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Alteração 368
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva aplica-se às empresas 
de investimento, aos mercados 
regulamentados, aos prestadores de 
serviços de comunicação de dados e às 
empresas de países terceiros que prestam 
serviços ou atividades de investimento na 
União.

1. A presente diretiva aplica-se às empresas 
de investimento, aos instrumentos 
financeiros (incluindo os instrumentos 
relacionados com o investimento), aos 
mercados regulamentados, aos prestadores 
de serviços de comunicação de dados e às 
empresas de países terceiros que prestam 
serviços ou atividades de investimento na 
União.

Or. nl

Alteração 369
Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva aplica-se às empresas 
de investimento, aos mercados 
regulamentados, aos prestadores de 
serviços de comunicação de dados e às 
empresas de países terceiros que prestam 
serviços ou atividades de investimento na 
União.

1. A presente diretiva aplica-se às empresas 
de investimento, às participações de 
trabalhadores no capital, aos mercados 
regulamentados, aos prestadores de 
serviços de comunicação de dados e às 
empresas de países terceiros que prestam 
serviços ou atividades de investimento na 
União.

Or. en

Alteração 370
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As disposições a seguir indicadas 
aplicam-se igualmente às instituições de 
crédito autorizadas nos termos da Diretiva  
2006/48/CE, quando prestem um ou mais 
serviços de investimento e/ou atividades de 
investimento e quando vendem aos clientes 
produtos de depósitos que não os com uma 
taxa de rendibilidade determinada com 
base numa taxa de juro ou lhes prestam 
um aconselhamento sobre estes produtos:

3. As disposições a seguir indicadas 
aplicam-se igualmente às instituições de 
crédito autorizadas nos termos da Diretiva  
2006/48/CE, quando prestem um ou mais 
serviços de investimento e/ou atividades de 
investimento e quando vendem aos clientes 
produtos de depósitos que não os 
exclusivamente ligados a uma taxa de juro 
de referência a nível de Estado-Membro 
ou da UE, ou a uma taxa de juro de 
referência internacional geralmente 
aceite de um país terceiro.

Artigo 2.º, n.º 2 , artigo 9.º, n.º 6, e artigos 
14.º, 16.º, 17.º e 18.º,
Capítulo II do título II, com exclusão do 
artigo 29.º, n.º 2, segundo parágrafo,
Capítulo III do título II, com exclusão do 
artigo 36.º, n.os 2 , 3 e  4, e do artigo 37.º, 
n.os 2 , 3, 4, 5,  6, 9 e 10 ,
Artigos 69.º a 80.º e artigos  84.º, 89.º 
e 90.º

Or. en

Justificação

Esta definição de taxas de juro assegura que importantes índices de taxas como a EURIBOR, 
a LIBOR e as taxas da Reserva Federal, quer fixas ou flutuantes, sejam consideradas como 
produtos básicos. Outras formas de taxas criadas de acordo com uma fórmula podem ser 
consideradas estruturadas e, portanto, sujeitas a regulamentação adequada nos termos da 
MiFID.

Alteração 371
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. As disposições a seguir indicadas 
aplicam-se igualmente às instituições de 
crédito autorizadas nos termos da Diretiva  
2006/48/CE, quando prestem um ou mais 
serviços de investimento e/ou atividades de 
investimento e quando vendem aos clientes 
produtos de depósitos que não os com uma 
taxa de rendibilidade determinada com 
base numa taxa de juro ou lhes prestam um 
aconselhamento sobre estes produtos:

3. A presente diretiva aplica-se igualmente 
às condições de autorização e 
funcionamento das instituições de crédito 
autorizadas nos termos da Diretiva  
2006/48/CE, quando prestem um ou mais 
serviços de investimento e/ou atividades de 
investimento e quando vendem aos clientes 
produtos de depósitos que não os com uma 
taxa de rendibilidade determinada com 
base numa taxa de juro ou lhes prestam um 
aconselhamento sobre estes produtos.

Artigo 2.º, n.º 2 , artigo 9.º, n.º 6, e artigos 
14.º, 16.º, 17.º e 18.º,
Capítulo II do título II, com exclusão do 
artigo 29.º, n.º 2, segundo parágrafo,
Capítulo III do título II, com exclusão do 
artigo 36.º, n.°s 2 , 3 e  4, e do artigo 37.º, 
n.°s 2 , 3, 4, 5,  6, 9 e 10 ,
Artigos 69.º a 80.º e artigos  84.º, 89.º 
e 90.º

Or. en

Alteração 372
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. As disposições a seguir indicadas 
aplicam-se igualmente às instituições de 
crédito autorizadas nos termos da Diretiva 
2006/48/CE, quando prestem um ou mais 
serviços de investimento e/ou atividades de 
investimento e quando vendem aos clientes 
produtos de depósitos que não os com uma 
taxa de rendibilidade determinada com 
base numa taxa de juro ou lhes prestam um 
aconselhamento sobre estes produtos:

3. As disposições a seguir indicadas 
aplicam-se igualmente às instituições de 
crédito autorizadas nos termos da Diretiva 
2006/48/CE, quando prestem um ou mais 
serviços de investimento e/ou atividades de 
investimento e quando vendem aos clientes 
produtos de depósitos que não os com uma 
taxa de rendibilidade determinada com 
base numa taxa de juro ou lhes prestam um 
aconselhamento sobre estes produtos, bem 
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como a qualquer outra empresa que 
preste um ou mais serviços de 
investimento e/ou atividades de 
investimento ou que ofereça instrumentos 
relacionados com o investimento:

Or. nl

Alteração 373
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. As disposições a seguir indicadas 
aplicam-se igualmente às instituições de 
crédito autorizadas nos termos da Diretiva 
2006/48/CE, quando prestem um ou mais 
serviços de investimento e/ou atividades de 
investimento e quando vendem aos clientes 
produtos de depósitos que não os com uma 
taxa de rendibilidade determinada com 
base numa taxa de juro ou lhes prestam 
um aconselhamento sobre estes produtos:

3. As disposições a seguir indicadas 
aplicam-se igualmente às instituições de 
crédito autorizadas nos termos da Diretiva 
2006/48/CE, quando prestem um ou mais 
serviços de investimento e/ou atividades de 
investimento e quando vendem aos clientes 
produtos de depósitos estruturados:

Or. en

Justificação

Os depósitos simples, como cadernetas de poupança e depósitos, a taxa fixa ou flutuante, 
devem permanecer fora do âmbito da MiFID, devendo apenas ser abrangidos os depósitos 
estruturados.

Alteração 374
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. As disposições a seguir indicadas 
aplicam-se igualmente às instituições de 
crédito autorizadas nos termos da Diretiva  
2006/48/CE, quando prestem um ou mais 
serviços de investimento e/ou atividades de 
investimento e quando vendem aos clientes 
produtos de depósitos que não os com uma 
taxa de rendibilidade determinada com 
base numa taxa de juro ou lhes prestam um 
aconselhamento sobre estes produtos:

3. As disposições a seguir indicadas 
aplicam-se igualmente às instituições de 
crédito autorizadas nos termos da Diretiva  
2006/48/CE, quando prestem um ou mais 
serviços de investimento e/ou atividades de 
investimento e às instituições de crédito e 
sociedades de investimento quando 
vendem aos clientes produtos de depósitos 
que não os com uma taxa de rendibilidade 
determinada com base numa taxa de juro 
ou lhes prestam um aconselhamento sobre 
estes produtos:

Or. en

Alteração 375
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As disposições a seguir indicadas 
aplicam-se também às empresas de 
seguros e aos mediadores de seguros, 
incluindo os mediadores de seguros 
vinculados, autorizados ou registados nos 
termos da Diretiva 2002/83/CE, da 
Diretiva 2009/138/CE ou da Diretiva 
2002/92/CE, respetivamente, quando 
vendem ou aconselham clientes sobre 
investimentos baseados nos seguros:
– Artigo 16.º, n.º 3,
– Artigos 23.º a 26.º e
– Artigos 69.º-80.º e 83.º-91.º, quando 
necessário para as autoridades 
competentes aplicarem o disposto nos 
artigos supramencionados a investimentos 
baseados em seguros.
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Or. en

Justificação

Este novo número aplica as secções específicas relativas à condução de atividades da MiFID 
aos investimentos baseados em seguros, não aplicando entretanto quaisquer artigos 
desnecessários que possam ter efeitos imprevistos para estes investimentos ou empresas de 
seguros.

Alteração 376
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva não se aplica: 1. Sem prejuízo da obrigação de relato 
referida no Título IV, a presente diretiva 
não se aplica:

Or. en

Justificação

A comunicação de posições em mercados de mercadorias não será objeto de isenções.

Alteração 377
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Às empresas de seguros nem às 
empresas que exercem as atividades de 
resseguro e de retrocessão referidas na 
Diretiva 2009/138/CE;

a) Às empresas de seguros nem às 
empresas que exercem as atividades de 
resseguro e de retrocessão referidas na 
Diretiva 2009/138/CE, na medida em que 
não ofereçam instrumentos relacionados 
com o investimento;
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Or. nl

Alteração 378
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Às empresas de seguros nem às 
empresas que exercem as atividades de 
resseguro e de retrocessão referidas na 
Diretiva  2009/138/CE;

(a) Às empresas de seguros nem às 
empresas que exercem as atividades de 
resseguro e de retrocessão referidas na 
Diretiva  2009/138/CE, exceto no que diz 
respeito ao disposto no artigo 1.º, n.º 4;

Or. en

Justificação

Esta exceção é necessária para assegurar que o artigo 1.º, n.º 4, produz efeitos na aplicação 
aos investimentos baseados em seguros das secções relevantes da MiFID relativas à 
condução de atividades.

Alteração 379
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) mercados de câmbios à vista;

Or. en

Alteração 380
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Às pessoas que prestam um serviço de 
investimento, se essa atividade for exercida 
de forma esporádica no âmbito de uma 
atividade profissional e se esta última for 
regulada por disposições legais ou 
regulamentares ou por um código 
deontológico da profissão que não 
excluam a prestação desse serviço;

(c) Às pessoas que prestam um serviço de 
investimento, se essa atividade for exercida 
de forma esporádica no âmbito de uma 
atividade profissional e se esta última for 
regulada por disposições legais ou 
regulamentares; 

Or. en

Justificação

Um código deontológico nunca poderá equivaler a disposições legais ou regulamentares.

Alteração 381
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) são um dos membros ou participantes 
num mercado regulamentado ou MTF; ou

(ii) são um dos membros ou participantes 
num mercado regulamentado ou MTF ou 
têm acesso eletrónico direto num mercado 
regulamentado, ou

Or. en

Alteração 382
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) são um dos membros ou participantes (ii) são um dos membros ou participantes 
num mercado regulamentado ou MTF e a 
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num mercado regulamentado ou MTF; ou sua atividade não consiste na negociação 
algorítmica; ou

Or. en

Justificação

A limitação das isenções deve ser mais específica para efeitos de inclusão na MiFID de 
atividades que constituem negociação algorítmica sem afetar atividades de empresas que não 
são centrais para a Diretiva.

Alteração 383
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) são um dos membros ou participantes 
num mercado regulamentado ou MTF; ou

(ii) são um dos membros ou participantes 
num mercado regulamentado ou MTF e a 
sua atividade não consiste em negociações 
de alta frequência, na aceção do artigo 
4.º; ou

Or. en

Alteração 384
Robert Goebbels, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) Executam negociações 
algorítmicas;

Or. en
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Justificação

Os requisitos aplicáveis a empresas de AT (negociação algorítmica) e HFT (negociações de 
alta frequência) devem ser estabelecidos independentemente de negociarem ou não em nome 
de clientes, já que negociar por conta própria não atenua as preocupações subjacentes à 
necessidade de regulamentar e supervisionar as negociações algorítmicas, tendo em conta a 
complexidade, sensibilidade e seriedade dos riscos, assim como as questões colocadas por 
este tipo de atividades de negociação. (Sugestão BCE)

Alteração 385
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) Executam negociações 
algorítmicas; ou

Or. en

Justificação

Os requisitos aplicáveis a empresas de AT (negociação algorítmica) e HFT (negociações de 
alta frequência) devem ser estabelecidos independentemente de negociarem ou não em nome 
de clientes, já que negociar por conta própria não atenua as preocupações subjacentes à 
necessidade de regulamentar e supervisionar as negociações algorítmicas, tendo em conta a 
complexidade, sensibilidade e seriedade dos riscos, assim como as questões colocadas por 
este tipo de atividades de negociação.

Alteração 386
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) Negoceiam por conta própria 
utilizando sistemas de negociação 
algorítmica; ou
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Or. en

Justificação

Alteração baseada numa sugestão constante num documento oficioso da Comissão. É 
necessário assegurar que todos os operadores de negociações de alta frequência sejam 
abrangidos pelo âmbito da presente diretiva. 

Alteração 387
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) são considerados pela autoridade 
competente como detentores de uma 
presença de mercado significativa;

Or. en

Alteração 388
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) negoceiam por conta própria mediante 
a execução de ordens de clientes;

(iii) negoceiam por conta própria quando 
executam ordens de clientes; ou

Or. en

Alteração 389
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iii)
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Texto da Comissão Alteração

(iii) negoceiam por conta própria mediante 
a execução de ordens de clientes;

(iii) negoceiam por conta própria quando 
executam ordens de clientes fora de um 
mercado regulamentado ou MTF, de 
forma organizada, frequente ou 
sistemática, através da prestação de um 
sistema acessível a partes terceiras para 
efetuar negociações com estas últimas;

Or. en

Alteração 390
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea (iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) Não são operadores com 
obrigações de cumprimento ao abrigo da 
Diretiva 2003/87/CE (Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão) no 
caso de licenças de emissão;

Or. en

Justificação

Outros atores que negoceiam licenças de comércio de emissões serão abrangidos pela 
MiFID.

Alteração 391
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.° 1 – alínea d) – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Esta isenção não se aplica a pessoas 
isentas ao abrigo do artigo 2.º, n.º 1, 
alínea i), que negoceiam por conta 
própria em instrumentos financeiros 
como membros ou participantes de um 
mercado regulamentado ou MTF, 
nomeadamente como criadores de 
mercado em relação a instrumentos 
derivados sobre mercadorias, licenças de 
emissão ou respetivos instrumentos 
derivados;

Suprimido

Or. en

Justificação

Todos os criadores de mercado e intervenientes em mercados regulamentados ou MTF devem 
ser autorizados enquanto empresas de investimento, independentemente do tipo de 
instrumento financeiro que negoceiam.

Alteração 392
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.° 1 – alínea d) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esta isenção não se aplica a pessoas 
isentas ao abrigo do artigo 2.º, n.º 1, 
alínea i), que negoceiam por conta 
própria em instrumentos financeiros 
como membros ou participantes de um 
mercado regulamentado ou MTF, 
nomeadamente como criadores de 
mercado em relação a instrumentos 
derivados sobre mercadorias, licenças de 
emissão ou respetivos instrumentos 
derivados;

Suprimido

Or. en
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Alteração 393
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esta isenção não se aplica a pessoas 
isentas ao abrigo do artigo 2.º, n.º 1, 
alínea i), que negoceiam por conta 
própria em instrumentos financeiros 
como membros ou participantes de um 
mercado regulamentado ou MTF, 
nomeadamente como criadores de 
mercado em relação a instrumentos 
derivados sobre mercadorias, licenças de 
emissão ou respetivos instrumentos 
derivados;

Suprimido

Or. en

Alteração 394
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.° 1 – alínea d) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esta isenção não se aplica a pessoas 
isentas ao abrigo do artigo 2.º, n.º 1, alínea 
i), que negoceiam por conta própria em 
instrumentos financeiros como membros 
ou participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF, nomeadamente 
como criadores de mercado em relação a 
instrumentos derivados sobre mercadorias, 
licenças de emissão ou respetivos 
instrumentos derivados; 

As pessoas isentas ao abrigo do artigo 2.º, 
n.º 1, alínea i), que negoceiam por conta 
própria em instrumentos financeiros como 
membros ou participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF, nomeadamente 
como criadores de mercado em relação a 
instrumentos derivados sobre mercadorias, 
licenças de emissão ou respetivos 
instrumentos derivados, estão igualmente 
dispensadas do cumprimento das 
disposições da presente isenção;

Or. en
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Justificação

A relação entre as isenções ao abrigo da alínea d) e da alínea i) deve ser clarificada.

Alteração 395
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.° 1 – alínea d) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esta isenção não se aplica a pessoas isentas 
ao abrigo do artigo 2.º, n.º 1, alínea i), que 
negoceiam por conta própria em 
instrumentos financeiros como membros 
ou participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF, nomeadamente 
como criadores de mercado em relação a 
instrumentos derivados sobre mercadorias, 
licenças de emissão ou respetivos 
instrumentos derivados;

Esta isenção não se aplica a pessoas isentas 
ao abrigo do artigo 2.º, n.º 1, alínea i), que 
negoceiam por conta própria em 
instrumentos financeiros como membros 
ou participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF, nomeadamente 
como criadores de mercado em relação a 
instrumentos derivados sobre mercadorias, 
licenças de emissão ou respetivos 
instrumentos derivados a isentar nos 
termos de qualquer outra isenção 
aplicável constante no artigo 2.º;

Or. en

Justificação

O texto proposto pela Comissão é confuso e necessita de ser clarificado.

Alteração 396
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esta isenção não se aplica a pessoas 
isentas ao abrigo do artigo 2.º, n.º 1, 
alínea i), que negoceiam por conta própria 
em instrumentos financeiros como 
membros ou participantes de um mercado 

Esta isenção não impede que pessoas que 
negoceiam por conta própria em 
instrumentos financeiros como membros 
ou participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF, nomeadamente 
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regulamentado ou MTF, nomeadamente 
como criadores de mercado em relação a 
instrumentos derivados sobre mercadorias, 
licenças de emissão ou respetivos 
instrumentos derivados;

como criadores de mercado em relação a 
instrumentos derivados sobre mercadorias, 
licenças de emissão ou respetivos 
instrumentos derivados, sejam isentas ao 
abrigo de outra isenção aplicável prevista 
no artigo 2.º;

Or. en

Justificação

O texto “Esta isenção não se aplica a pessoas isentas ao abrigo do artigo 2.º, n.º 2, alínea i) 
(…)” constante na proposta da Comissão é confuso e necessita de ser clarificado. A 
limitação das isenções deve ser mais específica para efeitos de inclusão na MiFID de 
atividades que constituem negociação algorítmica sem afetar atividades de empresas que não 
são centrais para essa Diretiva.

Alteração 397
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Às pessoas que prestam serviços de 
investimento que consistem 
exclusivamente na gestão de um sistema 
de participação dos trabalhadores;

Suprimido

Or. en

Justificação

Durante a crise financeira, os trabalhadores e suas famílias perderam poupanças devido à 
perda drástica do valor das suas ações. Não é sensato concentrar o risco de investimento e o 
risco de perder o seu salário numa mesma empresa. A oferta de ações pelo empregador deve 
ser assimilada a um conselho em matéria de investimento.

Alteração 398
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Às pessoas que prestam serviços de 
investimento que consistem 
exclusivamente na gestão de um sistema 
de participação dos trabalhadores;

Suprimido

Or. en

Alteração 399
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Às pessoas que prestam serviços de 
investimento que apenas envolvem a 
gestão de sistemas de participação dos 
trabalhadores e a prestação de serviços de 
investimento exclusivamente à sua 
empresa-mãe, às suas filiais ou a outras 
filiais da sua empresa-mãe;

(f) Às pessoas que prestam serviços de 
investimento que apenas envolvem a 
prestação de serviços de investimento 
exclusivamente à sua empresa-mãe, às suas 
filiais ou a outras filiais da sua empresa-
mãe;

Or. en

Justificação

Os consumidores não devem estar menos protegidos quando o empregador está envolvido 
que quando o aconselhamento em matéria de investimento é prestado por uma empresa de 
investimento.

Alteração 400
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)



PE489.464v01-00 20/176 AM\901764PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(g-A) às instituições públicas que recebem 
fundos ou detêm valores mobiliários de 
partes terceiras em virtude de uma missão 
de interesse público que lhes seja 
conferida pela lei e que, por esse facto, 
prestam um ou vários serviços de 
investimento;

Or. fr

Alteração 401
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– negoceiam  instrumentos financeiros por 
conta própria, com exceção de pessoas que 
negoceiam por conta própria executando 
ordens de clientes, ou

– negoceiam  instrumentos financeiros por 
conta própria, com exceção de pessoas que 
negoceiam por conta própria quando 
executam ordens de clientes ou utilizam 
algoritmos de negociação, ou

Or. en

Alteração 402
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– negoceiam  instrumentos financeiros por 
conta própria, com exceção de pessoas que 
negoceiam por conta própria executando 
ordens de clientes, ou

– negoceiam  instrumentos financeiros por 
conta própria ou

Or. de
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Alteração 403
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– negoceiam  instrumentos financeiros por 
conta própria, com exceção de pessoas que 
negoceiam por conta própria executando 
ordens de clientes, ou

– negoceiam  instrumentos financeiros por 
conta própria, com exceção de pessoas que 
negoceiam por conta própria quando 
executam ordens de clientes ou

Or. en

Alteração 404
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i) – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– negoceiam instrumentos financeiros por 
conta própria executando ordens dos seus 
proprietários e respetivas filiais, no caso 
de empresas geridas conjuntamente;

Or. de

Justificação

As definições propostas de empresa-mãe e filial não contemplam determinadas estruturas 
empresariais. Na indústria da energia algumas PME criaram empresas comerciais comuns 
para entrarem ou permanecerem no mercado. Estas estruturas devem ser contempladas na 
revisão da MiFID, a fim de assegurar uma regulamentação justa e equilibrada.

Alteração 405
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i) – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– negoceiam por conta própria licenças de 
emissão, exceto pessoas que não são 
operadores sujeitos às obrigações 
previstas na Diretiva 2003/83/CE (Regime 
de Comércio de Licenças de Emissão);

Or. en

Alteração 406
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– prestam serviços de investimento, com 
exceção da negociação por conta própria, 
em matéria de instrumentos derivados 
sobre mercadorias ou contratos de 
derivados referidos no anexo I, secção C, 
ponto 10 ou de licenças de emissão ou 
respetivos instrumentos derivados, aos 
clientes da sua atividade principal,

– prestam serviços de investimento, com 
exceção da negociação por conta própria,  
em matéria de instrumentos derivados 
sobre mercadorias ou contratos de 
derivados referidos no anexo I, secção C, 
ponto 10 ou de licenças de emissão ou 
respetivos instrumentos derivados, aos 
clientes da sua atividade principal, se as 
transações abrangidas pelos serviços de 
investimento prestados estiverem 
diretamente ligadas à cobertura de 
posições da sua principal atividade 
comercial e material,

Or. en

Alteração 407
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n° 1 – alínea i) – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

desde que em todos os casos o façam 
enquanto atividade acessória da sua 
atividade principal, quando considerada no 
contexto de um grupo, e essa atividade 
principal não consista na prestação de 
serviços de investimento, na aceção da 
presente diretiva, ou de serviços bancários, 
na aceção da Diretiva  2006/48/CE;

desde que em todos os casos o façam 
enquanto atividade acessória da sua 
atividade principal, quando considerada no 
contexto de um grupo, consolidado ou não 
consolidado, ou da atividade principal das 
empresas-mãe e respetivas filiais quando 
os serviços são prestados por empresas 
geridas conjuntamente e essa atividade 
principal não consista na prestação de 
serviços de investimento, na aceção da 
presente diretiva, ou de serviços bancários, 
na aceção da Diretiva  2006/48/CE;

Or. en

Justificação

The provision of an obligation for persons to report annually the basis on which they consider 
their activity ancillary to the main business is burdensome and disproportionate. This 
provision would put the burden of proof on continuous basis on persons that should 
demonstrate that they do not perform activities subject to the legislation. Moreover for the 
other exemptions a self-assessment applies.The amendment proposed is instead intended to 
avoid discriminations towards small and medium commercial companies that cannot afford to 
participate directly in traded markets to manage the risks related to their main business. This 
type of business model is widely used in the energy sector.

Alteração 408
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n° 1 – alínea i) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

desde que em todos os casos o façam 
enquanto atividade acessória da sua 
atividade principal, quando considerada no 
contexto de um grupo, e essa atividade 
principal não consista na prestação de 
serviços de investimento, na aceção da 
presente diretiva, ou de serviços bancários, 

desde que em todos os casos o façam 
enquanto atividade acessória da sua 
atividade principal, quando considerada no 
contexto de um grupo, e essa atividade 
principal não consista na prestação de 
serviços de investimento, na aceção da 
presente diretiva, ou de serviços bancários, 
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na aceção da Diretiva 2006/48/CE; na aceção da Diretiva 2006/48/CE, e que a 
dimensão e as características da atividade 
acessória não representem uma 
proporção sistemicamente significativa ou 
não tenham um impacto significativo nos 
mercados onde opera;

Or. en

Alteração 409
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n° 1 – alínea i) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

desde que em todos os casos  o façam 
enquanto atividade acessória da sua 
atividade principal, quando considerada no 
contexto de um grupo, e essa atividade 
principal não consista na prestação de 
serviços de investimento, na aceção da 
presente diretiva, ou de serviços bancários, 
na aceção da Diretiva  2006/48/CE;

desde que em todos os casos  o façam 
enquanto atividade acessória da sua 
atividade principal, quando considerada no 
contexto de um grupo, e essa atividade 
principal não consista na prestação de 
serviços de investimento, na aceção da 
presente diretiva, ou de serviços bancários, 
na aceção da Diretiva  2006/48/CE, ou 
atuem como criadores de mercado 
relativamente aos derivados em 
mercadorias;

Or. en

Justificação

A definição de atividade “acessória da [sua] atividade principal” deve ser restringida, de 
forma a minimizar a eventualidade de existir um plano regulamentar desnivelado em que 
entidades que realizam as mesmas atividades são sujeitas a regulamentações diferentes. Um 
plano regulamentar equilibrado deverá proteger os intervenientes, satisfazer os 
consumidores, assegurar a integridade do mercado e eliminar a possibilidade de arbitragem 
regulamentar ao proporcionar um tratamento coerente das mesmas atividades.

Alteração 410
Sylvie Goulard
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.° 1 – alínea i) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

desde que em todos os casos  o façam 
enquanto atividade acessória da sua 
atividade principal, quando considerada no 
contexto de um grupo, e essa atividade 
principal não consista na prestação de 
serviços de investimento, na aceção da 
presente diretiva, ou de serviços bancários, 
na aceção da Diretiva  2006/48/CE;

desde que, em todos os casos, tal prestação 
de serviços de investimento seja de 
importância limitada e o façam enquanto 
atividade acessória da sua atividade 
principal, quando considerada no contexto 
de um grupo consolidado ou não 
consolidado, e essa atividade principal não 
consista na prestação de serviços de 
investimento, na aceção da presente 
diretiva, ou de serviços bancários, na 
aceção da Diretiva 2006/48/CE;

Or. en

Alteração 411
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

desde que em todos os casos o façam 
enquanto atividade acessória da sua 
atividade principal, quando considerada no 
contexto de um grupo, e essa atividade 
principal não consista na prestação de 
serviços de investimento, na aceção da 
presente diretiva, ou de serviços bancários, 
na aceção da Diretiva 2006/48/CE;

desde que em todos os casos o façam 
enquanto atividade acessória da sua 
atividade principal, quando considerada no 
contexto de um grupo, consolidado ou 
não, e essa atividade principal não consista 
na prestação de serviços de investimento, 
na aceção da presente diretiva, ou de 
serviços bancários, na aceção da Diretiva 
2006/48/CE;

Or. de

Alteração 412
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i) – parágrafo 1 – subparágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

exceto se forem membros ou participantes 
em plataformas de negociação;

Or. en

Justificação

Qualquer ator que, independentemente da sua atividade principal, seja interveniente numa 
plataforma de negociação deve ser abrangido pelo mesmo quadro regulamentar.

