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Alteração 13
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os pequenos investidores são cada vez 
confrontados com a oferta de uma ampla
variedade de diferentes tipos de produtos 
quando pretendem efetuar um 
investimento. Esses produtos oferecem 
com frequência soluções de investimento 
específicas adaptadas às necessidades dos 
pequenos investidores, mas são muitas 
vezes complexos e difíceis de 
compreender. As informações atualmente 
divulgadas aos investidores para esses 
produtos de investimento são 
descoordenadas e frequentemente não 
permitem aos pequenos investidores 
comparar os diferentes produtos e 
compreender as suas características.
Consequentemente, os pequenos 
investidores efetuam com frequência 
investimentos com riscos e custos que não
compreendem plenamente e sofrem por 
esse motivo, em certas ocasiões, perdas 
imprevistas.

(1) Os pequenos investidores são cada vez 
confrontados com a oferta de uma ampla 
variedade de diferentes tipos de produtos 
quando pretendem efetuar um 
investimento. Esses produtos devem 
oferecer soluções de investimento 
específicas adaptadas às necessidades dos 
pequenos investidores. Todavia, os 
produtos são com frequência demasiado
complexos e difíceis de compreender. As 
informações atualmente divulgadas aos 
investidores para esses produtos de 
investimento são descoordenadas e 
frequentemente não permitem aos 
pequenos investidores comparar os 
diferentes produtos e compreender as suas 
características. Além disso, os pequenos 
investidores não são informados acerca de 
riscos importantes. Consequentemente, os 
pequenos investidores – devido à falta de 
informação e a informações erróneas –
efetuam com frequência investimentos com 
riscos e custos que não podem 
compreender plenamente e sofrem por esse 
motivo, em certas ocasiões, perdas 
imprevistas.

Or. de

Alteração 14
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)



PE506.174v01-00 4/20 AM\928683PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os produtos bancários e os produtos 
de investimento devem ser concebidos de 
forma clara, simples e compreensível. A 
complexidade não é sinal de qualidade. 
Muitas vezes a complexidade anda a par 
com a ocultação de riscos e efeitos 
colaterais. Por conseguinte, deve 
reduzir-se a complexidade dos produtos 
para pequenos investidores.

Or. de

Alteração 15
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A persistência de regras diferentes, que 
variam consoante o setor que oferece os 
produtos de investimento e a 
regulamentação nacional nesse domínio, 
criaria uma desigualdade de condições de 
concorrência entre diferentes produtos e 
canais de distribuição, erigindo barreiras 
adicionais à construção de um mercado 
único para os produtos e serviços 
financeiros. Os Estados-Membros já 
adotaram ações divergentes e 
descoordenadas para colmatar as lacunas 
patentes nas medidas de proteção dos 
investidores e é provável que esta evolução
prossiga. A vigência de abordagens 
divergentes quanto à divulgação de 
informações sobre produtos de 
investimento impediria a criação de 
condições equitativas entre os diferentes 
criadores de produtos de investimento e 
agentes que os comercializam, distorcendo 
assim a concorrência. Criar-se-ia também 
uma disparidade no nível de proteção dos 

(3) A persistência de regras diferentes, que 
variam consoante o setor que oferece os 
produtos de investimento e a 
regulamentação nacional nesse domínio, 
criaria uma desigualdade de condições de 
concorrência entre diferentes produtos e 
canais de distribuição, erigindo barreiras 
adicionais à construção de um mercado 
único para os produtos e serviços 
financeiros. Os Estados-Membros já 
adotaram ações divergentes e 
descoordenadas para colmatar as lacunas 
patentes nas medidas de proteção dos 
investidores e esta evolução não deve 
prosseguir. A vigência de abordagens 
divergentes quanto à divulgação de 
informações sobre produtos de 
investimento impediria a criação de 
condições equitativas entre os diferentes 
criadores de produtos de investimento e 
agentes que os comercializam, distorcendo 
assim a concorrência. Criar-se-ia também 
uma disparidade no nível de proteção dos 
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investidores na União. Tais divergências 
constituem um obstáculo ao 
estabelecimento e ao funcionamento 
harmonioso do mercado único. Por 
conseguinte, a base jurídica apropriada é o 
artigo 114.º do TFUE, interpretado em 
conformidade com a jurisprudência 
constante do Tribunal de Justiça da União 
Europeia.

investidores na União. Tais divergências 
constituem um obstáculo ao 
estabelecimento e ao funcionamento 
harmonioso do mercado único. Por 
conseguinte, a base jurídica apropriada é o 
artigo 114.º do TFUE, interpretado em 
conformidade com a jurisprudência 
constante do Tribunal de Justiça da União 
Europeia.

