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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Diretiva Mercados de Instrumentos Financeiros (MIFID), em vigor desde novembro de 
2007, constitui uma das pedras angulares da regulamentação financeira da UE e o relator 
reconhece a necessidade de uma revisão da MIFID atual (seguidamente designada MIFID II), 
a fim de corrigir as suas insuficiências.

Desde então, porém, ocorreram dois desenvolvimentos que revelaram a necessidade de 
melhorias: em primeiro lugar, os mercados financeiros evoluíram, por exemplo, com a 
emergência de novos produtos. Em segundo lugar, a crise financeira de 2008 e o período que 
se lhe seguiu colocaram em evidência lacunas ao nível do funcionamento e da transparência 
desses mercados, assim como insuficiências da MIFID para os tratar. Extraindo as lições 
necessárias, a Comissão Europeia propôs que a MIFID fosse revista. Os principais objetivos 
da revisão são:

- aumentar a transparência e a supervisão de mercados que estão menos regulamentados,
- reduzir os riscos de perturbação dos mercados e os riscos sistémicos,
- proteger melhor os investidores e restaurar a confiança,
- aumentar a eficiência dos mercados financeiros, reduzindo entretanto custos 

desnecessários para os participantes, e
- conseguir simultaneamente uma melhoria da transparência e da regulamentação 

financeira dos mercados.

A nova legislação proposta consiste em dois instrumentos legais diferentes, a saber, uma 
diretiva (MIFID) e um regulamento relativo aos mercados de instrumentos financeiros 
(seguidamente designado MIFIR), devendo ambos ser examinados conjuntamente. O 
principal objetivo do regulamento proposto é estabelecer requisitos uniformes em todos os 
Estados-Membros para a divulgação pública de dados de negociação, o relato sobre 
transações, a negociação de derivados em plataformas organizadas, o acesso não 
discriminatório à compensação e negociação com índices de referência e os poderes de 
intervenção sobre produtos por parte das autoridades competentes.

O relator considera que o parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
poderia centrar-se essencialmente sobre as implicações do regulamento proposto para o setor 
das empresas não financeiras, como as indústrias de produtos de base e interroga-se sobre a 
questão de saber se os requisitos constantes no regulamento proposto são proporcionados no 
que diz respeito às empresas não financeiras. Em termos gerais, considera que estas últimas, 
como no caso das indústrias de produtos de base, não deveriam, devido à sua natureza, ser 
tratadas como instituições financeiras tradicionais, à semelhança dos bancos. As atividades 
comerciais das empresas não financeiras não colocam riscos sistémicos e constituem um 
elemento essencial da sua atividade económica.

Consequentemente, o relator tenciona, em futuras deliberações, centrar-se mais – e, se 
necessário, apresentar alterações numa fase ulterior – sobre os impactos do Regulamento 
MIFIR para as empresas não financeiras. Por exemplo, o mercado grossista de produtos da 
energia já está sujeito a regras introduzidas pelo Regulamento 2011/1227/CE (REMIT) 
relativas à integridade dos mercados, razão pela qual se poderá alegar que as obrigações 
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relativas à negociação previstas no artigo 24.º não deveriam ser aplicáveis aos produtos 
energéticos por grosso, que estão sujeitos à monitorização adequada por parte das autoridades 
de supervisão prudencial competentes, tal como definidas no Regulamento REMIT.
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 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
Artigo 7 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados 
admitidos à negociação ou transacionados 
num MTF ou num OTF. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF, baseado no sistema de negociação 
operado, devem tornar públicos os preços e 
a profundidade das ofertas a esses preços 
das ordens ou ofertas de preços que são 
anunciadas através dos seus sistemas para 
as obrigações e os produtos financeiros 
estruturados admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou sobre os quais 
foi publicado um prospeto, as licenças de 
emissão e os instrumentos derivados que 
estão sujeitos às obrigações de negociação
referidas no artigo 24.°. Este requisito 
aplica-se igualmente a manifestações de 
interesse passíveis de recurso. Os mercados 
regulamentados, empresas de investimento 
e os operadores de mercado que operem 
um MTF ou um OTF devem disponibilizar 
estas informações ao público de forma 
contínua, durante o horário normal de 
negociação.

Esta obrigação de publicação não se 
aplica a transações em derivados de 
contrapartes não financeiras que reduzem 
objetivamente os riscos não quantificáveis 
não diretamente ligados à atividade 
comercial ou financeira dessas 
contrapartes.