Alteração 413
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Às empresas que prestam serviços de 
investimento e/ou exercem atividades de 
investimento que consistem 
exclusivamente na negociação por conta 
própria nos mercados de futuros 
financeiros, de opções ou de outros 
derivados e nos mercados à vista com a 
única finalidade de cobrir posições nos 
mercados de derivados ou que negoceiam 
ou participam na formação de preços por 
conta de outros membros desses 
mercados, e que são garantidos por um 
membro compensador dos referidos 
mercados, quando a responsabilidade pela 
execução dos contratos celebrados por 
essas empresas for assumida por um 
membro compensador dos mesmos 
mercados;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta isenção parece já não ser pertinente nos mercados atuais.
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Alteração 414
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Às empresas que prestam serviços de 
investimento e/ou exercem atividades de 
investimento que consistem 
exclusivamente na negociação por conta 
própria nos mercados de futuros 
financeiros, de opções ou de outros 
derivados e nos mercados à vista com a 
única finalidade de cobrir posições nos 
mercados de derivados ou que negoceiam 
ou participam na formação de preços por 
conta de outros membros desses 
mercados, e que são garantidos por um 
membro compensador dos referidos 
mercados, quando a responsabilidade pela 
execução dos contratos celebrados por 
essas empresas for assumida por um 
membro compensador dos mesmos 
mercados;

Suprimido

Or. en

Alteração 415
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) Aos operadores de redes de transporte 
definidos no artigo 2.º, ponto 4, da Diretiva 
2009/72/CE ou no artigo 2.º, ponto 4, da 
Diretiva 2009/73/CE, quando realizam as 
suas tarefas ao abrigo dessas diretivas, do 
Regulamento (CE) n.º 714/2009, do 
Regulamento (CE) n.º 715/2009 ou de 

(n) Aos operadores de redes de transporte, 
distribuição, armazenagem e GNL 
definidos no artigo 2.º, ponto 4, e no artigo 
2.º, n.º 6, da Diretiva 2009/72/CE, ou no 
artigo 2.º, ponto 4, no artigo 2.º, n.º 6, ou 
no artigo 2.º n.º 9, da Diretiva 2009/73/CE, 
quando realizam as suas tarefas ao abrigo 



PE489.464v01-00 28/176 AM\901764PT.doc

PT

códigos ou orientações relativos às redes 
adotados em aplicação desses 
regulamentos. 

dessas diretivas, do Regulamento (CE) n.º 
714/2009, do Regulamento (CE) n.º 
715/2009 ou de códigos ou orientações 
relativos às redes adotados em aplicação 
desses regulamentos.

Or. en

Justificação

O reconhecimento dos operadores de redes de transporte é uma noção importante e 
adequada que deverá ser incluída no articulado. Porém, o mesmo tratamento deverá ser dado 
aos operadores de redes de distribuição, armazenagem e GNL, segundo a Diretiva 
2009/73/CE.

Alteração 416
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea n-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n-A) às pessoas que negoceiam por conta 
própria, enquanto, parte de outra 
atividade empresarial não financeira ou 
enquanto parte de uma atividade não 
financeira de comércio de mercadorias 
para cobrir as atividades de 
produção/consumo/não financeiras do 
grupo a que a pessoa pertence.

Or. en

Alteração 417
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea n-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

n-A) Às contrapartes não financeiras que 
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não estão subordinadas à obrigação de 
compensação, em conformidade com o 
artigo 10.º do Regulamento (UE) n.º …/… 
[EMIR].

Or. de

Justificação

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach der MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme 
von der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde. 
Daher wird durch die Änderung klargestellt, dass nicht-finanzielle Gegenparteien, die nicht 
der Clearingverpflichtung nach Artikel [7/10] der Verordnung [ ] (EMIR) unterliegen, auch 
keine Wertpapierfirma i.S.d. MiFID II (und damit keine  finanzielle Gegenpartei) sind.

Alteração 418
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.° 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As pessoas e empresas referidas nas 
alíneas i), j) e k) não são consideradas 
como isentas, a menos que a autoridade 
competente relevante conceda essa 
isenção. 

Or. en

Justificação

Certas empresas de investimento e/ou pessoas devem ter que justificar-se por estarem isentas 
da presente diretiva.

Alteração 419
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os requisitos de que as instituições e 
pessoas referidas no n.º 1 do presente 
artigo não podem ser isentadas incluem, 
de forma exaustiva:
– as obrigações de informação;
– proibições;
– limites de posições;
– proteção do consumidor; e
– requisitos para a concessão de licenças.

Or. en

Alteração 420
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente a medidas referentes  às 
isenções previstas nas alíneas c) e  i) do 
n.º 1 do presente artigo, para clarificar  
quando uma atividade deve ser 
considerada auxiliar da atividade 
principal no contexto do grupo, bem como 
para determinar quando uma atividade é 
prestada de forma esporádica.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não são necessários atos delegados para clarificar isenções específicas e quando uma 
atividade deve ser considerada auxiliar ou realizada de forma esporádica, uma vez que tais 
variações podem diferir de um Estado-Membro para outro, devendo por isso ser tratadas 
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através da implementação nacional.

Alteração 421
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente a medidas referentes  às 
isenções previstas nas alíneas c) e  i) do 
n.º 1 do presente artigo, para clarificar  
quando uma atividade deve ser 
considerada auxiliar da atividade 
principal no contexto do grupo, bem como 
para determinar quando uma atividade é 
prestada de forma esporádica.

A AEVMM examina anualmente se os 
intervenientes nos mercados respetivos 
ainda satisfazem os critérios para isenção 
relevante.

A AEVMM informa os intervenientes nos 
mercados respetivos sobre os resultados 
dos exames num prazo de três dias úteis.
Caso um participante no mercado já não 
satisfaça o critério em questão, este último 
terá que cumprir todas as normas 
estabelecidas na presente diretiva a partir 
de um prazo de oito dias após ter recebido 
a informação da AEVMM, como referido 
no terceiro parágrafo. O participante no 
mercado tem de cumprir todas as normas 
até que apresente à AEVMM provas de 
que os critérios de isenção estão de novo 
satisfeitos. 

Or. en

Alteração 422
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente a medidas referentes  às 
isenções previstas nas alíneas c) e  i) para 
clarificar  quando uma atividade deve ser 
considerada auxiliar da atividade principal 
no contexto do grupo, bem como para 
determinar quando uma atividade é 
prestada de forma esporádica.

A AEVMM apresenta à Comissão um 
projeto de normas técnicas de 
regulamentação referentes a medidas 
relativas às isenções previstas nas alíneas 
c) e i) para clarificar quando uma atividade 
deve ser considerada auxiliar da atividade 
principal no contexto do grupo, e para 
especificar um limite a partir do qual se 
determine que a proporção de mercado e 
o impacto sobre este último são 
considerados significativos, bem como 
para determinar quando uma atividade é 
prestada de forma esporádica.

Or. en

Alteração 423
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente a medidas referentes  às 
isenções previstas nas alíneas c) e  i) do 
n.º 1 do presente artigo, para clarificar  
quando uma atividade deve ser considerada 
auxiliar da atividade principal no contexto 
do grupo, bem como para determinar 
quando uma atividade é prestada de forma 
esporádica.

A Comissão adota atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente a medidas referentes  às 
isenções previstas nas alíneas c), d) e  i) do 
n.º 1 do presente artigo, para clarificar  
quando uma atividade deve ser considerada 
auxiliar da atividade principal no contexto 
do grupo e de importância limitada, bem 
como para determinar quando uma 
atividade é prestada de forma esporádica.

Or. en

Alteração 424
Jürgen Klute
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente a medidas referentes  às 
isenções previstas nas alíneas c) e  i) do 
n.º 1 do presente artigo, para clarificar  
quando uma atividade deve ser considerada 
auxiliar da atividade principal no contexto 
do grupo, bem como para determinar 
quando uma atividade é prestada de forma 
esporádica.

A Comissão adota atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente a medidas referentes  às 
isenções previstas nas alíneas c), d) e  i) do 
n.º 1 do presente artigo, para clarificar  
quando uma atividade deve ser considerada 
auxiliar da atividade principal no contexto 
do grupo, bem como para determinar 
quando uma atividade é prestada de forma 
esporádica.

Or. en

Alteração 425
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os critérios para determinar se uma 
atividade é acessória da atividade 
principal devem ter em conta, pelo menos, 
os seguintes elementos:

Suprimido

– a medida em que a atividade é 
objetivamente mensurável relativamente à 
capacidade de reduzir riscos relacionados 
diretamente com a atividade comercial ou 
a atividade de financiamento de 
tesouraria,
– o capital utilizado para realizar a 
atividade.

Or. en

Alteração 426
Pascal Canfin
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os critérios para determinar se uma 
atividade é acessória da atividade principal 
devem ter em conta, pelo menos, os 
seguintes elementos:

Os critérios para determinar se uma 
atividade é acessória da atividade principal 
e se a dimensão e características da 
atividade acessória representam ou não 
uma proporção significativa ou têm um 
impacto significativo sobre o mercado em 
que é a atividade realizada devem ter em 
conta, pelo menos, os seguintes elementos:

Or. en

Alteração 427
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– a medida em que a atividade é 
objetivamente mensurável relativamente à 
capacidade de reduzir riscos relacionados 
diretamente com a atividade comercial ou a 
atividade de financiamento de tesouraria,

(a) a medida em que a atividade é 
objetivamente mensurável relativamente à 
capacidade de reduzir riscos relacionados 
diretamente com a atividade comercial ou a 
atividade de financiamento de tesouraria,

Or. en

Alteração 428
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2 – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

– o capital utilizado para realizar a 
atividade.

(b) o capital utilizado para realizar a 
atividade e o risco decorrente da 
realização dessa atividade, de forma 
proporcional às atividades do grupo; 

Or. en

Justificação

É necessário prever uma isenção clara para as atividades de empresas não financeiras «que 
impliquem a cobertura de riscos referentes à produção e outros riscos». A definição de 
atividade acessória deve, portanto, incluir, não só a) o ponto até ao qual a atividade 
acessória reduz o risco, mas também b) a justificação do caráter acessório por comparação 
da dimensão da atividade (em termos de capital ou de risco) com a dimensão da atividade 
principal.

Alteração 429
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– o capital utilizado para realizar a 
atividade.

– o capital utilizado para realizar a 
atividade ou o risco decorrente da 
atividade, sempre em relação com as 
atividades de todo o grupo, devendo a 
atividade acessória decorrer, pelo menos, 
nos mercados associados às restantes 
atividades.

Or. de

Justificação

Nichtfinanzunternehmen, die in erster Linie handeln um produktionsbezogene und sonstige 
Risiken abzusichern und zu optimieren, sollten von der Nebentätigkeitsausnahme Gebrauch 
machen können und vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen bleiben.  Neben 
dem Kriterium nach Buchstabe a muss die Frage, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, 
mittels eines Vergleichs des Umfangs der Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder 
der eingegangenen Risiken) mit dem Umfang der Haupttätigkeit beantwortet werden und 
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dabei sollte sichergestellt werden, dass die Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten 
handeln, die mit der Haupttätigkeit der Unternehmensgruppe zusammenhängen.

Alteração 430
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– o capital utilizado para realizar a 
atividade.

– a proporção do capital utilizado para 
realizar a atividade em relação ao capital 
no contexto do grupo;

Or. en

Justificação

Devem ser considerados outros elementos a fim de definir uma atividade acessória da 
atividade principal de uma contraparte não financeira. Isto é importante sobretudo para as 
empresas do setor energético que precisam de desenvolver atividades, também em 
instrumentos financeiros, para gerir os riscos associados à flutuação dos preços das 
mercadorias necessárias à atividade comercial do seu grupo.

Alteração 431
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– o capital utilizado para realizar a 
atividade.

– a proporção do capital utilizado para 
realizar a atividade em relação ao capital 
no contexto do grupo; e
– a medida em que a atividade está 
relacionada com a gestão dos riscos 
relativos às mercadorias ou outros riscos 
resultantes da atividade comercial do 
grupo.

Or. en
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Justificação

Devem ser considerados outros elementos a fim de definir uma atividade acessória da 
atividade principal de uma contraparte não financeira. Isto é importante sobretudo para as 
empresas do setor energético que precisam de desenvolver atividades, também em 
instrumentos financeiros, para gerir os riscos associados à flutuação dos preços das 
mercadorias necessárias à atividade comercial do seu grupo.

Alteração 432
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– o capital utilizado para realizar a 
atividade.

– o capital utilizado para realizar a 
atividade; e
– a medida em que a atividade constitui 
uma fonte material de receitas no 
contexto do grupo.

Or. en

Justificação

A definição de atividade “acessória da [sua] atividade principal” deve ser restringida, de 
forma a minimizar a possibilidade de haver um plano regulamentar desnivelado em que 
entidades que realizam as mesmas atividades são sujeitas a regulamentações diferentes. Um 
plano regulamentar equilibrado deverá proteger os intervenientes, satisfazer os 
consumidores, assegurar a integridade do mercado e eliminar a possibilidade de arbitragem 
regulamentar ao proporcionar um tratamento coerente das mesmas atividades.

Alteração 433
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2 – travessão 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

– a medida em que a atividade é utilizada 
na gestão de riscos comerciais ou de 
riscos de financiamento de tesouraria da 
atividade principal;

Or. en

Justificação

Enquanto terceiro critério, importa assegurar que as empresas comerciais apenas operem 
instrumentos financeiros relacionados com a atividade principal do grupo de empresas a que 
a entidade/pessoa pertence.

Alteração 434
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– o facto de a atividade estar relacionada 
com a gestão dos riscos associados aos 
produtos de base ou de outro risco 
decorrente da atividade comercial do 
grupo,

Or. de

Justificação

Um die in Erwägung 88 erwähnten Prinzipien anzuwenden, muss eine klare 
Ausnahmeregelung für die Tätigkeiten von Nicht-Finanzunternehmen geschaffen werden, die 
der Absicherung mit der Produktion verbundener und weiterer Risiken dienen. Es sollte auch 
geklärt werden, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, und zwar indem der Umfang der 
Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder der eingegangenen Risiken) mit dem 
Umfang der Haupttätigkeit verglichen wird. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die 
Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten handeln, die mit der Haupttätigkeit der 
Unternehmensgruppe zusammenhängen, der das Unternehmen/die Person angehört.
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Alteração 435
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– a quota do mercado no mercado 
específico e a dimensão das posições 
detidas.

Or. en

Alteração 436
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– em que medida a atividade está 
relacionada com a gestão dos riscos 
relativos às mercadorias ou outros riscos 
resultantes da atividade comercial do 
grupo.

Or. en

Justificação

Devem ser considerados outros elementos a fim de definir uma atividade acessória da 
atividade principal de uma contraparte não financeira. Isto é importante sobretudo para as 
empresas do setor energético que precisam de desenvolver atividades, também em 
instrumentos financeiros, para gerir os riscos associados à flutuação dos preços das 
mercadorias necessárias à atividade comercial do seu grupo.

Alteração 437
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Wolf Klinz
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2 – travessão 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

d) A relevância sistémica do montante de 
posições e exposições líquidas da 
empresa, na aceção do artigo 10.° do 
Regulamento (UE) n.° …/…[EMIR].

Or. en

Justificação

Um quarto critério assegura que a isenção EMIR para empresas não financeiras sem 
relevância sistémica permanece válida na MiFID II. Ao incluir este critério, trata-se de evitar 
que as empresas não financeiras sem relevância sistémica fiquem aquém do limite de 
compensação previsto no EMIR.

Alteração 438
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2 – travessão 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– as transações intragrupo, no sentido do 
artigo 3.º do Regulamento (UE) n.º …/… 
[EMIR], que beneficiam a gestão da 
liquidez e/ou do riscos no conjunto de um 
grupo,

Or. de

Justificação

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme von 
der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde.Nach 
EMIR unterliegen interne Transaktionen nicht der Clearingverpflichtung bzw. sind bei der 
Beurteilung, ob ein nicht-finanzielles Unternehmen die Clearingschwellenwert überschreitet, 
außer Betracht zu lassen. Üblicherweise werden die kommerziellen Risiken der verschiedenen 
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Unternehmen einer Unternehmensgruppe durch interne Transaktionen zum Zwecke eines 
zentralen, effektiven Risikomanagements auf ein einziges Unternehmen oder eine 
Unternehmenseinheit übertragen, welche(s) dann diese Risken für die gesamte 
Unternehmensgruppe über externe Transaktionen mit Finanzinstrumenten reduzieren soll.

Alteração 439
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2 – travessão 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

– as obrigações relativas à criação de 
mercado nos mercados regulamentados e 
MTF.

Or. de

Justificação

As empresas não financeiras devem ser tratadas de forma comparável por parte do EMIR e 
da MiFID II. As empresas não financeiras excluídas da obrigação de compensação segundo 
o EMIR não devem ser definidas como instituições financeiras pela MiFID II, senão tal 
permitiria contornar a exceção à obrigação de compensação em favor das empresas não 
financeiras prevista no EMIR. Segundo o EMIR, as transações intragrupo não estão 
subordinadas à obrigação de compensação ou não devem ser contempladas quando se avalia 
se uma empresa não financeira ultrapassa o limiar de compensação.

Alteração 440
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2-A e 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [31 Dezembro 2012].
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
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regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 441
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação para 
especificar os critérios que determinam se 
uma atividade é acessória da atividade 
principal, tendo em conta pelo menos os 
seguintes elementos:
(a) a medida em que a atividade é 
objetivamente mensurável relativamente à 
capacidade de reduzir riscos relacionados 
diretamente com a atividade comercial ou 
a atividade de financiamento de 
tesouraria;
(b) o capital utilizado para realizar a 
atividade ou o risco decorrente da 
atividade, de forma, em ambos os casos, 
proporcional às atividades do grupo,
(c) em que medida a atividade está apenas 
relacionada com a gestão dos riscos 
relativos a mercadorias ou outros riscos 
resultantes da atividade comercial do 
grupo.

Or. en

Alteração 442
Markus Ferber
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação para 
especificar os critérios que determinam se 
uma atividade é acessória da atividade 
principal, tendo em conta pelo menos os 
seguintes elementos:
(a) a medida em que a atividade é 
objetivamente mensurável relativamente à 
capacidade de reduzir riscos relacionados 
diretamente com a atividade comercial ou 
a atividade de financiamento de 
tesouraria;
(b) a necessidade de as atividades 
acessórias constituírem uma minoria de 
atividades no contexto do grupo, e no 
contexto de uma entidade, a menos que os 
serviços sejam prestados apenas a outros 
membros do mesmo grupo;
(c) o nível de transações realizadas ou de 
serviços de investimento prestados 
relativamente ao registado pelas 
instituições financeiras que exercem as 
mesmas atividades ou prestam os mesmos 
serviços;
(d) a conveniência de limitar as 
exposições de risco de crédito líquido a 
níveis não sistematicamente 
significativos;
(e) a escala do risco de mercado associado 
à atividade relativamente ao risco de 
mercado resultante da atividade principal.
A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [...]*.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
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n.º 1095/2010.
__________________
* JO, inserir a data: 12 meses a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 443
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

[...] Artigo suprimido

Or. en

Justificação

A introdução de isenções a nível nacional pode provocar uma procura da regulamentação 
mais fraca em vez de uma harmonização europeia.

Alteração 444
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem decidir não 
aplicar a presente diretiva às pessoas, de 
que sejam o Estado-Membro de origem, 
que:

1. Os Estados-Membros podem decidir não 
aplicar os artigos 9.°, 15.°, 36.°, 37.°, 38.°, 
39.° e 41.° a 58.° da presente diretiva às 
pessoas que:

Or. en
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Alteração 445
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– não estão autorizadas a prestar qualquer 
serviço de investimento com exceção da 
prestação de serviços de consultoria de 
investimento, com ou sem  receção e 
transmissão de ordens em valores 
mobiliários e unidades de participação em 
organismos de investimento coletivo, e

– não estão autorizadas a prestar qualquer 
serviço de investimento com exceção da 
prestação de serviços de consultoria de 
investimento, com ou sem  receção e 
transmissão de ordens em valores 
mobiliários e unidades de participação em 
organismos de investimento coletivo, e da 
receção e transmissão de ordens em 
valores mobiliários e unidades de 
participação em organismos de 
investimento coletivo por iniciativa dos 
clientes, assim como

Or. en

Alteração 446
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – subalínea v) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

desde que as atividades dessas pessoas 
sejam autorizadas e  regulamentadas a 
nível nacional. Os regimes nacionais 
devem submeter essas pessoas a requisitos 
pelo menos análogos aos requisitos 
apresentados seguidamente, previstos na 
presente diretiva:

desde que as atividades dessas pessoas 
sejam autorizadas e  regulamentadas a 
nível nacional. Os regimes nacionais 
devem submeter essas pessoas a requisitos 
pelo menos análogos aos requisitos 
apresentados seguidamente, previstos na 
presente diretiva, tendo em conta a sua 
dimensão, perfil de risco e forma jurídica:

Or. en

Alteração 447
Pascal Canfin
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 1 – alínea v) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) condições e procedimentos de 
autorização e de supervisão contínua, tal 
como estabelecidos no artigo 5.º, n.os 1 e 
3, e artigos 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 21.º e 22.º;

(i) condições e procedimentos de 
autorização e de supervisão contínua, tal 
como estabelecidos no artigo 5.º, n.os 1 e 
3, e artigos 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 21.º e 22.º e 
23.°, e as respetivas medidas de aplicação, 
adotadas pela Comissão através de atos 
delegados, nos termos do artigo 94.°;

Or. en

Justificação

Devem ser incluídas disposições em matéria de conflitos de interesses.

Alteração 448
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea v) – subalínea ii-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) requisitos em matéria de 
organização, como previstos no artigo 
16.°, n.° 3, e as respetivas medidas de 
aplicação, adotadas pela Comissão nos 
termos do artigo 94.°.

Or. en

Justificação

É necessário assegurar que os conflitos de interesses sejam devidamente antecipados através 
de uma organização adequada.
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Alteração 449
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir às 
pessoas excluídas do âmbito de aplicação 
da presente diretiva, nos termos do n.º 1, a 
cobertura por um sistema de indemnização 
dos investidores reconhecido em 
conformidade com a Diretiva 97/9/CE ou 
por um sistema que garanta uma proteção 
equivalente aos seus clientes.

Os Estados-Membros devem exigir às 
pessoas excluídas do âmbito de aplicação 
da presente diretiva, nos termos do n.º 1, a 
cobertura por um sistema de indemnização 
dos investidores reconhecido em 
conformidade com a Diretiva 97/9/CE ou 
por um sistema que garanta uma proteção 
equivalente aos seus clientes. Os 
Estados-Membros podem permitir seguros 
de indemnização profissional como 
cobertura alternativa, quando tal for 
adequado e proporcionado, tendo em 
conta a dimensão, o perfil de risco e a 
forma jurídica das pessoas excluídas do 
âmbito da presente diretiva nos termos do 
n.° 1.

Or. en

Alteração 450
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente requisito não é aplicável a 
produtos que já estejam sujeitos a 
requisitos de proteção do investidor ao 
abrigo de regimes específicos como o dos 
OICVM, entre outros.

Or. en
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Justificação

Produtos como os dos OICVM estão sujeitos a um regime legal específico que já inclui e está 
concebido em torno de requisitos detalhados de proteção do investidor a retalho e, portanto, 
segundo o estado mais recente dos debates sobre a revisão da ICSD, não são incluídos no 
âmbito do presente texto.

Alteração 451
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Estes regimes nacionais podem 
autorizar as autoridades competentes a 
delegarem tarefas administrativas, 
preparatórias e acessórias relativas à 
concessão de autorizações, à revisão das 
condições para a autorização inicial e à 
monitorização regular dos requisitos 
operacionais referidos nos artigos 5.°, 
21.° e 22.°, nas condições previstas no 
artigo 69.°, n.° 2.

Or. en

Alteração 452
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1) "Serviços e atividades de investimento": 
qualquer dos serviços e atividades 
enumerados na Secção A do Anexo I e que 
incida sobre qualquer dos instrumentos 
enumerados na Secção C do Anexo I; 

1) "Serviços e atividades de investimento": 
qualquer dos serviços e atividades 
enumerados na Secção A do Anexo I e que 
incida sobre qualquer dos instrumentos 
enumerados nas Secções C e C-A do 
Anexo I; 
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Or. en

Justificação

As licenças de emissão serão abrangidas pela regulamentação MiFID/MAR/MAD, mas não 
com a mesma natureza de um instrumento financeiro, e é necessário colocá-las numa secção 
específica.

Alteração 453
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adotar com base em atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
94.º, medidas que especifiquem:

A AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação destinadas a 
especificar:

Or. en

Justificação

Deve ser a AEVMM – técnico

Alteração 454
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até […]*

É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
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artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.
________________
*JO inserir a data:

Or. en

Alteração 455
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3) “Consultoria de investimento”: a 
prestação de um aconselhamento 
personalizado a um cliente, quer a pedido 
deste quer por iniciativa da empresa de 
investimento, relativamente a uma ou mais 
transações respeitantes a instrumentos 
financeiros;

3) “Consultoria de investimento”: a 
prestação de um aconselhamento 
personalizado independente a um cliente, 
quer a pedido deste quer por iniciativa da 
empresa de investimento, relativamente a 
uma ou mais transações respeitantes a 
instrumentos financeiros não emitidos pelo 
consultor ou um emissor economicamente 
dependente e sem quaisquer honorários, 
comissões, incentivos ou outros benefícios 
pagos ou prestados por uma parte terceira 
ou uma pessoa que atue em nome de uma 
parte terceira em relação com a prestação 
do serviço a clientes;

Or. en

Justificação

Alteração inspirada numa proposta do BEUC

Alteração 456
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) “Informação sobre produtos”: a 
prestação de um aconselhamento 
personalizado a um cliente, quer a pedido 
deste, quer por iniciativa da empresa de 
investimento, relativamente a uma ou 
mais transações respeitantes a 
instrumentos financeiros;

Or. en

Alteração 457
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) “Consultoria de investimento 
independente”: aconselhamento sobre 
investimentos baseado numa análise 
abrangente e imparcial de todos os 
produtos de investimento a retalho 
suscetíveis de satisfazer em as 
necessidades e objetivos de investimento 
de um cliente de retalho, sendo a 
prestação de aconselhamento isenta, não 
restrita nem diretamente remunerada pelo 
cliente, o que exclui honorários, 
comissões ou quaisquer benefícios pagos 
ou prestados por partes terceiras ou uma 
pessoa que atue em nome de uma parte 
terceira em relação à prestação do serviço 
de clientes;

Or. en

Alteração 458
Sharon Bowles



PE489.464v01-00 52/176 AM\901764PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4) "Execução de ordens em nome de 
clientes": atuação com vista à celebração 
de contratos de compra ou venda de um ou 
mais instrumentos financeiros em nome de 
clientes; A execução de ordens inclui a 
conclusão de acordos de venda de 
instrumentos financeiros emitidos por uma 
instituição de crédito ou uma empresa de 
investimento no momento da sua emissão;

4) «Execução de ordens em nome de 
clientes»: atuação com vista à celebração 
de contratos de compra ou venda de um ou 
mais instrumentos financeiros em nome de 
clientes, incluindo as transações baseadas 
no modelo “back-to-back”. A execução de 
ordens inclui a conclusão de acordos de 
venda de instrumentos financeiros emitidos 
por uma instituição de crédito ou uma 
empresa de investimento no momento da 
sua emissão;

Or. en

Justificação

A redação proposta pela Comissão não deixa claro que a execução de ordens segundo o 
modelo “back-to-back”, amplamente utilizado para a compensação de clientes na UE, deverá 
ser considerada como execução de ordens de clientes.

Alteração 459
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5) "Negociação por conta própria": 
negociação com base no seu próprio 
capital, com vista à conclusão de 
transações em um ou mais instrumentos 
financeiros;

5) "Negociação por conta própria": 
negociação com base no seu próprio 
capital, com vista à conclusão de 
transações em um ou mais instrumentos 
financeiros, incluindo “transações de 
capital sem risco”, que consistem na 
execução de ordens de diferentes clientes 
através da sua compensação com base na 
compensação do capital;
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Or. en

Alteração 460
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6) «Criador de mercado»: uma pessoa que 
se apresenta nos mercados financeiros, 
com caráter contínuo, como estando 
disposta a negociar por conta própria 
através da compra e venda de instrumentos 
financeiros com base no seu próprio capital 
a preços que ela própria define;

6) "Criador de mercado": uma pessoa que 
se apresenta nos mercados financeiros, 
com caráter contínuo, como estando 
disposta a negociar por conta própria 
através da compra e venda de instrumentos 
financeiros, estando presente 
simultaneamente do lado da oferta e da 
procura do mercado, com base no seu 
próprio capital a preços que ela própria 
define. Esta definição exclui pessoas que 
atuem como criadores de mercado em 
virtude de obrigações ou imposição 
regulamentar;

Or. en

Justificação

É importante que os intervenientes no mercado que desempenham a atividade de criadores de 
mercado devido a disposições regulamentares (e.g. setorialmente específicas) não sejam 
abrangidos pelo âmbito da MiFID.

