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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Diretiva relativa aos mercados de instrumentos financeiros (MiFID, 2004/39/CE), em vigor 
desde novembro de 2007, constitui um pilar fundamental da regulamentação dos mercados 
financeiros da UE e o relator reconhece a necessidade de rever a atual MiFID (a seguir 
denominada MiFID II), a fim de corrigir as suas deficiências e melhorar a transparência e a 
regulamentação dos mercados financeiros. 

Isenções ao abrigo da MiFID

O relator considera que várias isenções do âmbito de aplicação constantes da proposta MiFID 
II podem induzir em erro ou não são suficientemente claras, e propôs algumas alterações a 
fim de esclarecê-las. 

Em geral, o relator considera que as empresas não financeiras como as indústrias de 
mercadorias não devem, devido à sua natureza, ser totalmente abrangidas pela MiFID. Esta 
abordagem está também em plena conformidade com a intenção da Comissão explicada no 
considerando 88, no sentido de assegurar que as atividades de empresas não financeiras que 
impliquem, por exemplo, a cobertura de riscos referentes à produção e outros riscos a título 
acessório devem continuar isentas. Estas atividades comerciais de empresas não financeiras 
não representam qualquer risco sistémico e constituem um elemento fundamental das 
atividades das empresas. 

Outros esclarecimentos dizem principalmente respeito aos critérios para determinar se uma 
atividade é acessória da atividade principal. Os princípios fundamentais para esta definição 
não devem ficar a cargo de atos delegados e esta definição deve incluir o fato de que uma 
atividade só pode ser considerada acessória quando é um meio de gestão dos riscos da 
atividade principal e quando a dimensão dessa atividade é consideravelmente inferior à da 
atividade principal.

Se, ao abrigo da MiFID, as empresas não financeiras forem consideradas como empresas 
financeiras, ficarão sujeitas a obrigações onerosas ao abrigo de várias regulamentações 
financeiras. Estarão, por exemplo, sujeitas à obrigação de compensação de todas as suas 
transações de instrumentos derivados normalizados no mercado de balcão, nos termos do 
Regulamento relativo à Infraestrutura do Mercado Europeu (EMIR), ou poderá ser-lhes 
exigido que detenham um amortecedor de capital ao abrigo da Diretiva Requisitos de Fundos 
Próprios (DRFP), a partir de 2014. 

Consequentemente, tanto o EMIR como a DRFP estipulariam que as empresas teriam de deter 
mais capital como reserva para as suas atividades comerciais necessárias, o que prejudicaria a 
capacidade de investimento das empresas. Além disso, a gestão do risco torna-se bastante 
mais onerosa, o que levaria algumas empresas, em especial as PME, a absterem-se da gestão 
do risco ou, pelo menos, a fazerem-no em menor escala. 

A maioria das PME não tem meios para participar diretamente nos mercados de transações 
para gerir os riscos relacionados com a sua atividade principal, motivo que as levou à criação 
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de entidades mistas a fim de criar uma massa crítica para aceder aos mercados de transações 
com o intuito de gerir os riscos relacionados com a sua atividade principal. Estas estruturas 
empresariais também devem ser tidas em conta, por forma a garantir isenções adequadas às 
PME não financeiras e respetivas entidades mistas.

Classificação dos instrumentos financeiros

Os produtos a prazo liquidados mediante uma entrega física constantes da proposta MiFID II 
são classificados como instrumentos financeiros.  No entanto, estes produtos a prazo são 
cruciais para a gestão do risco de empresas comerciais e distinguem-se completamente dos 
instrumentos financeiros especulativos - não implicam qualquer liquidação financeira (em 
numerário) e os produtos de base físicos subjacentes serão, efetivamente, entregues dentro dos 
prazos previstos. Por conseguinte, os contratos a prazo liquidados mediante uma entrega física 
não representam qualquer risco para os mercados financeiros. As consequências dos produtos 
a prazo liquidados mediante uma entrega física serem considerados instrumentos financeiros 
incluem várias implicações nos termos da MiFID, do EMIR e do Regulamento sobre o abuso 
de mercado (RAM). 

A atual proposta MiFID II reduz a capacidade das empresas de beneficiarem da isenção da 
atividade acessória (artigo 2.º, n.º 1, alínea i)), uma vez que a maioria das suas atividades 
comerciais está associada a contratos a prazo liquidados mediante uma entrega física. Os 
contratos a prazo liquidados mediante uma entrega física poderiam, então, ficar sujeitos aos 
limites de posições previstos no Artigo 59.º. Nos termos do EMIR, a classificação como 
instrumento financeiro de contratos a prazo liquidados mediante uma entrega física 
aumentaria a probabilidade das empresas não financeiras deterem posições que excedam o 
chamado limiar de compensação, o que as sujeitaria à obrigação de compensação. Além disso, 
os contratos a prazo liquidados mediante uma entrega física serão abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do RAM. 

Em comparação, o respetivo projeto de lei nos Estados Unidos (isto é, a Lei Dodd-Frank) 
utiliza outra definição de instrumentos financeiros que também exclui expressamente os 
instrumentos derivados liquidados mediante uma entrega física. Além disso, os contratos a 
prazo liquidados mediante uma entrega física no setor da energia já são abrangidos pelo 
Regulamento relativo à Integridade e à Transparência nos Mercados da Energia (REMIT). 

