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ALTERAÇÃO

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Se ocorrer um aumento 
significativo do preço de um instrumento 
financeiro numa plataforma de 
negociação, que seja manifestamente 
desproporcionado relativamente aos 
valores anteriores e não tenha ligação 
alguma com a situação financeira real do 
emitente, situação que pode resultar em 
riscos sistémicos sob a forma de bolhas 
especulativas, as autoridades competentes 
devem dispor da possibilidade de proibir 
temporariamente a venda do instrumento 
em questão nessa plataforma, a fim de 
estar em condições de intervir 
rapidamente sempre que tal se revele 
necessário.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Na medida em que alguns Estados-
Membros já adoptaram restrições às vendas 
a descoberto e em que estão previstos 
actos delegados e normas técnicas 
vinculativas que devem ser adoptados 

(37) Na medida em que alguns Estados-
Membros já adoptaram restrições às vendas 
a descoberto, deve entrar em vigor tão 
depressa quanto possível regulamentação 
ao nível da UE. Esta legislação também é 
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antes que o enquadramento legislativo a 
criar possa ser aplicado com proveito, é 
necessário prever um prazo suficiente.

necessária devido à elevada instabilidade 
ainda existente no mercado e aos 
problemas associados a swaps de risco de 
incumprimento da dívida soberana. A 
estabilização à escala da União prevista 
nessa regulamentação constitui, portanto, 
um assunto de grande urgência para a 
União no seu conjunto.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

1. Para efeitos do presente regulamento, 
considera-se que uma pessoa singular ou 
colectiva detém uma posição não coberta 
num swap de risco de incumprimento 
relacionado com uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União, na medida 
em que o swap de risco de incumprimento 
não esteja a ser utilizado como cobertura 
contra o risco de uma diminuição do grau 
de solvabilidade do emitente, nos casos em 
que a pessoa singular ou colectiva detém 
outra posição cujo valor possa ser 
eventualmente afectado por esta 
diminuição do grau de solvabilidade. A 
parte que, nos termos de um swap de risco 
de incumprimento, é obrigada a realizar o 
pagamento ou a pagar a compensação em 
caso de incumprimento ou de um 
acontecimento de crédito relacionado com 
a entidade de referência, não detém, por 
força dessa obrigação, uma posição não 
coberta para efeitos deste número.

Justificação
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Os swaps de risco de incumprimento relacionados com a dívida soberana constituem um 
meio efectivo de redução do risco numa série de instrumentos com excepção dos títulos de 
dívida soberana subjacente, por exemplo, na dívida emitida por empresas cuja solvência está 
estreitamente vinculada ao Estado pertinente. O facto de estabelecer restrições ou impor 
obrigações de divulgação aos participantes no mercado que recorrem aos swaps de risco de 
incumprimento para cobrir a dívida das empresas desencorajará esses participantes de 
investir nessa dívida, com o consequente impacto na capacidade das empresas para obter 
fundos.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Um limiar de notificação relevante é 
uma percentagem igual a 0,2% do valor do 
capital accionista emitido da sociedade em 
questão e cada 0,1% acima desse valor.

2. Um limiar de notificação relevante é 
uma percentagem igual a 1% do valor do 
capital accionista emitido da sociedade em 
questão e cada 0,1% acima desse valor.

Justificação

1 % é uma percentagem mais adequada para um possível risco sistémico. De outro modo, o 
regulamento poderia simplesmente impor um encargo administrativo sem um rácio 
custo-benefício razoável.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 6 

Texto da Comissão Alteração

As plataformas de negociação com acções 
admitidas à negociação estabelecem 
procedimentos que garantam que as 
pessoas singulares ou colectivas que 
transmitam ordens de venda a 
intermediários nessa plataforma de 
negociação marcam as ordens de venda 
como ordens curtas quando o vendedor 

As plataformas de negociação com acções 
admitidas à negociação ou as sociedades 
de investimento que executam ordens em 
nome de clientes nesses instrumentos fora 
de uma plataforma de negociação
estabelecem procedimentos que garantam 
que as pessoas singulares ou colectivas que 
executam ordens nessa plataforma de 
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vender as acções a descoberto. As 
plataformas de negociação devem publicar 
pelo menos diariamente uma síntese do 
volume de ordens marcadas como ordens 
curtas.

negociação ou através da sociedade de 
investimento estão em condições de
marcar as ordens de venda como ordens 
curtas quando o vendedor vender as acções 
a descoberto. As plataformas de 
negociação devem publicar pelo menos 
diariamente uma síntese do volume de 
ordens marcadas como ordens curtas.