Alteração 461
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6) «Criador de mercado»: uma pessoa que 
se apresenta nos mercados financeiros, 
com caráter contínuo, como estando 
disposta a negociar por conta própria 

6) "Criador de mercado": uma pessoa que 
se apresenta nos mercados financeiros 
como estando disposta a negociar por conta 
própria através da compra e venda de 
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através da compra e venda de instrumentos 
financeiros com base no seu próprio capital 
a preços que ela própria define;

instrumentos financeiros com base no seu 
próprio capital;

Or. en

Justificação

Também sugerido pelo SEC/CFTC, os criadores de mercado devem ser incentivados “a 
fornecer regularmente cotações de compra e venda que sejam razoáveis e ligadas ao 
mercado”.

Alteração 462
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12) «Pequenas e médias empresas», para 
efeitos de aplicação da presente diretiva: 
uma empresa que tinha uma capitalização 
bolsista média inferior a 100 milhões de 
EUR com base nas cotações finais dos 
três anos civis anteriores;

12) «Pequenas e médias empresas», para 
efeitos de aplicação da presente diretiva, 
trata-se dos conceitos nacionais existentes 
nos diferentes Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A MiFID deve espelhar a Diretiva “Transparência”, em que não existe definição de PME, 
deixando a interpretação aos Estados-Membros, segundo os conceitos nacionais existentes. 
Com efeito, na sua Avaliação de Impacto sobre a Diretiva “Transparência”, a Comissão 
declarou que “… o que pode ser considerado como pequena empresa cotada num 
Estado-Membro, pode ser considerado como grande empresa em outro Estado-Membro. 
Portanto, quando na presente avaliação de impacto se referem as pequenas e médias 
empresas emissoras”, estão a referir-se os conceitos nacionais existentes em diferentes 
Estados-Membros“. 

Alteração 463
Wolf Klinz
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12) «Pequenas e médias empresas», para 
efeitos de aplicação da presente diretiva: 
uma empresa que tinha uma capitalização 
bolsista média inferior a 100 milhões de 
EUR com base nas cotações finais dos três 
anos civis anteriores;

12) «Pequenas e médias empresas», para 
efeitos de aplicação da presente diretiva: 
uma empresa que tinha uma capitalização 
bolsista média inferior a 200 milhões de 
EUR com base nas cotações finais dos três 
anos civis anteriores;

Or. en

Alteração 464
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

14) Instrumento financeiro: qualquer dos 
instrumentos especificados na Secção C do 
Anexo I.

14) Instrumento financeiro: qualquer dos 
instrumentos especificados na Secção C do 
Anexo I, assim como na Secção C-A do 
Anexo I, para efeitos exclusivos da 
presente diretiva, no Regulamento (UE) 
n.° .../... [MiFIR, no Regulamento (UE) 
n.° .../... [Abuso de Mercado] e na Diretiva 
(UE) n.° .../... [Diretiva Abuso de 
Mercado]:

Or. en

Justificação

As licenças de emissão não são, pela sua natureza, instrumentos financeiros, mas deverão ser 
abrangidas pela regulamentação MIFID/MIFIR e MAD/MAR.

Alteração 465
Werner Langen
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 24

Texto da Comissão Alteração

24) «Empresa-mãe»: uma empresa-mãe na 
aceção dos artigos 1.º e 2.º da Sétima 
Diretiva 83/349/CEE do Conselho, 
de 13 de junho de 1983, relativa às contas 
consolidadas;

24) «Empresa-mãe»: uma empresa-mãe na 
aceção dos artigos 1.º e 2.º, assim como 
uma empresa gerida conjuntamente, na 
aceção do artigo 32.° da Sétima 
Diretiva 83/349/CEE do Conselho, 
de 13 de junho de 1983, relativa às contas 
consolidadas;

Or. en

Justificação

As definições de empresa-mãe e de filial (artigo 2.°, n.° 1, alínea b), por referência ao artigo 
4.°, n.° 2) são insuficientes, na medida em que as filiais que são detidas por diversos 
acionistas não seriam elegíveis. Esta estrutura de empresa necessita de ser tratada na atual 
proposta, a fim de garantir uma regulamentação bem equilibrada e justa. Assim, a isenção 
deve ser alargada às empresas geridas conjuntamente, na aceção do artigo 32.° da Sétima 
Diretiva 83/349/CE do Conselho, de 13 de junho de 1983.

Alteração 466
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 25

Texto da Comissão Alteração

25) «Filial»: uma empresa filial na aceção 
dos artigos 1.º e 2.º da 
Diretiva 83/349/CEE, incluindo qualquer 
empresa filial de uma empresa filial da 
empresa-mãe de que essa empresa depende 
em última instância;

25) "Filial", uma empresa filial na aceção 
dos artigos 1° e 2°, assim como uma 
empresa gerida conjuntamente, na aceção 
do artigo 32.° da Diretiva 83/349/CEE, 
incluindo qualquer empresa filial de uma 
empresa filial da empresa-mãe de que essas 
empresas dependem em última instância;

Or. en

Justificação

As definições de empresa-mãe e de filial (artigo 2.°, n.° 1, alínea b), por referência ao artigo 
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4.°, n.° 2) são insuficientes, na medida em que as filiais que são detidas por diversos 
acionistas não seriam elegíveis. Esta estrutura de empresa necessita de ser tratada na atual 
proposta, a fim de garantir uma regulamentação bem equilibrada e justa. Assim, a isenção 
deve ser alargada às empresas geridas conjuntamente, na aceção do artigo 32.° da Sétima 
Diretiva 83/349/CE do Conselho, de 13 de junho de 1983.

Alteração 467
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

25-A) "Contexto de grupo”: abrange 
grupos de empresas, consolidadas ou não 
consolidada, que realizam atividades 
acessórias para os seus acionistas e as 
empresas suas associadas quando 
realizam a mesma atividade comercial que 
é a atividade principal do grupo.

Or. en

Justificação

The term “on a group basis” should be defined. Current definitions of parent un-dertaking 
and subsidiary are not suitable in this context as they do not pay atten-tion especially to the 
characteristics of smaller companies. Trading activities have repeatedly been demerged and 
especially smaller utilities have established joint trading entities to survive on the market. 
They usually have chosen the form of a group with equal members. This company structure 
needs to be addressed in the current proposal to guarantee well-balanced and fair regulation. 
The amendment is intended to avoid discriminations towards commercial companies that 
cannot afford to participate directly in trading markets to manage the risks related to their 
main business. Mostly the concerned firms form with their trading firm a group which is not 
consolidated. They choose this construction in order to create a criti-cal mass to access 
traded markets. Their common aim is to manage risks related to input/outputs of the assets of 
the group members. Since it is the pre-condition to have a commercial main business to meet 
the requirements of this exemption – no matter whether or not the group is consolidated - 
financial institutes are ex-cluded from the exemption.

Alteração 468
Kay Swinburne, Ashley Fox
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 27

Texto da Comissão Alteração

27) “Órgão de direção”: o órgão de direção 
de uma empresa, que inclui as funções de 
supervisão e de direção, com a autoridade 
para tomar decisões em última instância e 
com poderes para estabelecer a estratégia, 
os objetivos e a orientação geral da 
empresa. Os órgãos de direção devem 
incluir as pessoas que dirigem efetivamente 
as atividades da empresa

27) "Órgão de administração": o órgão ou 
órgãos de uma instituição, nomeados nos 
termos da legislação nacional, com 
poderes para definir a estratégia, os 
objetivos e a orientação geral da 
instituição e que supervisionam e 
acompanham o processo de tomada de 
decisões em matéria de gestão. Este deve 
incluir as pessoas que dirigem efetivamente 
as atividades da instituição.

Em particular, as referências a «órgão de 
gestão» devem incluir as funções de 
gestão e supervisão do órgão ou dos 
órgãos referidos no primeiro parágrafo. 
Caso, em conformidade com o direito 
nacional, as funções de gestão e de 
supervisão do órgão de gestão sejam 
atribuídas a diferentes órgãos ou a 
diferentes membros dentro de um órgão, o 
Estado-Membro fará a distinção entre os 
órgãos responsáveis e os membros do 
órgão de gestão em conformidade com o 
respetivo direito nacional, exceto quando 
especificado em contrário pela diretiva. 
Para os fins da presente diretiva, «função 
de gestão» significa determinar a 
estratégia, os objetivos e a orientação 
geral da instituição e «função de 
supervisão» significa supervisionar e 
monitorizar o processo de decisão em 
matéria de gestão.

Or. en

Justificação

Relativamente à governação das empresas, é da maior importância que se introduzam os 
mesmos requisitos que na MiFID e na CRD IV. Estas alterações são, portanto, equivalentes 
às apresentadas pelo ECR às propostas relativas à CRD IV.
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Alteração 469
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 27

Texto da Comissão Alteração

27) “Órgão de direção “: o órgão de 
direção de uma empresa, que inclui as 
funções de supervisão e de direção, com a 
autoridade para tomar decisões em última 
instância e com poderes para estabelecer a 
estratégia, os objetivos e a orientação geral 
da empresa. Os órgãos de direção devem 
incluir as pessoas que dirigem 
efetivamente as atividades da empresa

27) «Órgão de direção»: órgão de direção 
de uma empresa de investimento, operador 
de mercado ou prestador de serviços de 
dados, que inclui as funções de supervisão 
e de direção, com a autoridade para tomar 
decisões em última instância e com 
poderes para estabelecer a estratégia, os 
objetivos e a orientação geral da empresa 
de investimento, do operador de mercado 
ou do prestador de serviços de dados que 
dirige, incluindo as pessoas que dirigem 
efetivamente as atividades da entidade;

Or. en

Justificação

A definição de órgão de direção deve ser coerente com as constantes na MiFIR e na MiFID. 
Encontra-se a mesma definição na MiFIR.

Alteração 470
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 28

Texto da Comissão Alteração

28) «Órgão de direção na sua função de 
supervisão»: o órgão de direção que atua 
com base na sua função de supervisão, 
que consiste no controlo e 
acompanhamento do processo de tomada 
de decisões no plano da gestão;

Suprimido

Or. en
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Justificação

Relativamente à governação das empresas, é da maior importância que se introduzam os 
mesmos requisitos que na MiFID e na CRD IV. Estas alterações são, portanto, equivalentes 
às apresentadas pelo ECR às propostas relativas à CRD IV.

Alteração 471
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

30) “Sistema de negociação algorítmica”: 
negociação em instrumentos financeiros, 
em que um algoritmo informático 
determina automaticamente os parâmetros 
individuais das ordens, tais como o 
eventual início da ordem, o calendário, o 
preço ou a quantidade da ordem ou o modo 
de gestão após a sua introdução, com 
pouca ou nenhuma intervenção humana. 
Esta definição não inclui qualquer sistema 
utilizado apenas para fins de 
encaminhamento de ordens para uma ou 
mais plataformas de negociação ou para a 
confirmação das ordens;

30) «Sistema de negociação algorítmica»: 
negociação em instrumentos financeiros, 
em que um algoritmo informático 
determina automaticamente todos, ou a 
grande maioria, ou uma parte 
significativa dos parâmetros individuais 
das ordens, tais como o eventual início da 
ordem, o calendário, o preço ou a 
quantidade da ordem ou o modo de gestão 
após a sua introdução, com pouca ou 
nenhuma intervenção humana. Esta 
definição não inclui qualquer sistema 
utilizado apenas para fins de 
encaminhamento de ordens para uma ou 
mais plataformas de negociação ou para a 
confirmação das ordens;

Or. en

Justificação

A definição de negociação algorítmica retida pela Comissão abrange qualquer empresa que 
utilize algoritmos enquanto parte da sua estratégia de negociação, incluindo o tratamento 
automático pós-execução. A presente alteração destina-se a tornar o articulado mais claro.

Alteração 472
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

30-A) “Negociação da alta frequência”: 
uma negociação algorítmica com as 
seguintes características:
1) Um número muito elevado de ordens 
em comparação com o número médio de 
ordens de intervenientes ativos na 
plataforma em questão;
2) Anulação/substituição rápida de 
ordens;
3) Negociação por conta própria;
4) Inexistência de posições líquidas 
significativas no fim do dia (flat position);
5) Tomada de posições por períodos de 
detenção muito curtos;
6) Extração de margens muito baixas por 
transação;
7) Utilização de sistemas de tratamento de 
ordens de velocidade próxima da latência 
mínima da transação;
8) Utilização de serviços de co-
localização/proximidade e alimentação 
individual de dados;
9) Focalização sobre instrumentos de 
liquidez elevada;
10) Utilização de programas informáticos 
ou algoritmos para a tomada de decisões 
automatizada de abertura, geração, 
encaminhamento e execução de ordens;
A AEVMM revê anualmente a adequação 
da presente definição, a fim de assegurar 
a sua coerência com os desenvolvimentos 
do mercado, se necessário, para o 
conjunto de valores mobiliários em 
questão, e devidamente monitorizados por 
mercados regulamentados, MTF e OTF, e 
apresenta um relatório da sua análise ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.
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Or. en

Justificação

Ao definir as negociações de alta frequência, é importante estabelecer os critérios mínimos 
de uma estratégia que as envolva, de forma a assegurar a sua identificação e aplicação nos 
termos do artigo 17.°, n.° 3; a AEVMM deverá rever regularmente a adequação dos referidos 
critérios, a fim de assegurar que resistem ao tempo, à medida que os mercados evoluem.

Alteração 473
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

30-A) «Estratégia de negociação de alta 
frequência»: estratégia de negociação 
num instrumento financeiro que passa 
pela negociação de alta frequência e 
apresenta, pelo menos, cinco das 
seguintes características:
i) utiliza instalações de acolhimento 
colocalização ou proximidade;
ii) utiliza o acesso direto ao mercado;
iii) regista uma rotação da carteira diária 
de, pelo menos, 50 %;
iv) o rácio ordens/transações é superior a 
4:1;
v) a percentagem de ordens canceladas 
(incluindo as parcialmente canceladas) é 
superior a 20 %;
vi) a maioria das posições tomadas é 
anulada no mesmo dia;
vii) mais de 50 % das ordens ou 
transações são realizadas em plataformas 
de negociação que oferecem descontos ou 
abatimentos a ordens que proporcionam 
liquidez e são elegíveis para esses 
abatimentos;
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Or. en

Justificação

É necessário definir as estratégias de negociação de alta frequência, de forma a assegurar a 
diferenciação relativamente a outros investidores do mercado. Portanto, a presente alteração 
propõe a precisão de alguns dos critérios, a fim de evitar que os operadores de estratégias 
HFT (negociação de alta frequência) contornem as regras.

Alteração 474
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

30-A) “Negociação de alta frequência”: 
uma forma de negociação algorítmica 
cuja rentabilidade depende da utilização 
de tecnologia para poder transmitir, 
cancelar ou modificar ordens a intervalos 
próximos da latência física mínima do 
mecanismo para a transmissão, anulação 
ou modificação de ordens;

Or. en

Justificação

Importa distinguir a HTF (negociação de alta frequência) de algoritmos que incorporam 
estratégias de negociação que não dependem de ser mais rápido que outros intervenientes no 
mercado.

Alteração 475
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 30-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

30-A) “Negociação de alta frequência”: 
uma negociação de investimentos 
financeiros em que um programa 
informático determina automaticamente 
parâmetros individuais de ordens, acesso 
a plataformas de execução, acesso a 
dados de mercado e encaminhamento de 
ordens, e que tem as seguintes 
características:
a) um rácio ordens/transações muito 
elevado;
b) períodos de detenção muito curtos;
c) a utilização de instalações de 
co-localização;
d) uma rotação da carteira diária de 50 %, 
pelo menos.
As autoridades competentes determinam 
as especificidades individuais de cada 
plataforma de negociação de acordo com 
as suas características e liquidez.

Or. en

Alteração 476
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

30-A) «Estratégia de negociação de alta 
frequência»: estratégia de negociação 
para negociar por conta própria num 
instrumento financeiro que passa pela 
negociação de alta frequência e 
apresenta, pelo menos, quatro das 
seguintes características:
(i) utiliza instalações de colocalização ou 
acesso direto ao mercado;
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(ii) regista uma rotação da carteira diária 
de, pelo menos, 50 %;
(iii) o rácio ordens/transações intradiárias 
é superior a 4:1;
(iv) a percentagem de ordens canceladas é 
superior a 20 %;
(v) a maioria das posições tomadas é 
anulada no mesmo dia;
(vi) mais de 50 % das ordens ou 
transações realizadas em plataformas de 
negociação que oferecem descontos ou 
abatimentos a ordens que proporcionam 
liquidez são elegíveis para esses 
abatimentos;

Or. en

Alteração 477
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

30-A) "Estratégia de negociação 
algorítmica de alta frequência”: uma 
estratégia de negociação algorítmica 
caracterizada por tomar posições por 
períodos curtos, utilizando sistemas de 
tratamento de ordens a velocidades 
próximas da latência mínima de uma 
transação, assim como por uma 
infraestrutura destinada a minimizar a 
rede e outros tipos de latência numa base 
contínua e independente do fluxo de 
ordens apresentadas à sociedade de 
investimento pelos seus clientes.
Em particular, a estratégia de negociação 
algorítmica de alta frequência, tal como 
anteriormente definida, pode incluir um 
ou mais dos seguintes elementos:
(a) a abertura, geração, encaminhamento 
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e execução de ordens são determinados 
pelo sistema sem intervenção humana 
para cada transação ou ordem individual
(b) um período curto para o 
estabelecimento e a liquidação de 
posições;
(c) uma rotação elevada da carteira 
intradiária,
(d) um rácio elevado de ordens/transações 
intradiárias e
(e) o encerramento de um dia de 
transações com uma posição nula ou 
próxima desse valor.

Or. en

Justificação

Alteração inspirada por um documento oficioso da Comissão.

Alteração 478
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 30-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

30-B) «Estratégia de negociação de alta 
frequência»: estratégia de negociação 
para negociar por conta própria num 
instrumento financeiro que passa pela 
negociação de alta frequência e apresenta 
as seguintes características:
(i) utiliza instalações de colocalização;
(ii) regista uma rotação da carteira diária 
de, pelo menos, 50 %;
(iii) o rácio ordens/transações intradiárias 
é superior a 250:1;
(iv) a percentagem de ordens canceladas é 
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superior a 20 %;
(v) a maioria das posições tomadas é 
anulada no mesmo dia;
A AEVMM revê anualmente a adequação 
dos critérios anteriormente referidos, a 
fim de assegurar que são coerentes com a 
evolução do mercado, convenientes para o 
conjunto de valores mobiliários em 
questão e devidamente monitorizados 
pelos mercados regulamentados, MTF e 
OTF, e apresenta ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão um 
relatório com as suas constatações.

Or. en

Justificação

Ao definir as negociações de alta frequência, é importante estabelecer os critérios mínimos 
de uma estratégia que as envolva, de forma a assegurar a sua identificação e aplicação nos 
termos do artigo 17.°, n.° 3; a AEVMM deverá rever regularmente a adequação dos referidos 
critérios, a fim de assegurar que resistem ao tempo, à medida que os mercados evoluem.

Alteração 479
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 30-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

30-B) "Estratégia de negociação 
algorítmica de alta frequência”: uma 
estratégia de negociação algorítmica 
caracterizada pela tomada de posições por 
períodos curtos, utilizando sistemas de 
tratamento de ordens a velocidades 
próximas da latência mínima de uma 
transação, assim como por uma 
infraestrutura destinada a minimizar a 
rede e outros tipos de latência numa base 
contínua e independente do fluxo de 
ordens apresentadas à sociedade de 
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investimento pelos seus clientes.
Em particular, a estratégia de negociação 
algorítmica de alta frequência, tal como 
anteriormente definida, pode incluir um 
ou mais dos seguintes elementos:
- a abertura, geração, encaminhamento e 
execução de ordens são determinados pelo 
sistema sem intervenção humana para 
cada transação ou ordem individual
- um período curto para o estabelecimento 
e a liquidação de posições;
- um rácio elevado de ordens/transações 
intradiárias e,
- uma rotação elevada da carteira 
intradiária,
- o encerramento de um dia de transações 
com uma posição nula ou próxima desse 
valor.

Or. en

Justificação

Alteração inspirada por um documento oficioso da Comissão.

Alteração 480
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 2 – ponto 30-D) (novo)

Texto da Comissão Alteração

30-D) “Acesso patrocinado”: um acordo 
através do qual uma empresa de 
investimento que é membro, interveniente 
ou utilizadora de uma plataforma de 
negociação permite aos clientes 
transmitirem ordens eletrónica ou 
diretamente a uma plataforma de 
negociação específica sob identificação de 
negociação da empresa de investimento, 
sem que as ordens sejam transmitidas 
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através dos sistemas eletrónicos de 
negociação desta última.

Or. en

Justificação

A finalidade da presente proposta é colocar em evidência os diferentes métodos de acesso 
através dos quais os intervenientes no mercado podem aceder a uma plataforma de 
negociação. O articulado é formulado a partir das orientações da AEVMM sobre sistemas e 
controlos, emitidas em 22 de dezembro de 2011, ref. AEVMM/2011/456.

Alteração 481
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 30-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

30-E) “Acesso livre ou não filtrado” a um 
mercado regulamentado ou MTF: quando 
o acesso de ordens de clientes que não 
passam por controlos de pré-negociação a 
transmitir a um mercado regulamentado 
ou MTF é interdito pela MiFID, caso em 
que um cliente SA nunca poderia 
transmitir uma ordem a uma plataforma 
de negociação sem passar por controlos 
de pré-negociação da empresa de 
investimento.

Or. en

Justificação

A finalidade da alteração proposta é colocar em evidência os diferentes métodos através dos 
quais os intervenientes no Mercado podem aceder a uma plataforma de negociação. A 
formulação é retomada das orientações da AEVMM sobre sistemas e controlos emitidas em 
22 de dezembro de 2011, ref. AEVMM/2011/456.
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Alteração 482
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 31

Texto da Comissão Alteração

31) “Acesso eletrónico direto”: um 
mecanismo em que um membro ou 
participante numa plataforma de 
negociação permite que uma pessoa 
utilize o seu código de negociação para 
que possa transmitir por via eletrónica 
diretamente à plataforma de negociação 
ordens relativas a um instrumento 
financeiro. Esta definição inclui qualquer 
mecanismo deste tipo, independentemente 
de envolver ou não a utilização, por essa 
pessoa, da infraestrutura do membro ou 
participante ou de qualquer sistema de 
conexão por ele disponibilizado para 
transmitir as ordens;

Suprimido

Or. en

Alteração 483
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 31

Texto da Comissão Alteração

31) “Acesso eletrónico direto”: um 
mecanismo em que um membro ou 
participante numa plataforma de 
negociação permite que uma pessoa 
utilize o seu código de negociação para 
que possa transmitir por via eletrónica 
diretamente à plataforma de negociação 
ordens relativas a um instrumento 
financeiro. Esta definição inclui qualquer 
mecanismo deste tipo, independentemente 
de envolver ou não a utilização, por essa 

31) “Acesso eletrónico direto”: um 
mecanismo através do qual uma empresa 
de investimento que é membro, 
interveniente ou utilizadora de uma 
plataforma de investimento permite aos 
clientes transmitirem eletronicamente 
ordens aos seus sistemas internos de 
negociação eletrónica para retransmissão 
automática, sob identificação da empresa 
de investimento, a uma plataforma de 
negociação especificada;
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pessoa, da infraestrutura do membro ou 
participante ou de qualquer sistema de 
conexão por ele disponibilizado para 
transmitir as ordens;

Or. en

Justificação

A finalidade da alteração proposta é colocar em evidência os diferentes métodos através dos 
quais os intervenientes no mercado podem aceder a uma plataforma de negociação. A 
formulação é retomada das orientações da AEVMM sobre sistemas e controlos emitidas em 
22 de dezembro de 2011, ref. AEVMM/2011/456.

Alteração 484
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 31

Texto da Comissão Alteração

31) “Acesso eletrónico direto”: um 
mecanismo em que um membro ou 
participante numa plataforma de 
negociação permite que uma pessoa utilize 
o seu código de negociação para que possa 
transmitir por via eletrónica diretamente à 
plataforma de negociação ordens relativas 
a um instrumento financeiro. Esta 
definição inclui qualquer mecanismo deste 
tipo, independentemente de envolver ou 
não a utilização, por essa pessoa, da 
infraestrutura do membro ou participante 
ou de qualquer sistema de conexão por ele 
disponibilizado para transmitir as ordens;

31) “Acesso direto ao mercado”: um 
mecanismo em que um membro ou 
participante numa plataforma de 
negociação permite que uma pessoa utilize 
o seu código de negociação para que possa 
transmitir por via eletrónica diretamente à 
plataforma de negociação ordens relativas 
a um instrumento financeiro. Esta 
definição inclui qualquer mecanismo deste 
tipo, independentemente de envolver ou 
não a utilização, por essa pessoa, da 
infraestrutura do membro ou participante 
ou de qualquer sistema de conexão por ele 
disponibilizado para transmitir as ordens;

Or. en

Justificação

As referências ao acesso eletrónico direto devem ser substituídas por “acesso direto ao 
mercado”, por razões de alinhamento com as orientações técnicas emitidas pela AEVMM em 
fevereiro de 2012, “Sistemas e controlos para plataformas de negociação, empresas de 
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investimento e autoridades competentes num ambiente de negociação automatizado” 
ESMA/2012/122 (PT).

Alteração 485
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 31

Texto da Comissão Alteração

31) “Acesso eletrónico direto”: um 
mecanismo em que um membro ou 
participante numa plataforma de 
negociação permite que uma pessoa utilize 
o seu código de negociação para que possa 
transmitir por via eletrónica diretamente à 
plataforma de negociação ordens relativas 
a um instrumento financeiro. Esta 
definição inclui qualquer mecanismo deste 
tipo, independentemente de envolver ou 
não a utilização, por essa pessoa, da 
infraestrutura do membro ou participante 
ou de qualquer sistema de conexão por ele 
disponibilizado para transmitir as ordens;

31) “Acesso eletrónico direto”: um 
mecanismo em que um membro ou 
participante numa plataforma de 
negociação permite que uma pessoa utilize 
o seu código de negociação para que possa 
transmitir por via eletrónica diretamente à 
plataforma de negociação ordens relativas 
a um instrumento financeiro. Esta 
definição inclui a utilização por uma 
pessoa pertencente à infraestrutura do 
membro;

Or. en

Alteração 486
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

31-A) “Acesso eletrónico direto”: um 
mecanismo em que um membro ou 
interveniente numa plataforma de 
negociação permite a uma pessoa utilizar 
o seu código de negociação de forma a 
que esta última possa transmitir 
eletronicamente ordens aos sistemas 
internos de negociação eletrónica da 
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empresa de investimento para 
retransmissão automática, sob o código de 
negociação desta última, a uma 
plataforma de negociação especificada;

Or. en

Alteração 487
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 31-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

31-B) "Acesso patrocinado": um 
mecanismo através do qual um membro 
ou interveniente numa plataforma de 
negociação autoriza uma pessoa a utilizar 
o seu código de negociação, a fim de que 
esta última possa transmitir 
eletronicamente ordens sob o código de 
negociação da empresa de investimento a 
uma plataforma de negociação 
especificada sem que as ordens sejam 
encaminhadas através dos sistemas 
eletrónicos internos de negociação dessa 
empresa;

Or. en

Alteração 488
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

33-A) “Negociação por compensação de 
compraz e vendas”: uma transação 
efetuada por duas ou mais partes, em que 
uma empresa de investimento ou operador 
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de mercado se interpõe enquanto parte 
terceira para facilitar ordens de um ou 
mais clientes e da qual não resulta que a 
empresa de investimento aceite o risco de 
mercado;

Or. en

Justificação

Trata-se de uma definição de negociação por compensação de capitais que é diferente da 
negociação por conta própria. A negociação por compensação de capitais descreve uma 
transação em que a empresa/operador se coloca a meio da negociação e se torna comprador 
para o vendedor e vendedor para o comprador. Isto pode ocorrer para facilitar transações 
entre clientes e/ou para que estas últimas permaneçam anónimas.

Alteração 489
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

33-A) “Posições de distorção do 
mercado”: posições que não reduzem 
objetivamente os riscos associados e que 
se situam acima do nível requerido para 
prestar liquidez suficiente posições sem 
reduzir objetivamente os riscos 
diretamente ligados às atividades 
comerciais relativas a mercadorias ou 
que, de outro modo, distorcem a função 
de formação de preços do mercado;

Or. en

Justificação

Definição necessária para distinguir entre posições especulativas e posições de cobertura.

Alteração 490
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

33-A) “Investimento em seguros”: 
contratos de seguros em que o montante a 
pagar ao cliente é exposto ao valor do 
mercado de um ativo ou pagamento a 
partir de um ativo ou valor de referência, 
e em que o cliente não detém diretamente 
o ativo;

Or. en

Justificação

Os investimentos em seguros devem ser incluídos no âmbito da MiFID.

