências. Os dados de cálculo devem 
ser publicados de forma anonimizada.

Or. pt
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Alteração 75
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Imediatamente após a publicação do 
índice de referência, o administrador deve 
comunicar à autoridade competente 
quaisquer justificações sobre a 
metodologia utilizada para determinar o 
índice de referência, bem como, os dados 
de cálculo que, em virtude das razões 
explicitadas no parágrafo 1, não tenham 
sido publicados.

Or. pt

Alteração 76
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 18.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Avaliação da competência
1. Quando uma entidade supervisionada 
pretende celebrar um contrato financeiro 
com um consumidor, essa entidade 
supervisionada deve obter, em primeiro 
lugar, as informações necessárias 
relativas aos conhecimentos e à 
experiência do consumidor a respeito do 
índice de referência, da sua situação 
financeira e dos seus objetivos 
relativamente ao contrato financeiro, e à 
declaração relativa ao índice de 
referência publicado em conformidade 
com o artigo 15.º, e avaliar se a 
referenciação desse índice de referência 
no contrato financeiro é adequada para o 
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consumidor.
2. Quando considerar, com base na 
avaliação ao abrigo do n.º 1, que o índice 
de referência não é adequado para o 
consumidor, a entidade supervisionada 
deve avisar o consumidor por escrito, 
apresentando os respetivos motivos.

Or. de

Alteração 77
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando uma entidade supervisionada 
pretende celebrar um contrato financeiro 
com um consumidor, essa entidade 
supervisionada deve obter, em primeiro 
lugar, as informações necessárias relativas 
aos conhecimentos e à experiência do 
consumidor a respeito do índice de 
referência, da sua situação financeira e dos 
seus objetivos relativamente ao contrato 
financeiro, e à declaração relativa ao índice 
de referência publicado em conformidade 
com o artigo 15.º, e avaliar se a 
referenciação desse índice de referência no 
contrato financeiro é adequada para o 
consumidor.

1. Quando uma entidade supervisionada 
pretende celebrar um contrato financeiro 
com um consumidor, essa entidade 
supervisionada deve obter, em primeiro 
lugar, as informações necessárias relativas 
aos conhecimentos e à experiência do 
consumidor a respeito do índice de 
referência, da sua situação financeira e dos 
seus objetivos relativamente ao contrato 
financeiro, em conformidade com o artigo 
19.º, parágrafos 4 e 5 da Diretiva 
2004/29/CE, e à declaração relativa ao 
índice de referência publicado em 
conformidade com o artigo 15.º, e avaliar
se a referenciação desse índice de 
referência no contrato financeiro é 
adequada para o consumidor.

Or. pt

Alteração 78
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 19 - n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Uma entidade supervisionada pode utilizar 
um índice de referência na União para 
referência de um instrumento financeiro ou 
contrato financeiro ou para medir o 
desempenho de um fundo de investimento 
se o mesmo for fornecido por um 
administrador autorizado em conformidade 
com o artigo 23.º ou por um administrador 
localizado num país terceiro em 
conformidade com o artigo 21.º.

Uma entidade supervisionada pode utilizar 
um índice de referência na União para 
referência de um instrumento financeiro ou 
contrato financeiro ou para medir o 
desempenho de um fundo de investimento, 
devendo os índices de referência não 
objetivos ser fornecidos por um 
administrador sujeito ao requisito de 
autorização, de acordo com o artigo 22.º.
Uma entidade supervisionada também 
pode utilizar índices de referência 
objetivos de um administrador localizado 
num país terceiro, se o administrador 
declarar perante a autoridade competente 
que os índices de referência se regem 
pelos Princípios da IOSCO relativos aos 
índices de referência financeiros de 17 de 
julho de 2013.

