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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A diretiva relativa ao Abuso de Mercado (DAM) 2003/6/CE introduziu um quadro global 
para combater "o abuso de mercado" (práticas de abuso de informação privilegiada e 
manipulação de mercado). O regulamento proposto alarga o âmbito de aplicação do quadro 
em matéria de abuso de mercado a qualquer instrumento financeiro abrangido pela Diretiva 
Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF), procurando aumentar a integridade do 
mercado e a proteção dos investidores e assegurando simultaneamente um único conjunto de 
normas e condições de concorrência equitativas. 

A reformulação da DMIF, proposta ao mesmo tempo pela Comissão, reclassifica as licenças 
de emissão ao abrigo do Regime de Comércio de Licenças de Emissão (ETS) da UE como 
instrumentos financeiros, submetendo assim todo o mercado de licenças de emissão da UE à 
regulamentação dos mercados financeiros.
Embora mais de 80% do mercado de licenças de emissão constitua um mercado de 
instrumentos financeiros derivados e se encontre, por conseguinte, abrangido pela DMIF e 
pela DAM, o novo regulamento relativo ao abuso de mercado procura alargar a proteção do 
mercado ao mercado primário e aos mercados a pronto pagamento não regulamentados das 
licenças de emissão, de modo a evitar práticas fraudulentas que poderiam minar a confiança 
no ETS.  Serão aplicáveis a DMIF e a Diretiva 2003/6/CE relativa ao abuso de mercado, 
melhorando a segurança do mercado, sem interferir com o seu objetivo, que continua a ser a 
redução das emissões.

Se as licenças de emissão ETS forem reclassificadas como instrumentos financeiros como 
parte da revisão da DMIF e as licenças de emissão ficarem abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do quadro em matéria de abuso de mercado, as disposições terão de ser adaptadas 
atendendo à natureza específica destes instrumentos. 

Assim, a proposta de regulamento cria uma definição específica de informação privilegiada 
no que diz respeito às licenças de emissão. Ao contrário dos instrumentos financeiros 
tradicionais, a obrigação de revelar informação privilegiada não cabe ao emitente (a 
autoridade pública competente, como a Comissão, cujos objetivos em matéria de política 
climática não devem ser entravados por obrigações de divulgação), cabendo em vez disso aos 
intervenientes no mercado. A informação a divulgar dirá normalmente respeito à atividade 
física da parte declarante, tal como a capacidade e a utilização das instalações.

O Relator do parecer apoia a proposta da Comissão no que respeita à inclusão das licenças de 
emissão no quadro de abuso de mercado, para assegurar que a negociação organizada seja 
sempre efetuada em estruturas de negociação regulamentadas, obedecendo a requisitos 
praticamente idênticos de transparência, organização e fiscalização de mercado. 
Simultaneamente, foram propostas várias alterações a fim de melhorar a eficácia da proposta. 

Em particular, um aspeto importante do regulamento reside no facto de prever uma isenção da 
obrigação de divulgar informação privilegiada aos intervenientes no mercado que não sejam 
suscetíveis de ter um impacto significativo na formação dos preços das licenças de emissão. A 
Comissão tenciona fixar um limiar mínimo para a isenção (expressa em emissões anuais de 
CO2 ou potência térmica ou uma combinação de ambas) através de um ato delegado.  

Na prática, apenas informação relativa à atividade dos maiores emitentes no ETS 
(pertencentes caracteristicamente ao setor energético da UE) terá um impacto significativo na 
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formação do preço do carbono: na UE, calcula-se que somente cerca de 7% das instalações 
(as “maiores” emitindo mais de 500 000 toneladas de CO2 por ano) representem 80% das 
emissões, enquanto apenas 20 empresas detêm quase metade das licenças atribuídas no 
mercado.

Conviria, pois, para evitar insegurança no mercado, que os limiares acima referidos fossem 
explicitamente definidos desde o início no texto do regulamento. O Relator propõe fixar os 
limiares em 3 milhões de toneladas de equivalente dióxido de carbono e, caso realizem 
atividades de combustão, 300 MW de potência térmica de combustão, pretendendo impor 
obrigações de divulgação de informação apenas aos operadores de mercado mais relevantes. 
No entanto, considera-se adequado conferir à Comissão o poder de alterar estes limiares por 
atos delegados, de modo a tomar em consideração o desenvolvimento tecnológico e do 
mercado, por exemplo para tratar da questão da volatilidade dos preços ou de assimetrias 
verificadas no mercado.

