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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A grande maioria dos cidadãos europeus é afetada, direta ou indiretamente, por índices. Todos 
os instrumentos financeiros sofreram um impacto decorrente da utilização desses índices: 
instrumentos derivados, ações e obrigações, bem como mercados físicos e de produtos de 
base, tendo estes conhecido nos últimos 10 anos um enorme aumento nos volumes dos fundos 
que reproduzem índices de mercadorias.

Atualmente, diferentes fornecedores, desde entidades públicas a fornecedores independentes 
dedicados de índices de referência, produzem diversos índices de referência utilizando 
diferentes metodologias.

Muitos índices e índices de referência tornaram-se de facto bens públicos. Como tal, os seus 
benefícios sociais devem ser maximizados, enquanto o prejuízo provocado à economia real e 
à sociedade no seu conjunto, resultante da sua potencial má produção ou manipulação, deve 
ser colocado sob escrutínio rigoroso e estar sujeito a sanções criminais e pecuniárias.

Existe atualmente uma lacuna regulamentar óbvia, na medida em que as autoridades de 
supervisão exercem as suas funções em relação aos instrumentos financeiros mas não no 
tocante à produção e à governação dos índices que determinam o perfil de risco, o 
desempenho e o valor económico desses instrumentos. Neste sentido, verifica-se uma 
necessidade urgente de regulamentação adequada dos índices, visto que a sua utilização tem 
sido indispensável como base para estratégias de investimento ou como referência para 
instrumentos financeiros.

Embora a proposta da Comissão pretenda regulamentar a produção e a utilização de todos os 
índices usados como índices de referência, o parecer jurídico da Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia irá concentrar-se principalmente nas avaliações dos preços dos 
produtos de base fornecidas pelas agências de supervisão dos preços dos produtos de base 
(ASP) e pelos mercados físicos da energia. O Regulamento (UE) n.º 1227/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à integridade nos mercados grossistas da energia contém 
determinadas disposições que proíbem a manipulação dos índices de referência utilizados para 
esses mercados. Contudo, essas disposições não abordam todas as vulnerabilidades 
verificadas no processo de produção dos índices de referência.

Os modelos de avaliação dos preços variam consideravelmente – alguns envolvem a 
comunicação das transações efetivas, enquanto outros se baseiam nas apreciações sobre as 
propostas, as ofertas e as informações sobre as transações feitas por fontes que podem ser 
parte interessada na evolução do mercado, abrindo a porta à sua manipulação.

Houve também alegações de tentativas de manipulação das avaliações dos preços dos 
produtos de base pelas agências de supervisão dos preços dos produtos de base (ASP), e a 
Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO) realizou uma 
revisão das avaliações dos preços do petróleo pelas ASP. Esta manipulação pode pôr em risco 
não só o investidor, mas igualmente o utilizador (ou consumidor) final, pois determinará o 
preço que muitos agregados familiares irão pagar pelo gás ou por qualquer outro 
fornecimento de energia.
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Os preços de referência avaliados pelas ASP são utilizados, em diferentes graus, como 
referência para as transações num conjunto de mercados físicos, nomeadamente o mercado
petrolífero, bolsas, câmaras de compensação e contratos de instrumentos derivados sobre 
mercadorias do mercado de balcão, o que os torna importantes para o funcionamento desses 
mercados e câmaras de compensação.

A utilização da avaliação dos preços bem como dos índices de referência nos mercados de 
instrumentos derivados sobre mercadorias têm um enorme impacto em vários aspetos, 
nomeadamente: a adequação da conceção do contrato de instrumentos derivados sobre 
mercadorias, a exatidão e integridade da formação dos preços num contrato de instrumentos 
derivados sobre mercadorias com base numa avaliação de preços potencialmente deficiente, a 
transparência dos vários fatores que têm um impacto no estabelecimento dos preços dos 
derivados físicos, incluindo as metodologias e processos de avaliação das ASP, bem como a 
suscetibilidade de um contrato de derivados físicos a manipulação.

A integridade dos índices de referência é fundamental para a fixação do preço de muitos 
instrumentos financeiros, como os swaps de taxas de juro, e dos contratos comerciais e não 
comerciais, como as hipotecas. A manipulação de um índice de referência causa prejuízos 
significativos para os investidores que detêm instrumentos financeiros cujo valor é 
determinado com base no índice de referência. Neste caso, o índice de referência estará a 
difundir sinais erróneos sobre a situação do mercado subjacente, o que pode distorcer a 
economia real. Os índices de referência são vulneráveis a manipulação quando existem 
conflitos de interesses e margem ao arbítrio no processo dos índices de referência, não 
estando esses fatores sujeitos a governação e controlos adequados.

Embora a aplicação de sanções administrativas e criminais à manipulação dos índices já esteja 
prevista na diretiva e no regulamento relativos ao abuso de mercado, é necessário neste 
momento regulamentar e prevenir os riscos de manipulação ligados à produção e utilização de 
índices. A fim de proteger os investidores, é necessário que os índices de referência sejam 
robustos, fiáveis e adequados à sua finalidade, bem como que sejam submetidos a um 
controlo de governação adequado. Tendo em conta estas considerações, saudamos a iniciativa 
legislativa e gostaríamos de reforçar a ideia de que a presente proposta deve estar em 
consonância com os princípios IOSCO.