Or. de

Alteração 79
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os índices de referência fornecidos por 
um administrador estabelecido num país 
terceiro podem ser utilizados pelas 
entidades supervisionadas na União desde 
que sejam preenchidas as seguintes 
condições:

1. Os índices de referência fornecidos por 
um administrador estabelecido num país 
terceiro podem ser utilizados pelas 
entidades supervisionadas na União, salvo 
se pertencessem por analogia à categoria 
de índices de referência constante do 
artigo 5.º, n.º 1. Os índices de referência 
que pertencessem, por analogia, às 
categorias de índices de referência podem 
ser utilizados desde que o enquadramento 
legal e de supervisão, ou as regras do 
produtor ou do administrador do índice de 
referência nesse país terceiro cumpram os 
princípios da IOSCO para índices de 
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referência financeiros ou outras normas 
internacionais de referência 
posteriormente acordadas.
A entidade supervisionada deve notificar 
a sua autoridade competente e a ESMA 
dos índices de referência reais ou 
prospetivos que utiliza e das bases em que 
se baseia para demonstrar a 
conformidade com a IOSCO ou com as 
normas internacionais de referência.
Os administradores dos índices de 
referência de países terceiros podem 
apresentar diretamente à ESMA uma 
demonstração da conformidade com os 
princípios da IOSCO, que poderá 
posteriormente ser referenciada pelas 
entidades supervisionadas.
A ESMA deve manter um registo de 
países terceiros e fornecedores de índices 
de referência que considera poderem 
servir de base para demonstrar a 
conformidade com as normas 
internacionais, sem mais provas. A ESMA 
deve atualizar essa lista, utilizando as 
suas próprias informações e tendo em 
conta as provas apresentadas por 
entidades supervisionadas ou recebidas de 
administradores de países terceiros, 
autoridades nacionais competentes ou da 
ACER. Na eventualidade de um diferendo 
entre as autoridades competentes dos 
Estados-Membros sobre a utilização de 
um índice de referência de um país 
terceiro por uma entidade supervisionada 
que tenha uma ampla utilização 
transfronteiras, a ESMA pode proceder a 
uma mediação juridicamente vinculativa.
Seis meses antes da entrada em vigor do 
presente regulamento, a ESMA deve 
apresentar um relatório sobre a aplicação 
dos princípios da IOSCO.
O procedimento constante do presente 
parágrafo será revisto passados cinco 
anos, à luz da convergência regulamentar 
internacional e, em particular, para 
decidir quanto à eventual prorrogação do 
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seu período de aplicação.

Or. en

Alteração 80
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A Comissão tenha aprovado uma 
decisão de equivalência, nos termos do 
n.º 2, reconhecendo a equivalência do 
enquadramento jurídico e de supervisão 
do país terceiro em causa aos requisitos 
estabelecidos no presente Regulamento;

Suprimido

Or. en

Alteração 81
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º  1 – alínea (c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O administrador tenha notificado a 
ESMA do seu acordo relativamente ao 
facto de os seus índices de referência, 
reais ou prospetivos, poderem ser 
utilizados por entidades supervisionadas 
na União, da lista de índices de referência 
que podem ser utilizados na União e da 
autoridade competente responsável pela 
sua supervisão no país terceiro;

Suprimido

Or. en
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Alteração 82
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea (d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O administrador esteja devidamente 
registado ao abrigo do artigo 21.º; e

Suprimido

Or. en

Alteração 83
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea (e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Os mecanismos de cooperação 
referidos no n.º 3 do presente artigo 
estejam em funcionamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 84
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os administradores autorizados ou 
registados nesse país terceiro cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos 
equivalentes aos requisitos estabelecidos 
no presente Regulamento, nomeadamente 
tendo em conta se o enquadramento legal e 
de supervisão de um país terceiro aplica os 
princípios IOSCO relativos aos índices de 

(a) Os administradores autorizados ou 
registados nesse país terceiro cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos 
equivalentes aos requisitos estabelecidos 
no presente Regulamento, nomeadamente 
tendo em conta se o enquadramento legal e 
de supervisão de um país terceiro aplica os 
princípios IOSCO relativos aos índices de 



PE526.062v01-00 48/64 AM\1013230PT.doc

PT

referência financeiros, publicados em 17 de 
julho de 2013; e

referência financeiros, publicados em 17 de 
julho de 2013, ou se o enquadramento 
legal e de supervisão de um país terceiro 
aplica os princípios IOSCO relativos às 
Agências de Supervisão de Preços de 
Petróleo, de 5 de outubro de 2012, quando 
de índices de referência de petróleo ou de 
produtos base se tratar; e

