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Alteração 13
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Considerando 86-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(86-A) Os Estados-Membros devem exigir 
que os mercados regulamentados e os 
operadores de Sistemas de Negociação 
Multilateral (MTF) que admitam 
negociar ou negoceiem instrumentos 
derivados sobre mercadorias apliquem, 
para além de limites das posições ex ante, 
outros controlos necessários sobre 
posições para assegurar um 
funcionamento ordenado dos mercados e, 
em particular, reduzir o potencial de 
manipulação do mercado de derivados ou 
subjacentes por parte dos titulares de 
grandes posições e assegurar que os 
intervenientes no mercado disponham dos 
meios necessários para liquidar o contrato 
mediante entrega física, em caso de 
necessidade. Esses controlos devem 
incluir a possibilidade de as plataformas 
de negociação exigirem que os membros 
ou participantes ponham termo a uma 
posição ou a reduzam.

Or. en

Justificação

A especulação excessiva sobre mercadorias deve ser proibida. A este respeito, a utilização de 
outros controlos sobre posições deve ser um reforço e não uma alternativa à utilização de 
limites das posições. Contudo, ao definir esses limites, deve haver uma diferenciação entre 
posições relacionadas com a atividade comercial no que diz respeito a mercadorias e outras 
posições.

Alteração 14
Ivailo Kalfin
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Às pessoas que prestam serviços de 
investimento exclusivamente à sua 
empresa-mãe, às suas filiais ou a outras 
filiais da sua empresa-mãe;

b) Às pessoas, incluindo as empresas de 
gestão conjunta, que prestam serviços de 
investimento exclusivamente à sua 
empresa-mãe, às suas filiais ou a outras 
filiais da sua empresa-mãe;

Or. en

Alteração 15
Herbert Reul

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 
operam os sistemas de negociação 
algorítmica; ou

Or. de

Justificação

É necessária uma clarificação do regime de isenções, para que nem todas as participações 
em operações na bolsa (mesmo mínimas) por parte da economia real fiquem sujeitas às 
regras previstas pela Diretiva relativa aos mercados de instrumentos financeiros» (MiFID) 
(por exemplo, as participações que visam a proteção dos riscos do preço de mercadorias ou 
cambiais ou a compra/venda de ações da própria empresa).

Alteração 16
Ivailo Kalfin

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

As pessoas isentas ao abrigo da subalínea
i) não estão também obrigadas a cumprir 
as condições expostas nesta subalínea 
para estarem isentas;

Esta isenção aplica-se a pessoas que ao 
negociarem licenças de emissão não 
prestem quaisquer serviços ou atividades 
de investimento, limitando-se a negociar 
por conta própria, não executando ordens 
de clientes e pessoas que detêm ou operam 
diretamente instalações na aceção da
Diretiva 2003/87/CE.

Or. en

Alteração 17
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

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 
isentas do cumprimento dos termos da 
presente isenção;

Or. en
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Justificação

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

Alteração 18
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

- prestam serviços de investimento 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, desde 
que:
i) essas pessoas permitam aos clientes 
realizarem as suas atividades industriais 
através da prestação de infraestruturas e 
serviços essenciais; e
ii) a principal atividade dos clientes, 
considerada a nível do grupo, não seja a 
prestação de serviços de investimento na 
aceção da presente diretiva, nem de 
serviços bancários nos termos da Diretiva 
2006/48/CE;
ou

Or. en

Justificação

São necessárias condições concorrenciais equitativas para as empresas industriais de 
grandes dimensões que negoceiam por conta própria em instrumentos financeiros e os 
intervenientes de menores dimensões que, para conseguirem competir, são obrigados a 
utilizar sítios de produção (incluindo serviços de apoio e know-how) operados por terceiros. 
Os operadores de sítios que negoceiam por conta própria para prestarem serviços de 
investimento a empresas de menores dimensões, que realizam as suas atividades industriais 
nos seus sítios, devem igualmente estar isentos quando se tratar de uma atividade acessória à 
sua atividade principal.
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Alteração 19
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

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/EC;

desde que em todos os casos o façam 
enquanto atividade acessória da sua 
atividade principal, quando considerada no 
contexto de um grupo, ou quando diga 
respeito a empresas de gestão conjunta, 
uma atividade acessória quando 
considerada tendo por base os seus 
proprietários e as filiais dos seus 
proprietários, 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

A alteração visa evitar a discriminação das pequenas e médias empresas que não dispõem de 
capacidade financeira para participar diretamente em mercados bolsistas para gerir os 
riscos relacionados com as suas atividades principais e que se unem como entidades 
conjuntas ou desenvolvem acordos estratégicos com terceiros, a fim de criar massa crítica 
para ter acesso aos mercados bolsistas com o objetivo de gerir as entradas/saídas de ativos 
dos proprietários/contrapartes.