Alteração 491
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

33-A) “Especulação excessiva”: para 
efeitos do presente regulamento, trata-se 
de uma atividade de negociação em 
qualquer ativo sobre contratos de venda 
desse ativo para entrega futura ou sujeito 
às regras da plataforma de negociação ou 
mercados OTC relativamente a um 
contrato de formação de preços 
significativo, causando ou representando 
um risco significativo de causar 
volatilidade, distorções ou alterações 
injustificadas na formação de preços 
correta desse ativo ou provocando 
formações de preços divergentes dos 
fatores de base.



PE489.464v01-00 76/176 AM\901764PT.doc

PT

Or. en

Justificação

Os especuladores são necessários nos mercados dos produtos de base para fornecerem 
liquidez para a cobertura de riscos de boa-fé quando se verifique um desequilíbrio entre 
investidores que investem em cobertura de risco «longa» e «curta». Em alguns mercados de 
produtos base, o volume de investidores é inferior ao de especuladores, o que conduz ao risco 
de os níveis de preço e volatilidades deixarem de ser orientados pelos fatores fundamentais. A 
definição de «especulação excessiva» dá às autoridades de supervisão e mercados uma 
justificação adicional para proteger os interesses dos investidores.

Alteração 492
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

33-A) “Especulação excessiva”: posições 
detidas por qualquer pessoa, incluindo 
qualquer grupo ou classe de pessoas, que 
não reduzem objetivamente o risco 
diretamente associado ao das atividades 
comerciais dessa pessoa em relação a 
uma mercadoria e em que a contraparte 
não reduz o risco diretamente associado 
às suas atividades comerciais.

Or. en

Alteração 493
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

33-A) "Atividades de redução de riscos da 
atividade principal”: a cobertura de riscos 
ligados à produção, riscos ligados à venda 
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e outros riscos.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a importância da definição de cobertura de riscos para a isenção, a intenção 
anunciada pela Comissão no seu considerando 88 deve ser diretamente integrada na diretiva. 
A negociação para cobrir diversos riscos é fundamental para a existência de mercados 
grossistas mais seguros. A fim de possibilitar que as empresas não financeiras cubram tantos 
riscos quanto possível, a cobertura de riscos associados a vendas deve ser aditada à 
definição.

Alteração 494
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 33-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

33-B) "Custo total a pagar ao prestador”: 
a totalidade dos custos que o cliente tem 
que pagar a uma empresa de investimento 
ao adquirir um serviço de investimento ou 
instrumento financeiro, e que inclui:
a) os encargos de gestão anuais;
b) os custos de custódia e administração;
c) as comissões em função dos resultados, 
com base nas últimas comissões a 12 
meses publicada, ou na medida de 
comissões até 3 anos, caso haja dados 
disponíveis;
d) os custos de operação com base nas 
últimas comissões em função dos 
resultados a 12 meses publicada, ou na 
média de comissões até 3 anos, caso haja 
dados disponíveis;
e) o custo total de todos os fundos 
subjacentes em termos de encargos em 
curso, quando o fundo investe em 
qualquer fundo OICVM ou OTF, ou 
encerra investimentos terminados ou 
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qualquer outro veículo agrupado;
f) quaisquer outros custos não 
mencionados nas alíneas precedentes;
O custo total a pagar ao prestador é 
calculado em percentagem em base anual.

Or. en

Justificação

Esta definição garantirá que todos os custos ao investidor se tornem mais claros, 
assegurando um nível elevado de divulgação e transparência.

Alteração 495
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 33-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

33-B) «Transação de cobertura de risco 
de boa-fé»:
(a) uma transação ou posição que:
(i) representa um substituto de transações 
realizadas ou a realizar, ou posições 
tomadas ou a tomar posteriormente num 
circuito de comercialização físico;
(ii) é economicamente apropriada para a 
redução de riscos na condução e gestão de 
uma empresa comercial;
e
(iii) resulte da potencial mudança no 
valor:
dos ativos que uma pessoa detenha, 
produza, transforme, processe ou 
comercialize ou preveja deter, produzir, 
transformar ou comercializar;
dos passivos que uma pessoa detenha ou 
nos quais preveja incorrer; ou
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dos serviços que uma pessoa preste, 
adquira ou preveja prestar ou adquirir;
ou
(b) uma transação ou posição que reduz 
os riscos inerentes a uma posição que 
resulta de um instrumento derivado que:
(i) foi executado por oposição a uma 
contraparte, pelo que a transação deve 
qualificar-se como transação de cobertura 
de risco de boa-fé, de acordo com a alínea 
a); ou
(ii) cumpre os requisitos da alínea a).

Or. en

Justificação

Tendo por objetivo promover os benefícios económicos dos mercados de produtos base, é 
importante que se defina o que é um fundo de capital de risco (hedge). A supervisão de 
mercado deve promover os interesses das partes que estão expostas aos preços dos produtos 
de base, sendo uma consequência inevitável da atividade e não uma aposta nos preços. As 
isenções devem estar associadas a esta definição tal como sucede segundo o EMIR e segundo 
a Lei Dodd-Frank.

Alteração 496
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 2 – ponto 33-C) (novo)

Texto da Comissão Alteração

33-C) "Custo total do investimento": a 
totalidade dos custos que um cliente tem 
que pagar ao adquirir um serviço de 
investimento ou instrumento financeiro 
através de um canal de vendas e que 
inclui o custo total a pagar ao prestador, 
assim como, calculados em percentagem 
de base anual:
a) comissões de plataforma, caso ainda 
não estejam incluídas no custo total a 
pagar ao prestador;
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b) custos de entrada e saída, amortizados 
em cinco anos, enquanto duração suposta 
do investimento, exceto se disposto 
noutros termos;
c) honorários de consultoria menos 
abatimentos reembolsados aos clientes, 
amortizados durante cinco anos, 
enquanto duração suposta do 
investimento, exceto se disposto noutros 
termos;
d) quaisquer outros custos não referidos 
nas alíneas precedentes.
O custo total do investimento é calculado 
em percentagem de base anual.

Or. en

Justificação

Esta definição garantirá que todos os custos ao investidor se tornem mais claros, 
assegurando um nível elevado de divulgação e transparência.

Alteração 497
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve dispor de poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, relativamente a medidas 
destinadas a  especificar certos elementos 
técnicos das  definições constantes do n.º 1 
do presente artigo, a fim de as adaptar à 
evolução do mercado.

3. A Comissão deve dispor de poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, relativamente a medidas 
destinadas a  especificar certos elementos 
técnicos das  definições constantes do n.º 1 
do presente artigo, a fim de as adaptar à 
evolução do mercado, nomeadamente no 
que diz respeito ao n.° 2, alínea 30-A).

Or. en
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Justificação

Se a definição de estratégias HFT vier a revelar-se demasiado restritiva ou não 
suficientemente restritiva, deverá ser possível recorrer a atos delegados para a melhorar.

Alteração 498
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve dispor de poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, relativamente a medidas 
destinadas a  especificar certos elementos 
técnicos das  definições constantes do n.º 1 
do presente artigo, a fim de as adaptar à 
evolução do mercado.

3. A Comissão deve dispor de poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, relativamente a medidas 
destinadas a  especificar certos elementos 
técnicos das  definições constantes do n.º 1 
do presente artigo, ou a alterá-las, a fim de 
as adaptar à evolução do mercado, se 
conveniente, tendo em conta:
(a) evolução técnica dos mercados 
financeiros;
(b) a lista de práticas abusivas referidas 
no artigo 34.°, alínea b), do Regulamento 
(UE) n.° …/… do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de  … [MAR], 
nomeadamente no que diz respeito à 
negociação de alta frequência e 
incluindo, de forma não exaustiva, a 
falsificação, o empolamento de quotas e a 
estratificação.

Or. en

Alteração 499
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve dispor de poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente a medidas destinadas 
a  especificar certos elementos técnicos 
das  definições constantes do n.º 1 do 
presente artigo, a fim de as adaptar à 
evolução do mercado.

3. A AEVMM pode elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação 
destinadas a  especificar certos elementos 
técnicos das  definições constantes do n.º 1 
do presente artigo, a fim de as adaptar à 
evolução do mercado.

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até […]*.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.
__________________
* JO, inserir a data: …

Or. en

Justificação

A faculdade de especificar elementos técnicos das definições nos termos da MiFID constitui 
efetivamente uma competência para alterar o âmbito da diretiva. Se essa competência for 
apenas técnica, destinada a adaptar definições de acordo com a evolução do mercado, então 
trata-se de uma competência técnica para que a AEVMM está mais qualificada.

Alteração 500
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve dispor de poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 

3. A AEVMM apresenta projetos de 
normas técnicas de regulamentação à 
Comissão relativamente a medidas 
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relativamente a medidas destinadas 
a  especificar certos elementos técnicos 
das  definições constantes do n.º 1 do 
presente artigo, a fim de as adaptar à 
evolução do mercado.

destinadas a  especificar certos elementos 
técnicos das  definições constantes do n.º 1 
do presente artigo, entre outros, a fim de 
as adaptar à evolução do mercado.

A AEVMM apresenta projetos para essas 
normas técnicas de regulamentação à 
Comissão até [31 de dezembro de 2012].
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 501
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve exigir que a 
prestação de serviços ou atividades de 
investimento enquanto ocupação ou 
atividade regular numa base profissional 
seja sujeita a autorização prévia de acordo 
com o disposto no presente capítulo. A 
referida autorização deve ser concedida 
pela autoridade competente do Estado-
Membro de origem, designada de acordo 
com o artigo 69.º.

1. Cada Estado-Membro deve exigir que a 
prestação de serviços ou atividades de 
investimento enquanto ocupação ou 
atividade regular numa base profissional 
seja sujeita a autorização prévia de acordo 
com o disposto no presente capítulo e do 
artigo 31.° do Regulamento (UE) n.° 
…/… [MiFIR]. A referida autorização 
deve ser concedida pela autoridade 
competente do Estado-Membro de origem, 
designada de acordo com o artigo 69.º.

Or. en

Alteração 502
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Não obstante o disposto no n.º 1, os 
Estados-Membros devem permitir que 
qualquer operador de mercado opere um 
MTF ou um OTF, sem prejuízo da 
verificação prévia do respetivo 
cumprimento do disposto no presente 
capítulo.

2. Não obstante o disposto no n.º 1, os 
Estados-Membros devem permitir que 
qualquer operador de mercado opere um 
MTF, sem prejuízo da verificação prévia 
do respetivo cumprimento do disposto no 
presente capítulo.

Or. en

Alteração 503
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros exigirão que as 
pessoas que prestem serviços de 
consultoria de investimento, consultoria 
de investimento independente ou, se for o 
caso, consultoria acessória de 
investimento a clientes, possuam o nível 
de conhecimento e de competência 
adequado com base em qualificações 
reconhecidas.

Or. en

Justificação

A consultoria de investimento pode ter um enorme impacto sobre a vida dos cidadãos. 
Deve-se exigir que tais consultores disponham de um nível adequado de qualificações para 
aconselhar clientes sobre a forma de investir os seus fundos.

Alteração 504
Arlene McCarthy
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros exigirão que as 
pessoas que prestem serviços de 
consultoria de investimento, consultoria 
de investimento independente ou, se for o 
caso, consultoria acessória de 
investimento a clientes, possuam o nível 
de conhecimento e de competência 
adequado com base em qualificações 
reconhecidas.
Os Estados-Membros exigirão também 
que tais pessoas recebam formação 
profissional contínua, a fim de 
atualizarem e validarem os seus 
conhecimentos e competências.

Or. en

Justificação

A consultoria de investimento pode ter um enorme impacto sobre a vida dos cidadãos. 
Deve-se exigir que tais consultores disponham de um nível adequado de qualificações para 
aconselhar clientes sobre a forma de investir os seus fundos.

Alteração 505
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro de origem deve 
assegurar-se de que a autorização 
especifica os serviços ou atividades de 
investimento que a empresa de 
investimento está autorizada a prestar. A 
autorização pode abranger um ou mais dos 
serviços auxiliares enumerados na secção 
B do anexo I. A autorização não deve em 
caso algum ser concedida unicamente para 

1. O Estado-Membro de origem deve 
assegurar-se de que a autorização 
especifica os serviços ou atividades de 
investimento que a empresa de 
investimento está autorizada a prestar. A 
autorização pode abranger um ou mais dos 
serviços auxiliares enumerados na secção 
B do anexo I. A autorização não deve em 
caso algum ser concedida unicamente para 
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a prestação de serviços auxiliares. a prestação de serviços auxiliares. A 
AEVMM revê a autorização com base em 
suspeitas de infração às disposições da 
presente diretiva e, em caso de queixa 
apresentada por partes terceiras 
interessadas num prazo adequado, pode 
anular a autorização para preservar a 
estabilidade do sistema financeiro.

Or. en

Justificação

Em virtude do passaporte europeu concedido às instituições financeiras nos termos do n.° 3 
do presente artigo, a AEVMM deverá poder investigar as instituições financeiras a nível 
europeu.

Alteração 506
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação destinadas a 
especificar:

Suprimido

(a) A informação a prestar às autoridades 
competentes nos termos do artigo 7.º, 
n.º 2, incluindo o programa de atividades;
(b) As tarefas dos comités de nomeação 
previstas no artigo 9.º, n.º 2
(c) Os requisitos aplicáveis à gestão das 
empresas de investimento, nos termos do 
artigo 9.º, n.º 8, e a informação para as 
notificações a fazer, nos termos do 
artigo 9.º, n.º 5;
(d) Os requisitos aplicáveis aos acionistas 
e sócios que detenham participações 
qualificadas, bem como os obstáculos que 
possam impedir o exercício efetivo das 
funções de supervisão da autoridade 
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competente, nos termos do artigo 10.º, 
n.°s 1 e 2.
A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [31 dezembro 2016].
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos do 
procedimento previsto nos artigos 10.º 
a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.

Or. en

Justificação

As normas afiguram-se desnecessárias.

Alteração 507
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas de execução destinadas à 
elaboração de formulários, modelos e 
procedimentos normalizados para a 
notificação e a prestação de informações 
previstas no artigo 7.º, n.º 2, e no artigo 9.º, 
n.º 5.

A AEVMM pode elaborar projetos de 
normas técnicas de execução destinadas à 
elaboração de formulários, modelos e 
procedimentos normalizados para a 
notificação e a prestação de informações 
previstas no artigo 7.º, n.º 2, e no artigo 9.º, 
n.º 5.

Or. en

Alteração 508
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até [31 de dezembro de 2016]. 

A AEVMM apresenta esses projetos de 
normas técnicas de execução à Comissão.

Or. en

Alteração 509
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente pode revogar a 
autorização concedida a uma empresa de 
investimento se essa empresa:

A autoridade competente ou a AEVMM 
podem revogar a autorização concedida a 
uma empresa de investimento se essa 
empresa:

Or. en

Alteração 510
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
todos os membros do órgão de direção de 
uma empresa de investimento sejam 
sempre idóneos, possuam conhecimentos, 
competências e experiência suficientes e 
dediquem o tempo necessário para o 
desempenho dos seus deveres. Os Estados-
Membros devem assegurar que os 
membros do órgão de direção cumprem, 
em especial, os seguintes requisitos:

1. Os membros do órgão de direção devem 
ser sempre suficientemente idóneos, 
possuir conhecimentos, competências e 
experiência suficientes e consagrar tempo 
suficiente ao desempenho das suas 
funções. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os membros do órgão de 
direção cumprem, em especial, os 
seguintes requisitos:
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Or. en

Justificação

Relativamente à governação das sociedades, é da maior importância que se introduzam os 
mesmos requisitos da MiFID ou da CRD IV. Estas alterações são, assim, equivalentes às 
propostas apresentadas pelo ECR para a CRD IV.

Alteração 511
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
todos os membros do órgão de direção de 
uma empresa de investimento sejam 
sempre idóneos, possuam conhecimentos, 
competências e experiência suficientes e 
dediquem o tempo necessário para o 
desempenho dos seus deveres. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os membros do órgão de direção cumprem, 
em especial, os seguintes requisitos:

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
todos os membros do órgão de direção de 
uma empresa de investimento sejam 
sempre idóneos, possuam conhecimentos, 
competências e experiência suficientes e 
dediquem o tempo necessário para o 
desempenho dos seus deveres. Os 
membros do órgão de direção devem, em 
especial, cumprir os seguintes requisitos:

Or. en

Alteração 512
Herbert Dorfmann

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
todos os membros do órgão de direção de 
uma empresa de investimento sejam 
sempre idóneos, possuam conhecimentos, 
competências e experiência suficientes e 
dediquem o tempo necessário para o 

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
todos os membros do órgão de direção de 
uma empresa de investimento sejam 
sempre idóneos, possuam conhecimentos, 
competências e experiência suficientes e 
dediquem o tempo necessário para o 
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desempenho dos seus deveres. Os Estados-
Membros devem assegurar que os 
membros do órgão de direção cumprem, 
em especial, os seguintes requisitos:

desempenho dos seus deveres. Tendo em 
conta a natureza e complexidade da 
empresa de investimento, os Estados-
Membros devem assegurar que os 
membros do órgão de direção cumprem, 
em especial, os seguintes requisitos:

Or. en

Alteração 513
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a) – parágrafos 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

(a) Os membros do órgão de direção 
dedicam o tempo suficiente ao exercício 
das suas funções na empresa de 
investimento. Não exercem em simultâneo 
mais do que uma das seguintes 
combinações de funções:

(a) O membro do órgão de direção de uma 
instituição, que tenciona ocupar um cargo 
no órgão de direção simultaneamente em 
várias instituições, deve ter em 
consideração as circunstâncias 
individuais e a natureza, o nível e a 
complexidade das atividades da 
instituição. Os membros do órgão de 
direção de instituições importantes, em 
termos de dimensão e organização 
interna, bem como no que se refere à 
natureza, ao âmbito e à complexidade das 
suas atividades, não exercem em 
simultâneo mais do que uma das seguintes 
combinações de funções, a menos que 
possam apresentar uma justificação para 
esse efeito perante a autoridade 
competente relevante:

Or. en

Justificação

Relativamente à governação das sociedades, é da maior importância que se introduzam os 
mesmos requisitos da MiFID ou da CRD IV. Estas alterações são, assim, equivalentes às 
propostas apresentadas pelo ECR para a CRD IV.
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Alteração 514
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a) – parágrafos 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

(a) Os membros do órgão de direção 
dedicam o tempo suficiente ao exercício 
das suas funções no empresa de 
investimento. Não exercem em simultâneo 
mais do que uma das seguintes 
combinações de funções:

(a) Os membros do órgão de direção 
dedicam o tempo suficiente ao exercício 
das suas funções no empresa de 
investimento. Não exercem em simultâneo 
mais do que uma das seguintes 
combinações de funções em entidades de 
interesse público:

Or. en

Justificação

As restrições quantitativas conduzem a graves problemas de recrutamento de pessoas 
qualificadas e suficientemente competentes. Em países mais pequenos podem, 
consequentemente, colocar-se problemas materiais para satisfazer os requisitos de 
composição dos órgãos de direção apresentados na proposta. Ser membro da direção de, por 
exemplo, cooperativas de habitação ou sociedades de companhia limitada, não deve ser 
considerado como cargo de membro de um órgão de direção na aceção da presente diretiva. 
Devem, portanto, ser aditadas ao presente texto as “entidades de interesse público”.

Alteração 515
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) um cargo de direção executiva e dois 
cargos de direção não executiva.

(i) um cargo de diretor executivo com três 
cargos de diretor não executivo;

Or. en
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Justificação

O número de mandatos que um membro do órgão de direção pode exercer simultaneamente 
deve ter em consideração as circunstâncias individuais e a natureza, nível e complexidade 
das atividades da instituição. Nesta perspetiva, uma formulação demasiado rígida pode 
causar dificuldades em mercados de menor dimensão, em especial para instituições de menor 
dimensão.

Alteração 516
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) quatro cargos de direção não executiva. (ii) cinco mandatos de administrador não 
executivo.

Or. en

Justificação

Relativamente à governação das sociedades, é da maior importância que se introduzam os 
mesmos requisitos da MiFID ou da CRD IV. Estas alterações são, assim, equivalentes às 
propostas apresentadas pelo ECR para a CRD IV.

Alteração 517
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 1 – alínea a) – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os cargos de direção executiva ou não 
executiva dentro do mesmo grupo são 
considerados como um único cargo.

Os cargos de direção executiva ou não 
executiva dentro do mesmo grupo, 
incluindo os OICVM e AIF operados ou 
geridos por membros de um mesmo 
grupo, são considerados como um único 
cargo.

Or. en
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Justificação

Especificamente no caso da MiFID, por oposição à CRD IV, no contexto da governação das 
empresas, importa reconhecer que certas estruturas de fundos estão organizadas segundo 
estruturas jurídicas específicas, como por requisitos por Estado-Membro, pelo que podem ser 
objeto de uma abordagem ligeiramente modificada

Alteração 518
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 1 – alínea a) – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os cargos de direção executiva ou não 
executiva dentro do mesmo grupo são 
considerados como um único cargo.

Os cargos de direção no mesmo órgão da 
instituição (i) desempenhados por 
membros do mesmo grupo ou (ii) por 
membros ao abrigo do mesmo regime de 
proteção institucional, se forem 
cumpridas as condições previstas no 
artigo 108.°, n.° 7, da Diretiva [CRD IV] 
ou em empresas (incluindo as instituições 
não financeiras) em que a entidade 
possua posições de maioria qualificada 
contarão como um único cargo.

Or. en

Justificação

Relativamente à governação das sociedades, é da maior importância que se introduzam os 
mesmos requisitos da MiFID ou da CRD IV. Estas alterações são, assim, equivalentes às 
propostas apresentadas pelo ECR para a CRD IV.

Alteração 519
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 1 – alínea a) – parágrafo 3



PE489.464v01-00 94/176 AM\901764PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

Os cargos de direção executiva ou não 
executiva dentro do mesmo grupo são 
considerados como um único cargo.

Os cargos de direção executiva ou não 
executiva dentro (i) do mesmo grupo 
consolidado ou (ii) de um grupo de 
empresas filiais ou associadas, ou com 
participações da mesma empresa 
fiduciária industrial são considerados 
como um único cargo.

Or. en

Justificação

Trata-se de clarificar que não só os grupos consolidados estão sujeitos a esta exceção, mas 
também grupos de empresas detidos pela mesma holding industrial. A finalidade é assegurar 
que o modelo de atividade deste tipo de proprietários industriais a longo prazo não seja 
prejudicado pela limitação de cargos de direção. O modelo de atividade das empresas 
fiduciárias industriais consiste em haver proprietários investidos a longo prazo com uma 
representação de direção nos seus investimentos a longo prazo.

Alteração 520
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 1 – alínea a) – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes podem 
autorizar um membro do órgão de direção 
de uma empresa de investimento a 
combinar mais cargos de direção do que 
os permitidos ao abrigo do parágrafo 
anterior, tendo em conta as 
circunstâncias específicas e a natureza, a 
escala e a complexidade das atividades da 
empresa de investimento.

Suprimido

Or. en

Justificação

Relativamente à governação das sociedades, é da maior importância que se introduzam os 
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mesmos requisitos da MiFID ou da CRD IV. Estas alterações são, assim, equivalentes às 
propostas apresentadas pelo ECR para a CRD IV.

Alteração 521
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a) – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os membros do órgão de direção não 
podem acumular simultaneamente cargos 
de direção executiva numa empresa de 
investimentos com cargos de direção 
executiva num mercado regulamentado, 
MTF ou OTF, mesmo que seja no interior 
do mesmo grupo.

Or. en

Justificação

Combinar as duas posições cria um claro conflito de interesses. Esta situação deverá, 
portanto, ser evitada.

Alteração 522
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que as 
empresas de investimento afetem os 
recursos adequados à integração e 
formação dos membros do órgão de 
direção.

As empresas de investimento afetam os 
recursos adequados à integração e 
formação dos membros do órgão de 
direção.

Or. en
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Justificação

Relativamente à governação das sociedades, é da maior importância que se introduzam os 
mesmos requisitos da MiFID ou da CRD IV. Estas alterações são, assim, equivalentes às 
propostas apresentadas pelo ECR para a CRD IV.

Alteração 523
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c) – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um operador de mercado que 
pretenda obter a autorização para operar 
um MTF ou um OTF e que as pessoas que 
dirigem efetivamente a atividade do MTF 
ou do OTF sejam as mesmas que os 
membros do órgão de direção do mercado 
regulamentado, estas pessoas são 
consideradas conformes com os requisitos 
estabelecidos no primeiro parágrafo.

Sempre que um operador de mercado que 
pretenda obter a autorização para operar 
um MTF e que as pessoas que dirigem 
efetivamente a atividade do MTF sejam as 
mesmas que os membros do órgão de 
direção do mercado regulamentado, estas 
pessoas são consideradas conformes com 
os requisitos estabelecidos no primeiro 
parágrafo.

Or. en

Alteração 524
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento, sempre que 
tal seja considerado adequado e 
proporcionado tendo em conta a natureza, a 
escala e a complexidade das suas 
atividades, instituam um comité de 
nomeação a fim de avaliar a conformidade 
com o primeiro parágrafo e apresentar 
recomendações, se necessário, em função 
da sua avaliação. O comité de nomeação é 

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento, sempre que 
tal seja considerado adequado e 
proporcionado tendo em conta a natureza, a 
escala e a complexidade das suas 
atividades, instituam um comité de 
nomeação, ou órgão equivalente, a fim de 
avaliar a conformidade com o primeiro 
parágrafo e apresentar recomendações, se 
necessário, em função da sua avaliação. O 
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composto por membros do órgão de 
direção que não desempenham qualquer 
função executiva na instituição em causa. 
Sempre que, em aplicação do direito 
nacional, o órgão de direção não tenha 
qualquer competência no processo de 
nomeação dos seus membros, o presente 
número não é aplicável.

comité de nomeação é composto por 
membros do órgão de direção que não 
desempenham qualquer função executiva 
na instituição em causa. Sempre que, em 
aplicação do direito nacional, o órgão de 
direção não tenha qualquer competência no 
processo de nomeação dos seus membros, 
o presente número não é aplicável.

Or. en

Justificação

Relativamente à governação das sociedades, é da maior importância que se introduzam os 
mesmos requisitos da MiFID ou da CRD IV. Estas alterações são, assim, equivalentes às 
propostas apresentadas pelo ECR para a CRD IV.

Alteração 525
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento tenham em 
conta a diversidade como um dos critérios 
de seleção dos membros do órgão de 
direção. Em especial, tendo em conta a 
dimensão do seu órgão de direção, as 
empresas de investimento devem instituir 
uma política de promoção da diversidade 
do órgão de direção no plano do género, 
idade, nível educacional e experiência 
profissional e origem geográfica.

3. As autoridades competentes deverão 
requerer que as empresas de investimento e 
respetivos comités de nomeação tenham 
em conta a diversidade como sendo um dos 
critérios para a seleção de membros do 
órgão de direção. Em especial, tendo em 
conta a dimensão do seu órgão de direção, 
as empresas de investimento, devem 
instituir uma política de promoção da 
diversidade do órgão de direção no plano 
do género, idade, nível educacional e 
experiência profissional e origem 
geográfica, bem como tomar medidas 
concretas para uma representação mais 
equilibrada nos órgãos de direção. Essas 
medidas concretas podem, por exemplo, 
incluir a formação de comités de 
nomeação, o estabelecimento de listas de 
candidatos competentes e a introdução de 
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um processo de nomeação onde é 
apresentado, pelo menos, um candidato de 
cada sexo.

Or. en

Justificação

A diversidade nos conselhos de direção garante uma competência mais alargada e 
perspetivas mais vastas. Recrutar apenas homens ou mulheres significa proceder a uma 
seleção mais limitada e correr o risco de perder candidatos potencialmente excecionais. Há 
uma falha sistemática no processo, no que se refere à seleção de mulheres. Os bancos devem 
ainda ser encorajados a implementar um plano a médio prazo de promoção das mulheres 
para cargos influentes, de modo a aumentar o número de mulheres nestes cargos.

Alteração 526
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento tenham em 
conta a diversidade como um dos critérios 
de seleção dos membros do órgão de 
direção. Em especial, tendo em conta a 
dimensão do seu órgão de direção, as 
empresas de investimento devem instituir 
uma política de promoção da diversidade 
do órgão de direção no plano do género, 
idade, nível educacional e experiência 
profissional e origem geográfica.

