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Alteração 2
Eero Heinäluoma
em nome do Grupo S&D
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0208/2020
Markus Ferber
Mercados de instrumentos financeiros: alteração no respeitante aos requisitos de informação, 
à governação dos produtos e aos limites às posições a fim de contribuir para a recuperação na 
sequência da pandemia de COVID-19
(2020/0152(COD))

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A Comissão deverá apresentar um 
relatório sobre o impacto da aplicação de 
limites às posições e da gestão das 
posições em termos de liquidez, dos 
abusos de mercado e das condições de 
determinação dos preços e de liquidação 
ordenadas nos mercados de derivados de 
mercadorias, nos termos da presente 
diretiva. Uma avaliação baseada em 
dados concretos do regime dos derivados 
de mercadorias e a consulta de um leque 
diversificado de partes interessadas é 
essencial para a revisão do conteúdo 
dessas disposições, que foram adotadas 
em resposta aos acordos da Cimeira do 
G20 de 2009 de Pittsburgh e de 2011 de 
Cannes para melhorar a regulamentação, 
o funcionamento e a transparência dos 
mercados de derivados de mercadorias e 
combater a volatilidade excessiva dos 
preços.
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Alteração 3
Eero Heinäluoma
em nome do Grupo S&D
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0208/2020
Markus Ferber
Mercados de instrumentos financeiros: alteração no respeitante aos requisitos de informação, 
à governação dos produtos e aos limites às posições a fim de contribuir para a recuperação na 
sequência da pandemia de COVID-19
(2020/0152(COD))

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – parte introdutória
Diretiva 2014/65/UE
Artigo 57

Texto da Comissão Alteração

(9) O artigo 57.º é alterado do seguinte 
modo:

(9) O artigo 57.º é alterado do seguinte 
modo:

(a) No n.º 3, a alínea g) passa a ter a 
seguinte redação:
«g) A elaboração de novos contratos e as 
características específicas dos contratos 
emergentes ou ilíquidos em matéria de 
energia e, em especial, se esses contratos 
exigem disposições específicas relativas 
aos limites às posições e datas de 
aplicação específicas.»;
(b) É inserido o seguinte número:
«4-A. Qualquer disposição adotada nos 
termos do n.º 3, alínea g), será aplicável 
entre [data de aplicação do presente 
regulamento] e [36 meses a contar da data 
de aplicação do presente regulamento]».
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Alteração 4
Eero Heinäluoma
em nome do Grupo S&D
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0208/2020
Markus Ferber
Mercados de instrumentos financeiros: alteração no respeitante aos requisitos de informação, 
à governação dos produtos e aos limites às posições a fim de contribuir para a recuperação na 
sequência da pandemia de COVID-19
(2020/0152(COD))

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10 
Diretiva 2014/65/UE
Artigo 58 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(10) No artigo 58.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

Suprimido

«2. Os Estados Membros asseguram que 
as empresas de investimento que 
negoceiem em derivados de mercadorias 
ou licenças de emissão ou seus derivados 
fora de uma plataforma de negociação 
forneçam à autoridade competente central 
a que se refere o artigo 57.º, n.º 6, pelo 
menos diariamente, uma repartição 
completa das suas posições em derivados 
de mercadorias ou licenças de emissão ou 
seus derivados negociados numa 
plataforma de negociação e contratos de 
derivados OTC economicamente 
equivalentes, bem como as dos seus 
clientes, dos clientes desses clientes e 
assim sucessivamente até se chegar ao 
cliente final, nos termos do artigo 26.º do 
Regulamento (UE) n.º 600/2014 e, se for 
caso disso, do artigo 8.º do Regulamento 
(UE) n.º 1227/2011.».

Or. en