Alteração 20
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

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

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 

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 
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principal não consista na prestação de 
serviços de investimento, na aceção da 
presente diretiva, ou de serviços bancários, 
na aceção da Diretiva 2006/48/EC;

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, e que a 
dimensão da atividade acessória não 
represente uma proporção sistemicamente 
significativa dos mercados onde opera;

Or. en

Justificação

Duas atividades comerciais de importância semelhante não devem receber tratamento 
diferente. Não existe qualquer justificação económica ou de funcionamento do mercado para 
isentar uma atividade comercial significativa, apenas porque esta faz parte de uma empresa 
cuja atividade principal é de outra natureza. A AEVMM deve definir o que entende por 
«significativo» para um determinado mercado.

Alteração 21
Holger Krahmer

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

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/EC;

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, 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

A alteração visa evitar a discriminação das empresas comerciais que não dispõem de 
capacidade financeira para participar diretamente em mercados bolsistas para gerir os 
riscos relacionados com a sua atividade principal. Sobretudo, formam com a sua empresa de 
negociação um grupo não consolidado, a fim de criar massa crítica para ter acesso aos 
mercados bolsistas. As atuais definições de empresa-mãe e filial não são adequadas neste 
contexto, uma vez que não prestam particular atenção às características da estrutura desta 
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empresa.

Alteração 22
Ivailo Kalfin

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

n) Aos operadores de redes de transporte e 
distribuição definidos no artigo 2.º, ponto 
4 e artigo 2.º, ponto 6, 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 
códigos ou orientações relativos às redes 
adotados em aplicação desses 
regulamentos, bem como aos seus 
prestadores de serviços pelas atividades 
relacionadas exclusivamente com as 
entidades acima.

Or. en

Alteração 23
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

3. 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 

3. 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, para determinar que 
a proporção do mercado deve ser 
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prestada de forma esporádica. considerada sistemicamente significativa,
bem como para determinar quando uma 
atividade é prestada de forma esporádica.

Or. en

Justificação

Duas atividades comerciais de importância semelhante não devem receber tratamento 
diferente. Não existe qualquer justificação económica ou de funcionamento do mercado para 
isentar uma atividade comercial significativa, apenas porque esta faz parte de uma empresa 
cuja atividade principal é de outra natureza. A AEVMM deve definir o que entende por 
«significativo» para um determinado mercado.

Alteração 24
Olle Schmidt, Kent Johansson

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 sobretudo importante 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 para a atividade comercial do seu grupo.

Alteração 25
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

- 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 sobretudo importante 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 para a atividade comercial do seu grupo.

Alteração 26
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As pessoas excluídas do âmbito de 
aplicação da presente diretiva nos termos 
do n.º 1 não podem beneficiar da liberdade 
de prestação de serviços e/ou de exercício 
de atividades ou de estabelecerem 
sucursais, tal como previsto nos artigos 
36.º e 37.º respetivamente.

2. As pessoas excluídas do âmbito de 
aplicação da presente diretiva nos termos 
do n.º 1 não podem beneficiar da liberdade 
de prestação de serviços e/ou de exercício 
de atividades ou de estabelecerem 
sucursais, tal como previsto nos artigos 
36.º e 37.º respetivamente. No caso de uma 
filial, a comparação deve ser feita com o 
capital utilizado nas atividades do grupo.

Or. en

Alteração 27
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 25-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

25-A) «Em contexto do grupo»: empresas 
que formam um grupo por participação 
mútua ou individual, independentemente 
de estarem ou não consolidadas; neste 
contexto, o grupo é considerado uma 
empresa.

Or. en

Justificação

A alteração visa evitar a discriminação das empresas comerciais que não dispõem de 
capacidade financeira para participar diretamente em mercados bolsistas para gerir os 
riscos relacionados com a sua atividade principal. Sobretudo, formam com a sua empresa de 
negociação um grupo não consolidado, a fim de criar massa crítica para ter acesso aos 
mercados bolsistas. As atuais definições de empresa-mãe e filial não são adequadas neste 
contexto, uma vez que não prestam particular atenção às características da estrutura desta 
empresa.