Justificação

Os instrumentos derivados que as empresas não financeiras utilizam são especificamente 
concebidos para cobrir, de forma flexível e eficiente, os riscos da atividade operacional. A 
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alteração destina-se a isentar essas transações dos requisitos de transparência porque a 
publicação destas transações personalizadas pode provocar problemas de confidencialidade.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e operadores de 
mercado que operam um MTF ou um OTF 
devem tornar públicos o preço, volume e 
hora das transações executadas 
relativamente obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, licenças de emissão e 
instrumentos derivados admitidos à
negociação ou transacionados num MTF 
ou num OTF. Os mercados 
regulamentados e as empresas de 
investimento e operadores de mercado que 
operam um MTF ou um OTF devem tornar 
públicos dados pormenorizados sobre todas 
essas transações tão aproximadamente do 
tempo real quanto seja tecnicamente 
possível.

1. Os mercados regulamentados e as 
empresas de investimento e operadores de 
mercado que operam um MTF ou um OTF 
devem tornar públicos o preço, volume e 
hora das transações executadas 
relativamente obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, licenças de emissão e 
instrumentos derivados que estão sujeitos 
às obrigações de negociação referidas no 
artigo 24.°. Os mercados regulamentados e 
as empresas de investimento e operadores 
de mercado que operam um MTF ou um 
OTF devem tornar públicos dados 
pormenorizados sobre todas essas 
transações tão aproximadamente do tempo 
real quanto seja tecnicamente possível.

Esta obrigação de publicação não se 
aplica a transações em derivados de 
contrapartes não financeiras que reduzem 
objetivamente os riscos não quantificáveis 
não diretamente ligados à atividade 
comercial ou financeira dessas 
contrapartes.

Justificação

Os instrumentos derivados que as empresas não financeiras utilizam são especificamente 
concebidos para cobrir, de forma flexível e eficiente, os riscos da atividade operacional. A 
alteração destina-se a isentar essas transações dos requisitos de transparência porque a 
publicação destas transações personalizadas pode provocar problemas de confidencialidade.

Alteração 3
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os internalizadores sistemáticos devem 
apresentar ofertas de preços firmes 
relativas a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, a licenças de emissão e 
instrumentos derivados elegíveis para 
compensação ou admitidos à negociação
num mercado regulamentado ou que são 
transacionados num MTF ou num OTF, 
quando se verificarem as condições 
seguintes:

1. Os internalizadores sistemáticos devem 
apresentar ofertas de preços firmes 
relativas a obrigações e produtos 
financeiros estruturados admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
ou sobre os quais foi publicado um 
prospeto, a licenças de emissão e 
instrumentos derivados sujeitos às 
obrigações de negociação referidas no 
artigo 24.°, quando se verificarem as 
condições seguintes:

Justificação

Exigir que um internalizador interno proponha o mesmo preço de determinado instrumento a 
todos os clientes, impedi-los-ia de diferenciar preços em função do risco da contraparte, o 
que é essencial para personalizar transações em derivados com empresas não financeiras. 
Assim, o requisito de publicar cotações deve restringir-se aos derivados não personalizados, 
suficientemente líquidos e, portanto, obrigados a passar por negociação num mercado 
regulamentado, MTF ou OTF.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Esta obrigação de publicação não se 
aplica a transações em derivados de 
contrapartes não financeiras que reduzem 
objetivamente os riscos não quantificáveis 
não diretamente ligados à atividade 
comercial ou financeira dessas 
contrapartes.

Justificação

Exigir que um internalizador interno proponha o mesmo preço de determinado instrumento a 
todos os clientes, impedi-los-ia de diferenciar preços em função do risco da contraparte, o 
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que é essencial para personalizar transações em derivados com empresas não financeiras. 
Assim, o requisito de publicar cotações deve restringir-se aos derivados não personalizados, 
suficientemente líquidos e, portanto, obrigados a passar por negociação num mercado 
regulamentado, MTF ou OTF.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em obrigações e 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto, em licenças de 
emissão e instrumentos derivados elegíveis 
para compensação ou registados nos 
repositórios de transações, em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento [EMIR], ou que se 
encontram admitidos à negociação num 
mercado regulamentado ou são 
transacionados num MTF ou num OTF, 
devem tornar públicos o volume e o preço 
dessas transações e a hora a que foram 
concluídas. Esta informação deve ser 
divulgada através de um APA.