Considerando a diversidade e o impacto dos índices no nosso sistema financeiro, bem como 
nos mercados físicos da energia, a situação atual de autorregulações provou ser ineficiente. 
Tornar os índices de referência uma atividade regulamentada é de extrema importância para 
restaurar a confiança e para reforçar a neutralidade/independência, evitando ou proibindo os 
conflitos de interesses; para promover a transparência através da obrigação de apresentação de 
todos os dados e metodologias ao público e aos supervisores; para salvaguardar a adequação 
de utilização de um índice num instrumento financeiro ou de contratos que visam proteger os 
utilizadores finais; para cumprir com precisão a metodologia harmonizada e a qualidade dos 
dados utilizados para definir um índice.

Face às preocupações expostas, a presente proposta deve conseguir:

 Minimizar a vulnerabilidade do processo de avaliação a fatores que possam prejudicar a 
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fiabilidade da avaliação das ASP como indicador de valores do mercado físico ou 
aumentar a suscetibilidade do contrato de instrumentos derivados sobre mercadorias a 
manipulação ou a distorção dos preços;

 Facilitar a determinação por parte de uma autoridade dos mercados sobre se o preço 
avaliado pelas ASP referenciado pelos termos de um contrato de instrumentos derivados 
sobre mercadorias reflete com precisão as transações no mercado físico que pretende 
medir, se os dados são suficientes para representar esse mercado físico e se são de boa-fé;

 Facilitar a capacidade de uma autoridade dos mercados de detetar, dissuadir e, se 
necessário, tomar medidas coercivas relativamente a manipulação ou a outras condutas 
abusivas.

A fim de promover a fiabilidade das avaliações das ASP e o cumprimento pelas ASP das 
regras e da metodologia propostas pelo presente regulamento, apoiamos vivamente que as 
autoridades dos mercados proíbam a negociação de quaisquer contratos de instrumentos 
derivados sobre mercadorias referenciados como preço avaliado pelas ASP, salvo se essa 
avaliação cumprir a legislação da UE ou, no caso de um país terceiro, os princípios IOSCO 
para agências de supervisão dos preços do petróleo.

Consideramos igualmente que a integridade da produção de índices requer que sejam 
estabelecidos limites à natureza voluntária do fluxo de informação de contribuidores para 
administradores de índices ou de índices de referência. É por esse motivo que somos de 
opinião que o âmbito dos índices de referência abrangidos pela possibilidade de contribuições 
obrigatórias deve ser mais alargado.

Por fim, na medida em que as alterações da metodologia são necessárias para assegurar a 
qualidade dos índices de referência mas podem ter um efeito perturbador para os agentes do 
mercado que a utilizam, sugerimos a aplicação de períodos de transição após as alterações da 
metodologia, sempre que possível, durante os quais os índices de referência serão calculados 
de acordo tanto com a metodologia anterior como com a nova.

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 ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Caso uma proporção significativa dos 
contribuidores, que abranja pelo menos 

1. Caso uma proporção significativa dos 
contribuidores, que abranja pelo menos 
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20 % dos contribuidores para um índice de 
referência crítico, tenha deixado de 
contribuir ou seja provável que deixe de 
contribuir, num dado ano de calendário, a 
autoridade competente relevante de um 
índice de referência crítico deve dispor de 
poderes para:

20 % dos contribuidores para um índice de 
referência, tenha deixado de contribuir ou 
seja provável que deixe de contribuir, num 
dado ano de calendário, a autoridade 
competente relevante de um índice de 
referência deve dispor de poderes para:

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Alterar o código de conduta, a 
metodologia ou outras regras do índice de 
referência crítico.

(c) Alterar o código de conduta, a 
metodologia ou outras regras do índice de 
referência.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. No caso de um índice de referência 
crítico, as entidades supervisionadas que 
são instadas a contribuir em conformidade 
com o n.º 1 devem ser determinadas pela 
autoridade competente do administrador 
com base nos seguintes critérios:

2. As entidades supervisionadas que são 
instadas a contribuir em conformidade com 
o n.º 1 devem ser determinadas pela 
autoridade competente do administrador 
com base nos seguintes critérios:

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Uma proibição temporária contra 
qualquer pessoa singular, que seja 
responsabilizada pela infração em causa, 
de exercer funções administrativas junto 
dos administradores ou contribuidores;

(e) Uma proibição temporária contra 
qualquer pessoa singular, que seja 
responsabilizada pela infração em causa, 
de exercer quaisquer funções junto dos 
administradores ou contribuidores;

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A continuação da publicação do 
índice de referência de acordo com a 
metodologia anterior, de modo a 
comparar a sua integridade com a da 
nova metodologia e a assegurar um 
período de transição para as entidades 
que a utilizam nos seus contratos.

Or. en