Alteração 28
Ivailo Kalfin

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

Texto da Comissão Alteração

33-A) «Transação objetivamente 
mensurável relativamente à capacidade de
reduzir riscos relacionados diretamente 
com a atividade comercial ou a atividade 
de financiamento de tesouraria»: 
transação cujo objetivo, em contexto do 
grupo e quando combinada com outros 
contratos, é:
i) reduzir a exposição potencial a 
mudanças no valor de mercado de ativos, 
serviços, fatores de produção, produtos, 
mercadorias, passivos que a contraparte 
ou o seu grupo detenha, produza, 
fabrique, processe, preste, adquira, 
comercialize, arrende, venda ou incorra, 
ou razoavelmente preveja deter, produzir, 
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fabricar, processar, prestar, adquirir, 
comercializar, arrendar, vender ou 
incorrer no normal curso da sua 
atividade; ou
ii) reduzir a exposição potencial a 
mudanças no valor de mercado de ativos, 
serviços, fatores de produção, produtos, 
mercadorias, passivos mencionados no 
ponto A, resultantes da flutuação de taxas 
de juros, taxas de inflação, taxas de 
câmbio, preços de mercadorias ou da 
emissão de licenças ou outras variáveis 
relevantes.

Or. en

Alteração 29
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

33-A) «Especulação excessiva»: atividade 
de negociação de qualquer produto de 
base com contratos de venda desses 
mesmos produtos de base para entrega 
futura realizados ou estando sujeitos às 
regras dos mercados dos contratos ou dos 
sistemas de realização de transações de 
derivados ou em sistemas de transações 
eletrónicas, relativamente a um contrato 
de descoberta de preço significativo, que 
provoca flutuações súbitas ou pouco 
razoáveis dos preços desse produto de 
base.

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 
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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 e mercados supervisores uma 
justificação adicional para proteger os interesses dos investidores.

Alteração 30
Reinhard Bütikofer
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) 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) surge da potencial mudança no valor:
- dos ativos que uma pessoa detenha, 
produza, fabrique, processe ou 
comercialize ou preveja deter, produzir, 
fabricar, processar ou comercializar;
- dos passivos que uma pessoa detenha ou
nos quais preveja incorrer; ou
- 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 
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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 no EMIR e segundo a Lei 
Dodd-Frank.

Alteração 31
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta de diretiva
Título IV

Texto da Comissão Alteração

LIMITES DE POSIÇÕES E 
NOTIFICAÇÃO

GESTÃO DE POSIÇÕES E 
NOTIFICAÇÃO

Or. en

Justificação

As plataformas de negociação devem ter uma caixa de ferramentas com diferentes 
ferramentas/modalidades de gestão. Os limites de posições são uma dessas ferramentas, 
contudo a plataforma deve poder também utilizar outras «modalidades com efeito 
equivalente», tal como a gestão de posições.

Alteração 32
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mercados regulamentados e os 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mercados regulamentados e os 
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operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites ao número de contratos que 
qualquer membro ou participante no 
mercado pode celebrar durante um período 
específico ou disposições alternativas com 
efeito equivalente, tais como gestão de 
posições com base em limiares 
automáticos de análise, a fim de:

operadores de MTF que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites ao número de contratos que 
qualquer membro ou participante no 
mercado pode celebrar durante um período 
específico, a fim de:

Or. en

Justificação

A especulação excessiva sobre mercadorias deve ser banida. A este respeito, a utilização de 
outros controlos sobre posições deve ser um reforço e não uma alternativa à utilização de 
limites das posições. Contudo, ao definir esses limites, deve haver uma diferenciação entre 
posições relacionadas com a atividade comercial no que diz respeito a mercadorias e outras 
posições.

Alteração 33
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites ao número de contratos que 
qualquer membro ou participante no 
mercado pode celebrar durante um 
período específico ou disposições 
alternativas com efeito equivalente, tais 
como a gestão de posições com base em 
limiares automáticos de análise, a fim de:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites às posições abertas em 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
que qualquer membro ou participante no
mercado pode deter, ou disposições 
alternativas com efeito equivalente, tais 
como a gestão de posições, a fim de:

Or. en

Justificação

Um limiar não se deve referir ao número de contratos que uma pessoa pode celebrar. Caso 



AM\900875PT.doc 17/31 PE488.031v01-00

PT

um limiar se aplique a instrumentos derivados sobre mercadorias, este deve fazer referência 
a posições abertas (no artigo 59.º e no artigo 72.º, n.º 1, alínea g)). Comparar com o artigo 
60.º, n.º 1, segundo parágrafo: «posições abertas». Comparar também com o cálculo do 
limiar de compensação referido no artigo 7.º do EMIR.