Além disso, esclarece-se que os funcionários da Comissão e dos Estados-Membros com 
acesso a informação privilegiada devem ser claramente proibidos de se dedicarem a práticas 
de abuso de mercado.

Finalmente, é aditada uma disposição que inclui no âmbito de aplicação do regulamento 
futuros regimes de comércio de licenças de emissão em que a UE possa vir a participar em 
consequência de acordos globais, de modo a assegurar a estes novos mercados o mesmo nível 
de proteção de mercado do ETS da UE.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Uma vez que, no quadro da revisão 
da Diretiva relativa aos Mercados de 
Instrumentos Financeiros, as licenças de 
emissão foram classificadas como 
instrumentos financeiros, estes 
instrumentos serão igualmente 
abrangidos pelo âmbito do presente 
regulamento. Nos termos da Diretiva 
relativa ao Regime de Comércio de 
Licenças de Emissão (ETS) da UE, a 
Comissão Europeia, os Estados-Membros 
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e outros organismos designados 
oficialmente são inter alia responsáveis 
pela emissão técnica das licenças de 
emissão, pela sua livre atribuição a 
setores industriais elegíveis e a novas 
empresas e, em termos mais gerais, pelo 
desenvolvimento e aplicação do quadro de 
política climática da União, subjacente ao 
fornecimento de licenças de emissão aos 
compradores de conformidade do ETS da 
UE. No exercício desses deveres, esses 
organismos públicos têm acesso a 
informações confidenciais suscetíveis de 
influenciar os preços e, nos termos da 
Diretiva relativa ao ETS da UE, poderão 
ter de efetuar determinadas operações de 
mercado relacionadas com as licenças de 
emissão. A fim de preservar a capacidade 
da Comissão Europeia, dos 
Estados-Membros e de outros organismos 
designados oficialmente de desenvolverem 
e executarem a política climática da 
União, as atividades desses organismos 
públicos, empreendidas apenas na 
prossecução dessa política e respeitantes 
às licenças de emissão, devem estar 
isentas da aplicação do presente 
regulamento.  Tal isenção não deve ter 
um impacto negativo na transparência 
global do mercado, visto que esses 
organismos públicos têm obrigações 
regulamentares no sentido de operar de 
forma a assegurar divulgação e acesso 
ordenados, justos e não discriminatórios a 
novas decisões, evoluções e informações, 
que sejam suscetíveis de influenciar os 
preços.  Além disso, ao abrigo da Diretiva 
relativa ao ETS da UE e seus atos de 
execução, existem salvaguardas para a 
divulgação justa e não discriminatória de 
informações específicas suscetíveis de 
influenciar os preços na posse de 
autoridades públicas.  Simultaneamente, 
a isenção para os organismos públicos 
que agem na prossecução da política 
climática da União não deve alargar-se 
aos casos em que esses organismos 
públicos adotam uma atuação ou 
praticam transações que não se destinam 
à prossecução da política climática da 
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União ou quando pessoas singulares que 
trabalham para qualquer desses 
organismos adotam uma atuação ou 
praticam transações por conta própria.

Or. en

(Ver alteração 2 ao considerando 16)

Justificação

Os motivos e os limites da exclusão dos organismos públicos (emitentes das licenças de 
emissão) do âmbito de aplicação do presente regulamento, quando as suas ações são 
empreendidas na prossecução da política climática da União, devem ser definidos de forma 
mais clara. Também se deve especificar que os funcionários públicos com acesso a 
informação privilegiada sobre licenças de emissão estão proibidos de a utilizar para se 
dedicarem a conduta abusiva no mercado. 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Uma vez que, no quadro da revisão 
da diretiva relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros, as licenças de 
emissão foram classificadas como 
instrumentos financeiros, estes 
instrumentos serão igualmente 
abrangidos pelo âmbito do presente 
regulamento. Atendendo à natureza 
específica desses instrumentos e às 
características estruturais do mercado do 
carbono, é necessário assegurar que a 
atividade dos Estados-Membros, da 
Comissão e de outros organismos 
designados oficialmente em matéria de 
licenças de emissão não é restringida na 
prossecução da política da União para as 
alterações climáticas. Além disso, o dever 
de divulgar informação privilegiada deve 
abranger os participantes desse mercado 
em geral. Todavia, para evitar expor o 
mercado a comunicações que não são úteis 
e também para manter a eficácia em termos 

