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Alteração 1
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração 

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
sujeitos à obrigação de negociação em 
conformidade com o artigo 24.º. Este 
requisito aplica-se igualmente a 
manifestações de interesse passíveis de 
recurso. Os mercados regulamentados, 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operem um MTF ou um 
OTF devem disponibilizar estas 
informações ao público de forma contínua, 
durante o horário normal de negociação.

A obrigação de publicação não se aplica à 
transação de produtos derivados de 
contrapartes não financeiras que reduzam 
objetivamente os riscos mensuráveis 
diretamente relacionados com a atividade 
económica ou o financiamento da 
atividade empresarial desta contraparte.

Or. en

Justificação

Os instrumentos derivados utilizados por empresas que não exerçam atividade financeira 
adequam-se a cobrir riscos decorrentes da atividade empresarial de forma flexível e eficaz. 
Esta alteração isentaria as referidas transações dos requisitos de transparência visto que a 
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publicação de transações personalizadas é passível de provocar problemas de 
confidencialidade.

Alteração 2
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e operadores de
mercado que operam um MTF ou um OTF 
devem tornar públicos o preço, volume e 
hora das transações executadas 
relativamente obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, licenças de emissão e 
instrumentos derivados admitidos à
negociação ou transacionados num MTF 
ou num OTF. Os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MTF ou um OTF devem tornar 
públicos dados pormenorizados sobre todas 
essas transações tão aproximadamente do 
tempo real quanto seja tecnicamente 
possível.

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e operadores de 
mercado que operam um MTF ou um OTF 
devem tornar públicos o preço, volume e 
hora das transações executadas 
relativamente obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, licenças de emissão e 
instrumentos derivados sujeitos à 
obrigação de negociação em 
conformidade com o artigo 24.º. Os 
mercados regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MTF ou um OTF devem tornar 
públicos dados pormenorizados sobre todas 
essas transações tão aproximadamente do 
tempo real quanto seja tecnicamente 
possível.

A obrigação de publicação não se aplica à 
transação de produtos derivados de 
contrapartes não financeiras que reduzam 
objetivamente os riscos mensuráveis 
diretamente relacionados com a atividade 
económica ou o financiamento da 
atividade empresarial desta contraparte.

Or. en

Justificação

Os instrumentos derivados utilizados por empresas que não exerçam atividade financeira 
adequam-se a cobrir riscos decorrentes da atividade empresarial de forma flexível e eficaz. 
Esta alteração isentaria as referidas transações dos requisitos de transparência visto que a 
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publicação de transações personalizadas é passível de provocar problemas de 
confidencialidade.

Alteração 3
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os internalizadores sistemáticos devem 
apresentar ofertas de preços firmes 
relativas a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, a licenças de emissão e 
instrumentos derivados elegíveis para 
compensação ou admitidos à negociação 
num mercado regulamentado ou que são 
transacionados num MTF ou num OTF,
quando se verificarem as condições 
seguintes:

1. Os internalizadores sistemáticos devem 
apresentar ofertas de preços firmes 
relativas a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, a licenças de emissão e 
instrumentos derivados sujeitos às 
obrigações de negociação em 
conformidade com o artigo 24.º, quando se 
verificarem as condições seguintes:

Or. en

Justificação

O facto de se solicitar ao internalizador sistémico uma estimativa do mesmo preço para um 
instrumento em causa para todos os clientes constituiria um óbice à diferenciação de preços 
atendendo ao risco da contraparte, que é essencial em transações de produtos derivados 
personalizadas com empresas que não exerçam uma atividade financeira. Por conseguinte, o 
requisito de fornecer estimativas deve limitar-se a produtos derivados que não sejam 
personalizados, tenham liquidez suficiente e tenham, por conseguinte, de ser transacionados 
num mercado regulamentado, MTF ou OTF.

Alteração 4
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 17.° – n.° 5 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A obrigação de publicação não se aplica a 
transações de produtos derivados de 
contrapartes não financeiras que reduzam 
objetivamente os riscos mensuráveis 
diretamente relacionados com a atividade 
económica ou o financiamento do 
exercício da atividade desta contraparte.

Or. en

Justificação

O facto de se solicitar ao internalizador sistémico uma estimativa do mesmo preço para um 
instrumento em causa para todos os clientes constituiria um óbice à diferenciação de preços 
atendendo ao risco da contraparte, que é essencial em transações de produtos derivados 
personalizadas com empresas que não exerçam uma atividade financeira. Por conseguinte, o 
requisito de fornecer estimativas deve limitar-se a produtos derivados que não sejam 
personalizados, tenham liquidez suficiente e tenham, por conseguinte, de ser transacionados 
num mercado regulamentado, MTF ou OTF.