Alteração 34
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites ao número de contratos que 
qualquer membro ou participante no 
mercado pode celebrar durante um período 
específico ou disposições alternativas com 
efeito equivalente, tais como a gestão de 
posições com base em limiares automáticos 
de análise, a fim de:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites à exposição a esses investimentos
que qualquer membro ou participante no 
mercado pode celebrar durante um período 
específico ou disposições alternativas com 
efeito equivalente, tais como a gestão de 
posições com base em limiares automáticos 
de análise, a fim de:

Or. en

Alteração 35
Reinhard Bütikofer

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites ao número de contratos que 
qualquer membro ou participante no 
mercado pode celebrar durante um período 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites ao número de contratos que 
qualquer membro ou participante no 
mercado pode celebrar durante um período 
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específico ou disposições alternativas com 
efeito equivalente, tais como a gestão de 
posições com base em limiares automáticos 
de análise, a fim de:

específico e disposições adicionais para 
complementar tais limites, tais como a 
gestão de posições com base em limiares 
automáticos de análise, a fim de:

Or. en

Justificação

Apenas os instrumentos eficazes na prevenção de volumes de produtos ou estratégias que 
podem perturbar a descoberta dos preços e funções de transferência de riscos dos mercados 
de produtos de base constituem limites das posições. Outras medidas devem juntar-se, não 
excluindo porém os limites.

Alteração 36
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) apoiar a liquidez; a) assegurar liquidez de mercado 
suficiente para transações de cobertura de 
risco de boa-fé;

Or. en

Justificação

O principal objetivo da regulação do mercado de mercadorias deve ser permitir que os 
produtores e consumidores da economia real possam cobrir os riscos, num mercado 
ordenado, com preços que representam, em termos de nível e volatilidade, os princípios 
fundamentais da oferta e da procura e não os interesses voláteis da especulação financeira.

Alteração 37
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) apoiar condições adequadas de 
formação dos preços e da liquidação.

c) assegurar que as funções de descoberta 
de preços e condições da liquidação do 
mercado subjacente não sejam
perturbadas;

Or. en

Justificação

O principal objetivo da regulação do mercado de mercadorias deve ser permitir que os 
produtores e consumidores da economia real possam cobrir os riscos, num mercado 
ordenado, com preços que representam, em termos de nível e volatilidade, os princípios 
fundamentais da oferta e da procura e não os interesses voláteis da especulação financeira.

Alteração 38
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) diminuir, eliminar ou impedir a 
especulação excessiva.

Or. en

Justificação

Caso o interesse especulativo ultrapasse significativamente o dos investidores em cobertura 
de risco (hedgers), os mercados arriscam ser movidos mais pela disponibilidade de capital de 
fundos do que pelos princípios de longo prazo. É importante esclarecer que, numa situação 
dessa natureza, o mercado não funciona em benefício dos que têm uma exposição inevitável 
ao risco do preço das mercadorias. Os supervisores, tal como sucede nos EUA, devem ser 
incumbidos de tomar medidas a fim de combater qualquer ameaça à utilidade económica dos 
mercados para a cobertura de risco de boa-fé.

Alteração 39
Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao definir os limites, os Estados-Membros 
devem assegurar que os legítimos 
interesses dos participantes que exercem 
atividades de cobertura de risco de boa-fé
sejam respeitados.

Or. en

Justificação

Caso o interesse especulativo ultrapasse significativamente o dos investidores em cobertura 
de risco (hedgers), os mercados arriscam ser movidos mais pela disponibilidade de capital de 
fundos do que pelos princípios de longo prazo. É importante esclarecer que, numa situação 
dessa natureza, o mercado não funciona em benefício dos que têm uma exposição inevitável 
ao risco do preço das mercadorias. Os supervisores, tal como sucede nos EUA, devem ser 
incumbidos de tomar medidas a fim de combater qualquer ameaça à utilidade económica dos 
mercados para a cobertura de risco de boa-fé.

Alteração 40
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os limites ou disposições devem ser 
transparentes e não discriminatórios, 
especificando as pessoas a quem se 
aplicam e quaisquer isenções, tendo em 
consideração a natureza e a composição 
dos participantes no mercado e a utilização 
que dão aos contratos admitidos à 
negociação. Devem especificar limiares 
quantitativos claros, tais como o número 
máximo de contratos que as pessoas 
podem concluir, tendo em conta as 
características do mercado de mercadorias 
subjacente, incluindo a estrutura da 
produção, consumo e transporte para o 
mercado.

Os limites ou disposições devem ser 
transparentes e não discriminatórios, 
especificando as pessoas a quem se 
aplicam e quaisquer isenções, tendo em 
consideração a natureza e a composição 
dos participantes no mercado, a utilização 
que dão aos contratos admitidos à 
negociação e as características do mercado 
de mercadorias subjacente, incluindo a 
estrutura da produção, consumo e 
transporte para o mercado.
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Or. en

Justificação

Um limiar não se deve referir ao número de contratos que uma pessoa pode celebrar. Caso 
um limiar se aplique a instrumentos derivados sobre mercadorias, este deve fazer referência 
a posições abertas (no artigo 59.º e no artigo 72.º, n.º 1, alínea g)). Comparar com o artigo 
60.º, n.º 1, segundo parágrafo: «posições abertas». Comparar também com o cálculo do 
limiar de compensação no artigo 7.º do EMIR.