(16) Visto que muitas informações 
confidenciais suscetíveis de influenciar os 
preços, tendo impacto na procura de 
licenças de emissão, se encontram na 
posse de diversos intervenientes no 
mercado, é adequado que o dever de 
divulgar informação privilegiada abranja
os participantes desse mercado em geral. 
Todavia, para evitar expor o mercado a 
comunicações que não são úteis e também 
para manter a eficácia em termos de custos 
da medida proposta, afigura-se necessário 
limitar o impacto regulamentar desse 
direito apenas aos operadores de comércio 
de licenças de emissão da UE em relação 
aos quais – em virtude da sua dimensão e 
atividade – se afigura razoável esperar que 
possam ter um efeito significativo no preço 
das licenças de emissão. Devem, pois, ser 
estabelecidos limiares mínimos adequados 
para efeitos da aplicação desta isenção no 
texto do presente regulamento e deve ser 
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de custos da medida proposta, afigura-se 
necessário limitar o impacto regulamentar
desse direito apenas aos operadores de 
comércio de licenças de emissão da UE em 
relação aos quais – em virtude da sua 
dimensão e atividade – se afigura razoável 
esperar que possam ter um efeito 
significativo no preço das licenças de 
emissão. Nos casos em que os participantes 
do mercado das licenças de emissão já 
respeitam direitos em matéria de 
divulgação de informação privilegiada 
equivalentes, nomeadamente em aplicação 
do disposto no regulamento relativo à 
integridade e à transparência nos mercados 
da energia [Regulamento (UE) n.º… do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
à integridade e à transparência nos 
mercados grossistas da energia], a 
obrigação de divulgar informação 
privilegiada no que diz respeito às licenças 
de emissão não deve dar azo à duplicação 
de divulgação de informações cujo 
conteúdo seja essencialmente idêntico.

conferido à Comissão o poder de adotar 
medidas de alteração destes limiares 
mínimos através de atos delegados.  A 
informação a divulgar deve abranger as 
operações físicas da parte declarante e 
não os seus planos ou estratégias para o 
comércio de licenças de emissão.  Nos 
casos em que os participantes do mercado 
das licenças de emissão já respeitam 
direitos em matéria de divulgação de 
informação privilegiada equivalentes, 
nomeadamente em aplicação do disposto 
no regulamento relativo à integridade e à 
transparência nos mercados da energia 
[Regulamento (UE) n.º… do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à 
integridade e à transparência nos mercados 
grossistas da energia], a obrigação de 
divulgar informação privilegiada no que 
diz respeito às licenças de emissão não 
deve dar azo à duplicação de divulgação de 
informações cujo conteúdo seja 
essencialmente idêntico.

Or. en

(Ver alteração 1 ao considerando 15-A)

Justificação

Para segurança do mercado, convém que os limiares para a isenção da obrigação de 
divulgar informação privilegiada sejam estabelecidos no texto do regulamento e 
mencionados num considerando, juntamente com os motivos por que são introduzidos.  É 
igualmente importante excluir, de forma explícita, as estratégias comerciais da informação 
cuja divulgação se exige.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos delegados nos termos do artigo 
290.º do Tratado. Em especial, devem ser 
adotados atos delegados no que diz 
respeito às condições dos programas de 
recompra e das operações de estabilização 

(42) A Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos delegados nos termos do artigo 
290.º do Tratado. Em especial, devem ser 
adotados atos delegados no que diz 
respeito às condições dos programas de 
recompra e das operações de estabilização 
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de instrumentos financeiros, aos 
indicadores de comportamento 
manipulador constantes do anexo I, ao 
limiar que determina a aplicação da 
obrigação de divulgação ao público aos 
participantes do mercado das licenças de 
emissão, às condições de elaboração de 
listas de iniciados e às condições relativas 
às operações efetuadas por gestores. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível de 
peritos. A Comissão deve assegurar, na 
preparação e elaboração de atos delegados, 
uma transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao
Parlamento Europeu e ao Conselho.

de instrumentos financeiros, aos 
indicadores de comportamento 
manipulador constantes do anexo I, aos 
limiares que determina a aplicação da 
obrigação de divulgação ao público aos 
participantes do mercado das licenças de 
emissão, às condições de elaboração de 
listas de iniciados e às condições relativas 
às operações efetuadas por gestores. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível de 
peritos. A Comissão deve assegurar, na 
preparação e elaboração de atos delegados, 
uma transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

Existem dois limiares, um expresso em equivalente dióxido de carbono e outro, caso realizem 
atividades de combustão, em potência térmica de combustão. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 4.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento não se aplica às 
atividades que um Estado-Membro, a 
Comissão Europeia, qualquer outro 
organismo designado oficialmente ou 
qualquer outra pessoa que atue por conta 
dos mesmos realizem em matéria de 
licenças de emissão e na prossecução da 
política da União para as alterações 
climáticas.