Or. pt

Alteração 85
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os administradores autorizados ou 
registados nesse país terceiro cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos 
equivalentes aos requisitos estabelecidos 
no presente Regulamento, nomeadamente 
tendo em conta se o enquadramento legal e 
de supervisão de um país terceiro aplica os 
princípios IOSCO relativos aos índices de 
referência financeiros, publicados em 17 de 
julho de 2013; e

(a) Os administradores autorizados ou 
registados nesse país terceiro cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos 
equivalentes aos requisitos estabelecidos 
no presente Regulamento, nomeadamente 
tendo em conta se o enquadramento legal e 
de supervisão de um país terceiro aplica os 
princípios IOSCO relativos aos índices de 
referência financeiros, publicados em 17 de 
julho de 2013 assim como os princípios da 
IOSCO relativos às agências de 
supervisão dos preços do petróleo, 
publicados em 5 de outubro de 2012, e 
que serão revistos em abril de 2014; e

Or. en

Alteração 86
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 22 - n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O administrador deve efetuar um pedido 
de autorização para fornecer índices de 
referência se fornecer índices que se 
pretendem utilizar ou que podem ser 
utilizados como referência em 
instrumentos ou contratos financeiros ou 
para medir o desempenho de um fundo de 
investimento.

1. O administrador, que forneça índices de 
referência objetivos e não objetivos, que 
não se rejam pelos Princípios da IOSCO 
de 17 de julho de 2013, deve efetuar um 
pedido de autorização para fornecer índices 
de referência que se pretendem utilizar 
como referência em instrumentos ou 
contratos financeiros ou para medir o 
desempenho de um fundo de investimento.

Or. de

Alteração 87
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 23 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O administrador deve apresentar o seu 
pedido de autorização à autoridade 
competente do Estado-Membro onde o 
administrador se localiza.

1. O administrador, que, de acordo com o 
artigo 22.º, n.º 1, esteja sujeito ao 
requisito de autorização, deve apresentar o 
seu pedido de autorização à autoridade 
competente do Estado-Membro onde o 
administrador se localiza.

Or. de

Alteração 88
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O administrador deve apresentar o seu 
pedido de autorização à autoridade 

1. O administrador deve apresentar o seu 
pedido de autorização à autoridade 
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competente do Estado-Membro onde o 
administrador se localiza.

competente do Estado-Membro onde o 
administrador se localiza. O administrador 
de um índice de referência dos produtos 
de base referido no artigo 3.ª, n.º 20, deve 
apresentar um pedido de autorização à 
ESMA. No caso dos índices de referência 
dos preços da energia, a ACER deve agir 
em cooperação e partilhar informações 
com a ESMA.

Or. en

Alteração 89
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-A
Mediação vinculativa

1. A ESMA deve definir um mecanismo 
de mediação para assistência no alcance 
de uma visão comum entre as autoridades 
competentes na eventualidade de um 
desacordo em relação ao presente 
regulamento.
2. Sem prejuízo no disposto no artigo 19.º, 
n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1095/2010 
do Parlamento Europeu e do Conselho, 
que cria uma Autoridade Europeia de 
Supervisão (ESMA), relativo à resolução 
de diferendos entre autoridades 
competentes em situações 
transfronteiriças, e que estabelece os 
poderes da mediação vinculativa, é 
aplicável a todos os artigos relevantes do 
presente regulamento.

Or. en
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Alteração 90
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

1. Para o desempenho das suas funções ao 
abrigo do presente regulamento, as 
autoridades competentes dispõem, em 
conformidade com a legislação nacional, 
dos seguintes poderes mínimos de 
supervisão e investigação:

1. Para o desempenho das suas funções ao 
abrigo do presente regulamento, as 
autoridades competentes, ou a ESMA, no 
caso de um índice de referência dos 
produtos de base, nos termos do artigo 3.º, 
n.º 20, dispõem, em conformidade com a 
legislação nacional e da UE, dos seguintes 
poderes mínimos de supervisão e 
investigação:

Or. en

Alteração 91
Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

 Para o exercício destes poderes, as 
autoridades competentes devem dispor de 
salvaguardas adequadas e eficazes 
relativamente ao direito de defesa e aos 
direitos fundamentais.

Para o exercício destes poderes, as 
autoridades competentes devem dispor de 
salvaguardas adequadas e eficazes 
relativamente ao direito de defesa, 
confidencialidade e aos direitos 
fundamentais.