Alteração 41
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os limites ou disposições devem ser 
transparentes e não discriminatórios, 
especificando as pessoas a quem se 
aplicam e quaisquer isenções, tendo em 
consideração a natureza e a composição 
dos participantes no mercado e a utilização 
que dão aos contratos admitidos à 
negociação. Devem especificar limiares 
quantitativos claros, tais como o número 
máximo de contratos que as pessoas podem 
concluir, tendo em conta as características 
do mercado de mercadorias subjacente, 
incluindo a estrutura da produção, 
consumo e transporte para o mercado.

Os limites devem ser transparentes e não 
discriminatórios, especificando as pessoas 
a quem se aplicam e quaisquer isenções, 
tendo em consideração a natureza e a 
composição dos participantes no mercado e 
a utilização que dão aos contratos 
admitidos à negociação. Em particular, 
devem fazer a diferenciação entre as 
posições que objetivamente reduzem os 
riscos diretamente relacionados com as 
atividades comerciais ligadas aos 
produtos de base e outras posições.
Devem especificar limiares quantitativos 
claros, tais como o número máximo de 
contratos que as pessoas podem concluir 
ou deter, tendo em conta as características 
do mercado de mercadorias subjacente, 
incluindo a estrutura da produção, 
consumo e transporte para o mercado.

Or. en

Justificação

A especulação excessiva sobre mercadorias deve ser banida. A este respeito, a utilização de 
outros controlos sobre posições deve ser um reforço e não uma alternativa à utilização de 
limites das posições. Contudo, ao definir esses limites, deve haver uma diferenciação entre 
posições relacionadas com a atividade comercial no que diz respeito a mercadorias e outras 
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posições.

Alteração 42
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem exigir 
que os mercados regulamentados e os 
operadores de Sistemas de Negociação 
Multilateral (MTF) que admitam 
negociar ou negoceiem instrumentos 
derivados sobre mercadorias apliquem, 
para além de limites das posições ex ante, 
outros controlos necessários sobre 
posições para assegurar um 
funcionamento ordenado dos mercados e, 
em particular, reduzir o potencial de 
manipulação do mercado de derivados ou 
subjacentes por parte dos titulares de 
grandes posições e assegurar que os 
intervenientes no mercado disponham dos 
meios necessários para liquidar o contrato 
mediante entrega física, em caso de 
necessidade. Esses controlos devem 
incluir a possibilidade de as plataformas 
de negociação exigirem que os membros 
ou participantes ponham termo ou 
reduzam uma posição.

Or. en

Justificação

A especulação excessiva sobre mercadorias deve ser banida. A este respeito, a utilização de 
outros controlos sobre posições deve ser um reforço e não uma alternativa à utilização de 
limites das posições. Contudo, ao definir esses limites, deve haver uma diferenciação entre 
posições relacionadas com a atividade comercial no que diz respeito a mercadorias e outras 
posições.
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Alteração 43
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Uma posição efetuada para reduzir, 
de forma objetiva, o risco diretamente 
associado às atividades comerciais ligadas 
ao produto de base será excluída dos 
limites de posições referidos no artigo 
59.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

São necessárias disposições claras que isentem as atividades de gestão de risco. Isto é 
possível definindo quais as empresas não financeiras que não estão sujeitas a limites das 
posições nos produtos que são usados em atividades de gestão do risco. Isto iria igualmente 
aliviar as empresas comerciais do peso administrativo significativo de ter de justificar as 
posições necessárias para fins de gestão de risco.

Alteração 44
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os mercados regulamentados, os MTF e 
os OTF informam a respetiva autoridade 
competente dos pormenores dos limites ou 
disposições. A autoridade competente deve 
comunicar as mesmas informações à 
AEVMM, que publica e mantém no seu 
sítio Web uma base de dados com resumos 
dos limites ou disposições em vigor.

2. Os mercados regulamentados e os MTF 
informam a respetiva autoridade 
competente dos pormenores dos limites. A 
autoridade competente deve comunicar as 
mesmas informações à AEVMM, que 
publica e mantém no seu sítio Web uma 
base de dados com resumos dos limites em
vigor.

Or. en
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Justificação

A especulação excessiva sobre mercadorias deve ser banida. A este respeito, a utilização de 
outros controlos sobre posições deve ser um reforço e não uma alternativa à utilização de 
limites das posições. Contudo, ao definir esses limites, deve haver uma diferenciação entre 
posições relacionadas com a atividade comercial no que diz respeito a mercadorias e outras 
posições.