3. Os Estados-Membros adotam legislação 
adequada que permita responsabilizar os 
membros dos órgãos de direção em caso 
de falta grave.

Or. en

Justificação

Em caso de falta grave, os membros do órgão de direção devem responder perante a justiça.

Alteração 527
Antolín Sánchez Presedo
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento tenham em 
conta a diversidade como um dos critérios 
de seleção dos membros do órgão de 
direção. Em especial, tendo em conta a 
dimensão do seu órgão de direção, as 
empresas de investimento devem instituir 
uma política de promoção da diversidade 
do órgão de direção no plano do género, 
idade, nível educacional e experiência 
profissional e origem geográfica.

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento tenham em 
conta a diversidade como um dos critérios 
de seleção dos membros do órgão de 
direção. Em especial, tendo em conta a 
dimensão do seu órgão de direção, as 
empresas de investimento devem instituir 
uma política de promoção da diversidade 
do órgão de direção no plano do género, 
idade, nível educacional e experiência 
profissional e origem geográfica. Além 
disso, os Estados-Membros adotam 
legislação adequada que permita ter por 
responsáveis os membros do órgão de 
direção em caso de falta grave.

Or. en

Alteração 528
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento tenham em 
conta a diversidade como um dos critérios 
de seleção dos membros do órgão de 
direção. Em especial, tendo em conta a 
dimensão do seu órgão de direção, as 
empresas de investimento devem instituir 
uma política de promoção da diversidade 
do órgão de direção no plano do género, 
idade, nível educacional e experiência 
profissional e origem geográfica.

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento tenham em 
conta a diversidade como um dos critérios 
de seleção dos membros do órgão de 
direção e que introduzam uma quota de 40 
% de mulheres nos seus órgãos de direção 
até 1 de janeiro de 2015, o mais tardar. 
Em especial, tendo em conta a dimensão 
do seu órgão de direção, as empresas de 
investimento devem instituir uma política 
de promoção da diversidade do órgão de 
direção no plano do género, idade, nível 
educacional e experiência profissional e 
origem geográfica, bem como tornar 
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pública a sua estratégia pelo menos uma 
vez por ano.

Or. en

Alteração 529
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento tenham em 
conta a diversidade como um dos critérios 
de seleção dos membros do órgão de 
direção. Em especial, tendo em conta a 
dimensão do seu órgão de direção, as 
empresas de investimento devem instituir 
uma política de promoção da diversidade 
do órgão de direção no plano do género, 
idade, nível educacional e experiência 
profissional e origem geográfica.

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento, quando 
adequado e proporcionado, atendendo à 
natureza, à escala e à complexidade da 
sua atividade, tenham em conta a 
diversidade como um dos critérios de 
seleção dos membros do órgão de direção. 
Em especial, tendo em conta a dimensão 
do seu órgão de direção, as empresas de 
investimento devem instituir uma política 
de promoção da diversidade do órgão de 
direção no plano do género, idade, nível 
educacional e experiência profissional e 
origem geográfica.

Or. en

Alteração 530
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento tenham em 
conta a diversidade como um dos critérios 
de seleção dos membros do órgão de 
direção. Em especial, tendo em conta a 
dimensão do seu órgão de direção, as 

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento tenham em 
conta a diversidade como um dos critérios 
de seleção dos membros do órgão de 
direção. Em especial, tendo em conta a 
dimensão do seu órgão de direção, as 
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empresas de investimento devem instituir 
uma política de promoção da diversidade 
do órgão de direção no plano do género, 
idade, nível educacional e experiência 
profissional e origem geográfica.

empresas de investimento devem instituir 
uma política de promoção da diversidade 
do órgão de direção no plano do género, 
idade, nível educacional e experiência 
profissional e origem geográfica. A 
representação dos trabalhadores no órgão 
de direção, que inclui uma perspetiva 
chave e o conhecimento genuíno do 
funcionamento interno da instituição, 
deve também ser vista como uma forma 
positiva de aumentar a diversidade.

Or. en

Alteração 531
Kerstin Westphal

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Esta estratégia orienta-se pelo 
seguinte calendário:
- até 2013, a quota de membros femininos 
do órgão de direção tem de aumentar para 
30%;
- até 2015, para 40% e
- até 2020, para 50%.

Or. de

Justificação

Na crise financeira de 2008 comprovou-se que tiveram êxito, em particular, as instituições 
financeiras cujos órgãos de direção eram dominados por mulheres. Há estudos que 
comprovam que as empresas com uma participação elevada das mulheres nos órgãos de 
supervisão são claramente mais rentáveis. Este êxito deve-se à tendência das mulheres - que 
não se pode relativizar - para planearem de forma mais segura e a mais longo prazo. Para 
evitar futuras crises dos mercados financeiros é necessário que haja mais mulheres em postos 
de liderança.
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Alteração 532
Kerstin Westphal

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Se uma empresa de investimento não 
cumprir estes objetivos estratégicos e os 
referidos mais pormenorizadamente no 
n.º 3-A, o Estado-Membro competente 
impõe à referida empresa de investimento 
um prazo de seis meses para cumprir 
aqueles objetivos e simultaneamente 
notifica a AEVMM. Se esse prazo expirar 
sem sucesso, o Estado-Membro 
competente dissolve a empresa de 
investimento. O processo de dissolução 
respeita as disposições do Estado-
Membro.

Or. de

Justificação

Como mostra o exemplo da Noruega, as normas que regulam a questão duma participação 
mais elevada das mulheres nos órgãos de direção só são eficazes se também implicarem 
sanções. O instrumento do compromisso voluntário fracassou.

Alteração 533
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A AEVMM elabora projetos de normas 
regulamentares para especificar:

Suprimido

(a) A noção de tempo suficiente 
consagrado por um membro do órgão de 
direção ao exercício das suas funções, em 
função das circunstâncias específicas e a 
natureza, a escala e a complexidade das 
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atividades da empresa de investimento que 
as autoridades competentes devem ter em 
conta quando autorizam um membro do 
órgão de direção a combinar um maior 
número de cargos do que o permitido, tal 
como referido no n.º 1, alínea a);
(b) a noção de conhecimentos, 
competências e experiência coletivos 
adequados do órgão de direção, tal como 
referido no n.º 1, alínea b),
(c) As noções de honestidade, integridade 
e independência de espírito de um 
membro do órgão de direção, tal como 
referido no n.º 1, alínea b),
(d) a noção de recursos financeiros e 
humanos adequados afetados à 
integração e formação dos membros do 
órgão de direção,
(e) a noção de diversidade a ter em conta 
para efeitos de seleção dos membros do 
órgão de direção.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.
A AEVMM apresentará à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [31 de dezembro de 
2014].

Or. en

Justificação

Relativamente à governação das sociedades, é da maior importância que se introduzam os 
mesmos requisitos da MiFID ou da CRD IV. Estas alterações são, assim, equivalentes às 
propostas apresentadas pelo ECR para a CRD IV.

Alteração 534
Sharon Bowles
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM elabora projetos de normas 
regulamentares para especificar:

A AEVMM elabora orientações para 
especificar de que forma a empresa deve 
ter em conta os seguintes aspetos:

Or. en

Justificação

Requerer à AEVMM a elaboração do PNR sobre conceitos como compromissos no tempo, 
conhecimento e experiência resultaria num exercício de vinculação inflexível, mais do que 
numa verdadeira melhoria da governação das empresas. As orientações constituem a solução 
mais adequada para cumprir estes requisitos.

Alteração 535
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) os casos de erro grave de gestão, a 
fim de que o Estado-Membro aprove a 
legislação adequada.

Or. en

Alteração 536
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM também examina a natureza, 
dimensão e complexidade das atividades 
da empresa de investimento que as 
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autoridades competentes devem ter em 
conta quando autorizam um membro do 
órgão de direção a acumular mais cargos 
de direção que os permitidos nos termos 
do n.° 1, alínea a).

Or. en

Justificação

O princípio da proporcionalidade deve ser aplicado para permitir que as empresas, em 
diferentes fases do seu ciclo empresarial, determinem a forma de governação mais adequada 
às suas necessidades. A abordagem deve centrar-se sobre a governação do órgão de direção 
e, em particular, sobre o papel do presidente na seleção e monitorização dos diretores para 
realizar os objetivos da revisão da MiFID de assegurar a gestão sã e prudente das empresas.

Alteração 537
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É delegado na Comissão o poder de adotar 
as normas técnicas de regulamentação a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos dos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

É delegado na Comissão o poder de adotar 
as orientações a que se refere o primeiro 
parágrafo, nos termos dos artigos 10.º 
a 14.º do Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 538
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresentará à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [31 de dezembro de 

A AEVMM apresentará à Comissão essas 
orientações até [31 de dezembro de 2014].
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2014].

Or. en

Alteração 539
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Define, aprova e controla os objetivos 
estratégicos da empresa,

(a) Aprova e controla os objetivos 
estratégicos da empresa,

Or. en

Justificação

O órgão de direção não deve definir, mas apenas aprovar e controlar os objetivos 
estratégicos baseados em propostas definidas pela hierarquia superior.

Alteração 540
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Define, aprova e controla a 
organização da empresa, incluindo as 
qualificações, os conhecimentos e a 
capacidade técnica de que o pessoal deve 
dispor, os recursos, os procedimentos e as 
modalidades para a prestação de serviços e 
as atividades da empresa, tendo em conta a 
natureza, a escala e a complexidade das 
suas atividades e todos os requisitos que a 
empresa tem de cumprir,

(b) Aprova e controla a organização da 
empresa, incluindo as qualificações, os 
conhecimentos e a capacidade técnica de 
que o pessoal deve dispor, os recursos, os 
procedimentos e as modalidades para a 
prestação de serviços e as atividades da 
empresa, tendo em conta a natureza, a 
escala e a complexidade das suas 
atividades e todos os requisitos que a 
empresa tem de cumprir,
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Or. en

Justificação

O órgão de direção não deve definir, mas apenas aprovar e controlar os objetivos 
estratégicos baseados em propostas definidas pela hierarquia superior.

Alteração 541
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Define, aprova e controla a política em 
matéria de serviços, atividades, produtos e 
operações oferecidos ou prestados pela 
empresa, em conformidade com o nível de 
tolerância ao risco da empresa e as 
características e as necessidades dos 
clientes, incluindo a realização de testes de 
esforço adequados, se for caso disso;

(c) Aprova e controla a política em matéria 
de serviços, atividades, produtos e 
operações oferecidos ou prestados pela 
empresa, em conformidade com o nível de 
tolerância ao risco da empresa e as 
características e as necessidades dos 
clientes, incluindo a realização de testes de 
esforço adequados, se for caso disso;

Or. en

Justificação

O órgão de direção não deve definir, mas apenas aprovar e controlar os objetivos 
estratégicos baseados em propostas definidas pela hierarquia superior.

Alteração 542
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) define, aprova e controla as 
remunerações do pessoal de vendas da 
empresa, que deve ser sensibilizado para 
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uma conduta responsável das atividades, 
a um tratamento leal dos consumidores e 
a evitar conflitos de interesses. A 
estrutura de remunerações deve ser 
tornado pública aos consumidores, 
quando adequado, como em caso de 
potenciais conflitos de interesses que não 
possam ser geridos ou evitados;

Or. en

Justificação

The principle contained in the proposed MiFID, regarding the management body’s 
responsibilities for the remuneration of sales staff, should be emphasised. The proposed 
amendment aims at fostering sound corporate governance arrangements for the remuneration 
policies of the institutions that do not solely carry out banking activities. The specificity of 
their activities and the potential harmful effects stemming from inappropriate remuneration 
schemes to consumers, call for common requirements in this area to apply to all investment 
firms with a view to responsible business conduct, fair treatment of consumers and to avoid 
conflict of interests, in a manner which would be coherent with the proposal for a directive of 
the European Parliament and of the Council on the access to the activity of credit institutions 
and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and in line with the 
OECD principles. (Sugestão BCE)

Alteração 543
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) assegurar que a política de 
remunerações do pessoal de vendas, em 
particular no que diz respeito à parte 
variável das remunerações, não incentive 
condutas de risco e evite conflitos de 
interesses.

Or. en
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Alteração 544
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) manter uma estratégia antifraude.

Or. en

Alteração 545
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 8 – parágrafo 2 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) as pessoas singulares em causa tenham 
uma idoneidade suficientemente boa, 
possuam conhecimentos, competências e 
experiência suficientes e afetem o tempo 
necessário para o cumprimento das suas 
obrigações. 

(ii) as pessoas singulares em causa tenham 
uma idoneidade suficientemente boa, 
possuam um nível adequado de 
conhecimentos, e competência baseada em 
qualificações reconhecidas e disponham 
de tempo suficiente para o cumprimento 
das suas obrigações e para atualizar e 
validar o seu conhecimento e 
competência.

Or. en

Justificação

A consultadoria de investimento tem um impacto enorme sobre a vida das pessoas. Deve 
requerer-se que, enquanto tais, os consultores possuam um nível adequado de qualificações 
para aconselhar clientes sobre a forma como investir os seus fundos. As empresas de 
investimento que são pessoas singulares ou coletivas geridas por uma única pessoa singular 
devem ser sujeitas às mesmas regras que as empresas de investimento de maior dimensão.

Alteração 546
Robert Goebbels
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 8 – parágrafo 2 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) as pessoas singulares em causa tenham 
uma idoneidade suficientemente boa, 
possuam conhecimentos, competências e 
experiência suficientes e afetem o tempo 
necessário para o cumprimento das suas 
obrigações.

(ii) as pessoas singulares em causa tenham 
uma idoneidade suficientemente boa, 
possuam um nível adequado de 
conhecimentos e competências baseadas 
em qualificações reconhecidas  e afetem o 
tempo necessário para o cumprimento das 
suas obrigações.

Or. en

Justificação

A consultadoria de investimento tem um impacto enorme sobre a vida das pessoas. Deve 
requerer-se que, enquanto tais, os consultores possuam um nível adequado de qualificações 
para aconselhar clientes sobre a forma como investir os seus fundos.

Alteração 547
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. O presente artigo é aplicável sem 
prejuízo das disposições relativas à 
representação dos trabalhadores nos 
conselhos de administração da empresa, 
tal como previsto pela legislação ou 
prática nacional.

Or. en

Justificação

Afigura-se crucial que as regras nacionais aplicáveis à representação dos trabalhadores não 
sejam comprometidas nem dificultadas pelas disposições da presente diretiva.
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Alteração 548
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Caso, durante o prazo de avaliação, as 
autoridades competentes não se oponham 
por escrito à proposta de aquisição, esta 
considera-se aprovada.

5. Caso, durante o prazo de avaliação, as 
autoridades competentes decidam a favor 
de uma autorização, informam desse facto 
o comprador interessado, por notificação, 
após a expiração do período de avaliação, 
o mais tardar.

Or. en

Alteração 549
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) se a aquisição proposta aumentar o 
risco de conflitos de interesses;

Or. en

Alteração 550
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas de investimento devem 
estabelecer políticas e procedimentos 
adequados que sejam suficientes para 

2. As empresas de investimento devem 
estabelecer políticas e procedimentos 
adequados que sejam suficientes para 
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garantir o cumprimento, por parte da 
empresa, incluindo os respetivos gestores, 
empregados e agentes vinculados, das suas 
obrigações nos termos do disposto na 
presente diretiva, bem como regras 
apropriadas aplicáveis às transações 
pessoais efetuadas por essas pessoas.

garantir o cumprimento, por parte da 
empresa, incluindo os respetivos gestores, 
empregados e agentes vinculados, das suas 
obrigações nos termos do disposto na 
presente diretiva, bem como regras 
apropriadas aplicáveis às transações 
pessoais efetuadas por essas pessoas. A 
empresa de investimento estabelece uma 
política e um código de conduta para 
fazer avaliações sobre a compatibilidade 
do produto, serviço ou operação com as 
características e necessidades dos clientes 
aos quais esses produtos deverão ser 
propostos.

Or. en

Justificação

As vendas enganosas devem ser evitadas através de um código interno rigoroso de regras 
relativas a conflitos.

Alteração 551
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas de investimento devem 
estabelecer políticas e procedimentos 
adequados que sejam suficientes para 
garantir o cumprimento, por parte da 
empresa, incluindo os respetivos gestores, 
empregados e agentes vinculados, das suas 
obrigações nos termos do disposto na 
presente diretiva, bem como regras 
apropriadas aplicáveis às transações 
pessoais efetuadas por essas pessoas.

2. As empresas de investimento devem 
estabelecer políticas e procedimentos 
adequados que sejam suficientes para 
garantir o cumprimento, por parte da 
empresa, incluindo os respetivos gestores, 
empregados e agentes vinculados, das suas 
obrigações nos termos do disposto na 
presente diretiva, incluindo uma avaliação 
da compatibilidade dos seus alvos de 
vendas e da sua gama de produtos e 
serviços propostos com a estrutura do seu 
cliente, bem como regras apropriadas 
aplicáveis às transações pessoais efetuadas 
por essas pessoas. Essas políticas e regras 
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devem ser publicadas e disponibilizadas 
aos investidores.

Or. en

Alteração 552
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As empresas de investimento devem 
manter e operar mecanismos 
organizacionais e administrativos eficazes, 
por forma a tomar todas as medidas 
razoáveis destinadas a evitar que conflitos 
de interesses, tal como definidos no 
artigo 23.º, prejudiquem os interesses dos 
seus clientes.

3. As empresas de investimento devem 
manter e operar mecanismos 
organizacionais e administrativos eficazes, 
por forma a tomar todas as medidas 
adequadas destinadas a evitar que conflitos 
de interesses, tal como definidos no 
artigo 23.º, prejudiquem os interesses dos 
seus clientes.

Or. en

Justificação

Evitar conflitos de interesses deve constituir uma prioridade de topo. É importante manter a 
confiança dos consumidores e o texto tem de ser mais rigoroso.

Alteração 553
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os registos devem incluir a gravação das 
conversas telefónicas ou das comunicações 
eletrónicas que envolvam, pelo menos, 

Os registos devem incluir a gravação das 
conversas telefónicas ou das comunicações 
eletrónicas que envolvam todos os serviços 
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transações concluídas por conta própria e 
ordens de clientes quando são prestados 
serviços de receção e transmissão de 
ordens e de execução de ordens em nome 
de clientes.

de consultoria de investimento, incluindo 
a consultoria sobre produtos, transações 
concluídas por conta própria e ordens de 
clientes quando são prestados serviços de 
receção e transmissão de ordens e de 
execução de ordens em nome de clientes.

Or. en

Justificação

Para melhor proteger os consumidores, é necessário, tanto alargar a obrigação de gravar as 
comunicações, como aumentar o tempo de conservação respetivo.

Alteração 554
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os registos devem incluir a gravação das 
conversas telefónicas ou das 
comunicações eletrónicas que envolvam, 
pelo menos, transações concluídas por 
conta própria e ordens de clientes quando 
são prestados serviços de receção e 
transmissão de ordens e de execução de 
ordens em nome de clientes.

Os Estados-Membros de origem devem 
reconhecer como adequadas para 
conservação as gravações relativas a, pelo 
menos, transações concluídas por conta 
própria e ordens de clientes quando são 
prestados serviços de receção e transmissão 
de ordens e de execução de ordens em 
nome de clientes.

Or. en

Alteração 555
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os registos devem incluir a gravação das 
conversas telefónicas ou das comunicações 

Os registos devem incluir a gravação das 
conversas telefónicas ou das comunicações 
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eletrónicas que envolvam, pelo menos, 
transações concluídas por conta própria e 
ordens de clientes quando são prestados 
serviços de receção e transmissão de 
ordens e de execução de ordens em nome 
de clientes.

eletrónicas que envolvam, pelo menos, 
transações concluídas entre contrapartes 
elegíveis.

Os Estados-Membros podem optar por 
aplicar requisitos equivalentes no que diz 
respeito a profissionais ou clientes.

Or. en

Alteração 556
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os registos devem incluir a gravação das 
conversas telefónicas ou das comunicações 
eletrónicas que envolvam, pelo menos, 
transações concluídas por conta própria e 
ordens de clientes quando são prestados 
serviços de receção e transmissão de 
ordens e de execução de ordens em nome 
de clientes.

Os registos devem incluir a gravação das 
conversas telefónicas ou das comunicações 
eletrónicas que envolvam, pelo menos, 
transações concluídas por conta própria e 
ordens de clientes quando são prestados 
serviços de consultoria de investimento a 
clientes ou serviços de receção e 
transmissão de ordens e de execução de 
ordens em nome de clientes.

Or. en

Justificação

A fim de evitar que os consultores contornem as regras de proteção dos consumidores ao 
sugerir aos clientes que transmitam ordens através do website, também a consultoria de 
investimento deve ser registada por gravação.

Alteração 557
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 7 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os registos devem incluir a gravação das 
conversas telefónicas ou das 
comunicações eletrónicas que envolvam, 
pelo menos, transações concluídas por 
conta própria e ordens de clientes quando 
são prestados serviços de receção e 
transmissão de ordens e de execução de 
ordens em nome de clientes.

Os Estados-Membros de origem devem 
reconhecer como adequadas as gravações 
relativas a, pelo menos, transações 
concluídas por conta própria e ordens de 
clientes quando são prestados serviços de 
receção e transmissão de ordens e de 
execução de ordens em nome de clientes, 
assim como a gravação de conversas 
telefónicas ou de comunicações 
eletrónicas.
Relativamente a comunicações entre 
instituições financeiras e clientes a 
retalho, os Estados-Membros podem, em 
vez disso, reconhecer como adequada a 
documentação do conteúdo de tais 
conversas telefónicas ou comunicações 
eletrónicas, por exemplo, sob a forma de 
atas.

Or. en

Alteração 558
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os registos de conversas telefónicas ou de 
comunicações eletrónicas registadas em 
conformidade com o primeiro parágrafo 
são fornecidos aos clientes em causa, 
mediante apresentação de pedido, 
devendo ser mantidos por um período de 
três anos.

Os Estados-Membros podem permitir um 
dos seguintes procedimentos:

a) a gravação de conversas telefónicas ou 
das comunicações eletrónicas ou

b) a documentação escrita adequada do 
conteúdo de tais conversas telefónicas ou 
comunicações eletrónicas, assinada pelo 
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cliente e a pessoa que lhe presta o serviço.
Os Estados-Membros devem exigir que 
esses registos sejam mantidos por um 
período de três anos.

Or. en

Alteração 559
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os registos devem incluir a gravação das 
conversas telefónicas ou das comunicações 
eletrónicas que envolvam, pelo menos, 
transações concluídas por conta própria e 
ordens de clientes quando são prestados 
serviços de receção e transmissão de 
ordens e de execução de ordens em nome 
de clientes.

Os registos devem incluir a gravação das 
conversas telefónicas ou das comunicações 
eletrónicas que envolvam, pelo menos, 
transações concluídas por conta própria e 
ordens de clientes quando são prestados 
serviços de receção e transmissão de 
ordens e de execução de ordens em nome 
de clientes, assim como ordens em nome 
de clientes quando for prestado o serviço 
de gestão de carteiras.

Or. en

Alteração 560
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os registos devem incluir a gravação das 
conversas telefónicas ou das comunicações 
eletrónicas que envolvam, pelo menos, 
transações concluídas por conta própria e 
ordens de clientes quando são prestados 
serviços de receção e transmissão de 
ordens e de execução de ordens em nome 

Os registos devem incluir a gravação das 
conversas telefónicas ou das comunicações 
eletrónicas ligadas à transmissão efetiva 
de transações concluídas por conta própria 
e ordens de clientes quando são prestados 
serviços de receção e transmissão de 
ordens e de execução de ordens em nome 
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de clientes. de clientes.

Or. fr

Alteração 561
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os registos de conversas telefónicas ou de 
comunicações eletrónicas registadas em 
conformidade com o primeiro parágrafo 
são fornecidos aos clientes em causa, 
mediante apresentação de pedido, devendo 
ser mantidos por um período de três anos.

Os registos de conversas telefónicas ou de 
comunicações eletrónicas registadas em 
conformidade com o primeiro parágrafo 
são fornecidos aos clientes em causa, 
mediante apresentação de pedido, devendo 
ser mantidos por um período igual ao 
período de investimento do cliente mais 
um ano, por um máximo de cinco anos.

Or. en

Justificação

Só é lógico manter registos por um período que seja, pelo menos, igual ao do investimento. 
Assim, também, a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados considera adequado um 
período de conservação de cinco anos.

Alteração 562
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os registos de conversas telefónicas ou de 
comunicações eletrónicas registadas em 
conformidade com o primeiro parágrafo 
são fornecidos aos clientes em causa, 

Os registos de conversas telefónicas ou de 
comunicações eletrónicas registadas em 
conformidade com o primeiro parágrafo 
são fornecidos aos clientes em causa, 
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mediante apresentação de pedido, devendo 
ser mantidos por um período de três anos.

mediante apresentação de pedido, devendo 
ser mantidos por um período um ano após 
o fim do investimento.

Or. en

Justificação

As gravações e os documentos devem ser conservados, pelo menos, enquanto o consumidor 
não se possa confrontar com as consequências reais do investimento que foi aconselhado a 
fazer.

Alteração 563
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os registos de conversas telefónicas ou de 
comunicações eletrónicas registadas em 
conformidade com o primeiro parágrafo 
são fornecidos aos clientes em causa, 
mediante apresentação de pedido, 
devendo ser mantidos por um período de 
três anos.

Os registos de conversas telefónicas ou de 
comunicações eletrónicas registadas em 
conformidade com o primeiro e o segundo 
parágrafos são mantidos por um período 
de três anos.

Or. en

Justificação

A gravação de conversas telefónicas é, primeiramente e sobretudo, um hábito cultural, pelo 
que ser deixada ao nível dos Estados-Membros.

Alteração 564
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 7 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Quando as conversas telefónicas entre 
uma empresa de investimento e um cliente 
não profissional não se limitam à 
prestação de serviços de investimento, os 
Estados-Membros podem, em vez disso, 
optar por autorizar mecanismos 
alternativos para o mesmo efeito de 
registo de conversas telefónicas entre a 
empresa de investimento e o cliente não 
profissional no caso de transações que 
não ultrapassem o montante de 1.000 
euros.

Or. en

Alteração 565
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.° 7 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As pessoas relevantes da empresa de 
investimento apenas são autorizadas a 
efetuar as conversas e comunicações 
referidas no primeiro parágrafo com 
equipamento que pertença à empresa de 
investimento e das quais é mantido o 
registo.

Or. en

Alteração 566
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 8 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não permitirão que 
as empresas de investimento realizem 
operações de financiamento de valores 
mobiliários com base em instrumentos 
financeiros detidos em nome de clientes 
ou que os utilizem de qualquer outra 
forma, quer por conta própria, quer por 
conta de outro cliente da empresa, salvo 
se forem observadas as seguintes 
condições:
(a) o cliente deve ter dado autorização 
prévia e explícita quanto à utilização dos 
instrumentos financeiros com base em 
condições específicas, tal como 
comprovado, no caso de um cliente não 
profissional, pela sua assinatura ou por 
um mecanismo documental alternativo 
equivalente;
(b) a utilização desses instrumentos 
financeiros do cliente deve limitar-se às 
condições específicas autorizadas pelo 
cliente e este último deve ser informado, 
caso a caso, cada vez que os seus ativos 
forem utilizados;
(c) uma parte importante do rendimento 
obtido com a utilização dos instrumentos 
do cliente deve ser reembolsada a este 
último.
A empresa de investimento deve permitir 
que os seus clientes recusem, caso a caso, 
a utilização dos seus instrumentos 
financeiros.

Or. en

Alteração 567
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 9
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Texto da Comissão Alteração

9. Sempre que detenham fundos 
pertencentes a clientes, as empresas de 
investimento tomam medidas adequadas 
com vista a salvaguardar os direitos dos 
clientes e, exceto no caso das instituições 
de crédito, impedir a utilização dos fundos 
dos clientes por sua conta própria.

9. Sempre que detenham fundos 
pertencentes a clientes, as empresas de 
investimento tomam medidas adequadas 
com vista a salvaguardar os direitos dos 
clientes e, exceto no caso das instituições 
de crédito, que aceitam o depósito de 
fundos, na aceção da Diretiva 2006/48/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
14 de junho de 2006, relativa ao acesso à 
atividade das instituições de crédito e ao 
seu exercício (reformulação), impedir a 
utilização dos fundos dos clientes por sua 
conta própria. Os requisitos operacionais 
do presente número aplicam-se às 
instituições de crédito quando estas 
últimas aceitam salvaguardar os direitos 
dos clientes ao colocarem fundos ou 
detêm fundos de clientes através de partes 
terceiras, em vez de aceitar tais fundos 
sob a forma de depósito.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a clarificar uma incoerência confusa entre as Diretivas de 
nível 1 e de Nível 2, o que tem um impacto direto sobre as instituições de crédito num 
Estado-Membro ao utilizarem o passaporte noutro Estado-Membro.