Or. de

Alteração 16
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de assegurar que o presente 
regulamento só se aplica a esses produtos 
de investimento empacotados, os produtos 
de seguros que não oferecem 
oportunidades de investimento e os 
produtos exclusivamente expostos a taxas 
de juro devem ser excluídos do âmbito de 
aplicação do regulamento. Os ativos que 
são detidos diretamente, como ações de 
sociedades ou obrigações soberanas, não 
constituem produtos de investimento 
empacotados, devendo por esse motivo ser 
excluídos. Uma vez que o objetivo do 
presente regulamento consiste em 
melhorar a comparabilidade e a 
compreensão das informações sobre os 
produtos de investimento que são 
comercializados junto dos pequenos 
investidores, os planos de pensões 
profissionais abrangidos no âmbito de 
aplicação da Diretiva 2003/41/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de junho de 2003, relativa às atividades e 
à supervisão das instituições de realização 
de planos de pensões profissionais ou da 
Diretiva 2009/138/CE do Parlamento 

Suprimido
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Europeu e do Conselho, de 25 de 
novembro de 2009, relativa ao acesso à 
atividade de seguros e resseguros e ao seu 
exercício (Solvência II) não devem ser 
abrangidas pelo presente regulamento. Do 
mesmo modo, certos produtos 
complementares de reforma que não se 
incluem no âmbito de aplicação da 
Diretiva 2003/41/CE devem ser excluídos 
do âmbito de aplicação do presente 
regulamento, sempre que a legislação 
nacional exija uma contribuição da 
entidade patronal e que o empregado não 
possa escolher o prestador do produto. Os 
fundos de investimento vocacionados para 
os investidores institucionais não são 
também abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, uma 
vez que não se destinam a ser vendidos a 
pequenos investidores. No entanto, os 
produtos de investimento destinados a 
acumular poupanças com vista a pensões 
de reforma individuais devem permanecer 
no âmbito de aplicação, uma vez que 
muitas vezes estão em concorrência com 
os outros produtos abrangidos pelo 
presente regulamento e são distribuídos 
de uma forma semelhante aos pequenos 
investidores.

Or. de

Alteração 17
Rui Tavares

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Em conformidade com a 
Comunicação da Comissão de dezembro de 
2010 sobre o reforço dos regimes de 
sanções no setor financeiro e a fim de 
garantir que os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento são respeitados, é 

(24) Em conformidade com a 
Comunicação da Comissão de dezembro de 
2010 sobre o reforço dos regimes de 
sanções no setor financeiro e a fim de 
garantir que os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento são respeitados, é 
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importante que os Estados-Membros 
adotem as medidas necessárias para 
assegurar que as infrações ao presente 
regulamento são sujeitas a sanções e 
medidas administrativas adequadas. A fim 
de garantir que as sanções produzem um 
efeito dissuasivo e de reforçar a proteção 
dos investidores precavendo-os sobre os 
produtos de investimento que são 
comercializados em infração ao disposto 
no presente regulamento, as sanções e 
medidas devem normalmente ser 
publicadas, exceto em certas 
circunstâncias, bem definidas.

importante que os Estados-Membros 
adotem as medidas necessárias para 
assegurar que as infrações ao presente 
regulamento são sujeitas a sanções e 
medidas administrativas adequadas. A fim 
de garantir que as sanções produzem um 
efeito dissuasivo e de reforçar a proteção 
dos investidores precavendo-os sobre os 
produtos de investimento que são 
comercializados em infração ao disposto 
no presente regulamento, as sanções e 
medidas devem normalmente ser 
publicadas, exceto em certas 
circunstâncias, bem definidas. A adoção e 
a publicação de sanções devem respeitar 
os direitos fundamentais tal como 
inscritos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, em 
especial o respeito dos dados pessoais e o 
direito à ação e a um tribunal imparcial. 
Além disso, devem respeitar os princípios 
da culpa individual, da segurança jurídica 
e da ausência de retroatividade, bem como 
os princípios "ne bis in idem" e da 
presunção de inocência.