Alteração 45
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, a fim de definir os 
limites e as disposições alternativas 
aplicáveis ao número de contratos que 
qualquer pessoa pode concluir num 
período específico, os efeitos equivalentes 
que devem ter as disposições alternativas 
estabelecidas em conformidade com o n.º 
1, bem como as condições de isenção. Os 
limites ou disposições alternativas devem 
ter em conta as condições referidas no n.º 1 
e os limites estabelecidos pelos mercados 
regulamentados, MTF e OTF. Os limites 
ou as disposições alternativas estabelecidos 
nos atos delegados devem igualmente 
prevalecer sobre quaisquer medidas 
impostas pelas autoridades competentes 
nos termos do artigo 72, n.º 1, alínea g), da 
presente diretiva.

3. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, a fim de definir os 
limites e as disposições alternativas 
aplicáveis às posições em aberto num 
instrumento derivado sobre mercadorias
que qualquer pessoa pode deter os efeitos 
equivalentes que devem ter as disposições 
alternativas estabelecidas em conformidade 
com o n.º 1, bem como as condições de 
isenção. Os limites ou disposições 
alternativas devem ter em conta as 
condições referidas no n.º 1 e os limites ou 
disposições alternativas estabelecidos 
pelos mercados regulamentados, MTF e 
OTF. Os limites ou as disposições 
alternativas estabelecidos nos atos 
delegados devem igualmente prevalecer 
sobre quaisquer medidas impostas pelas 
autoridades competentes nos termos do 
artigo 72, n.º 1, alínea g), da presente 
diretiva.

Or. en

Justificação

Não devem ser necessários limiares automáticos para mecanismos alternativos. Dependendo 
da estrutura do mercado, os limiares automáticos arriscam ter um efeito negativo na liquidez 
de plataformas de negociação transparentes e arriscam impulsionar as negociações no 
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mercado de balcão. Um limiar não se deve referir ao número de contratos que uma pessoa 
pode celebrar. Caso um limiar se aplique a instrumentos derivados sobre mercadorias, este 
deve fazer referência a posições abertas (no artigo 59.º e no artigo 72.º, n.º 1, alínea g)).

Alteração 46
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, a fim de definir os 
limites e as disposições alternativas 
aplicáveis ao número de contratos que 
qualquer pessoa pode concluir num período 
específico, os efeitos equivalentes que 
devem ter as disposições alternativas 
estabelecidas em conformidade com o n.º 
1, bem como as condições de isenção. Os 
limites ou disposições alternativas devem 
ter em conta as condições referidas no n.º 1 
e os limites estabelecidos pelos mercados 
regulamentados, MTF e OTF. Os limites 
ou as disposições alternativas estabelecidos 
nos atos delegados devem igualmente 
prevalecer sobre quaisquer medidas 
impostas pelas autoridades competentes 
nos termos do artigo 72, n.º 1, alínea g), da 
presente diretiva.

3. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, a fim de definir os 
limites e as disposições alternativas 
aplicáveis à exposição a instrumentos 
derivados que qualquer pessoa pode 
concluir num período específico, os efeitos 
equivalentes que devem ter as disposições 
alternativas estabelecidas em conformidade 
com o n.º 1, bem como as condições de 
isenção. Os limites ou disposições 
alternativas devem ter em conta as 
condições referidas no n.º 1 e os limites 
estabelecidos pelos mercados 
regulamentados, MTF e OTF. Os limites 
ou as disposições alternativas estabelecidos 
nos atos delegados devem igualmente 
prevalecer sobre quaisquer medidas 
impostas pelas autoridades competentes 
nos termos do artigo 72, n.º 1, alínea g), da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 47
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades competentes não devem 
impor limites ou outras disposições 
alternativas que sejam mais restritivos do 
que os adotados nos termos do n.º 3, salvo 
em casos excecionais em que sejam 
objetivamente justificados e 
proporcionados, tendo em conta a liquidez 
do mercado específico e no interesse do 
bom funcionamento do mercado. As 
restrições são válidas por um período 
inicial não superior a seis meses a contar 
da data da sua publicação no sítio Web da 
autoridade competente relevante. Tais 
restrições podem ser renovadas por 
períodos adicionais não superiores a seis 
meses de cada vez, se os motivos da 
restrição se mantiverem. Se a restrição 
não for renovada após esse período de seis 
meses, caduca automaticamente.

