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Texto da Comissão Alteração

(c-A) É aditado o seguinte n.º 9-A:
«9-A. Os Estados-Membros asseguram 
que as empresas de investimento possam 
pagar conjuntamente pela prestação de 
serviços de execução e de estudos, desde 
que estejam cumulativamente reunidas as 
seguintes condições:
(a) Antes da prestação de serviços de 
execução ou de estudos de investimentos, 
foi celebrado um acordo entre a empresa 
de investimento e o prestador de serviços 
de estudos, identificando que parte do 
pagamento conjunto diz respeito ao 
estudo de investimento;
(b) A empresa de investimento informa o 
seu cliente acerca dos pagamentos 
conjuntos;
(c) Os serviços de execução para os quais 
o pagamento conjunto é efetuado são 
exclusivamente prestados a emitentes que 
não excedam uma capitalização de 
10 mil milhões de EUR durante o período 
de 36 meses que precede a realização do 
estudo de investimento.
Para efeitos do presente artigo, entende-se 
que o estudo de investimento abrange os 
materiais ou os serviços de estudos 
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relativos a um ou vários instrumentos 
financeiros ou a outros ativos, ou os 
emitentes ou potenciais emitentes de 
instrumentos financeiros, ou que abrange 
conteúdos ou serviços que estão 
estreitamente relacionados com um 
determinado setor ou mercado, de tal 
modo que contribuam para formar 
opiniões sobre instrumentos financeiros, 
ativos ou emitentes nesse setor ou 
mercado.
O estudo de investimento compreende 
igualmente conteúdos ou serviços que 
recomendam ou sugerem, explícita ou 
implicitamente, uma estratégia de 
investimento e oferecem um parecer 
fundamentado sobre o valor ou preço 
presente ou futuro dos instrumentos 
financeiros ou ativos, ou de outro modo 
contêm uma análise e pontos de vista 
originais e elaboram conclusões com base 
em informações novas ou existentes, que 
podem ser utilizadas para formular uma 
estratégia de investimento e ser 
pertinentes e capazes de acrescentar valor 
às decisões tomadas pela empresa de 
investimento em nome dos clientes que 
pagam os estudos em causa.
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