Alteração 568
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Uma empresa de investimento não deve 
celebrar acordos de garantia financeira com 
transferência de titularidade com clientes 
não profissionais, com o objetivo de 
assegurar ou cobrir as obrigações presentes 

10. Uma empresa de investimento não deve 
celebrar acordos de garantia financeira com 
transferência de titularidade com clientes 
não profissionais, com o objetivo de 
assegurar ou cobrir as obrigações presentes 
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ou futuras, efetivas ou potenciais dos 
clientes.

ou futuras, efetivas ou potenciais dos 
clientes, exceto se tiver autorização prévia 
por escrito, com base em informação 
clara, completa e precisa sobre as 
características desses acordos.

Or. en

Alteração 569
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.° 10

Texto da Comissão Alteração

10. Uma empresa de investimento não 
deve celebrar acordos de garantia 
financeira com transferência de titularidade 
com clientes não profissionais, com o 
objetivo de assegurar ou cobrir as 
obrigações presentes ou futuras, efetivas ou 
potenciais dos clientes.

10. Uma empresa de investimento deve 
celebrar acordos de garantia financeira com 
transferência de titularidade com o objetivo 
de assegurar ou cobrir as obrigações 
presentes ou futuras, efetivas ou potenciais 
dos clientes.

Or. de

Justificação

A MiFID proíbe a transferência de acordos de garantia financeira para clientes não 
profissionais. O EMIR prevê uma abordagem mais flexível. A transferência de acordos de 
garantia financeira deve ser autorizada em ambos os casos, tanto para clientes não 
profissionais como para investidores institucionais.

Alteração 570
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Uma empresa de investimento não deve 
celebrar acordos de garantia financeira com 
transferência de titularidade com clientes 

10. Uma empresa de investimento não deve 
celebrar acordos de garantia financeira com 
transferência de titularidade com clientes 
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não profissionais, com o objetivo de 
assegurar ou cobrir as obrigações presentes 
ou futuras, efetivas ou potenciais dos 
clientes.

não profissionais, com o objetivo de 
assegurar ou cobrir as obrigações presentes 
ou futuras, efetivas ou potenciais dos 
clientes exceto se tiver autorização prévia 
e expressa por escrito para esse fim.

Or. en

Alteração 571
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. A Comissão deve dispor de poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente a medidas destinadas a  
especificar os requisitos concretos em 
matéria de organização previstos nos n.os 
2 a 9 a impor às empresas de investimento 
e às sucursais de empresas de países 
terceiros autorizadas em conformidade 
com o artigo 43.º  que prestam diferentes 
serviços e/ou exercem diferentes 
atividades de investimento e serviços 
auxiliares, ou diferentes combinações dos 
mesmos. 

Suprimido

Or. en

Justificação

Os requisitos organizacionais impostos a empresas de países terceiros devem constituir parte 
da avaliação de equivalência empreendida pela Comissão.

Alteração 572
Corien Wortmann-Kool
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Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-A. A empresa de investimento deve 
dispor de um procedimento de aprovação 
de produtos e tomar todas as medidas 
operacionais e processuais necessárias 
para implementar esse procedimento. 
Antes de os produtos de investimento e 
instrumentos financeiros serem colocados 
ou distribuídos no mercado, esses 
produtos e instrumentos necessitam de 
aprovação segundo o procedimento de 
aprovação de produtos estabelecido. 
Todos os riscos relevantes têm de ser 
cuidadosamente avaliados e os produtos 
apenas podem ser introduzidos ou 
distribuídos quando tal for do interesse de 
um grupo-alvo de clientes. O 
procedimento de aprovação de produtos é 
revisto anualmente. A empresa de 
investimento deve poder apresentar em 
qualquer momento à autoridade 
competente uma atualização e uma 
descrição pormenorizada da natureza e 
detalhes do seu procedimento de 
aprovação de produtos.

Or. en

Alteração 573
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Criadores de mercado

Os criadores de mercado, na aceção do 
artigo 4.°, n.° 6, devem fornecer 
regularmente cotações que sejam 
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razoáveis e ligadas ao mercado. Devem 
permanecer em funcionamento contínuo 
durante o horário de negociação do 
mercado regulamentado ou MTF ao qual 
transmite ordens ou com base nos 
sistemas de execução através dos quais 
executa as transações.

Or. en

Justificação

As disposições relativas ao papel, atividades e obrigações dos criadores de mercado devem 
ser claramente indicadas num artigo. Os criadores de mercado devem prover liquidez em 
quaisquer que sejam as condições do mercado.

Alteração 574
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma empresa de investimento que opera 
o sistema de negociação algorítmica deve 
dispor de sistemas e controlos de risco 
eficazes para assegurar que os seus 
sistemas de negociação têm a resistência e 
a capacidade suficiente, estão sujeitos a 
limiares e limites de negociação adequados 
e impedem o envio de ordens erradas ou 
impedem o sistema de funcionar de modo 
que possa criar ou contribuir para uma 
perturbação do mercado. Essa empresa 
deve também dispor de sistemas e 
controlos de risco eficazes, a fim de 
assegurar que os sistemas de negociação 
não possam ser utilizados para qualquer 
objetivo contrário ao disposto no 
Regulamento (UE) n.º [Regulamento sobre 
o abuso de mercado] ou às regras de uma 
plataforma de negociação a que esteja 
ligada. A empresa deve dispor ainda de 
planos de continuidade eficazes para fazer 

1. Uma empresa de investimento que opera 
o sistema de negociação algorítmica, 
incluindo estratégias de negociação de 
alta frequência deve dispor de sistemas e 
controlos de risco eficazes, 
proporcionados à atividade em que opera, 
para assegurar que os seus sistemas de 
negociação têm a resistência e a 
capacidade suficiente, estão sujeitos a 
limiares e limites de negociação adequados 
e impedem o envio de ordens erradas ou 
impedem o sistema de funcionar de modo a 
criar ou contribuir para uma perturbação do 
mercado. Essa empresa deve também 
dispor de sistemas e controlos de risco 
eficazes, a fim de assegurar que os 
sistemas de negociação não possam ser 
utilizados para qualquer objetivo contrário 
ao disposto no Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] 
ou às regras de uma plataforma de 
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face a qualquer falha imprevista dos seus 
sistemas de negociação e assegurar que os 
seus sistemas estão plenamente testados e 
são devidamente acompanhados, por forma 
a garantir a satisfação dos requisitos 
constantes do presente número.

negociação a que esteja ligada. A empresa 
deve dispor ainda de planos de 
continuidade eficazes e proporcionados 
para fazer face a qualquer falha imprevista 
dos seus sistemas de negociação e 
assegurar que os seus sistemas estão 
plenamente testados e são devidamente 
acompanhados, por forma a garantir a 
satisfação dos requisitos constantes do 
presente número.

Or. en

Justificação

É necessário um nível de proporcionalidade para as pequenas empresas que operam com 
algoritmos, mas apenas de execução muito simples.

Alteração 575
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma empresa de investimento que opera 
o sistema de negociação algorítmica deve 
dispor de sistemas e controlos de risco 
eficazes para assegurar que os seus 
sistemas de negociação têm a resistência e 
a capacidade suficiente, estão sujeitos a 
limiares e limites de negociação adequados 
e impedem o envio de ordens erradas ou 
impedem o sistema de funcionar de modo 
que possa criar ou contribuir para uma 
perturbação do mercado. Essa empresa 
deve também dispor de sistemas e 
controlos de risco eficazes, a fim de 
assegurar que os sistemas de negociação 
não possam ser utilizados para qualquer 
objetivo contrário ao disposto no 
Regulamento (UE) n.º [Regulamento sobre 
o abuso de mercado] ou às regras de uma 

1. Uma empresa de investimento que opera 
o sistema de negociação algorítmica deve 
dispor de sistemas e controlos de risco 
eficazes para assegurar que os seus 
sistemas de negociação têm a resistência e 
a capacidade suficiente, estão sujeitos a 
limiares e limites de negociação adequados 
e tomar as medidas adequadas para o 
envio de ordens erradas ou impedem o 
sistema de funcionar de modo que possa 
criar ou contribuir para uma perturbação do 
mercado. Essa empresa deve também 
dispor de sistemas e controlos de risco 
eficazes, a fim de assegurar que os 
sistemas de negociação sejam utilizados 
em conformidade com o disposto no 
Regulamento (UE) n.º [Regulamento sobre 
o abuso de mercado] ou às regras de uma 
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plataforma de negociação a que esteja 
ligada. A empresa deve dispor ainda de 
planos de continuidade eficazes para fazer 
face a qualquer falha imprevista dos seus 
sistemas de negociação e assegurar que os 
seus sistemas estão plenamente testados e 
são devidamente acompanhados, por forma 
a garantir a satisfação dos requisitos 
constantes do presente número.

plataforma de negociação a que esteja 
ligada. A empresa deve dispor ainda de 
planos de continuidade eficazes para fazer 
face a qualquer falha imprevista dos seus 
sistemas de negociação e assegurar que os 
seus sistemas estão plenamente testados e 
são devidamente acompanhados, por forma 
a garantir a satisfação dos requisitos 
constantes do presente número.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma clarificação técnica relativa à transmissão de ordens erradas e à aplicação 
da legislação (não é possível garantir a prevenção do envio de ordens erradas ou do abuso 
de mercado). A alteração clarifica que devem ser concebidos sistemas e controlos para 
detetar e evitar o envio de ordens erradas e abusos de mercado, quando for possível fazê-lo.

Alteração 576
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As empresas de investimento 
solicitam autorização num mercado 
regulamentado, MTF ou OTF quando 
pretenderem conectar sistemas de 
negociação automatizada novos ou 
modificados aos sistemas desse mercado.
O sistema novo ou modificado não pode 
ser implantado para negociação num 
mercado regulamentado, MTF ou OTF 
enquanto o operador de mercado não 
apresentar uma aprovação por escrito nos 
termos do artigo 51.°, n.° 3, alínea a).

Or. en
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Alteração 577
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Uma empresa de investimento que 
efetue negociações algorítmicas deve ser 
sujeita a um procedimento de negociação 
separado pelo qual tem que mostrar, de 
forma clara e compreensível, que 
benefícios para a economia resultam 
globalmente das suas atividades, e que 
dessas atividades não resultam efeitos 
negativos, como a volatilidade, que 
ponham em risco a estabilidade do 
mercado financeiro, nem efeitos de 
distorção de preços. Se tal não for 
provado de forma clara e compreensível, 
não deve ser dada autorização a essa 
empresa de investimento. A Comissão 
Europeia elabora uma proposta de lista 
dos possíveis efeitos macroeconómicos 
positivos e negativos da negociação por 
via algorítmica.

Or. en

Alteração 578
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Uma empresa de investimento que 
comece a efetuar negociações 
algorítmicas tem que apresentar 
prontamente à autoridade competente, a 
pedido desta última, informações sobre os 
seus algoritmos, incluindo o código de 
origem, assim como documentação 



PE489.464v01-00 130/176 AM\901764PT.doc

PT

relativa aos sistemas e controlos de risco 
referidos no n.° 1.
A empresa tem de assegurar também que 
pode apresentar prontamente, a pedido de 
uma plataforma de negociação ou da 
autoridade competente, um registo 
pormenorizado das suas atividades diárias 
de cotação e negociação.

Or. en

Justificação

Alteração baseada em recomendações da FinaceWatch.

Alteração 579
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A negociação de alta frequência é 
proibida.

Or. en

Justificação

Há sérias dúvidas quanto à utilização económica da negociação de alta frequência, tal como 
definida na alteração 43 do relator. A negociação por arbitragem tem méritos da negociação 
de alta frequência e ocorre desde há séculos; apenas demora um pouco mais de tempo. Por 
outro lado, a HTF é altamente propensa a abusos de mercado e provocou frequentemente 
prejuízos económicos, e.g., aquando do “Flash Crash” de 2010.

Alteração 580
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Uma empresa de investimento que opera 
o sistema de negociação algorítmica deve 
fornecer, pelo menos anualmente, à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem uma descrição da natureza das 
suas estratégias de negociação algorítmica, 
informações pormenorizadas sobre os 
parâmetros da negociação ou limites a que 
o sistema está sujeito, sobre os principais 
controlos em matéria de conformidade e de 
risco que aplica para garantir a satisfação 
das condições previstas no n.º 1 e 
informações sobre os testes realizados aos 
seus sistemas. As autoridades competentes 
podem, a qualquer momento, solicitar a 
uma empresa de investimento informações 
complementares sobre o seu sistema de 
negociação algorítmica e os sistemas 
utilizados para essa negociação.

2. Uma empresa de investimento que opera 
o sistema de negociação algorítmica deve, 
em qualquer momento, pelo menos 
anualmente, e por sua própria iniciativa, 
fornecer à autoridade competente do 
Estado-Membro de origem uma descrição 
atualizada e pormenorizada da natureza 
das suas estratégias de negociação 
algorítmica, informações pormenorizadas 
sobre os parâmetros da negociação ou 
limites a que o sistema está sujeito, sobre 
os principais controlos em matéria de 
conformidade e de risco que aplica para 
garantir a satisfação das condições 
previstas no n.º 1 e informações sobre os 
testes realizados aos seus sistemas. A 
empresa de investimento toma disposições 
para a manutenção de registos relativos 
às matérias supramencionadas e assegura 
que estas sejam suficientes para permitir 
à autoridade competente monitorizar o 
cumprimento dos requisitos da presente 
diretiva, do MiFIR], e do [MAR]. As 
autoridades competentes podem, a 
qualquer momento, solicitar a uma 
empresa de investimento as informações 
anteriormente referidas, bem como 
informações complementares sobre o seu 
sistema de negociação algorítmica e os 
sistemas utilizados para essa negociação.

Or. en

Alteração 581
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma empresa de investimento que opera 2. Uma empresa de investimento que opera 
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o sistema de negociação algorítmica deve 
fornecer, pelo menos anualmente, à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem uma descrição da natureza das 
suas estratégias de negociação 
algorítmica, informações pormenorizadas 
sobre os parâmetros da negociação ou 
limites a que o sistema está sujeito, sobre 
os principais controlos em matéria de 
conformidade e de risco que aplica para 
garantir a satisfação das condições 
previstas no n.º 1 e informações sobre os 
testes realizados aos seus sistemas. As 
autoridades competentes podem, a 
qualquer momento, solicitar a uma 
empresa de investimento informações 
complementares sobre o seu sistema de 
negociação algorítmica e os sistemas 
utilizados para essa negociação.

uma estratégia de negociação de alta 
frequência deve fornecer, pelo menos 
anualmente, e em qualquer momento, à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem uma descrição da natureza das 
suas estratégias, informações 
pormenorizadas sobre os parâmetros da 
negociação ou limites a que o sistema está 
sujeito, sobre os principais controlos em 
matéria de conformidade e de risco que 
aplica para garantir a satisfação das 
condições previstas no n.º 1 e informações 
sobre os testes realizados aos seus 
sistemas. As autoridades competentes 
podem, a qualquer momento, solicitar a 
uma empresa de investimento informações 
complementares sobre o seu sistema de 
negociação algorítmica e os sistemas 
utilizados para essa negociação.

Or. en

Justificação

O requisito deve consistir em apresentar um relatório sobre algoritmos à sua autoridade 
competente de origem, a pedido desta última.

Alteração 582
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma empresa de investimento que opera 
o sistema de negociação algorítmica deve 
fornecer, pelo menos anualmente, à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem uma descrição da natureza das 
suas estratégias de negociação algorítmica, 
informações pormenorizadas sobre os 
parâmetros da negociação ou limites a que 
o sistema está sujeito, sobre os principais 
controlos em matéria de conformidade e de 

2. Uma empresa de investimento que opera 
o sistema de negociação algorítmica deve 
fornecer, pelo menos anualmente, à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem uma descrição da natureza das 
suas estratégias de negociação algorítmica, 
informações pormenorizadas sobre os 
parâmetros da negociação ou limites a que 
o sistema está sujeito, sobre os principais 
controlos em matéria de conformidade e de 
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risco que aplica para garantir a satisfação 
das condições previstas no n.º 1 e 
informações sobre os testes realizados aos 
seus sistemas. As autoridades competentes 
podem, a qualquer momento, solicitar a 
uma empresa de investimento informações 
complementares sobre o seu sistema de 
negociação algorítmica e os sistemas 
utilizados para essa negociação.

risco que aplica para garantir a satisfação 
das condições previstas no n.º 1 e 
informações sobre os testes realizados aos 
seus sistemas. Uma empresa de 
investimento tem que, a qualquer 
momento, e a pedido de uma autoridade 
competente, apresentar a esta última 
informações complementares sobre o seu 
sistema de negociação algorítmica e os 
sistemas utilizados para essa negociação.

Or. en

Justificação

O artigo 17.°, n.° 2, da MiFID proposta deve assegurar que a empresa de investimento 
apresente à autoridade competente quaisquer informações complementares solicitadas. 
(Sugestão do BCE)

Alteração 583
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma empresa de investimento que opera 
o sistema de negociação algorítmica deve 
fornecer, pelo menos anualmente, à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem uma descrição da natureza das 
suas estratégias de negociação algorítmica, 
informações pormenorizadas sobre os 
parâmetros da negociação ou limites a que 
o sistema está sujeito, sobre os principais 
controlos em matéria de conformidade e de 
risco que aplica para garantir a satisfação 
das condições previstas no n.º 1 e 
informações sobre os testes realizados aos 
seus sistemas. As autoridades competentes 
podem, a qualquer momento, solicitar a 
uma empresa de investimento informações 
complementares sobre o seu sistema de 
negociação algorítmica e os sistemas 

2. Uma empresa de investimento que opera 
o sistema de negociação algorítmica ou 
uma estratégia de negociação de alta 
frequência deve fornecer à autoridade 
competente do Estado-Membro de origem, 
pelo menos anualmente, a pedido desta 
última, a partir da autorização inicial, ou 
pelo menos anualmente, assim como 
quando ocorrerem modificações da sua 
estratégia de negociação, uma descrição 
da natureza das suas estratégias de 
negociação algorítmica, informações 
pormenorizadas sobre os parâmetros da 
negociação ou limites a que o sistema está 
sujeito, sobre os principais controlos em 
matéria de conformidade e de risco que 
aplica para garantir a satisfação das 
condições previstas no n.º 1 e informações 
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utilizados para essa negociação. sobre os testes realizados aos seus 
sistemas. As autoridades competentes 
podem, a qualquer momento, solicitar a 
uma empresa de investimento informações 
complementares sobre o seu sistema de 
negociação algorítmica e os sistemas 
utilizados para essa negociação.

Or. en

Justificação

Algumas empresas alteram os seus algoritmos regularmente, pelo que o envio anual de 
descrições às autoridades competentes pode não ser suficiente para conhecer 
verdadeiramente as suas estratégias. Esta obrigação deve, portanto, ser alargada a todas as 
alterações materiais da estratégia do algoritmo.

Alteração 584
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma empresa de investimento que opera 
o sistema de negociação algorítmica deve 
fornecer, pelo menos anualmente, à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem uma descrição da natureza das 
suas estratégias de negociação algorítmica, 
informações pormenorizadas sobre os 
parâmetros da negociação ou limites a que 
o sistema está sujeito, sobre os principais 
controlos em matéria de conformidade e de 
risco que aplica para garantir a satisfação 
das condições previstas no n.º 1 e 
informações sobre os testes realizados aos 
seus sistemas. As autoridades competentes 
podem, a qualquer momento, solicitar a 
uma empresa de investimento informações 
complementares sobre o seu sistema de 
negociação algorítmica e os sistemas 
utilizados para essa negociação.

2. Uma empresa de investimento que opera 
o sistema de negociação algorítmica deve 
fornecer, pelo menos anualmente, à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem uma descrição da natureza das 
suas estratégias de negociação algorítmica, 
informações pormenorizadas sobre os 
parâmetros da negociação ou limites a que 
o sistema está sujeito, sobre os principais 
controlos em matéria de conformidade e de 
risco que aplica para garantir a satisfação 
das condições previstas no n.º 1 e 
informações sobre os testes realizados aos 
seus sistemas. Uma empresa de 
investimento tem que, a qualquer 
momento, e a pedido de uma autoridade 
competente, apresentar a esta última 
informações complementares sobre o seu 
sistema de negociação algorítmica e os 
sistemas utilizados para essa negociação.
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Or. en

Justificação

O artigo 17.°, n.° 2, da MiFID proposta deve assegurar que a empresa de investimento 
apresente à autoridade competente quaisquer informações complementares solicitadas.

Alteração 585
Gay Mitchell

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma empresa de investimento que opera 
o sistema de negociação algorítmica deve 
fornecer, pelo menos anualmente, à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem uma descrição da natureza das 
suas estratégias de negociação algorítmica, 
informações pormenorizadas sobre os 
parâmetros da negociação ou limites a que 
o sistema está sujeito, sobre os principais 
controlos em matéria de conformidade e de 
risco que aplica para garantir a satisfação 
das condições previstas no n.º 1 e 
informações sobre os testes realizados aos 
seus sistemas. As autoridades competentes 
podem, a qualquer momento, solicitar a 
uma empresa de investimento informações 
complementares sobre o seu sistema de 
negociação algorítmica e os sistemas 
utilizados para essa negociação.

2. Uma empresa de investimento que opera 
o sistema de negociação algorítmica deve 
fornecer à autoridade competente do 
Estado-Membro de origem, anualmente, 
ou quando solicitado por esta última, uma 
descrição da natureza das suas estratégias 
de negociação algorítmica, informações 
pormenorizadas sobre os parâmetros da 
negociação ou limites a que o sistema está 
sujeito, sobre os principais controlos em 
matéria de conformidade e de risco que 
aplica para garantir a satisfação das 
condições previstas no n.º 1 e informações 
sobre os testes realizados aos seus 
sistemas. As autoridades competentes 
podem, a qualquer momento, solicitar a 
uma empresa de investimento informações 
complementares sobre o seu sistema de 
negociação algorítmica e os sistemas 
utilizados para essa negociação.

Or. en

Alteração 586
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Uma empresa de investimento que opera 
o sistema de negociação algorítmica deve 
fornecer, pelo menos anualmente, à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem uma descrição da natureza das 
suas estratégias de negociação algorítmica, 
informações pormenorizadas sobre os 
parâmetros da negociação ou limites a que 
o sistema está sujeito, sobre os principais 
controlos em matéria de conformidade e de 
risco que aplica para garantir a satisfação 
das condições previstas no n.º 1 e 
informações sobre os testes realizados aos 
seus sistemas. As autoridades competentes 
podem, a qualquer momento, solicitar a 
uma empresa de investimento informações 
complementares sobre o seu sistema de 
negociação algorítmica e os sistemas 
utilizados para essa negociação.

2. Uma empresa de investimento que opera 
o sistema de negociação algorítmica deve 
fornecer, pelo menos anualmente, à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem uma descrição da natureza das 
suas estratégias de negociação algorítmica, 
informações pormenorizadas sobre os 
parâmetros da negociação ou limites a que 
o sistema está sujeito, sobre os principais 
controlos em matéria de conformidade e de 
risco que aplica para garantir a satisfação 
das condições previstas no n.º 1 e 
informações sobre os testes realizados aos 
seus sistemas. As autoridades competentes 
podem, a qualquer momento, solicitar a 
uma empresa de investimento informações 
complementares sobre o seu sistema de 
negociação algorítmica e os sistemas 
utilizados para essa negociação, incluindo 
o código de origem dos seus algoritmos.

Or. en

Alteração 587
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Uma empresa de investimento que 
execute uma estratégia de negociação de 
alta frequência tem que apresentar 
diariamente à sua autoridade competente 
de origem a pista de auditoria bruta das 
atividades de cotação e de negociação 
realizadas em qualquer mercado 
regulamentado ou MTF.

Or. en
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Justificação

A pista de auditoria bruta das atividades de cotação e negociação de um algoritmo HFT 
constitui um instrumento de mercado no conjunto das plataformas de negociação. A 
supervisão cruzada dos mercados é atualmente inexistente. Esta pista de auditoria permite 
também aos reguladores compreenderem melhor os padrões de negociação HFT e o seu 
muito elevado rácio de ordens/transações em particular.

Alteração 588
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Uma empresa de investimento que 
execute uma estratégia de negociação de 
alta frequência tem que conservar, de 
forma aprovada, a pista de auditoria bruta 
de todas as atividades em todas as 
plataformas de negociação e 
disponibilizar os respetivos dados à 
autoridade nacional competente, a pedido 
desta última.

Or. en

Justificação

Desde o ”Flash Crash”, o debate nos EUA tem-se centrado sobre a necessidade de 
reconstituir uma pista de auditoria consolidada do mercado, a fim de avaliar inteiramente a 
sequência exata dos eventos que levaram às condições anormais do mercado que ocorreram. 
Enquanto que a recolha destes dados a nível central impõe um ónus tecnológico enorme e 
dispendioso às autoridades públicas, as empresas individuais devem poder manter os seus 
próprios dados, de forma a que, se for necessário que as autoridades competentes 
reconstituam os eventos de mercado, estas possam fazê-lo.

Alteração 589
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.° 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Uma empresa de investimento que 
executa estratégias de negociação de alta 
frequência tem que apresentar à 
autoridade competente a pista de 
auditoria bruta das suas atividades de 
cotação e negociação. A AEVMM elabora 
normas técnicas vinculativas para definir 
os dados a apresentar e o respetivo 
formato.

Or. en

Alteração 590
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.° 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A AEVMM elabora um projeto de 
normas técnicas de regulamentação para 
definir os dados e apresentar o respetivo 
formato, tal como referidos no n.° 2-A, a 
fim de permitir a consolidação da pista de 
auditoria no conjunto dos 
Estados-Membros.
A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até […]*.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.
______________
* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en
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Justificação

A regulamentação eficiente dos mercados globais de hoje exige a consolidação dos dados de 
negociação de alta frequência a nível internacional.

Alteração 591
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As estratégias do sistema de negociação 
algorítmica devem funcionar de forma 
contínua durante o horário de 
funcionamento da plataforma de 
negociação à qual transmite ordens ou com 
base nos sistemas de execução através dos 
quais executa as transações. Os parâmetros 
de negociação ou os limites das estratégias 
do sistema de negociação algorítmica 
devem assegurar que as estratégias 
comuniquem as cotações firmes e 
competitivas, com o objetivo de 
proporcionar a todo o momento a estas 
plataformas de negociação liquidez numa 
base periódica e contínua, 
independentemente das condições de 
mercado prevalecentes.

3. As empresas de investimento que 
executam negociações algorítmicas devem 
assegurar que cada estratégia de 
negociação algorítmica de alta frequência 
que opera funcione de forma contínua 
durante o horário de funcionamento da 
plataforma de negociação à qual transmite 
ordens ou com base nos sistemas de 
execução através dos quais executa as 
transações. Os parâmetros de transação ou 
os limites das estratégias de negociação 
algorítmica devem assegurar que as 
estratégias de negociação algorítmica de 
alta frequência comuniquem as cotações 
firmes, competitivas e conformes com o 
seu comportamento de negociação 
ordinário, com o objetivo de proporcionar 
a todo o momento a estas plataformas de 
negociação liquidez numa base periódica e 
contínua.

Em circunstâncias excecionais, se tal 
infringir os controlos de risco 
estabelecidos nos termos do n.° 1, a 
empresa de investimento pode retirar-se 
do mercado. A AEVMM elabora 
orientações que especificam os tipos de 
condições que justificam essa retirada, 
para que as plataformas de investimento 
as integrem nas suas regras de 
funcionamento. 
Caso uma empresa de investimento se 
retire do mercado nos termos do presente 
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número, esta deve informar 
imediatamente a plataforma de 
investimento e a autoridade competente.

Or. en

Justificação

Trata-se de dar sequência a uma sugestão constante no documento oficioso da Comissão 
sobre HFT, no sentido de que há circunstâncias em que os controlos de risco de uma empresa 
de investimento devem ser obrigados a suspender a emissão em contínuo de cotações. Porém, 
a entidade mais bem colocada para monitorizar esta situação é a plataforma de negociação, 
através das suas regras de criação/prestação de liquidez, em coordenação com a autoridade 
competente. As orientações da AEVMM devem estabelecer parâmetros, mas as plataformas 
de negociação estão mais bem colocadas para saber o que é realmente benéfico em termos de 
estabilização do mercado quando ocorrem circunstâncias excecionais.