Suprimido

Aquando da adoção de medidas mais 
restritivas do que as adotadas nos termos 
do n.º 3, as autoridades competentes 
devem notificar a AEVMM. A notificação 
deve incluir uma justificação das medidas 
mais restritivas. No prazo de 24 horas, a 
AEVMM emite um parecer sobre a 
necessidade da medida para fazer face ao 
caso excecional. O parecer deve ser 
publicado no sítio Web da AEVMM.
Sempre que a autoridade competente 
tomar medidas contrárias a um parecer 
da AEVMM, publica de imediato no seu 
sítio Web um aviso explicando em 
pormenor os seus motivos.

Or. en

Justificação

A especulação excessiva sobre mercadorias deve ser banida. A este respeito, a utilização de 
outros controlos sobre posições deve ser um reforço e não uma alternativa à utilização de 
limites das posições. Contudo, ao definir esses limites, deve haver uma diferenciação entre 
posições relacionadas com a atividade comercial no que diz respeito a mercadorias e outras 
posições.
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Alteração 48
Reinhard Bütikofer

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para desempenhar com eficácia as 
suas funções em relação aos mercados de 
produtos de base e coordenar as 
atividades supervisoras entre as respetivas 
entidades nacionais competentes com 
responsabilidade por esses mercados, a 
AEVMM deve criar um departamento 
específico dedicado aos produtos de base.

Or. en

Justificação

O papel fundamental dos mercados de instrumentos derivados de mercadorias exige 
conhecimentos específicos especializados, a capacidade de supervisionar os mercados de 
instrumentos derivados de mercadorias no interesse dos investidores em cobertura de risco 
de boa-fé, a economia no seu conjunto e os particulares cujas vidas sentem o impacto do 
preço das mercadorias, sendo importante que a AEVMM tenha um departamento dedicado e 
especializado nesta área.

Alteração 49
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de diretiva
Artigo 94 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 93.º é conferida por um período 
indeterminado, a partir da data de entrada 
em vigor da presente diretiva.

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 93.º é conferida por um período de 
cinco anos, a partir da data de entrada em 
vigor da presente diretiva.

A Comissão deve apresentar um relatório 
sobre a delegação de poderes, o mais 
tardar nove meses antes do final do 
período de cinco anos. A delegação de 
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poderes deve ser prorrogada por prazos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada prazo.

Or. ro

Alteração 50
Herbert Reul

Proposta de diretiva
Artigo 97 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas disposições a partir de […], com 
exceção das disposições que transpõem o 
artigo 67.º, n.º 2, que são aplicáveis após 
[dois anos de aplicação relativamente ao 
resto da diretiva].

Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas disposições a partir de […], com 
exceção das disposições que transpõem o 
artigo 67.º, n.º 2, que são aplicáveis 
após...*.

Os Estados-Membros só devem aplicar as 
disposições na sua totalidade a pessoas 
cuja atividade principal consiste na 
negociação por conta própria de 
mercadorias e de instrumentos derivados 
sobre mercadorias a partir de...**.
Se as pessoas que negoceiam por conta 
própria mercadorias e/ou instrumentos 
derivados sobre mercadorias fizerem parte 
de um grupo cuja atividade principal 
consiste na prestação de serviços de 
investimento no domínio dos instrumentos 
financeiros, na aceção da presente 
diretiva, ou de serviços bancários nos 
termos da Diretiva 2000/12/CE, aplica-se 
o terceiro parágrafo do presente número.
___________
* JO: Inserir data, nomeadamente, dois 
anos após a entrada em vigor da diretiva.
** JO: Inserir data, nomeadamente, dois 
anos após o início da aplicação 
generalizada das disposições da presente 
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diretiva nos termos do terceiro parágrafo.

Or. de

Justificação

No futuro, a MiFID aplicar-se-á a novos participantes, não abrangidos, até à data, pelo 
âmbito de aplicação. Estes têm de cumprir, pela primeira vez, os requisitos complexos e, 
além disso, proceder a reestruturações. Isto está em contradição com a situação de 
sociedades financeiras que apenas têm de cumprir requisitos adicionais. Por isso, estas 
empresas necessitam de um prazo de implementação mais alargado.