Or. en

Justificação

Vide resolução P7_TA(2012)0208 do Parlamento sobre uma abordagem da UE ao direito 
penal.

Alteração 18
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento aplica-se à criação 
e comercialização de produtos de 
investimento.

O presente regulamento aplica-se à criação 
e comercialização de todos os produtos de
poupança e investimento oferecidos aos 
pequenos investidores.
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Or. de

Justificação

Alargamento do âmbito de aplicação, atualmente com demasiadas exceções. A diretiva deve 
abranger todos os produtos de poupança e investimento oferecidos aos pequenos 
investidores.

Alteração 19
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Produtos de seguros que não oferecem 
um valor de resgate ou cujo valor de 
resgate não está total ou parcialmente 
exposto, direta ou indiretamente, às 
flutuações do mercado;

Suprimido

Or. de

Alteração 20
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Depósitos cuja taxa de rendimento é 
determinada em função de uma taxa de 
juro;

Suprimido

Or. de

Alteração 21
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Valores mobiliários referidos nas 
alíneas b) a g), i) e j) do artigo 1.º, n.º 2, 
da Diretiva 2003/71/CE;

Suprimido

Or. de

Alteração 22
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Outros valores mobiliários que não 
incorporem um derivado;

Suprimido

Or. de

Alteração 23
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Regimes de segurança social 
oficialmente reconhecidos que estejam 
sujeitos à legislação da União ou dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 24
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O criador do produto de investimento 
elabora um documento de informação
fundamental em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento para cada produto de 
investimento que cria e publica esse 
documento num sítio Web da sua escolha
antes de o produto de investimento poder 
ser comercializado aos pequenos 
investidores.

O criador do produto de investimento 
elabora um documento de informação 
fundamental em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento para cada produto de 
investimento que cria e publica esse 
documento num sítio Web que os 
pequenos investidores conheçam e ao 
qual tenham acesso antes de o produto de 
investimento poder ser comercializado a 
estes últimos.

Or. de

Alteração 25
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O documento de informação 
fundamental deve ser exato, correto, claro 
e não induzir em erro.

1. O documento de informação 
fundamental deve ser exato, verdadeiro, 
claro e não induzir em erro.

Or. fr

Alteração 26
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Contém números concretos;

Or. de
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Alteração 27
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Numa secção intitulada «Quanto 
ganha o intermediário?», informações 
claras sobre as bonificações e comissões 
que o intermediário recebe;

Or. de

Alteração 28
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) O prazo de vida do produto de 
investimento, se for conhecido;

v) O prazo de vida e o termo do produto de 
investimento;

Or. de

Alteração 29
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(c) Numa secção «Posso perder dinheiro?»,
uma breve indicação sobre a possibilidade 
de uma perda de capital, incluindo

(c) Numa secção «Posso perder dinheiro?»,
a indicação sobre a possibilidade de uma 
perda de capital, incluindo

Or. fr
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Alteração 30
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Numa secção intitulada «Quais são os 
riscos e o que poderei receber de volta?», o 
perfil de risco e de remuneração do produto 
de investimento, incluindo um indicador 
sintético deste perfil e advertências 
relativamente a quaisquer riscos 
específicos que não possam ser plenamente 
traduzidos no indicador sintético;

(e) Numa secção intitulada «Quais são os 
riscos e o que poderei receber de volta?», o 
perfil de risco e de remuneração do produto 
de investimento, incluindo um indicador 
sintético deste perfil e advertências 
relativamente a quaisquer riscos 
específicos que não possam ser plenamente 
traduzidos no indicador sintético; a 
apresentação dos riscos deve ser clara, 
compreensível e redigida numa língua 
acessível aos consumidores;

Or. de

Alteração 31
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com 
indicadores sintéticos desses custos;

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com 
indicadores sintéticos desses custos; a 
forma como esses custos afetam a taxa de 
rendimento;

Or. de

Alteração 32
Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Numa secção intitulada «Qual é a 
fiscalidade do produto?", as 
características da tributação do produto 
aplicável ao cliente, tanto sobre o 
rendimento como sobre o capital;

Or. fr

Alteração 33
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 2 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-B) Numa secção intitulada «Quais são 
as regras aplicáveis a favor da luta contra 
o branqueamento de capitais?», uma 
breve informação sobre as medidas legais 
e regulamentares em vigor no país de 
comercialização e aplicáveis ao produto 
no quadro da luta contra a criminalidade 
organizada, a corrupção e o 
branqueamento de capitais;