Or. en

Alteração 92
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram a 
existência de medidas adequadas para que 
as autoridades competentes possam exercer 
os poderes de supervisão e investigação 
imprescindíveis ao desempenho das suas 
funções.

3. Os Estados-Membros asseguram a 
existência de medidas adequadas para que 
as autoridades competentes ou a ESMA, 
no caso de um índice de referência dos 
produtos de base, no termos definidos no 
artigo 3.º, n.º 20, possam exercer os 
poderes de supervisão e investigação 
imprescindíveis ao desempenho das suas 
funções.

Or. en

Alteração 93
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

2-A O presente artigo aplica-se mutatis 
mutandis à ESMA no caso de um índice 
de referência dos produtos de base nos 
termos do artigo 3.º, n.º 20.

Or. en

Alteração 94
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1



AM\1013230PT.doc 53/64 PE526.062v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de 30 dias úteis contados a 
partir da data de entrada em vigor da 
decisão referida no artigo 13.º, n.º 1, que 
determina que determinado índice de 
referência é um índice de referência crítico, 
a autoridade competente reúne um colégio 
de autoridades competentes.

1. No prazo de 30 dias úteis contados a 
partir da data de entrada em vigor da 
decisão referida no artigo 13.º, n.º 1, que 
determina que determinado índice de 
referência é um índice de referência crítico, 
a ESMA reúne um colégio de autoridades 
competentes.

Or. en

Alteração 95
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao abrigo do papel desempenhado 
pela Agência para a Cooperação dos 
Reguladores de Energia (ACER) na 
implementação e monitorização do 
Regulamento (UE) 1227/2011, esta 
coopera com a ESMA para efeitos do 
presente Regulamento, facultando sem 
demora todas as informações necessárias 
ao cumprimento das suas obrigações.

Or. pt

Alteração 96
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 2, no artigo 5.º, 
n.º 3, no artigo 7.º, n.º 3, no artigo 9.º, n.º 3, 

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 2, no artigo 5.º, 
n.º 3, no artigo 7.º, n.º 3, no artigo 9.º, n.º 3, 
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no artigo 11.º, n.º 4, no artigo 12.º, n.º 3, no 
artigo 16.º, n.º 2, no artigo 23.º, n.º 7, é 
concedido à Comissão por um período de 
tempo indeterminado [a partir da data de 
entrada em vigor do presente 
Regulamento].

no artigo 11.º, n.º 4, no artigo 12.º, n.º 3, no 
artigo 16.º, n.º 2, no artigo 23.º, n.º 7, é 
concedido à Comissão por um período de 
cinco anos [a partir da data de entrada em 
vigor do presente Regulamento].

A Comissão deve elaborar um relatório 
sobre o poder de adotar atos delegados no 
prazo de nove meses antes do final do 
período de cinco anos. O poder de adotar 
atos delegados deve ser tacitamente 
prorrogado por períodos de duração 
idêntica, salvo se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho a tal se opuser pelo menos 
três meses antes do final de cada prazo.

Or. ro

Alteração 97
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 39 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No que diz respeito aos índices de 
referência dos produtos de base na aceção 
do artigo 3.º, n.º 1, ponto 20, a ESMA 
deve analisar, com base na revisão dos 
Princípios da IOSCO relativos às 
Agências de Comunicação do Preço do 
Petróleo de 5 de outubro de 2012, que 
deve ser publicada em maio ou junho de 
2014, e com base no anexo III do presente 
regulamento, que serve de referência para 
a ESMA, dentro de 18 meses após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, se e de que forma os índices 
de referência dos produtos de base podem 
ser incluídos no âmbito de aplicação do 
presente regulamento e se é adequada e 
necessária uma regulamentação 
independente. O resultado da análise deve 
ser apresentado ao Parlamento e à 
Comissão pela ESMA.
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Or. de

Alteração 98
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 39 - n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os requisitos do artigo 20.º, n.º 1, 
alínea a) a e), apenas são aplicáveis aos 
índices de referência que são fornecidos 
por um administrador estabelecido num 
país terceiro, após um período de 
transição de 36 meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento, desde que estes índices de 
referência cumpram os Princípios da 
IOSCO relativos aos índices de referência 
financeiros de 17 de julho de 2013 à data 
de entrada em vigor de presente 
regulamento.