Alteração 51
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Anexo 1 – secção C – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4) Opções, futuros, swaps, contratos a 
prazo de taxa de juro e quaisquer outros 
contratos derivados relativos a valores 
mobiliários, divisas, taxas de juro ou de 
rendibilidades, licenças de emissão ou 
outros instrumentos derivados, índices 
financeiros ou indicadores financeiros que 
possam ser liquidados mediante uma 
entrega física ou um pagamento em 
dinheiro;

4) Opções, futuros, swaps, contratos a 
prazo de taxa de juro e quaisquer outros 
contratos derivados relativos a valores 
mobiliários, divisas, taxas de juro ou de 
rendibilidades ou outros instrumentos 
derivados, índices financeiros ou 
indicadores financeiros que possam ser 
liquidados mediante uma entrega física ou 
um pagamento em dinheiro;

Or. en

Alteração 52
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta de diretiva
Anexo I – secção C - ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6) Opções, futuros, swaps, e quaisquer 
outros contratos de derivados relativos a 
mercadorias que possam ser liquidados 
mediante uma entrega física, desde que 

6) Opções, futuros, swaps, e quaisquer 
outros contratos de derivados relativos a 
mercadorias que não se destinem a ser 
liquidados mediante uma entrega física, 
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sejam transacionados num mercado 
regulamentado, num OTF ou num MTF;

desde que sejam transacionados num 
mercado regulamentado, num OTF ou num 
MTF;

Or. en

Justificação

É necessária a revisão da definição de instrumentos financeiros relacionados com 
mercadorias em virtude da exclusão explícita de produtos entregues no futuro, para 
esclarecer definitivamente que estes produtos não irão ser considerados «instrumentos 
financeiros derivados» independentemente do local de execução. Esta proposta irá alinhar a 
legislação da UE com a definição de swaps segundo a Lei Dodd-Frank dos EUA.

Alteração 53
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposta de diretiva
Anexo I – secção C - ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7) Opções, futuros, swaps, contratos a 
prazo e quaisquer outros contratos de 
derivados relativos a mercadorias, que 
possam ser liquidados mediante entrega 
física, não mencionados no ponto 6 e não 
destinados a fins comerciais, que tenham as 
mesmas características de outros 
instrumentos financeiros derivados, tendo 
em conta, nomeadamente, se são 
compensados ou liquidados através de 
câmaras de compensação reconhecidas ou 
se estão sujeitos ao controlo regular do 
saldo da conta margem;

7) Opções, futuros, swaps, contratos a
prazo e quaisquer outros contratos de 
derivados relativos a mercadorias, que não 
se destinem a ser liquidados mediante 
entrega física, não mencionados no ponto 6 
e não destinados a fins comerciais, que 
tenham as mesmas características de outros 
instrumentos financeiros derivados, tendo 
em conta, nomeadamente, se são 
compensados ou liquidados através de 
câmaras de compensação reconhecidas ou 
se estão sujeitos ao controlo regular do 
saldo da conta margem;

Or. en

Justificação

É necessária a revisão da definição de instrumentos financeiros relacionados com 
mercadorias em virtude da exclusão explícita de produtos entregues no futuro, para 
esclarecer definitivamente que estes produtos não irão ser considerados «instrumentos 
financeiros derivados» independentemente do local de execução. Esta proposta irá alinhar a 
legislação da UE com a definição de swaps segundo a Lei Dodd-Frank dos EUA.
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Alteração 54
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Anexo I – secção C - ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10) Opções, futuros, swaps, contratos a 
prazo de taxa de juro e quaisquer outros 
contratos de derivados relativos a variáveis 
climáticas, tarifas de fretes, taxas de 
inflação ou quaisquer outras estatísticas 
económicas oficiais, que devam ser 
liquidados em dinheiro ou possam ser 
liquidados em dinheiro por opção de uma 
das partes, exceto devido a incumprimento 
ou outro fundamento para rescisão, bem 
como quaisquer outros contratos de 
derivados relativos a ativos, direitos, 
obrigações, índices e indicadores não 
mencionados na presente secção e que 
tenham as mesmas características de outros 
instrumentos financeiros derivados, tendo 
em conta, nomeadamente, se são 
negociados num mercado regulamentado,
num OTF ou num MTF, se são 
compensados e liquidados através de 
câmaras de compensação reconhecidas ou 
se estão sujeitos ao controlo regular do 
saldo da conta margem.

10) Opções, futuros, swaps, contratos a 
prazo de taxa de juro e quaisquer outros 
contratos de derivados relativos a variáveis 
climáticas, tarifas de fretes, licenças de 
emissão, taxas de inflação ou quaisquer 
outras estatísticas económicas oficiais, que 
devam ser liquidados em dinheiro ou 
possam ser liquidados em dinheiro por 
opção de uma das partes, exceto devido a 
incumprimento ou outro fundamento para 
rescisão, bem como quaisquer outros 
contratos de derivados relativos a ativos, 
direitos, obrigações, índices e indicadores 
não mencionados na presente secção e que 
tenham as mesmas características de outros 
instrumentos financeiros derivados, tendo 
em conta, nomeadamente, se são 
negociados num mercado regulamentado
ou num MTF, se são compensados e 
liquidados através de câmaras de 
compensação reconhecidas ou se estão 
sujeitos ao controlo regular do saldo da 
conta margem.

Or. en


