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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.