Or. de

Alteração 99
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A utilização de um índice de referência 
deve ser autorizada pela autoridade 
competente relevante do Estado-Membro 
onde o administrador se localiza até que o 
índice de referência referencie 
instrumentos e contratos financeiros de 
valor inferior a 5 % dos instrumentos e 
contratos financeiros que referenciaram 
esse índice de referência no momento da 
entrada em vigor do presente regulamento. 

4. A utilização de um índice de referência 
deve ser autorizada pela autoridade 
competente relevante do Estado-Membro 
onde o administrador se localiza até à 
cessação dos instrumentos e contratos 
financeiros que referenciaram esse índice 
de referência no momento da entrada em 
vigor do presente regulamento. Os 
contratos financeiros celebrados ou os 
instrumentos financeiros mais 
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Os contratos financeiros celebrados ou os 
instrumentos financeiros emitidos após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
não devem referenciar tais índices de 
referência existentes.

recentemente emitidos após a entrada em 
vigor do presente regulamento não devem 
referenciar tais índices de referência 
existentes.

A ESMA deve elaborar um projeto de 
normas técnicas de regulamentação, após 
uma consulta estreita com a ACER no 
que se refere à alínea (c), nomeadamente 
para especificar:
(a) As informações que devem ser 
fornecidas por um administrador no 
pedido de autorização, para demonstrar a 
probabilidade de fracasso, força maior ou 
violação de um contrato;
(b) As circunstâncias em que o fracasso, a 
força maior ou a violação dos termos de 
qualquer contrato financeiro são 
considerados como tendo ocorrido de 
acordo com o presente regulamento;
(c) Procedimentos transitórios 
proporcionais e calibrados para índices de 
referência críticos e setoriais, em especial 
para as taxas de juros e produtos de base.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o n.º 1, 
nos termos dos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010, e 
sujeito a uma prorrogação de três meses 
[conforme previsto na Diretiva Omnibus 
II].

Or. en

Alteração 100
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Até junho de 2014 a Comissão deve 
avaliar se o presente regulamento se 
encontra em conformidade, no que 
respeita aos índices de referência dos 
produtos de base, com o relatório final 
sobre os princípios da IOSCO relativos às 
agências de supervisão dos preços do 
petróleo, a publicar em abril de 2014, e 
apresenta as suas recomendações e 
propostas que visam abranger os acordos 
internacionais, caso se considere 
adequado.

Or. en

Alteração 101
Werner Langen

Proposta de regulamento
Anexo I - secção A - parte I - ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. O fornecimento de um índice de 
referência deve ser operacional e 
funcionalmente separado de qualquer 
parte da atividade empresarial do 
administrador que possa criar um conflito 
de interesses potencial ou real. Caso não
seja possível gerir estes conflitos, o 
operador do índice de referência deve 
cessar todas as atividades ou relações que 
criem estes conflitos ou deixar de produzir 
o índice de referência.

1. Uma pessoa coletiva ou singular que 
detenha o controlo sobre o fornecimento 
de um índice de referência não pode, em 
termos organizativos e funcionais, 
apresentar-se ao mesmo tempo como 
utilizador deste índice de referência.

Or. de

Alteração 102
Werner Langen
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Proposta de regulamento
Anexo I - secção A - parte I - ponto 8 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Exista a separação física dos 
funcionários nas funções de front office e 
a cadeia hierárquica;

Suprimido

Or. de

Alteração 103
Werner Langen

Proposta de regulamento
Anexo I - secção A - parte II - ponto 10 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se o administrador estiver na posse ou 
sob o controlo de contribuidores ou 
utilizadores, um comité ou conselho 
independente, cuja composição assegure a 
sua independência e a ausência de conflitos 
de interesses. Se o administrador estiver 
na posse ou sob o controlo de 
contribuidores, a maioria do comité não 
deve ser composta por contribuidores. Se 
o administrador estiver na posse ou sob o 
controlo de utilizadores, a maioria do 
comité não deve ser composta por 
utilizadores;

(a) Se o administrador estiver na posse ou 
sob o controlo de contribuidores de dados 
de cálculo que não representem quaisquer 
dados de transações, um comité ou 
conselho independente, cuja composição 
assegure a sua independência e a ausência 
de conflitos de interesses.

