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

O Acordo Interinstitucional de 28 de Novembro de 2001 para um recurso mais estruturado á 
técnica de reformulação dos actos jurídicos1 prevê que um Grupo Consultivo constituído 
pelos Serviços Jurídicos do Parlamento, do Conselho e da Comissão analise as propostas de 
reformulação apresentadas pela Comissão.

Em anexo figura o parecer do Grupo Consultivo sobre a proposta em epígrafe.

A Comissão dos Assuntos Jurídicos prevê pronunciar-se sobre o parecer na sua reunião de
1 de Março de 2012.

Anexo

                                               
1 JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
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Anexo

GRUPO CONSULTIVO DOS
SERVIÇOS JURÍDICOS

Bruxelas, 10 de Janeiro de 2012

PARECER

À ATENÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
DO CONSELHO
DA COMISSÃO

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros, que revoga a Directiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho 
COM(2011)656 de 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

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

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

1) No que respeita à exposição de motivos, para que a sua redacção respeitasse inteiramente 
os requisitos relevantes estabelecidos no Acordo Interinstitucional, deveria a mesma ter 
especificado quais as disposições do acto anterior que permanecem inalteradas na proposta, 
como se prevê no ponto 6(a)(iii) do dito acordo.
2) As seguintes alterações propostas no texto reformulado deveriam ter sido identificadas 
utilizando o sombreado cinzento geralmente utilizado para assinalar alterações de fundo:
- no considerando 37, a supressão de todo o texto do actual considerando 27 da Directiva
2004/39/CE;
- no considerando 61, o aditamento das palavras finais "OTF or systematic internaliser";
- no considerando 102, a substituição da palavra "encourage" pelas palavras "ensure that";
                                               
1 O Grupo Consultivo dispôs das versões em língua inglesa, francesa e alemã da proposta, tendo trabalhado com 
base na versão inglesa, versão original do diploma em análise.
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- no n.º 1 do artigo 1.º, o aditamento das palavras finais "data reporting service providers and 
third country firms providing investment services or activities in the Union";
- no n.º 3 do artigo 1.º, primeiro travessão, o aditamento de uma referência a um novo artigo
17.º;
- no n.º 3 do artigo 1.º, quarto travessão, as palavras "to 80";
- no n.º 3 do artigo 1.º, quinto travessão, a supressão da indicação "Article 71(1)";
- no n.º 1 do artigo 2.º. (iii), a supressão das palavras "outside a regulated market or an MTF 
on an organised, frequent and systematic basis by providing a system accessible to third 
parties in order to engage in dealings with them";
- no n.º 2 do artigo 5.º, a supressão das palavras finais "and 15";
- no n.º 7 do artigo 9.º, a supressão das palavras "proposed changes to the management of the 
firm";
- no n.º 1 do artigo 16.º, o aditamento das palavras finais "and in article 17";
- no n.º 11 do artigo 16.º, o aditamento das palavras "and 7";
- no n.º 1 do artigo 18.º, a supressão das palavras "and non-discretionary";
- no n.º 6 do artigo 18.º, a substituição da referência existente a "Article 50(1)" por uma 
referência a um novo "Article 72(1)";
- no n.º 1 do artigo 24.º, a substituição das palavras "in paragraphs 2 to 8" pelas palavras "in 
this Article and in Article 25";
- no n.º 3 do artigo 24.º, segundo parágrafo, a palavra "should";
-no n.º 1 do artigo 29.º, a substituição das palavras "may decide to" pela palavra "shall";
- no n.º 2 do artigo 30.º, primeiro parágrafo, a supressão das palavras "and (l)";
- no n.º 2 do artigo 36.º, Segundo parágrafo, a substituição da palavra "may" pela palavra
"shall";
- na alínea b) do n.º 3 do artigo 55.º, o aditamento das palavras finais "and experience";
- no n.º 1 do artigo 92.º, quarto parágrafo, o aditamento de um ponto (f);
- no Anexo I, Secção C, ponto 10, a supressão das palavras "emission allowances".
3) No artigo 4.º(2)(18), correspondente ao artigo 4.º(1)(22) da Directiva 2004/39/CE, a 
referência a "Article 48" que aparece no texto actualmente aplicável deveria ter sido adaptada 
passando a ler-se como uma referência ao "Article 69".
4) No n.º 9 do artigo 36.º, primeiro parágrafo, antes da palavra "ESMA" as palavras "In order 
to ensure uniform conditions of application of this article", que constituem a frase inicial do 
terceiro parágrafo do n.º 7 do artigo 31.º da Directiva 2004/39/CE deveriam encontrar-se 
presentes e marcadas com "rasurado duplo".
5) No n.º 2 do artigo 69.º, primeiro parágrafo, correspondente ao n.º 2 do artigo 48.º, primeiro 
parágrafo, da Directiva 2004/39/CE, a referência a "Article 23(4)" que surge no texto 
actualmente aplicável deveria ter sido adaptada passando a ler-se como referência ao
"Article 29(4)".
6) A fim de respeitar inteiramente todos os requisitos estabelecidos no ponto 7 do Acordo 
Interinstitucional, o acto de reformulação deveria incluir também os seguintes elementos que 
não se encontram presentes na proposta de reformulação apresentada pela Comissão:
- um quadro de correspondência a anexar em conformidade com o ponto 7(b);
- uma frase no artigo revogatório dispondo que as obrigações dos Estados-Membros 
decorrentes do período de transposição da directiva revogada não serão afectadas por essa 
revogação, em conformidade com o ponto 7(c)(i), bem como um quadro contendo a indicação 
desse período a anexar em conformidade com o ponto 7(c)(ii).
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Consequentemente, a análise da proposta permitiu ao Grupo Consultivo concluir, de comum 
acordo, que a proposta não contém quaisquer alterações de fundo que não as identificadas 
como tal na própria proposta ou no presente parecer. O Grupo Consultivo concluiu ainda, no 
que respeita à codificação das disposições inalteradas do acto anterior com essas alterações de 
fundo, que a proposta se limita a uma simples codificação do texto existente, sem quaisquer 
modificações de fundo.

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