Or. fr

Alteração 34
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os elementos de promoção comercial que 
contenham informações específicas 
relativas ao produto de investimento não 

Os elementos de promoção comercial que 
contenham informações específicas 
relativas ao produto de investimento não 
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devem incluir qualquer declaração que 
esteja em contradição com as informações 
contidas no documento de informação 
fundamental ou diminuam a importância 
desse documento. Os elementos de 
promoção comercial devem indicar que 
existe um documento de informação 
fundamental e fornecer informações sobre 
o modo de o obter.

devem incluir qualquer declaração que 
esteja em contradição com as informações 
contidas no documento de informação 
fundamental ou diminuam a importância 
desse documento. Os elementos de 
promoção comercial devem indicar que 
existe um documento de informação 
fundamental e fornecer informações sobre 
o modo de o obter. Os elementos de 
promoção comercial devem indicar que os 
produtos de investimento comportam 
riscos.

Or. de

Alteração 35
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O criador do produto de investimento 
deve reexaminar as informações contidas 
no documento de informação fundamental 
regularmente e reformulá-lo caso esse 
reexame indique a necessidade de efetuar 
alterações.

1. O criador do produto de investimento 
deve reexaminar as informações contidas
no documento de informação fundamental 
regularmente e reformulá-lo caso esse 
reexame indique a necessidade de efetuar 
alterações significativas.

Or. fr

Alteração 36
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa que comercialize um 
produto de investimento a pequenos 
investidores deve disponibilizar-lhes o 
documento de informação fundamental em 
tempo útil, antes da conclusão de uma 
transação relacionada com o produto de 

1. Uma pessoa que comercialize um 
produto de investimento a pequenos 
investidores deve transmitir-lhes logo na 
primeira ocasião de aconselhamento 
sobre o produto o documento de 
informação fundamental. O documento de 
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investimento. informação fundamental deve ser 
entregue ao pequeno investidor, de 
maneira direta e inequívoca, aquando do 
seu primeiro contacto com o produto.

Or. de

Alteração 37
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, uma pessoa 
que comercialize um produto de 
investimento pode disponibilizar o 
documento de informação fundamental 
aos pequenos investidores imediatamente 
após a conclusão da transação se:

Suprimido

(a) O pequeno investidor optar por 
concluir a transação através de um meio 
de comunicação à distância,
(b) A disponibilização do documento de 
informação fundamental em 
conformidade com o disposto no n.° 1 não 
for possível, e
(c) A pessoa que comercializa o produto 
de investimento tiver informado o 
pequeno investidor desse facto.

Or. de

Alteração 38
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pessoa que comercializa um produto 1. A pessoa que comercializa um produto 
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de investimento deve disponibilizar
gratuitamente aos pequenos investidores o 
documento de informação fundamental.

de investimento deve disponibilizar
gratuita e imediatamente aos pequenos 
investidores o documento de informação 
fundamental.

Or. de

Alteração 39
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Todavia, no caso de o documento de 
informação fundamental ser 
disponibilizado por meio de um suporte 
duradouro diferente do papel ou através de 
um sítio Web, deve ser disponibilizada aos 
pequenos investidores uma cópia em papel
mediante pedido e gratuitamente.

3. Todavia, no caso de o documento de 
informação fundamental ser 
disponibilizado por meio de um suporte 
duradouro diferente do papel ou através de 
um sítio Web, deve ser disponibilizada aos 
pequenos investidores uma cópia em papel 
gratuitamente.

Or. de

Alteração 40
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A disponibilização do documento de 
informação fundamental através de um 
sítio Web é adequada no contexto das 
transações realizadas entre a pessoa que 
comercializa um produto de investimento e 
o pequeno investidor;

(a) A disponibilização do documento de 
informação fundamental através de um 
sítio Web é adequada no contexto das 
transações realizadas entre a pessoa que 
comercializa um produto de investimento e 
o pequeno investidor; e

Or. de
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Alteração 41
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.° 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O pequeno investidor deu o seu 
consentimento à disponibilização 
documento de informação fundamental 
através de um sítio Web;

(b) O pequeno investidor deu o seu 
consentimento explícito à disponibilização
do documento de informação fundamental 
através de um sítio Web; e

Or. de

Alteração 42
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.° 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O pequeno investidor foi notificado por 
via eletrónica do endereço do sítio Web e 
do local nesse sítio onde pode ter acesso ao 
documento de informação fundamental;