Or. de

Alteração 104
Werner Langen

Proposta de regulamento
Anexo I - secção A - parte II - ponto 10 - alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Se o administrador não estiver na posse 
ou sob o controlo dos seus contribuidores, 
um conselho ou comité interno. Os
membros do conselho interno ou do comité 
não devem estar envolvidos no 
fornecimento do índice de referência que 
supervisionam;

(b) Se o administrador não estiver na posse 
ou sob o controlo de contribuidores de 
dados de cálculo que não representem 
quaisquer dados de transações, um 
conselho ou comité interno. A maioria dos
membros do conselho interno ou do comité 
não deve estar envolvida no fornecimento 
do índice de referência que supervisionam;

Or. de

Alteração 105
Werner Langen

Proposta de regulamento
Anexo I - secção A - parte II - ponto 10 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Se o administrador conseguir 
demonstrar que devido à natureza, escala e 
complexidade do seu fornecimentos do 
índice de referência e do risco e impacto do 
índice de referência, os requisitos ao abrigo 
das alíneas a) e b) não são proporcionados, 
uma pessoa singular pode assumir a função 
de responsável pela supervisão. O 
responsável pela supervisão não deve estar 
envolvido no fornecimento do índice de 
referência que supervisiona.

(c) Se o administrador conseguir 
demonstrar que devido à natureza, escala e 
complexidade do seu fornecimentos do 
índice de referência e do risco e impacto do 
índice de referência, os requisitos ao abrigo 
das alíneas a) e b) não são proporcionados, 
uma pessoa singular pode assumir a função 
de responsável pela supervisão. Isto é 
particularmente o caso dos índices de 
referência, para os quais o administrador 
deve declarar, perante a autoridade 
competente, que os índices de referência 
se regem pelos Princípios da IOSCO 
relativos aos índices de referência 
financeiros de 17 de julho de 2013. O 
responsável pela supervisão não deve estar 
envolvido no fornecimento do índice de 
referência que supervisiona.

Or. de
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Alteração 106
Werner Langen

Proposta de regulamento
Anexo I - secção A - parte IV - ponto 16

Texto da Comissão Alteração

16. No caso de índices de referência 
críticos, se a dimensão e a complexidade 
das operações de produção de índices de 
referência do administrador apresente um 
risco significativo para a estabilidade 
financeira, o administrador nomeia um 
auditor externo independente para rever e 
comunicar informações sobre a adesão do 
administrador à metodologia do índice de 
referência e ao presente Regulamento.

16. No caso de índices de referência 
críticos de acordo com o artigo 3.º, n.º 1, 
ponto 21, e de índices de referência não 
objetivos, se a dimensão e a complexidade 
das operações de produção de índices de 
referência do administrador apresentarem
um risco significativo para a estabilidade 
financeira, o administrador nomeia um 
auditor externo independente para rever e 
comunicar informações sobre a adesão do 
administrador à metodologia do índice de 
referência e ao presente Regulamento.

Or. de

Alteração 107
Werner Langen

Proposta de regulamento
Anexo I - secção B - ponto 1 - alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) O administrador deve informar 
imediatamente os contribuidores dos 
índices de referência em questão sobre a 
externalização.

Or. de

Alteração 108
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Anexo I – Secção C -  Parte II – n.º 2 – alínea (a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Deve ter em conta fatores como a 
dimensão e a liquidez normal do mercado, 
a transparência das negociações e as 
posições dos participantes no mercado, a 
concentração do mercado, a dinâmica do 
mercado e a adequação de eventuais 
amostras que representem a realidade 
económica e que o índice de referência 
pretenda medir;

(a) Deve ter em conta fatores como a 
dimensão e a liquidez normal do mercado, 
o nível de desenvolvimento do mercado, a 
transparência das negociações e as 
posições dos participantes no mercado, a 
concentração do mercado, a dinâmica do 
mercado e a adequação de eventuais 
amostras que representem a realidade 
económica e que o índice de referência 
pretenda medir;

Or. en

Alteração 109
Werner Langen

Proposta de regulamento
Anexo I - secção C - parte II - ponto 2 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Deve ter em conta fatores como a 
dimensão e a liquidez normal do mercado, 
a transparência das negociações e as 
posições dos participantes no mercado, a 
concentração do mercado, a dinâmica do 
mercado e a adequação de eventuais 
amostras que representem a realidade 
económica e que o índice de referência 
pretenda medir;