Alteração 592
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As estratégias do sistema de negociação 
algorítmica devem funcionar de forma 
contínua durante o horário de 
funcionamento da plataforma de 
negociação à qual transmite ordens ou com 
base nos sistemas de execução através dos 
quais executa as transações. Os parâmetros 
de negociação ou os limites das estratégias 
do sistema de negociação algorítmica 
devem assegurar que as estratégias 
comuniquem as cotações firmes e 
competitivas, com o objetivo de 
proporcionar a todo o momento a estas 
plataformas de negociação liquidez numa 
base periódica e contínua, 
independentemente das condições de 
mercado prevalecentes.

3. As empresas de investimento que 
executam negociações algorítmicas devem 
assegurar que cada estratégia de 
negociação algorítmica de alta frequência 
que opera funcione de forma contínua 
durante o horário de funcionamento da 
plataforma de negociação à qual transmite 
ordens ou com base nos sistemas de 
execução através dos quais executa as 
transações. Os parâmetros de transação ou 
os limites das estratégias de negociação 
algorítmica devem assegurar que as 
estratégias de negociação algorítmica de 
alta frequência comuniquem as cotações 
firmes, competitivas e conformes com o 
seu comportamento de negociação 
ordinário, com o objetivo de proporcionar 
a todo o momento a estas plataformas de 
negociação liquidez numa base periódica e 
contínua, exceto em circunstâncias 
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excecionais, especificadas pela Comissão 
em atos delegados, nos termos do artigo 
94.°, quando tal infringir os controlos de 
risco estabelecidos nos termos do n.° 1.

A empresa de investimento solicita à sua 
autoridade competente autorização para 
não cumprir a obrigação estabelecida no 
primeiro parágrafo. A autoridade 
competente avalia, num prazo de 24 
horas, se as circunstâncias excecionais 
especificadas no ato delegado adotado nos 
termos do primeiro parágrafo estão 
cumpridas e toma uma decisão. Caso a 
decisão permita à empresa de 
investimento não cumprir a obrigação 
estabelecida no primeiro parágrafo, a 
autoridade competente notifica a 
AEVMM dessa decisão. A AEVMM 
informa imediatamente as autoridades 
competentes dos outros 
Estados-Membros. Se uma autoridade 
competente discordar da decisão tomada 
por outra autoridade competente 
relativamente a uma empresa de 
investimento que preste serviços no seu 
território, a AEVMM pode assistir essas 
autoridades na procura de um acordo nos 
termos do artigo 19.° do Regulamento 
(UE) n.° 1095/2010. A conciliação terá 
que ser concluída num prazo de 2 dias. Se 
as autoridades competentes em questão 
não chegarem a acordo durante a fase de 
conciliação, a AEVMM pode tomar uma 
decisão ao abrigo do artigo 19.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010. A 
decisão tem que ser tomada num prazo de 
2 dias.

Or. en

Justificação

Alteração inspirada pelo documento oficioso da Comissão Europeia.
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Alteração 593
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As estratégias do sistema de negociação 
algorítmica devem funcionar de forma 
contínua durante o horário de 
funcionamento da plataforma de 
negociação à qual transmite ordens ou com 
base nos sistemas de execução através dos 
quais executa as transações. Os parâmetros 
de negociação ou os limites das estratégias 
do sistema de negociação algorítmica 
devem assegurar que as estratégias 
comuniquem as cotações firmes e 
competitivas, com o objetivo de 
proporcionar a todo o momento a estas 
plataformas de negociação liquidez numa 
base periódica e contínua, 
independentemente das condições de 
mercado prevalecentes.

3. Uma empresa de investimento que 
participe num sistema de criação de 
mercado proposto por uma plataforma de 
negociação tem que subscrever um acordo 
vinculativo por escrito entre a empresa e a 
plataforma de negociação sobre as 
obrigações essenciais que decorrem da 
participação no sistema de criação de 
mercado e aderir aos termos e condições 
desse sistema, incluindo, não 
exaustivamente, os requisitos relativos à 
provisão de liquidez e às condições de 
mercado prevalecentes. A empresa de 
investimento tem que estabelecer sistemas 
e controlos de risco eficientes para 
assegurar que pode cumprir as obrigações 
do acordo vinculativo em qualquer 
momento. Toda a estratégia de negociação 
algorítmica estabelecida pela empresa de 
investimento para participar num sistema 
de criação de mercado deve funcionar de 
forma contínua durante o horário de 
funcionamento da plataforma de 
negociação à qual transmite ordens ou com 
base nos sistemas de execução através dos 
quais executa as transações, exceto se de 
outro modo for disposto no acordo escrito 
vinculativo. Os parâmetros de negociação 
ou os limites das estratégias do sistema de 
negociação algorítmica devem assegurar 
que as estratégias comuniquem as cotações 
firmes e competitivas, com o objetivo de 
proporcionar a estas plataformas de 
negociação liquidez durante uma 
proporção mínima de horas contínuas de 
negociação, tendo em conta as condições, 
regras e regulamentos de mercado 
prevalecentes.

Or. en



AM\901764PT.doc 143/176 PE489.464v01-00

PT

Justificação

Esta formulação deve ser articulada com as alterações Wortmann-Kool ao artigo 51.°, n.° 1, 
alínea a) (nova), e ao artigo 51.°, n.° 7.

Alteração 594
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As estratégias do sistema de negociação 
algorítmica devem funcionar de forma 
contínua durante o horário de 
funcionamento da plataforma de 
negociação à qual transmite ordens ou com 
base nos sistemas de execução através dos 
quais executa as transações. Os parâmetros 
de negociação ou os limites das 
estratégias do sistema de negociação 
algorítmica devem assegurar que as 
estratégias comuniquem as cotações 
firmes e competitivas, com o objetivo de 
proporcionar a todo o momento a estas 
plataformas de negociação liquidez numa 
base periódica e contínua, 
independentemente das condições de 
mercado prevalecentes.

3. As estratégias de negociação de alta 
frequência que satisfazem as condições 
previstas no artigo 4.°, n.° 30-B, devem, 
tanto quanto especificado pela AEVMM e 
necessário para assegurar um 
funcionamento bem ordenado dos 
mercados, ter capacidade para poder 
operar de forma contínua durante o horário 
de funcionamento da plataforma de 
negociação à qual transmite ordens ou com 
base nos sistemas de execução através dos 
quais executa as transações. As empresas 
que utilizam estratégias de criação de 
mercado têm que cumprir os requisitos 
específicos determinados pelas 
plataformas de negociação, em consulta 
com as autoridades competentes, tendo 
em vista a liquidez na plataforma de 
negociação em questão e a preservação da 
confiança dos investidores no mercado.

Or. en

Justificação

A prestação de serviços de criação de mercado apenas pode ser pedida às empresas de 
investimento que têm uma estratégia de criação de mercado. As orientações da AEVMM 
sobre sistemas e controlos num ambiente de negociação não automatizado relativas a esta 
questão devem ser tidas em conta através de normas técnicas. O presente articulado permite 
que a AEVMM/plataformas de negociação calibrem adequadamente a aplicação dos 
requisitos do artigo 17.°, n.° 3, tanto no que diz respeito a saber quais os requisitos relativos 
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às HFT que são aplicáveis, como em termos de severidade dos requisitos.

Alteração 595
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As estratégias do sistema de negociação 
algorítmica devem funcionar de forma 
contínua durante o horário de 
funcionamento da plataforma de 
negociação à qual transmite ordens ou com 
base nos sistemas de execução através dos 
quais executa as transações. Os parâmetros 
de negociação ou os limites das estratégias 
do sistema de negociação algorítmica 
devem assegurar que as estratégias 
comuniquem as cotações firmes e 
competitivas, com o objetivo de 
proporcionar a todo o momento a estas 
plataformas de negociação liquidez numa 
base periódica e contínua, 
independentemente das condições de 
mercado prevalecentes.

3. Uma empresa de investimento que 
execute negociações algorítmicas tem que, 
para cada transação algorítmica de alta 
frequência executada funcionar de forma 
contínua durante o horário de 
funcionamento da plataforma de 
negociação à qual transmite ordens ou com 
base nos sistemas de execução através dos 
quais executa as transações. Os parâmetros 
de negociação ou os limites das estratégias 
de negociação de alta frequência devem 
assegurar que as estratégias comuniquem a 
todo o momento as cotações firmes e 
competitivas, com o objetivo de 
proporcionar a estas plataformas de 
negociação liquidez numa base periódica e 
contínua, independentemente das 
condições de mercado prevalecentes.

Or. en

Justificação

Dado que muitos algoritmos não se destinam a gerar lucros independentemente dos 
movimentos de cotações, a exigência não é adequada para criadores de mercado. No entanto, 
esta obrigação é conveniente para HFT e atenua o risco de estes atores retirarem liquidez 
precisamente quando os mercados mais dela carecem. É também importante assegurar que 
as empresas HFT publiquem cotações realistas continuamente.

Alteração 596
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As estratégias do sistema de negociação 
algorítmica devem funcionar de forma 
contínua durante o horário de 
funcionamento da plataforma de 
negociação à qual transmite ordens ou com 
base nos sistemas de execução através dos 
quais executa as transações. Os parâmetros 
de negociação ou os limites das estratégias 
do sistema de negociação algorítmica 
devem assegurar que as estratégias 
comuniquem as cotações firmes e 
competitivas, com o objetivo de 
proporcionar a todo o momento a estas 
plataformas de negociação liquidez numa 
base periódica e contínua, 
independentemente das condições de 
mercado prevalecentes.

3. Se uma empresa de investimento adotar 
estratégias que satisfaçam as condições 
previstas na artigo 4.º, n.º 6, essas 
estratégias devem funcionar de forma tão 
contínua quanto possível durante o horário 
de funcionamento da plataforma de 
negociação à qual transmite ordens ou com 
base no sistema de execução através dos 
quais executa as transações. A estratégia 
de negociação dessa empresa deve 
assegurar que esta última comunique de 
forma contínua as cotações firmes e 
competitivas, com o objetivo de 
proporcionar a todo o momento a estas 
plataformas de negociação liquidez numa 
base periódica e contínua.

Or. en

Alteração 597
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A AEVMM elabora projetos de 
normas técnicas de execução, 
nomeadamente em caso de stress do 
mercado. 
É atribuída à Comissão competência para 
adotar as normas técnicas de execução a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos do artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º 1095/2010. 
A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
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até […]*.
________________
* JO, inserir a data: … 

Or. en

Justificação

As orientações da AEVMM sobre sistemas e controlos de negociação num ambiente 
automatizado referidas no artigo 17.°, n.° 3, e a severidade das obrigações impostas a certas 
estratégias HFT devem ser tidas em conta através de normas técnicas.

Alteração 598
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Uma empresa de investimento que 
executa uma estratégia de negociação de 
alta frequência tem que assegurar que 
todas as posições em instrumentos 
financeiros ou vendidas são mantidas 
durante 30 segundos, pelo menos.

Or. en

Alteração 599
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.° 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. As plataformas de negociação têm 
que ter capacidade de impor alterações 
aos seus membros ou participantes, a fim 
de manter a nível elevado o rácio 
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transações/ordens, evitando o risco de 
prejudicar o bom funcionamento do 
mercado.

Or. en

Justificação

As alterações complementares têm-se mostrado eficazes para manter o rácio 
transações/ordens a um nível elevado, assegurando o bom funcionamento do mercado em 
questão.

Alteração 600
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma empresa de investimento que 
proporcione o acesso eletrónico direto a 
uma plataforma de negociação deve dispor 
de sistemas e controlos eficazes que 
assegurem a realização de uma avaliação e 
análise corretas da aptidão das pessoas que 
utilizam o serviço, que as pessoas que 
utilizam o serviço estão impedidas de 
ultrapassar limiares de crédito e de 
negociação preestabelecidos e adequados, 
que a negociação por pessoas que utilizam 
o serviço é devidamente acompanhada e 
que os controlos de risco adequados 
impedem que a negociação seja suscetível 
de criar riscos para a própria empresa de 
investimento ou de criar ou contribuir 
para perturbações no mercado ou ser 
contrário ao disposto no Regulamento 
(UE) n.º [Regulamento sobre o abuso de 
mercado] ou às regras da plataforma de 
negociação. A empresa de investimento 
deve garantir que existe um acordo escrito 
vinculativo entre a empresa e a pessoa 
relativamente aos direitos e obrigações 

4. Uma empresa de investimento que 
proporcione o acesso eletrónico direto ou 
acesso patrocinado a uma plataforma de 
negociação deve dispor de sistemas e 
controlos eficazes que assegurem a 
realização de uma avaliação e análise 
corretas da aptidão das pessoas que 
utilizam o serviço, que as pessoas que 
utilizam o serviço estão impedidas de 
ultrapassar limiares de crédito e de 
negociação preestabelecidos e adequados, 
que a negociação por pessoas que utilizam 
o serviço é devidamente acompanhada e 
que são aplicados os controlos de risco 
adequados, previstos no Regulamento (UE) 
n.º [Regulamento sobre o abuso de 
mercado] ou às regras da plataforma de 
negociação. A empresa de investimento 
deve garantir que existe um acordo escrito 
vinculativo entre a empresa e a pessoa 
relativamente aos direitos e obrigações 
fundamentais resultantes da prestação do 
serviço e, ao abrigo do acordo, que a 
responsabilidade por assegurar que a 
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fundamentais resultantes da prestação do 
serviço e que, ao abrigo do acordo, a 
empresa mantém a responsabilidade por 
assegurar que a negociação baseada nesse 
serviço está em conformidade com os 
requisitos da presente diretiva, do 
Regulamento (UE) n.º [Regulamento sobre 
o abuso de mercado] e das regras da 
plataforma de negociação.

negociação baseada nesse serviço é clara e 
está em conformidade com os requisitos da 
presente diretiva, do Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] e 
das regras da plataforma de negociação. As 
empresas de investimento não devem 
proporcionar acesso patrocinado “livre” 
ou “não filtrado” a uma plataforma de 
negociação.

Or. en

Justificação

A presente redação é sugerida para garantir que qualquer empresa de investimento que 
ofereça DEA ou acesso patrocinado disponha de controlos de pré-negociação e dos 
requisitos organizacionais para promover negociações leais e bem ordenadas num ambiente 
de negociação automatizada, incluindo a recusa pré-programada e automática de ordens 
fora de certos parâmetros. Esta disposição é conforme com as orientações da AEVMM sobre 
sistemas e controlos, emitidas em 22 de dezembro de 2011, ref. ESMA/2011/456.

Alteração 601
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma empresa de investimento que 
proporcione o acesso eletrónico direto a 
uma plataforma de negociação deve dispor 
de sistemas e controlos eficazes que 
assegurem a realização de uma avaliação 
e análise corretas da aptidão das pessoas 
que utilizam o serviço, que as pessoas que 
utilizam o serviço estão impedidas de 
ultrapassar limiares de crédito e de 
negociação preestabelecidos e adequados, 
que a negociação por pessoas que 
utilizam o serviço é devidamente 
acompanhada e que os controlos de risco 
adequados impedem que a negociação 
seja suscetível de criar riscos para a 

4. As empresas de investimento não devem 
proporcionar o acesso eletrónico direto a 
uma plataforma de negociação.
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própria empresa de investimento ou de 
criar ou contribuir para perturbações no 
mercado ou ser contrário ao disposto no 
Regulamento (UE) n.º [Regulamento 
sobre o abuso de mercado] ou às regras 
da plataforma de negociação. A empresa 
de investimento deve garantir que existe 
um acordo escrito vinculativo entre a 
empresa e a pessoa relativamente aos 
direitos e obrigações fundamentais 
resultantes da prestação do serviço e que, 
ao abrigo do acordo, a empresa mantém a 
responsabilidade por assegurar que a 
negociação baseada nesse serviço está em 
conformidade com os requisitos da 
presente diretiva, do Regulamento (UE) 
n.º [Regulamento sobre o abuso de 
mercado] e das regras da plataforma de 
negociação.

Or. en

Alteração 602
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma empresa de investimento que 
proporcione o acesso eletrónico direto a 
uma plataforma de negociação deve dispor 
de sistemas e controlos eficazes que 
assegurem a realização de uma avaliação e 
análise corretas da aptidão das pessoas que 
utilizam o serviço, que as pessoas que 
utilizam o serviço estão impedidas de 
ultrapassar limiares de crédito e de 
negociação preestabelecidos e adequados, 
que a negociação por pessoas que utilizam 
o serviço é devidamente acompanhada e 
que os controlos de risco adequados 
impedem que a negociação seja suscetível 
de criar riscos para a própria empresa de 
investimento ou de criar ou contribuir para 

4. As empresas de investimento não devem 
proporcionar o acesso eletrónico direto a 
uma plataforma de negociação. Uma 
empresa de investimento que proporcione o 
acesso eletrónico direto de mercado a uma 
plataforma de negociação deve dispor de 
sistemas e controlos eficazes que 
assegurem a realização de uma avaliação e 
análise corretas da aptidão das pessoas que 
utilizam o serviço, que as pessoas que 
utilizam o serviço estão impedidas de 
ultrapassar limiares de crédito e de 
negociação preestabelecidos e adequados, 
que a negociação por pessoas que utilizam 
o serviço é devidamente acompanhada e 
que os controlos de risco adequados 
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perturbações no mercado ou ser contrário 
ao disposto no Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] 
ou às regras da plataforma de negociação. 
A empresa de investimento deve garantir 
que existe um acordo escrito vinculativo 
entre a empresa e a pessoa relativamente 
aos direitos e obrigações fundamentais 
resultantes da prestação do serviço e que, 
ao abrigo do acordo, a empresa mantém a 
responsabilidade por assegurar que a 
negociação baseada nesse serviço está em 
conformidade com os requisitos da 
presente diretiva, do Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] e 
das regras da plataforma de negociação.

impedem que a negociação seja suscetível 
de criar riscos para a própria empresa de 
investimento ou de criar ou contribuir para 
perturbações no mercado ou ser contrário 
ao disposto no Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] 
ou às regras da plataforma de negociação. 
A empresa de investimento deve garantir 
que existe um acordo escrito vinculativo 
entre a empresa e a pessoa relativamente 
aos direitos e obrigações fundamentais 
resultantes da prestação do serviço e que, 
ao abrigo do acordo, a empresa mantém a 
responsabilidade por assegurar que a 
negociação baseada nesse serviço está em 
conformidade com os requisitos da 
presente diretiva, do Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] e 
das regras da plataforma de negociação.

Or. en

Alteração 603
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma empresa de investimento que 
proporcione o acesso eletrónico direto a 
uma plataforma de negociação deve dispor 
de sistemas e controlos eficazes que 
assegurem a realização de uma avaliação e 
análise corretas da aptidão das pessoas que 
utilizam o serviço, que as pessoas que 
utilizam o serviço estão impedidas de 
ultrapassar limiares de crédito e de 
negociação preestabelecidos e adequados, 
que a negociação por pessoas que utilizam 
o serviço é devidamente acompanhada e 
que os controlos de risco adequados 
impedem que a negociação seja suscetível 
de criar riscos para a própria empresa de 
investimento ou de criar ou contribuir para 

4. Uma empresa de investimento que 
proporcione o acesso eletrónico direto a 
uma plataforma de negociação deve dispor 
de sistemas e controlos eficazes que 
assegurem a realização de uma avaliação e 
análise corretas da aptidão das pessoas que 
utilizam o serviço, que as pessoas que 
utilizam o serviço estão impedidas de 
ultrapassar limiares de crédito e de 
negociação preestabelecidos e adequados, 
que a negociação por pessoas que utilizam 
o serviço é devidamente acompanhada e 
que os controlos de risco adequados 
impedem que a negociação seja suscetível 
de criar riscos para a própria empresa de 
investimento ou de criar ou contribuir para 
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perturbações no mercado ou ser contrário 
ao disposto no Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] 
ou às regras da plataforma de negociação. 
A empresa de investimento deve garantir 
que existe um acordo escrito vinculativo 
entre a empresa e a pessoa relativamente 
aos direitos e obrigações fundamentais 
resultantes da prestação do serviço e que, 
ao abrigo do acordo, a empresa mantém a 
responsabilidade por assegurar que a 
negociação baseada nesse serviço está em 
conformidade com os requisitos da 
presente diretiva, do Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] e 
das regras da plataforma de negociação.

perturbações no mercado ou ser contrário 
ao disposto no Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] 
ou às regras da plataforma de negociação e 
devem monitorizar também o rácio de 
ordens emitidas/executadas. A empresa de 
investimento deve garantir que existe um 
acordo escrito vinculativo entre a empresa 
e a pessoa relativamente aos direitos e 
obrigações fundamentais resultantes da 
prestação do serviço e que, ao abrigo do 
acordo, a empresa mantém a 
responsabilidade por assegurar que a 
negociação baseada nesse serviço está em 
conformidade com os requisitos da 
presente diretiva, do Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] e 
das regras da plataforma de negociação.

Or. en

Justificação

Além dos operadores de mercados regulamentados (artigo 51.°, n.° 3), MTF ou OTF, as 
entidades que oferecem serviços DMA devem monitorizar o rácio de ordens 
emitidas/anuladas. Será estabelecido no artigo 8.°, n.° 3, alínea c) da MAD uma nova 
disposição limitativa sob forma de travessão com a seguinte redação: “- anulação de ordens 
acima do rácio diário de 30 % de ordens executadas/ordens emitidas, a menos que de outro 
modo seja explicado por escrito à autoridade”

Alteração 604
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma empresa de investimento que 
proporcione o acesso eletrónico direto a 
uma plataforma de negociação deve dispor 
de sistemas e controlos eficazes que 
assegurem a realização de uma avaliação e 
análise corretas da aptidão das pessoas que 
utilizam o serviço, que as pessoas que 

4. Uma empresa de investimento que 
proporcione o acesso direto de mercado a 
uma plataforma de negociação deve dispor 
de sistemas e controlos eficazes que 
assegurem a realização de uma avaliação e 
análise corretas da aptidão das pessoas que 
utilizam o serviço, que as pessoas que 



PE489.464v01-00 152/176 AM\901764PT.doc

PT

utilizam o serviço estão impedidas de 
ultrapassar limiares de crédito e de 
negociação preestabelecidos e adequados, 
que a negociação por pessoas que utilizam 
o serviço é devidamente acompanhada e 
que os controlos de risco adequados 
impedem que a negociação seja suscetível 
de criar riscos para a própria empresa de 
investimento ou de criar ou contribuir para 
perturbações no mercado ou ser contrário 
ao disposto no Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] 
ou às regras da plataforma de negociação. 
A empresa de investimento deve garantir 
que existe um acordo escrito vinculativo 
entre a empresa e a pessoa relativamente 
aos direitos e obrigações fundamentais 
resultantes da prestação do serviço e que, 
ao abrigo do acordo, a empresa mantém a 
responsabilidade por assegurar que a 
negociação baseada nesse serviço está em 
conformidade com os requisitos da 
presente diretiva, do Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] e 
das regras da plataforma de negociação.

utilizam o serviço estão impedidas de 
ultrapassar limiares de crédito e de 
negociação preestabelecidos e adequados, 
que a negociação por pessoas que utilizam 
o serviço é devidamente acompanhada e 
que os controlos de risco adequados 
impedem que a negociação seja suscetível 
de criar riscos para a própria empresa de 
investimento ou de criar ou contribuir para 
perturbações no mercado ou ser contrário 
ao disposto no Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] 
ou às regras da plataforma de negociação. 
A empresa de investimento deve garantir 
que existe um acordo escrito vinculativo 
entre a empresa e a pessoa relativamente 
aos direitos e obrigações fundamentais 
resultantes da prestação do serviço e que, 
ao abrigo do acordo, a empresa mantém a 
responsabilidade por assegurar que a 
negociação baseada nesse serviço está em 
conformidade com os requisitos da 
presente diretiva, do Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] e 
das regras da plataforma de negociação.

Or. en

Justificação

As referências ao acesso eletrónico direto devem ser substituídas pelo “acesso direto ao 
mercado”, a fim de alinhar o articulado pelas orientações técnicas emitidas pela AEVMM em 
fevereiro de 2012, “Sistemas e controlos para plataformas de negociação, empresas de 
investimento e autoridades competentes num ambiente de negociação automatizado 
ESMA/2012/122 (EN)

Alteração 605
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma empresa de investimento que 4. Uma empresa de investimento que 
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proporcione o acesso eletrónico direto a 
uma plataforma de negociação deve dispor 
de sistemas e controlos eficazes que 
assegurem a realização de uma avaliação e 
análise corretas da aptidão das pessoas que 
utilizam o serviço, que as pessoas que 
utilizam o serviço estão impedidas de 
ultrapassar limiares de crédito e de 
negociação preestabelecidos e adequados, 
que a negociação por pessoas que utilizam 
o serviço é devidamente acompanhada e 
que os controlos de risco adequados 
impedem que a negociação seja suscetível 
de criar riscos para a própria empresa de 
investimento ou de criar ou contribuir para 
perturbações no mercado ou ser contrário 
ao disposto no Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] 
ou às regras da plataforma de negociação. 
A empresa de investimento deve garantir 
que existe um acordo escrito vinculativo 
entre a empresa e a pessoa relativamente 
aos direitos e obrigações fundamentais 
resultantes da prestação do serviço e que, 
ao abrigo do acordo, a empresa mantém a 
responsabilidade por assegurar que a 
negociação baseada nesse serviço está em 
conformidade com os requisitos da 
presente diretiva, do Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] e 
das regras da plataforma de negociação.

proporcione o acesso a uma plataforma de 
negociação deve dispor de sistemas e 
controlos eficazes que assegurem a 
realização de uma avaliação e análise 
corretas da aptidão das pessoas que 
utilizam o serviço, que as pessoas que 
utilizam o serviço estão impedidas de 
ultrapassar limiares de crédito e de 
negociação preestabelecidos e adequados, 
que a negociação por pessoas que utilizam 
o serviço é devidamente acompanhada e 
que os controlos de risco adequados 
impedem que a negociação seja suscetível 
de criar riscos para a própria empresa de 
investimento ou de criar ou contribuir para 
perturbações no mercado ou ser contrário 
ao disposto no Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] 
ou às regras da plataforma de negociação. 
A empresa de investimento deve garantir 
que existe um acordo escrito vinculativo 
entre a empresa e a pessoa relativamente 
aos direitos e obrigações fundamentais 
resultantes da prestação do serviço e que, 
ao abrigo do acordo, a empresa mantém a 
responsabilidade por assegurar que a 
negociação baseada nesse serviço está em 
conformidade com os requisitos da 
presente diretiva, do Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] e 
das regras da plataforma de negociação.

Or. en

Justificação

Qualquer empresa que ofereça acesso, seja eletrónico direto ou patrocinado, deve dispor dos 
controlos de pré-negociação e dos requisitos organizacionais adequados para garantir a 
integridade do mercado e um funcionamento eficiente dos mercados.

Alteração 606
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Uma empresa de investimento que 
proporcione o acesso eletrónico direto a 
uma plataforma de negociação deve dispor 
de sistemas e controlos eficazes que 
assegurem a realização de uma avaliação e 
análise corretas da aptidão das pessoas que 
utilizam o serviço, que as pessoas que 
utilizam o serviço estão impedidas de 
ultrapassar limiares de crédito e de 
negociação preestabelecidos e adequados, 
que a negociação por pessoas que utilizam 
o serviço é devidamente acompanhada e 
que os controlos de risco adequados 
impedem que a negociação seja suscetível 
de criar riscos para a própria empresa de 
investimento ou de criar ou contribuir para 
perturbações no mercado ou ser contrário 
ao disposto no Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] 
ou às regras da plataforma de negociação. 
A empresa de investimento deve garantir 
que existe um acordo escrito vinculativo 
entre a empresa e a pessoa relativamente 
aos direitos e obrigações fundamentais 
resultantes da prestação do serviço e que, 
ao abrigo do acordo, a empresa mantém a 
responsabilidade por assegurar que a 
negociação baseada nesse serviço está em 
conformidade com os requisitos da 
presente diretiva, do Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] e 
das regras da plataforma de negociação.

4. Uma empresa de investimento que 
proporcione o acesso direto de mercado a 
uma plataforma de negociação deve dispor 
de sistemas e controlos eficazes que 
assegurem a realização de uma avaliação e 
análise corretas da aptidão das pessoas que 
utilizam o serviço, que as pessoas que 
utilizam o serviço estão impedidas de 
ultrapassar limiares de crédito e de 
negociação preestabelecidos e adequados, 
que a negociação por pessoas que utilizam 
o serviço é devidamente acompanhada e 
que os controlos de risco adequados 
impedem que a negociação seja suscetível 
de criar riscos para a própria empresa de 
investimento ou de criar ou contribuir para 
perturbações no mercado ou ser contrário 
ao disposto no Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] 
ou às regras da plataforma de negociação. 
A empresa de investimento deve garantir 
que existe um acordo escrito vinculativo 
entre a empresa e a pessoa relativamente 
aos direitos e obrigações fundamentais 
resultantes da prestação do serviço e que, 
ao abrigo do acordo, a empresa mantém a 
responsabilidade por assegurar que a 
negociação baseada nesse serviço está em 
conformidade com os requisitos da 
presente diretiva, do Regulamento (UE) n.º 
[Regulamento sobre o abuso de mercado] e 
das regras da plataforma de negociação.