2. O presente regulamento não se aplica às 
atividades que um Estado-Membro, a 
Comissão Europeia, qualquer outro 
organismo designado oficialmente ou 
qualquer outra pessoa que atue por conta 
dos mesmos realizem em matéria de 
licenças de emissão e unicamente na 
prossecução da política da União para as 
alterações climáticas.

Or. en
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Justificação

Deve especificar-se que a exclusão do âmbito de aplicação é facultada a organismos que 
ajam exclusivamente na prossecução da política climática da União, enquanto os 
funcionários públicos a título individual com acesso a informação privilegiada que possa 
influenciar o mercado de licenças de emissão continuam abrangidos na totalidade pelas 
regras relativas ao abuso de mercado. 

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 6.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos de aplicação do disposto no 
n.º 1, considera-se que uma informação 
possui um caráter preciso se fizer 
referência a um conjunto de circunstâncias 
existentes ou razoavelmente previsíveis ou 
a um acontecimento já ocorrido ou 
razoavelmente previsível e se essa 
informação for suficientemente precisa 
para permitir retirar uma conclusão quanto 
ao eventual efeito desse conjunto de 
circunstâncias ou acontecimentos a nível 
dos preços dos instrumentos financeiros, 
dos contratos de mercadorias à vista com 
eles relacionados ou dos produtos leiloados 
com base nas licenças de emissão.

2. Para efeitos de aplicação do disposto no 
n.º 1, considera-se que uma informação 
possui um caráter preciso se fizer 
referência a um conjunto de circunstâncias 
existentes ou razoavelmente previsíveis ou 
a um acontecimento já ocorrido ou 
razoavelmente previsível e se essa 
informação for suficientemente precisa 
para permitir retirar uma conclusão quanto 
ao eventual efeito desse conjunto de 
circunstâncias ou acontecimentos a nível 
dos preços dos instrumentos financeiros, 
dos contratos de mercadorias à vista com 
eles relacionados, das licenças de emissão
ou dos produtos leiloados com base nestas.

Or. en

(Ver alteração 6 ao artigo 6.º, n.º 3)

Justificação

Introduz-se esta alteração para harmonizar o enunciado com outras disposições do 
regulamento.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 6.º – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos de aplicação do disposto no 
n.º 1, entende-se por informação que, caso 

3. Para efeitos de aplicação do disposto no 
n.º 1, entende-se por informação que, caso 
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fosse tornada pública, seria suscetível de 
influenciar de maneira sensível o preço dos 
instrumentos financeiros, dos contratos de 
mercadorias à vista com eles relacionados 
ou dos produtos leiloados com base nas 
licenças de emissão, a informação que um 
investidor razoável utilizaria normalmente 
para fundamentar em parte as suas decisões 
de investimento.

fosse tornada pública, seria suscetível de 
influenciar de maneira sensível o preço dos 
instrumentos financeiros, dos contratos de 
mercadorias à vista com eles relacionados, 
das licenças de emissão ou dos produtos 
leiloados com base nestas, a informação 
que um investidor razoável utilizaria 
normalmente para fundamentar em parte as 
suas decisões de investimento.

Or. en

(Ver alteração 5 ao artigo 6.º, n.º 2)

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo do presente número 
não é aplicável a um participante no 
mercado das licenças de emissão cujas 
instalações ou atividades do setor da 
aviação que possui, controla ou pelas quais 
é responsável tenham tido, no ano anterior, 
emissões inferiores a um limiar mínimo de 
equivalente dióxido de carbono e que, caso 
realizem atividades de combustão, tenham 
tido uma potência térmica de combustão 
inferior a um limiar mínimo.

O primeiro parágrafo do presente número 
não é aplicável a um participante no 
mercado das licenças de emissão cujas 
instalações ou atividades do setor da 
aviação que possui, controla ou pelas quais 
é responsável tenham tido, no ano anterior, 
emissões inferiores a um limiar mínimo de 
3 milhões de toneladas de equivalente 
dióxido de carbono e que, caso realizem 
atividades de combustão, tenham tido uma 
potência térmica de combustão inferior a 
um limiar mínimo de 300 MW.