1. As empresas de investimento que, quer 
por sua conta quer em nome de clientes, 
concluam transações em obrigações e 
produtos financeiros estruturados 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado ou sobre os quais foi 
publicado um prospeto, em licenças de 
emissão e instrumentos derivados que 
estão sujeitos às obrigações de negociação
referidas no artigo 24.°, devem tornar 
públicos o volume e o preço dessas 
transações e a hora a que foram concluídas. 
Esta informação deve ser divulgada através 
de um APA.

Esta obrigação de publicação não se 
aplica a transações em derivados de 
contrapartes não financeiras que reduzem 
objetivamente os riscos não quantificáveis 
não diretamente ligados à atividade 
comercial ou financeira dessas 
contrapartes.

Justificação

Os instrumentos derivados que as empresas não financeiras utilizam são especificamente 
concebidos para cobrir, de forma flexível e eficiente, os riscos da atividade operacional. A 
alteração destina-se a isentar essas transações dos requisitos de transparência porque a 
publicação destas transações personalizadas pode provocar problemas de confidencialidade.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A obrigação de negociação não se 
aplica aos produtos grossistas da energia, 
que estão sujeitos a supervisão adequada 
pelas autoridades de supervisão 
prudencial competentes, nos termos do 
Regulamento (UE) n.° 2011/1227 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2011, relativo à integridade 
e à transparência nos mercados grossistas 
da energia. 

Justificação

O procedimento relativo à obrigação de negociar definido no MiFIR pode reduzir o âmbito 
do EMIR. Além disso, não tem em conta as regras introduzidas para os mercados grossistas 
da energia através do Regulamento 2011/1227/UE, relativo à integridade do mercado.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 31 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A medida proposta destina-se a fazer 
face a uma ameaça à proteção dos 
investidores, ao funcionamento ordenado e 
integridade dos mercados financeiros ou à 
estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro da União;

(a) A medida proposta destina-se a fazer 
face a uma ameaça à proteção dos 
investidores, ao funcionamento ordenado, 
à utilidade económica e à integridade dos 
mercados financeiros ou à estabilidade da 
totalidade ou de parte do sistema financeiro 
da União;

Justificação
A utilidade económica dos mercados – a sua capacidade de fornecer preços publicamente e 
de cobrir riscos que não se podem evitar – é seguramente a primeira função que os 
supervisores devem preservar através da sua ação. Isto deverá constituir parte da sua 
missão (e da AEVMM), como no caso da CFTC, nos EUA.

Alteração 8
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Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes será conferida 
por um período indeterminado, a partir da 
data a que se refere o n.º 1 do artigo 41.º.

2. A delegação de poderes será conferida 
por um período de cinco anos, a partir da 
data de entrada em vigor do regulamento.

A Comissão apresenta um relatório sobre 
a delegação de poderes num prazo de, 
pelo menos, nove meses antes do período 
de cinco anos. A delegação de poderes é 
prolongada por períodos de idêntica 
duração, salvo se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho se opuserem a tal 
prolongamento num prazo de, pelo 
menos, três meses antes do fim de cada 
período.  

Alteração 9
Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No caso das pessoas cuja atividade 
principal consiste em negociar por conta 
própria em mercadorias e/ou derivados de 
mercadorias, o regulamento é 
integralmente aplicável apenas a partir de 
…*. Quando as pessoas que negociam por 
conta própria em mercadorias e/ou em 
derivados de mercadorias pertencem a um 
grupo cuja atividade principal consiste na 
prestação de serviços de investimento nos 
termos da Diretiva 2004/39/CE ou 
serviços bancários nos termos da Diretiva 
2000/12/CE, o regulamento é aplicável 
nos termos do n.° 2.
__________
* JO: Inserir a data de dois anos a partir 
da data de entrada em vigor do presente 
regulamento.
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Justificação

No futuro, o MiFIR será aplicável a novos intervenientes previamente não abrangidos pelo 
seu âmbito, aos quais será exigido, pela primeira vez, que cumpram os seus complexos 
requisitos e a restruturação consequente, por oposição às empresas financeiras, às quais 
apenas é exigido que cumpram os requisitos adicionais. Esses intervenientes necessitarão, 
portanto, de um prazo de implementação mais longo. 
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