(a) Deve ter em conta fatores como a 
dimensão e a liquidez normal do mercado, 
o grau de desenvolvimento do mercado, a 
transparência das negociações e as 
posições dos participantes no mercado, a 
concentração do mercado, a dinâmica do 
mercado e a adequação de eventuais 
amostras que representem a realidade 
económica e que o índice de referência 
pretenda medir;

Or. de

Alteração 110
Werner Langen

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O presente anexo é aplicável aos «índices 
de referência dos produtos de base», o que 
significa um índice de referência cujo 
ativo subjacente para efeitos do artigo 3.º, 
n.º 1, alínea c) é um produto de base na 
aceção do artigo 2.º, n.º 2 do Regulamento 
(CE) n.º 1287/2006 da Comissão28.

O presente anexo serve de referência para 
a ESMA no que diz respeito à análise 
sobre se e de que forma os índices de 
referência dos produtos de base na aceção 
do artigo 3.º, n.º 1, ponto 20, podem ser 
incluídos no âmbito de aplicação do 
presente regulamento e se é adequada e 
necessária uma regulamentação 
independente.

__________________
28 JO L 241 de 2.9.2006, p. 1.

Or. de

Alteração 111
Werner Langen

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 1 - nota de rodapé 28

Texto da Comissão Alteração

28 JO L 241 de 2.9.2006, p. 1. Suprimido

Or. de

Alteração 112
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo III – n.º 1- alínea (e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Os critérios que abordam os períodos de 
avaliação em que os dados transmitidos 
estão abaixo do limiar recomendado na 
metodologia para os dados de transações 
ou os requisitos das normas de qualidade 
do administrador, incluindo métodos 
alternativos de avaliação, designadamente 

(e) Os critérios que abordam os períodos de 
avaliação em que os dados transmitidos 
estão abaixo do limiar recomendado na 
metodologia para os dados de transações 
ou os requisitos das normas de qualidade 
do administrador, incluindo métodos 
alternativos de avaliação, designadamente 
modelos de estimativa teórica. Esses 
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modelos de estimativa teórica; critérios devem explicar os procedimentos 
utilizados nos casos em que não existam 
dados de transações;

Or. en

Alteração 113
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo III – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. O administrador deve descrever e 
publicar com cada cálculo, na medida do 
possível e sem prejudicar a devida 
publicação do índice de referência:

6. O administrador deve descrever e 
publicar com cada cálculo, na medida do 
que for considerado razoável e sem 
prorrogar o prazo fixado para a 
supervisão dos preços:

Or. en

Justificação

Em conformidade com os princípios da IOSCO relativos aos produtos de base

Alteração 114
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. O administrador deve descrever e 
publicar com cada cálculo, na medida do 
possível e sem prejudicar a devida
publicação do índice de referência:

6. O administrador deve descrever e 
publicar com cada cálculo, na medida do 
razoável e sem atrasar o prazo para a
publicação do índice de referência

Or. pt

Alteração 115
Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Anexo III – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. O administrador deve assegurar que as 
suas outras operações empresariais têm em 
vigor procedimentos e mecanismos 
concebidos para minimizar a probabilidade 
de que conflitos de interesses afetem a 
integridade dos cálculos do índice de 
referência.

12. O administrador deve assegurar que as 
suas outras operações empresariais têm em 
vigor procedimentos e mecanismos 
adequados concebidos para minimizar a 
probabilidade de que conflitos de interesses 
afetem a integridade dos cálculos do índice 
de referência.

Or. en

Alteração 116
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo III – n.º 13 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

13. O administrador deve assegurar que 
tem linhas de transmissão de informações 
segregadas entre os seus gestores, 
avaliadores e outros empregados e dos 
gestores para o nível de gestão superior e 
conselho do administrador a fim de 
assegurar:

13. O administrador deve assegurar que 
tem linhas de transmissão de informações 
segregadas adequadas entre os seus 
gestores, avaliadores e outros empregados 
e dos gestores para o nível de gestão 
superior e conselho do administrador a fim 
de assegurar:

Or. en