Alteração 5
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração 

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em obrigações e 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto, em licenças de 
emissão e instrumentos derivados elegíveis 
para compensação ou registados nos 
repositórios de transações, em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento [EMIR], ou que se 
encontram admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou são 

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em obrigações e 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto, em licenças de 
emissão e instrumentos derivados sujeitos
às obrigações de negociação em 
conformidade com o artigo 24.º devem 
tornar públicos o volume e o preço dessas 
transações e a hora a que foram concluídas. 
Esta informação deve ser divulgada através 
de um APA.
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transacionados num MTF ou num OTF,
devem tornar públicos o volume e o preço 
dessas transações e a hora a que foram 
concluídas. Esta informação deve ser 
divulgada através de um APA.

A obrigação de publicação não se aplica a 
transações de produtos derivados de 
contrapartes não financeiras que reduzam 
objetivamente os riscos mensuráveis 
diretamente relacionados com a atividade 
económica ou o financiamento do 
exercício da atividade desta contraparte.

Or. en

Justificação

Os instrumentos derivados utilizados por empresas adequam-se a cobrir riscos decorrentes 
da atividade empresarial de forma flexível e eficaz. Esta alteração isentaria as referidas 
transações dos requisitos de transparência visto que a publicação de transações 
personalizadas é passível de provocar problemas de confidencialidade.

Alteração 6
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 24.° – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

2-A. A obrigação de negociação não se 
aplica aos produtos energéticos grossistas 
que se encontrem sujeitos a controlo 
adequado por parte das autoridades de 
supervisão prudencial, em conformidade 
com o disposto no Regulamento (UE) n.º 
1227/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativo à integridade e à transparência 
nos mercados grossistas da energia.

Or. en

Justificação

O procedimento relativo à obrigação de negociação definida no Regulamento MIFIR pode 
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reduzir o âmbito de aplicação reconhecido no Regulamento EMIR. Além disso, não toma em 
consideração as regras aplicáveis aos produtos energéticos grossistas no âmbito do 
Regulamento (UE) n.° 1227/2011 relativo à integridade nos mercados grossistas da energia.

Alteração 7
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração 

a) A medida proposta destina-se a fazer 
face a uma ameaça à proteção dos 
investidores, ao funcionamento ordenado e 
integridade dos mercados financeiros ou à 
estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro da União;

a) A medida proposta destina-se a fazer 
face a uma ameaça à proteção dos 
investidores, ao funcionamento ordenado, 
utilidade económica e integridade dos 
mercados financeiros ou à estabilidade da 
totalidade ou de parte do sistema financeiro 
da União;

Or. en

Justificação

A utilidade económica dos mercados (a sua capacidade de divulgar preços e de cobrir riscos 
que não é possível evitar) é seguramente a função fundamental que os supervisores devem 
preservar através das suas ações. Tal deveria ser parte integrante da sua missão e da missão 
da ESMA, como acontece com a CFTC nos Estados Unidos.

Alteração 8
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A delegação de poderes será conferida 
por um período de cinco anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

A Comissão elabora um relatório sobre a 
delegação de poderes pelo menos nove 
meses antes do final do prazo de cinco 
anos. A delegação de poderes é 
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prorrogada por prazos de igual duração, 
salvo se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho a tal se opuserem o mais tardar 
três meses antes do final de cada período.

Or. ro

Alteração 9
Herbert Reul, Holger Krahmer, Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para as pessoas cuja atividade 
principal consista em negociar por conta 
própria em mercadorias e/ou 
instrumentos derivados sobre 
mercadorias, o presente regulamento só 
entra em vigor a partir de …*.  Sempre 
que as pessoas que negoceiam por conta 
própria em mercadorias e/ou 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
fizerem parte de um grupo cuja atividade 
principal seja a prestação de outros 
serviços de investimento na aceção da 
Diretiva 2004/39/CE ou de serviços 
bancários nos termos da Diretiva 
2000/12/CE, o presente regulamento 
aplica-se em conformidade com o seu 
n.º 2.
__________
* JO: inserir a data de dois anos a contar 
da data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. de

Justificação

Futuramente, o MiFIR terá novos destinatários que até à data estavam excluídos do seu 
âmbito de aplicação. Pela primeira vez, estes têm de satisfazer requisitos complexos e ainda 
efetuar restruturações, o que contrasta com as empresas financeiras, que apenas têm de 
satisfazer requisitos adicionais. Por conseguinte, é necessário um prazo de execução 
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alargado para estas empresas.