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

1-F. A fim de assegurar condições 
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uniformes de aplicação do n.º 1, é 
conferido à Comissão poder para adoptar 
normas técnicas regulamentares que 
identifiquem o procedimento a seguir no 
que respeita à marcação de ordens e 
definam um formato comum dos dados a 
fornecer de modo a facilitar a 
consolidação dos dados.
As normas técnicas de execução referidas 
no primeiro parágrafo são adoptadas em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.
A AES (AEVMM) apresenta à Comissão 
os projectos de normas técnicas de 
execução até [31 de Dezembro de 2011].

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

1. A autoridade competente pertinente 
divulga quotidianamente dados 
pormenorizados sobre o montante total 
das posições curtas líquidas para cada 
acção relativamente à qual tenha recebido 
uma notificação nos termos do artigo 5º. 
A divulgação desta informação não deve 
identificar o titular da posição curta 
líquida.

Justificação

Disclosure of individual short positions to the public does not assist regulators in detecting 
market abuse and has three downsides: (1) it exposes holders of short positions to the 
possibility of short squeezes and other abusive behaviour; (2) it encourages herd behaviour, 
i.e. it makes it more likely that unsophisticated investors will sell in response to seeing a more 
sophisticated investor with a short position, thus exacerbating market declines; (3) it reduces 
liquidity because investors do not like their short positions to become known to companies 
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and therefore prefer to avoid short selling. Aggregated disclosure provides useful information 
to market participants about the overall amount of significant short positions.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Um limiar de notificação relevante é 
uma percentagem igual a 0,5% do valor 
do capital accionista emitido da sociedade 
em questão e cada 0,1% acima desse 
valor.

Suprimido

Justificação

Ver alteração ao nº 1 do artigo 7.º.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão especifica, mediante actos 
delegados em conformidade com o artigo 
36.º e sob reserva das condições previstas 
nos artigos 37.º e 38.º, os limiares 
referidos no n.º 2.

Suprimido

Justificação

Ver alteração ao nº 1 do artigo 7.º.

Alteração 11
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode vender a descoberto uma acção 
admitida à negociação numa plataforma de 
negociação ou um instrumento de dívida 
soberana quando se verificar uma das
seguintes condições:

1. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode vender a descoberto uma acção 
admitida à negociação numa plataforma de 
negociação ou um instrumento de dívida 
soberana quando se verificar uma das 
seguintes condições, o mais tardar, até às 
23h59 do dia da negociação em que o 
interessado realiza a venda a descoberto:

Justificação

A alteração proposta (e as alterações no artigo dela decorrentes) visa a manutenção de 
controlos adequados sobre a venda a descoberto, dita "nua", solicitando aos participantes no 
mercado que indiquem a origem dos títulos até ao final do dia de negociação ou que cubram 
as suas posições, reflectindo melhor as práticas de mercado e evitando um inútil bloqueio de 
liquidez antes de qualquer proposta de transacção.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea -a) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(-a) A pessoa singular ou colectiva 
readquiriu a acção ou o instrumento de 
dívida soberana;

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo com um terceiro nos termos do 

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

qual o terceiro confirma que a acção ou o 
instrumento de dívida ficará disponível 
para empréstimo a essa pessoa ou para 
liquidação da venda a descoberto na data 
em que a liquidação possa ser efectuada.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 12.º, bem 
como quaisquer restrições impostas ao 
abrigo dos artigos 16.º, 17.º, 18.º ou 24.º,
não são aplicáveis às actividades de uma 
sociedade de investimento, de uma 
entidade de um país terceiro ou de uma 
empresa local que seja membro de uma 
plataforma de negociação ou de um 
mercado situado num país terceiro cujo 
enquadramento jurídico e de supervisão 
tenha sido declarado equivalente nos 
termos do n.º 2, quando a entidade em 
causa operar na qualidade de comitente 
relativamente a um instrumento financeiro, 
seja este transaccionado na plataforma de 
negociação ou fora dela, numa ou em 
ambas das seguintes qualidades:

Justificação

Os líderes do mercado não devem ficar sujeitos às restrições ou exigências impostas em 
situações excepcionais, já que é igualmente importante, nestas mesmas situações, a 
necessidade de referidos líderes injectarem liquidez no mercado.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 15 – ponto 1 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

"Regulares" e "permanentes" são as palavras mais adequadas para descrever a situação em 
que operam os líderes de mercado.  

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Quando uma sociedade de 
investimento executa uma ordem para um 
cliente, através da qual o cliente cobre 
uma posição longa aberta.

Justificação

Esta situação pode ocorrer na prática, com a ordem inversa a cobrir uma posição aberta 
(hedge, por exemplo), e a operação a deixar de ser de natureza especulativa e, por 
conseguinte, de constituir uma operação de risco.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os artigos 8.º e 12.º não são aplicáveis 3. Os artigos 8.º e 12.º, bem como 
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às actividades de uma pessoa singular ou 
colectiva que, actuando na qualidade de 
corretor principal mandatado em 
conformidade com um acordo com um 
emitente de dívida soberana, opera na 
qualidade de comitente de um instrumento 
financeiro em relação a operações do 
mercado primário ou secundário relativas a 
essa dívida soberana.

quaisquer restrições ou condições
impostas à dívida soberana ao abrigo dos 
artigos 16.º, 17.º, 18.º ou 24.º, não são 
aplicáveis às actividades de uma pessoa 
singular ou colectiva que actua na 
qualidade de corretor principal mandatado 
em conformidade com um acordo com um 
emitente de dívida soberana e que opera na 
qualidade de comitente de um instrumento 
financeiro em relação a operações do 
mercado primário ou secundário relativas à 
dívida soberana de um Estado-Membro.

Justificação

Os corretores principais terão uma maior capacidade de aquisição de dívida soberana e de 
injecção de liquidez no mercado se forem capazes de se proteger com uma ampla gama de 
instrumentos de dívida soberana e não apenas com os instrumentos de dívida soberana em 
que estão especializados.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. A autoridade competente do Estado-
Membro de origem pode proibir a 
utilização da isenção se considerar que a 
pessoa singular ou colectiva não cumpre as 
condições de isenção. Qualquer proibição é 
imposta no prazo de 30 dias de calendário 
referido no primeiro parágrafo ou 
posteriormente, se a autoridade competente 
tomar conhecimento de quaisquer 
alterações nas circunstâncias da pessoa que 
impliquem que a mesma deixa de cumprir 
as condições.

6. A autoridade competente do Estado-
Membro de origem pode proibir a 
utilização da isenção se considerar que a 
pessoa singular ou colectiva não cumpre as 
condições de isenção. Qualquer proibição é 
imposta no prazo de 15 dias de calendário 
referido no primeiro parágrafo ou 
posteriormente, se a autoridade competente 
tomar conhecimento de quaisquer 
alterações nas circunstâncias da pessoa que 
impliquem que a mesma deixa de cumprir 
as condições.

Justificação
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Julgamos que 15 dias é um prazo mais realista, tendo em conta a rapidez com que as 
transacções são efectuadas.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Uma venda a longo prazo, quando 
ocorre um aumento significativo do preço 
de um instrumento financeiro que seja 
manifestamente desproporcionado 
relativamente aos valores anteriores e não 
tenha ligação alguma com a situação 
financeira real do emitente, situação que 
pode resultar em riscos sistémicos sob 
forma de bolhas especulativas.