Or. en

Alteração 607
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.° 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. As empresas de investimento não 
podem oferecer aos seus clientes acesso 
direto de mercado não filtrado a nenhuma 
plataforma de investimento.

Or. en

Justificação

As orientações técnicas da AEVMM emitidas em fevereiro de 2012, “Sistemas e controlos 
para plataformas de negociação, empresas de investimento e autoridades competentes num 
ambiente de negociação automatizado” (ESMA/2012/122 (PT), indicam que o nível de 
controlos a estabelecer para oferecer acesso direto de mercado – acesso não filtrado ou 
acesso livre patrocinado é interdito, o que deverá ser reforçado no articulado da MiFID.

Alteração 608
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.° 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A fim de garantir que ninguém seja 
discriminado ou prejudicado em matéria 
de oportunidades de negociação de alta 
frequência, os Estados-Membros 
asseguram também que o acesso a 
mercados é proporcionado em termos 
equitativos.

Or. en

Alteração 609
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.° 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. A fim de lutar contra abusos de 
mercado decorrentes da negociação de 
alta frequência, os Estados-Membros 
devem assegurar que os mercados 
regulamentados e outras plataformas de 
negociação disponham dos instrumentos 
corretos para a supervisão, seguimento e 
controlo para cobrir todos os tipos de 
transações.

Or. en

Alteração 610
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Devem ser conferidos à Comissão 
poderes para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente às medidas que especificam 
os requisitos pormenorizados em matéria 
de organização estabelecidos nos n.ºs 1 a 5 
que serão impostos às empresas de 
investimento que prestam diferentes 
serviços e/ou exercem diferentes atividades 
de investimento e serviços auxiliares ou 
combinações desses serviços.

6. AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação que 
especificam os requisitos pormenorizados 
em matéria de organização estabelecidos 
nos n.ºs 1 a 5 que serão impostos às 
empresas de investimento que prestam 
diferentes serviços e/ou exercem diferentes 
atividades de investimento e serviços 
auxiliares ou combinações desses serviços.

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até […]*.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.
__________________
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* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Justificação

A AEVMM já redigiu orientações neste domínio e dispõe de mais competências técnicas 
sobre a matéria que a Comissão.

Alteração 611
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Devem ser conferidos à Comissão 
poderes para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente às medidas que especificam 
os requisitos pormenorizados em matéria 
de organização estabelecidos nos n.ºs 1 a 5 
que serão impostos às empresas de 
investimento que prestam diferentes 
serviços e/ou exercem diferentes atividades 
de investimento e serviços auxiliares ou 
combinações desses serviços.

6. AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação que 
especificam os requisitos pormenorizados 
em matéria de organização estabelecidos 
nos n.ºs 1 a 5 que serão impostos às 
empresas de investimento que prestam 
diferentes serviços e/ou exercem diferentes 
atividades de investimento e serviços 
auxiliares ou combinações desses serviços.

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até […]*.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.
_________________
* JO, inserir a data: …

Or. en
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Justificação

Trata-se aqui de uma questão técnica e de uma matéria sobre a qual a AEVMM já emitiu 
orientações, pelo que é mais adequado que as competências sejam atribuídas a esta última.

Alteração 612
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.° 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Qualquer instituição financeira 
autorizada nos termos da Diretiva 
2009/65/CE [que coordena as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes a alguns 
organismos de investimento coletivo de 
valores mobiliários (OICVM)], da 
Diretiva 2009/138/CE [relativo ao acesso 
à atividade de seguros e resseguros e ao 
seu exercício (Solvência III)], da Diretiva 
2003/41/CE [relativo às atividades e à 
supervisão das instituições de realização 
de planos de pensões profissionais] ou da 
Diretiva 2011/61/UE [relativo aos gestores 
de fundos de investimento alternativos] 
tem que cumprir as obrigações 
estabelecidas nos n.°s 1, 2, 2-A e 3 do 
presente artigo para realizar negociações 
algorítmicas, incluindo negociações 
algorítmicas de alta frequência.

Or. en

Justificação

Alteração inspirada num documento oficioso da Comissão Europeia

Alteração 613
Sylvie Goulard
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Processo de negociação e conclusão de 
transações num MTF e num OTF

Processo de negociação e conclusão de 
transações num MTF

Or. en

Alteração 614
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento ou operadores de 
mercado que operam um MTF ou um 
OTF, para além do cumprimento dos 
requisitos estabelecidos no artigo 16.º, que 
estabeleçam normas e procedimentos 
transparentes para uma negociação 
equitativa e ordenada e que adotem 
critérios objetivos para a execução 
eficiente das ordens. Devem dispor de 
mecanismos destinados a assegurar uma 
gestão sólida das operações técnicas do 
sistema, incluindo a instituição de medidas 
de emergência eficazes para fazer face aos 
riscos de perturbação do sistema.

1. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento ou operadores de 
mercado que operam um MTF, para além 
do cumprimento dos requisitos 
estabelecidos no artigo 16.°, que 
estabeleçam normas e procedimentos 
transparentes e não discricionários para 
uma negociação equitativa e ordenada e 
que adotem critérios objetivos e não 
discriminatórios para a execução eficiente 
das ordens. Devem dispor de mecanismos 
destinados a assegurar uma gestão sólida 
das operações técnicas do sistema, 
incluindo a instituição de medidas de 
emergência eficazes para fazer face aos 
riscos de perturbação do sistema.

Or. en

Justificação

All trading platforms operated by market operators or investment firms are subject to proper 
market rules. It is clarified that the criteria of execution – and not merely the procedures 
surrounding the criteria – should be non-discretionary. Thus, it is clarified that non-
discretionary execution is a core element of EU regulation of markets that cannot be waived. 
The effect of this amendment will be to ensure that all multilateral trading platforms, whether 
they are RM or MTF, continue to have non-discretionary execution. In the case of broker 
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dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary execution - or operate as an MTF. Non-discretionary 
execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being eroded through 
the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and MTFs above all 
through the ability of its operators to carry out discretionary execution. Hence, an OTF 
category essentially makes non-discretionary execution optional in the EU market. This is a 
dangerous deviation from the principles underpinning a good market.

Alteração 615
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento ou operadores de 
mercado que operam um MTF ou um 
OTF, para além do cumprimento dos 
requisitos estabelecidos no artigo 16.º, que 
estabeleçam normas e procedimentos 
transparentes para uma negociação 
equitativa e ordenada e que adotem 
critérios objetivos para a execução 
eficiente das ordens. Devem dispor de 
mecanismos destinados a assegurar uma 
gestão sólida das operações técnicas do 
sistema, incluindo a instituição de medidas 
de emergência eficazes para fazer face aos 
riscos de perturbação do sistema. 

1. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento ou operadores de 
mercado que operam um MTF, para além 
do cumprimento dos requisitos 
estabelecidos no artigo 16.°, que 
estabeleçam normas e procedimentos 
transparentes e não discricionários para 
uma negociação equitativa e ordenada e 
que adotem critérios objetivos e não 
discricionários para a execução eficiente 
das ordens. Devem dispor de mecanismos 
destinados a assegurar uma gestão sólida 
das operações técnicas do sistema, 
incluindo a instituição de medidas de 
emergência eficazes para fazer face aos 
riscos de perturbação do sistema.

Or. en

Justificação

A finalidade da presente alteração é garantir que todas as plataformas multilaterais de 
negociação, quer sejam MR ou MTF, são sujeitas a requisitos de execução não 
discriminatórios, proporcionando a todos os investidores um rendimento previsível e 
equitativo. Isto é muito importante para proteger os investidores de cotações arbitrárias.
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Alteração 616
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento ou operadores de 
mercado que operam um MTF ou um 
OTF, para além do cumprimento dos 
requisitos estabelecidos no artigo 16.º, que 
estabeleçam normas e procedimentos 
transparentes para uma negociação 
equitativa e ordenada e que adotem 
critérios objetivos para a execução 
eficiente das ordens. Devem dispor de 
mecanismos destinados a assegurar uma 
gestão sólida das operações técnicas do 
sistema, incluindo a instituição de medidas 
de emergência eficazes para fazer face aos 
riscos de perturbação do sistema.

1. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento ou operadores de 
mercado que operam um MTF, para além 
do cumprimento dos requisitos 
estabelecidos no artigo 16.o, que 
estabeleçam normas e procedimentos 
transparentes e não discricionários para 
uma negociação equitativa e ordenada e 
que adotem critérios objetivos e não 
discricionários para a execução eficiente 
das ordens. Devem dispor de mecanismos 
destinados a assegurar uma gestão sólida 
das operações técnicas do sistema, 
incluindo a instituição de medidas de 
emergência eficazes para fazer face aos 
riscos de perturbação do sistema.

Or. en

Alteração 617
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
MTF ou um OTF  estabeleçam regras 
transparentes no que respeita aos critérios 
para a seleção dos instrumentos financeiros 
que podem ser negociados nos seus 
sistemas.

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
MTF estabeleçam regras transparentes no 
que respeita aos critérios para a seleção dos 
instrumentos financeiros que podem ser 
negociados nos seus sistemas.

Or. en
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Justificação

A categoria OTF é suprimida porque todas as plataformas de negociação operadas por 
operadores de mercado ou empresas de investimento devem, durante a negociação 
multilateral, estar sujeitas a regras de mercado adequadas (i.e., transparência, execução não 
discricionária, acesso não discriminatório e plena supervisão de mercado).

Alteração 618
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que, 
sempre que aplicável, as empresas de 
investimento ou operadores de mercado 
que operam um MTF ou um OTF 
forneçam, ou se tenham certificado de que 
existe acesso a, suficientes informações à 
disposição do público para permitir aos 
seus utilizadores formar um juízo de 
investimento, tendo em conta tanto a 
natureza dos utilizadores como os tipos de 
instrumentos negociados.

Os Estados-Membros devem exigir que, 
sempre que aplicável, as empresas de 
investimento ou operadores de mercado 
que operam um MTF forneçam, ou se 
tenham certificado de que existe acesso a, 
suficientes informações à disposição do 
público para permitir aos seus utilizadores 
formar um juízo de investimento, tendo em 
conta tanto a natureza dos utilizadores 
como os tipos de instrumentos negociados.

Or. en

Justificação

A categoria OTF é suprimida porque todas as plataformas de negociação operadas por 
operadores de mercado ou empresas de investimento devem, durante a negociação 
multilateral, estar sujeitas a regras de mercado adequadas (i.e., transparência, execução não 
discricionária, acesso não discriminatório e plena supervisão de mercado).

Alteração 619
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento ou operadores de 
mercado que operam um MTF ou um OTF  
que estabeleçam e mantenham regras 
transparentes, baseadas em critérios 
objetivos, no que respeita ao acesso à sua 
infraestrutura.

3. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento ou operadores de 
mercado que operam um MTF ou um OTF  
que estabeleçam e mantenham regras 
transparentes, baseadas em critérios 
objetivos e não discriminatórios, no que 
respeita ao acesso à sua infraestrutura.

Or. en

Alteração 620
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento ou operadores de 
mercado que operam um MTF ou um OTF 
que estabeleçam e mantenham regras 
transparentes, baseadas em critérios 
objetivos, no que respeita ao acesso à sua 
infraestrutura.

3. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento ou operadores de 
mercado que operam um MTF que 
estabeleçam e mantenham regras 
transparentes, baseadas em critérios 
objetivos.

Or. en

Justificação

A categoria OTF é suprimida porque todas as plataformas de negociação operadas por 
operadores de mercado ou empresas de investimento devem, durante a negociação 
multilateral, estar sujeitas a regras de mercado adequadas (i.e., transparência, execução não 
discricionária, acesso não discriminatório e plena supervisão de mercado).

Alteração 621
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem exigir 
que as empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
MFT ou um OTF disponham de meios 
para identificar claramente e gerir as 
consequências potencialmente negativas 
para o funcionamento do MTF ou um 
OTF ou para os seus participantes, 
decorrentes de qualquer conflito de 
interesses entre as exigências de um 
funcionamento correto do MTF ou do 
OTF, bem como os seus próprios 
interesses ou os dos seus proprietários ou 
do seu operador e o bom funcionamento 
do MTF ou OTF.

Or. en

Justificação

O presente artigo dá efeito ao considerando 12 no que diz respeito aos MTF e OTF, 
permitindo aos investidores uma maior escolha do tipo de contrapartes com as quais 
tencionam interagir.

Alteração 622
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento ou operadores de 
mercado que operam um MTF ou um OTF 
que informem claramente os utilizadores 
deste último sobre as respetivas 
responsabilidades pela liquidação das 
transações executadas nessa infraestrutura. 
Os Estados-Membros devem exigir que as 

4. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento ou operadores de 
mercado que operam um que informem 
claramente os utilizadores deste último 
sobre as respetivas responsabilidades pela 
liquidação das transações executadas nessa 
infraestrutura. Os Estados-Membros devem 
exigir que as empresas de investimento ou 
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empresas de investimento ou operadores de 
mercado que operam um MTF ou um 
OTF implementem as medidas necessárias 
para facilitar a liquidação eficiente das 
transações efetuadas através dos sistemas 
do MTF ou do OTF.

operadores de mercado que operam um 
MTF implementem as medidas necessárias 
para facilitar a liquidação eficiente das 
transações efetuadas através dos sistemas 
do MTF.

Or. en

Justificação

A categoria OTF é suprimida porque todas as plataformas de negociação operadas por 
operadores de mercado ou empresas de investimento devem, durante a negociação 
multilateral, estar sujeitas a regras de mercado adequadas (i.e., transparência, execução não 
discricionária, acesso não discriminatório e plena supervisão de mercado).

Alteração 623
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se um valor mobiliário admitido à 
negociação num mercado regulamentado 
for também transacionado num MTF ou 
num OTF sem o consentimento do seu 
emitente, este não ficará sujeito a qualquer 
obrigação no que diz respeito à prestação 
inicial, corrente ou ad hoc de informações 
financeiras perante esse MTF ou OTF.

5. Se um valor mobiliário admitido à 
negociação num mercado regulamentado 
for também transacionado num MTF, sem 
o consentimento do seu emitente, este não 
ficará sujeito a qualquer obrigação no que 
diz respeito à prestação inicial, corrente ou 
ad hoc de informações financeiras perante 
esse MTF.

Or. en

Justificação

A categoria OTF é suprimida porque todas as plataformas de negociação operadas por 
operadores de mercado ou empresas de investimento devem, durante a negociação 
multilateral, estar sujeitas a regras de mercado adequadas (i.e., transparência, execução não 
discricionária, acesso não discriminatório e plena supervisão de mercado).
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Alteração 624
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento ou operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF  cumpram de imediato quaisquer 
instruções dadas pela sua autoridade 
competente, nos termos do artigo 72.º, n.º 
1, relativamente à suspensão ou retirada de 
um instrumento financeiro da negociação.

6. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento ou operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF  cumpram de imediato quaisquer 
instruções dadas pela sua autoridade 
competente, nos termos do artigo 72.º, 
alíneas d) e e), relativamente à suspensão 
ou retirada de um instrumento financeiro 
da negociação.

Or. en

Alteração 625
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento ou operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF cumpram de imediato quaisquer 
instruções dadas pela sua autoridade 
competente, nos termos do artigo 72.º, n.º 
1, relativamente à suspensão ou retirada de 
um instrumento financeiro da negociação.

6. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento ou operadores 
de mercado que operam um MTF cumpram 
de imediato quaisquer instruções dadas 
pela sua autoridade competente, nos termos 
do artigo 72.º, n.º 1, relativamente à 
suspensão ou retirada de um instrumento 
financeiro da negociação.

Or. en

Justificação

A categoria OTF é suprimida porque todas as plataformas de negociação operadas por 
operadores de mercado ou empresas de investimento devem, durante a negociação 
multilateral, estar sujeitas a regras de mercado adequadas (i.e., transparência, execução não 
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discricionária, acesso não discriminatório e plena supervisão de mercado).

Alteração 626
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
MTF ou um OTF forneçam às autoridades 
competentes uma descrição pormenorizada 
do funcionamento do MTF ou OTF. Todas 
as autorizações concedidas a uma empresa 
de investimento ou operador de mercado a 
título de um MTF ou OTF devem ser 
notificadas à AEVMM. A AEVMM 
estabelece uma lista de todos os MTF e 
OTF na União. A lista deve conter 
informações sobre os serviços prestados 
por um MTF ou OTF e um único código 
de identificação dos mesmos para 
utilização nos relatórios, em conformidade 
com o artigo 23.º e os artigos 5.º e 9.º do 
Regulamento (UE) n.º …/… [MiFIR]. 
Deve ser atualizado regularmente. A 
AEVMM publica essa lista no seu sítio 
Web, mantendo-a atualizada.

8. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
MTF, incluindo qualquer infraestrutura 
adjacente que constitua parte do serviço 
oferecido e/ou quaisquer ligações a 
empresas de investimento, empresas de 
negociação, mercados regulamentados ou 
internalizadores sistemáticos e/ou ainda 
mecanismos de encaminhamento de 
ordens. Os Estados-Membros exigem às 
empresas de investimento e aos 
operadores de mercado que operam MTF 
que apresentem à autoridade competente 
uma descrição pormenorizada dos 
dispositivos estabelecidos para cumprir os 
artigos 3.° a 10.° do Regulamento (UE) 
N.° .../... [MiFIR]. Todas as autorizações 
concedidas a uma empresa de investimento 
ou operador de mercado a título de um 
MTF devem ser notificadas à AEVMM. A 
AEVMM deve elaborar uma lista de todas 
as empresas de investimento existentes na 
União. A lista deve conter informações 
sobre os serviços prestados por um MTF, 
incluindo todos os instrumentos 
financeiros admitidos a negociação 
nessas plataformas, e um único código de 
identificação dos mesmos para utilização 
nos relatórios, em conformidade com o 
artigo 23.º e os artigos 5.º e 9.º do 
Regulamento (UE) n.º …/… [MiFIR]. 
[MiFIR]. Deve ser atualizado 
regularmente. A AEVMM publica essa 
lista no seu sítio Web, mantendo-a 
atualizada.
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Or. en

Justificação

Os mecanismos de encaminhamento de ordens, comumente utilizados pelas empresas de 
investimento e as plataformas de negociação, podem ocasionar riscos importantes. Devem 
ser sujeitos a requisitos de publicação adequados. Além disso, as plataformas de negociação 
devem prestar aos reguladores uma descrição pormenorizada da forma como cumprem os 
requisitos de transparência pré-negociação do MiFIR.

Alteração 627
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
MTF ou um OTF forneçam às autoridades 
competentes uma descrição pormenorizada 
do funcionamento do MTF ou OTF. Todas 
as autorizações concedidas a uma empresa 
de investimento ou operador de mercado a 
título de um MTF ou OTF devem ser 
notificadas à AEVMM. A AEVMM 
estabelece uma lista de todos os MTF e 
OTF na União. A lista deve conter 
informações sobre os serviços prestados 
por um MTF ou OTF e um único código 
de identificação dos mesmos para 
utilização nos relatórios, em conformidade 
com o artigo 23.º e os artigos 5.º e 9.º do 
Regulamento (UE) n.º …/… [MiFIR]. 
Deve ser atualizado regularmente. A 
AEVMM publica essa lista no seu sítio 
Web, mantendo-a atualizada.

8. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
MTF forneçam às autoridades competentes 
uma descrição pormenorizada do 
funcionamento do MTF. Todas as 
autorizações concedidas a uma empresa de 
investimento ou operador de mercado a 
título de um MTF devem ser notificadas à 
AEVMM. A AEVMM deve elaborar uma 
lista de todos os MTF existentes na União. 
A lista deve conter informações sobre os 
serviços prestados por um MTF e um único 
código de identificação dos mesmos para 
utilização nos relatórios, em conformidade 
com o artigo 23.º e os artigos 5.º e 9.º do 
Regulamento (UE) n.º …/… [MiFIR]. 
Deve ser atualizado regularmente. A 
AEVMM publica essa lista no seu sítio 
Web, mantendo-a atualizada.

Or. en

Justificação

A categoria OTF é suprimida porque todas as plataformas de negociação operadas por 
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operadores de mercado ou empresas de investimento devem, durante a negociação 
multilateral, estar sujeitas a regras de mercado adequadas (i.e., transparência, execução não 
discricionária, acesso não discriminatório e plena supervisão de mercado).

Alteração 628
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.° 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Os Estados-Membros devem exigir 
que as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
MTF apresentem à autoridade 
competente e à AEVMM a lista dos seus 
membros e/ou utilizadores.

Or. en

Justificação

A concorrência que a MiFID criou com sucesso foi quase exclusivamente orientada pela 
entrada patrocinada pelo utilizador na atividade de execução: quase um terço da negociação 
de “lit equities” ocorre em plataformas de execução não controladas pelo utilizador. Porém, 
os conflitos de interesses decorrentes de uma combinação dos estatutos de proprietário, 
operador e utilizador em plataformas de negociação organizadas, que podem ter impacto 
sobre a proteção do investidor, a eficácia global do processo de formação de preços e a 
supervisão do mercado, têm de ser tratados.

Alteração 629
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.° 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. A AEVMM elabora projetos de 
normas técnicas de execução que 
especifiquem até que ponto os serviços de 
transação compósitos (na aceção do 
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artigo 2.° do Regulamento (UE) n.° … 
[MiFIR]) devem ser sujeitos ao artigo 
18.°, n.°s 1 a 3, e ao artigo 20.°, n.° 3. 
A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até […]*.
É atribuída à Comissão competência para 
adotar essas normas técnicas de 
execução, em conformidade com o 
artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
1095/2010.
___________________
* JO, inserir a data: …

Or. en

Justificação

Os serviços de transação compósitos também devem ser diferenciados da prestação de 
serviços de execução no âmbito da negociação tradicional e os requisitos em material de, 
e.g., melhor execução, regras das plataformas de negociação, acesso ao OTF ou suspensão 
da negociação não são relevantes nem adequados para este tipo de serviços. Impor tais 
regras a serviços de transação compósitos pode tornar impossível a sua prestação. Assim, a 
AEVMM deve elaborar projetos de normas técnicas de execução para efeitos de clarificação.

Alteração 630
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
O processo de negociação

Os Estados-Membros devem exigir que 
todas as transações em instrumentos 
financeiros sejam executadas em 
mercados regulamentados, MTF 
internalizadores sistemáticos ou OTC.

Or. en
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Alteração 631
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para além das obrigações previstas nos 
artigos 16.º e 18.º, os Estados-Membros 
devem exigir que as empresas de 
investimento ou os operadores de mercado 
que operam um MTF estabeleçam regras 
não discricionárias para a execução das 
ordens no sistema.

1. Para além das obrigações previstas nos 
artigos 16.º e 18.º, os Estados-Membros 
devem exigir que as empresas de 
investimento ou os operadores de mercado 
que operam um MTF estabeleçam e 
implementem regras não discricionárias 
para a execução das ordens no sistema.

Or. en

Justificação

As plataformas de negociação multilateral equitativas e bem ordenadas têm de executar as 
ordens dos participantes de forma não discricionária: isto deverá constituir um requisito 
para os MTF.

Alteração 632
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
as regras mencionadas no artigo 18.º, n.º 4, 
que regem o acesso a um MTF, estejam em 
conformidade com as condições 
estabelecidas no artigo 55.º, n.º 3.

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
as regras mencionadas no artigo 18.º, n.º 3, 
que regem o acesso a um MTF, estejam em 
conformidade com as condições 
estabelecidas no artigo 55.º.

Or. en
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Justificação

Não há razão para haver para os MTF um regime menos exigente que par aos mercados 
regulamentados.

Alteração 633
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.° 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que as 
normas que regem o acesso garantam que 
o MTF se mantenha como sistema 
multilateral efetivo que agrupe um 
número significativo de partes terceiras 
com interesses múltiplos na compra e 
venda de instrumentos financeiros.

Or. en

Justificação

As normas que regem o acesso não devem ser concebidas de forma a não fazer com que o 
MTF seja constituído apenas por um número muito limitado de participantes.

Alteração 634
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
MFT disponham de meios para identificar 
claramente e gerir as consequências 
potencialmente negativas para o 

Suprimido
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funcionamento do MTF ou para os seus 
participantes, decorrentes de qualquer 
conflito de interesses entre as exigências 
de um funcionamento correto do MTF e 
os seus próprios interesses ou os dos seus 
proprietários ou do seu operador.

Or. en

Justificação

Este número é adequado, tanto para MTF, como para OTF, pelo que deve ser reinserido no 
artigo 18.°.

Alteração 635
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
MFT disponham de meios para identificar 
claramente e gerir as consequências 
potencialmente negativas para o 
funcionamento do MTF ou para os seus 
participantes, decorrentes de qualquer 
conflito de interesses entre as exigências de 
um funcionamento correto do MTF e os 
seus próprios interesses ou os dos seus 
proprietários ou do seu operador.

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
MFT disponham de meios para identificar 
claramente e gerir as consequências 
potencialmente negativas para o 
funcionamento do MTF ou para os seus 
participantes, decorrentes de qualquer 
conflito de interesses entre as exigências de 
um funcionamento correto do MTF e os 
seus próprios interesses ou os dos seus 
proprietários ou do seu operador, a fim de 
cumprir as condições estabelecidas nos 
artigos 48.°, 49.° e 50.°.

Or. en

Justificação

Neste contexto, não há razão para a existência de regras diferenciadas para MTF e mercados 
regulamentados.
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Alteração 636
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem exigir que 
o MTF disponha de sistemas, 
procedimentos e mecanismos eficazes para 
respeitar as condições previstas no artigo 
51.º.

4. Os Estados-Membros devem exigir que 
o MTF cumpra as condições previstas nos 
artigos 51.° e 51.°-A e disponha de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para respeitar as condições 
previstas no artigo 51.º para o efeito.

Or. en

Alteração 637
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem exigir que 
o MTF disponha de sistemas, 
procedimentos e mecanismos eficazes para 
respeitar as condições previstas no artigo 
51.º.

4. Os Estados-Membros devem exigir que 
o MTF disponha de sistemas, 
procedimentos e mecanismos eficazes para 
respeitar as condições previstas no artigo 
51.º. ou outros procedimentos e 
mecanismos relevantes para o modelo de 
negociação do MTF.

Or. en

Justificação

Os MTF que operam em mercados de rendimento fixo ou derivados não poderão cumprir os 
requisitos da proposta da Comissão para o artigo 51.°, que está concebido para volumes 
elevados de transações, que já negoceiam de forma muito menos frequente.
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Alteração 638
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.° 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem exigir 
que uma plataforma de negociação tenha, 
pelo menos, quatro membros ou 
utilizadores materialmente ativos, tendo 
cada um a possibilidade de interagir com 
todos os outros no que diz respeito à 
formação de preços no sistema.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar o caráter multilateral da plataforma de negociação – isto é, para que 
todos os intervenientes possam interagir uns com os outros – é crucial evitar a lacuna de 
apenas uma única entidade ser a contraparte para todas as transações na plataforma. Deve, 
por isso, ser imposta a existência de um mínimo de 4 intervenientes de negociação ativos.

Alteração 639
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.° 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A AEVMM elabora projetos de 
normas técnicas de regulamentação para 
determinar critérios que demonstrem a 
efetividade de um sistema multilateral.
A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até […]*.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos do 



PE489.464v01-00 176/176 AM\901764PT.doc

PT

procedimento previsto nos artigos 10.º 
a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.
______________
* JO, inserir a data: …

Or. en

Alteração 640
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Requisitos específicos para os OTF

Os Estados-Membros devem exigir que as 
empresas de investimento não executem 
ordens de clientes com instrumentos 
financeiros que sejam de dimensão 
inferior à dimensão normal do mercado. 
Os Estados-Membros devem exigir que a 
execução de ordens de clientes numa base 
sistemática não seja efetuada por OTC.

Or. en

Justificação

Para efeitos de proteção dos investidores, importa estabelecer claramente que as ordens de 
clientes em instrumentos financeiros de dimensão inferior à dimensão normal do mercado ou 
executadas de forma sistemática não sejam executados por OTC.