Or. en

Justificação

Para reforçar a segurança do mercado, convém estabelecer os limiares para a isenção das 
obrigações de divulgação desde o início no texto do regulamento.  Escolheram-se números 
específicos que incluam apenas os grandes intervenientes no mercado, cujas atividades 
possam ter um impacto significativo na formação dos preços, abrangendo aproximadamente 
75% do mercado global de licenças de emissão.  Note-se que 3 milhões de toneladas de 
equivalente dióxido de carbono correspondem a 6 “grandes” instalações, emitindo 500 000 
toneladas cada uma. 
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota, através de atos 
delegados nos termos do artigo 31.º, 
medidas que instituem um limiar mínimo 
de equivalente dióxido de carbono e um 
limiar mínimo de potência térmica de 
combustão para efeitos da aplicação da 
isenção prevista no segundo parágrafo do 
presente número.

A Comissão terá o poder de adotar, 
através de atos delegados nos termos do 
artigo 31.º, medidas que alterem o limiar 
mínimo de equivalente dióxido de carbono 
e o limiar mínimo de potência térmica de 
combustão para efeitos da aplicação da 
isenção prevista no segundo parágrafo do 
presente número. Ao adotar os atos 
delegados referidos neste parágrafo, a 
Comissão avalia se a alteração do limiar 
mínimo de equivalente dióxido de carbono 
ou do limiar mínimo de potência térmica 
de combustão corresponde às 
necessidades decorrentes do novo 
desenvolvimento tecnológico e do 
mercado. 

Or. en

Justificação

Embora estabelecer desde o início um limiar seja fundamental para assegurar maior 
segurança aos intervenientes no mercado e evitar incerteza jurídica, justifica-se ainda 
conferir à Comissão o poder de alterar os limiares por atos delegados, de modo a poder 
enfrentar os problemas do mercado (assimetrias verificadas, volatilidade dos preços, etc.) 
e/ou necessidades políticas (tal como a redução das emissões ao longo do tempo devido à 
política climática da União). 

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Uma autoridade competente pode 
autorizar o diferimento da divulgação ao 
público de informação privilegiada por um 
emitente de um instrumento financeiro 
desde que sejam respeitadas as seguintes 
condições:

5. Uma autoridade competente pode 
autorizar o diferimento da divulgação ao 
público de informação privilegiada por um 
emitente de um instrumento financeiro ou 
por um interveniente no mercado de 
licenças de emissão desde que sejam 
respeitadas as seguintes condições:
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Or. en

Justificação

Não há razão para excluir os intervenientes no mercado de licenças de emissão da 
possibilidade de receberem autorização oficial de diferimento da divulgação de informação 
privilegiada. 

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando a União Europeia participar 
num regime de comércio de licenças de 
emissão com um país terceiro, as licenças 
de emissão ao abrigo deste regime e os 
produtos leiloados com base nestas são 
abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento.  Sempre que 
necessário, a Comissão adota, através de 
atos delegados nos termos do artigo 31.°, 
medidas que instituam os critérios de 
inclusão. 

Or. en

Justificação
Deve garantir-se igualmente a proteção de mercado aos regimes de comércio de licenças de 
emissão em que a União possa vir a participar em consequência de acordos globais. 

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

É atribuída à Comissão competência para 
adotar atos delegados nos termos do artigo 
32.º no que respeita ao aditamento e à 
alteração das condições dos programas de 
recompra e das operações de estabilização 
de instrumentos financeiros, das definições 
constantes do presente regulamento, das 

É atribuída à Comissão competência para 
adotar atos delegados nos termos do artigo 
32.º no que respeita ao aditamento e à 
alteração das condições dos programas de 
recompra e das operações de estabilização 
de instrumentos financeiros, das definições 
constantes do presente regulamento, dos 
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condições de elaboração de listas de 
iniciados, das condições relativas às 
operações efetuadas por gestores e das 
disposições aplicáveis às pessoas que 
prestam informações que podem conduzir à 
deteção de violações do presente 
regulamento.

limiares para determinar a aplicação da 
obrigação de divulgação ao público aos 
intervenientes no mercado de licenças de 
emissão, das condições de elaboração de 
listas de iniciados, das condições relativas 
às operações efetuadas por gestores e das 
disposições aplicáveis às pessoas que 
prestam informações que podem conduzir à 
deteção de violações do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Os limiares de emissão devem ser referidos entre as disposições que a Comissão pode aditar 
ou alterar através de atos delegados.