Justificação

As posições longas podem também ser perigosas se levarem à formação de bolhas 
especulativas. Sempre que sejam susceptíveis de provocar riscos sistémicos (como no caso 
das DOT.COM nos Estados Unidos), as autoridades competentes devem poder intervir para 
prevenir a formação dessas bolhas.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

A redução do valor será de 10% ou mais no 
caso de uma acção e, para outras classes de 
instrumentos financeiros, de um montante 
a especificar pela Comissão.

A redução do valor será de 15% ou mais no 
caso de uma acção e, para outras classes de 
instrumentos financeiros, de um montante 
a especificar pela Comissão.
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Justificação

Actualmente, 15% é o limiar geralmente aceitável para o crescimento (espiral). De acordo 
com o princípio da simetria, este limiar deveria também ser aplicado às diminuições de valor. 

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

São delegados à Comissão poderes para 
adoptar normas técnicas regulamentares 
que especifiquem o método de cálculo da 
redução de 10% para as acções e da 
redução em valor a especificar pela 
Comissão como referido no n.º 4.

São delegados à Comissão poderes para 
adoptar normas técnicas regulamentares 
que especifiquem o método de cálculo da 
redução de 15% para as acções e da 
redução em valor a especificar pela 
Comissão como referido no n.º 4.

Justificação

Actualmente, 15% é o limiar geralmente aceitável para o crescimento (espiral). De acordo 
com o princípio da simetria, este limiar deveria também ser aplicado às diminuições de valor. 

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) e
as autoridades competentes publicam nos 
seus sítios Web um aviso relativamente a 
qualquer decisão de impor ou renovar 
qualquer medida referida nos artigos 16.º a 
19.º.
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Justificação

A centralização num único local (a AEVMM) das decisões que visam impor ou renovar as 
medidas acelerará a tomada de decisões. 

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma explicação relativamente ao 
propósito da transacção e a indicação se a 
transacção visa ou não a cobertura de um 
risco;

(a) Uma explicação relativamente ao 
propósito da transacção;

Justificação

As pessoas não efectuam necessariamente este tipo de transacção para cobrir um risco; 
poderá tratar-se de uma simples especulação. O importante é saber que (com base nas 
informações fornecidas) as transacções deste tipo também não procuram manipular ou 
explorar o mercado.  

Alteração 25
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Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) Informação que comprove o risco 
subjacente, quando a transacção for 
realizada para efeitos de cobertura.

Suprimido

Justificação

As pessoas não efectuam necessariamente este tipo de transacção para cobrir um risco; 
poderá tratar-se de uma simples especulação. O importante é saber que (com base nas 
informações fornecidas) as transacções deste tipo também não procuram manipular ou 
explorar o mercado.  

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes só devem 
celebrar acordos de cooperação sobre o 
intercâmbio de informações com as 
autoridades competentes de países 
terceiros quando a informação divulgada 
estiver sujeita a garantias de sigilo 
profissional pelo menos equivalentes às 
estabelecidas no artigo 29.º. Esse 
intercâmbio de informações deve ter como 
propósito o cumprimento das 
responsabilidades dessas autoridades 
competentes.

3. As autoridades competentes não devem 
celebrar acordos de cooperação com países 
terceiros de que resultem obrigações para 
os Estados-Membros para além das 
relativas à divulgação de informações. Os 
acordos de cooperação sobre o 
intercâmbio de informações só devem ser 
celebrados quando a informação divulgada 
estiver sujeita a garantias de sigilo 
profissional pelo menos equivalentes às 
estabelecidas no artigo 29.º Esse 
intercâmbio de informações deve ter como 
propósito o cumprimento das 
responsabilidades dessas autoridades 
competentes.

Justificação

Esta alteração visa melhorar o texto no sentido de evitar a criação de uma obrigação legal 
de as autoridades competentes celebrarem acordos de cooperação sem mencionar o que 
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sucederia na ausência de conclusão de tais acordos. Deve também ficar clarificado que os 
acordos de cooperação não podem implicar certas obrigações para os Estados-Membros, 
como, por exemplo, a tomada de medidas de reciprocidade, uma vez que tal decisão poderia 
entrar em conflito com as constituições dos Estados-Membros e com o presente regulamento.
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