(c) O pequeno investidor foi notificado por 
via eletrónica do endereço do sítio Web e 
do local nesse sítio onde pode ter acesso ao 
documento de informação fundamental; e

Or. de

Alteração 43
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.° 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Caso documento de informação 
fundamental tenha sido reformulado em 
conformidade com o artigo 10.°, todas as 
versões revistas deverão ser igualmente 
disponibilizadas aos pequenos investidores;

(d) Caso documento de informação 
fundamental tenha sido reformulado em 
conformidade com o artigo 10.°, todas as 
versões revistas deverão ser igualmente 
disponibilizadas aos pequenos investidores;
e
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Or. de

Alteração 44
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 5 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) É assegurado que o documento de 
informação fundamental continua a ser 
acessível no sítio Web durante o período de 
tempo em que o pequeno investidor possa
razoavelmente ter necessidade de o 
consultar.

(e) É assegurado que o documento de 
informação fundamental possa ser, em 
permanência e a qualquer momento, 
consultado no sítio Web pelo pequeno 
investidor durante o período de tempo em 
que este possa ter necessidade de o 
consultar. Qualquer alteração que diga 
respeito à acessibilidade do documento de 
informação fundamental deve ser 
comunicada imediata e pessoalmente ao 
pequeno investidor.

Or. de

Alteração 45
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

6. Para efeitos do n.º 4 e do n.º 5, a 
disponibilização de informações com 
recurso a um suporte duradouro diferente 
do papel ou através de um sítio Web deve 
ser considerada adequada no contexto das 
transações realizadas entre a pessoa que 
comercializa um produto de investimento o 
pequeno investidor, se se comprovar que o 
pequeno investidor tem acesso regular à 
Internet. A indicação pelo pequeno 
investidor de um endereço de correio 
eletrónico para a realização de contactos 

6. Para efeitos do n.º 4 e do n.º 5, a 
disponibilização de informações com 
recurso a um suporte duradouro diferente 
do papel ou através de um sítio Web deve 
ser considerada adequada no contexto das 
transações realizadas entre a pessoa que 
comercializa um produto de investimento o 
pequeno investidor, se se comprovar que o 
pequeno investidor tem acesso regular à 
Internet. Considera-se que tal foi 
comprovado se o pequeno investidor tiver 
dado o seu consentimento expresso.
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comerciais é considerada como 
comprovativo desse acesso.

Or. de

Alteração 46
Rui Tavares

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. No exercício dos seus poderes definidos 
no artigo 19.º, as autoridades competentes 
devem cooperar estreitamente entre si para 
garantir que as medidas e sanções 
administrativas produzem os efeitos 
desejados ao abrigo do presente 
regulamento e coordenar a sua atuação 
para evitar eventuais possíveis duplicações
ou sobreposições aquando da aplicação de 
medidas e sanções administrativas em 
casos transfronteiras.

2. No exercício dos seus poderes definidos 
no artigo 19.º, as autoridades competentes 
devem cooperar estreitamente entre si para 
garantir que as medidas e sanções 
administrativas produzem os efeitos 
desejados ao abrigo do presente 
regulamento e coordenar a sua atuação 
para evitar eventuais possíveis duplicações 
ou sobreposições aquando da aplicação de 
medidas e sanções administrativas em 
casos transfronteiras, respeitando 
plenamente o princípio "ne bis in idem".

Or. en

Alteração 47
Rui Tavares

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) As anteriores infrações da pessoa 
responsável.

(e) As anteriores infrações das obrigações 
substantivas estabelecidas no presente 
regulamento cometidas pela pessoa 
responsável.

Or. en
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Alteração 48
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As sanções e medidas impostas pelas 
infrações referidas no artigo 19.º, n.º 1, 
devem ser divulgadas ao público sem 
demora injustificada, incluindo, pelo 
menos, informações sobre o tipo de 
infração ao presente regulamento e sobre a 
identidade das pessoas por ela 
responsáveis, a menos que tal revelação 
ponha seriamente em risco os mercados 
financeiros.

As sanções e medidas impostas pelas 
infrações referidas no artigo 19.º, n.º 1, 
devem ser divulgadas ao público sem 
demora injustificada, incluindo, pelo 
menos, informações sobre o tipo de 
infração ao presente regulamento e sobre a 
identidade das pessoas por ela 
responsáveis.

Or. de