O relator propõe, por conseguinte, que se excluam expressamente os produtos que possam ser 
liquidados mediante uma entrega física destinados a fins comerciais, que não tenham as 
mesmas características de outros instrumentos financeiros derivados.

Limites de posições

A aplicação de limites às posições das empresas no mercado de derivados restringirá a sua 
capacidade de gerir eficazmente os riscos ou de aceder aos mercados de licenças de emissão, 
provocando, em última instância, um aumento dos custos e do nível de risco global no seu 
setor. Além disso, poderá obrigá-las a procurar oportunidades de cobertura noutros mercados 
de menor liquidez e mais arriscados, aumentando os custos associados à gestão do risco e, em 
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última análise, os preços junto dos consumidores. O relator opta, pois, pela abordagem de 
gestão de posições a que se refere o artigo 35.º, n.º 1, da MiFIR, tendo em conta que é mais 
flexível e mais bem adaptada às características do mercado. 

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 diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

22-A. Para o bom funcionamento do 
mercado interno da eletricidade e do gás 
natural, e para a realização das tarefas 
dos operadores de redes de transporte 
(ORT) ao abrigo da Diretiva 2009/72/CE, 
da Diretiva 2009/73/CE, 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, é 
necessário que os ORT e respetivos
prestadores de serviço estejam isentos 
aquando da atribuição de direitos de 
transmissão, quer físicos quer 
financeiros, e quando proporcionarem 
uma plataforma para o comércio 
secundário. A fim de permitir o comércio 
eficiente de direitos de transmissão é 
igualmente necessário isentar qualquer 
pessoa aquando da aquisição ou venda 
dos referidos direitos de transmissão. 

Or. en

Justificação

A classificação dos Direitos de Transmissão Físicos (PTR) e dos Direitos de Transmissão 
Financeiros (FTR) como instrumentos financeiros pode levar os intervenientes no mercado a 
absterem-se de transacionar em direitos de transmissão, pois podem considerar os requisitos 
ao abrigo da MiFID demasiado pesados. No entanto, o comércio de PTR e FTR, devido às 
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suas funções de cobertura de risco, constitui um importante contributo para o funcionamento 
eficiente do mercado interno da energia, devendo, por conseguinte, ficar isento da MiFID.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) Tendo em conta o comunicado dos 
ministros das finanças e governadores dos 
bancos centrais no quadro do G20, de 15 
de abril de 2011, no sentido de assegurar 
que os participantes nos mercados de 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
devem estar sujeitos a uma regulamentação 
e supervisão adequadas, as isenções da 
Diretiva 2004/39/CE relativas a vários 
participantes ativos em mercados de 
derivados sobre mercadorias devem ser 
alteradas para assegurar que continuam a 
ser aplicáveis às atividades das empresas, 
que não fazem parte de um grupo 
financeiro e que impliquem a cobertura de 
riscos referentes à produção e a outros 
riscos, bem como a prestação a título 
acessório de serviços de investimento no 
domínio dos instrumentos derivados sobre 
mercadorias ou produtos exóticos aos 
clientes da atividade principal, sendo 
todavia as empresas que se especializam 
em negociação de mercadorias e de 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
abrangidas pela presente diretiva.

(88) Tendo em conta o comunicado dos 
ministros das finanças e governadores dos 
bancos centrais no quadro do G20, de 15 
de abril de 2011, no sentido de assegurar 
que os participantes nos mercados de
instrumentos derivados sobre mercadorias 
devem estar sujeitos a uma regulamentação 
e supervisão adequadas, as isenções da 
Diretiva 2004/39/CE relativas a vários 
participantes ativos em mercados de 
derivados sobre mercadorias devem ser 
alteradas para assegurar que continuam a 
ser aplicáveis às atividades das empresas, 
que não fazem parte de um grupo 
financeiro e que impliquem a cobertura de 
riscos referentes à produção e a outros 
riscos, bem como a prestação a título 
acessório de serviços de investimento no
domínio dos instrumentos derivados sobre 
mercadorias ou produtos exóticos aos 
clientes da atividade principal. É 
necessário ter em mente que as empresas 
cuja atividade principal consiste na 
produção e/ou no fornecimento de 
mercadorias e que negoceiam 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
por conta própria como uma atividade 
acessória já estão sujeitas a uma 
supervisão regulamentar adaptada e a 
obrigações regulamentares de prestação 
de informações, especificamente sobre 
operações à vista e a prazo, por força do 
Regulamento 2011/1227/CE (REMIT), 
estando sujeitas a obrigações 
regulamentares de prestação de 
informações sobre operações relativas a 
instrumentos financeiros derivados e a 
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uma supervisão regulamentar por força 
do Regulamento [ ] (EMIR). As empresas
que se especializam em negociação de 
mercadorias e de instrumentos derivados 
sobre mercadorias devem, todavia, ser
abrangidas pela presente diretiva. 

Or. en

Justificação

As empresas comerciais já abrangidas pelo EMIR e por regulamentação específica do setor 
(isto é, pelo REMIT, Regulamento 2011/1227/CE) devem continuar isentas da MiFID, desde 
que esta seja uma atividade acessória da sua atividade principal.  O REMIT inclui um quadro 
eficiente e adequado de supervisão do mercado e requisitos de prestação de informações 
sobre operações que abrangem especificamente as operações que não se inserem no âmbito 
da MiFID.  Além disso, o EMIR estabelecerá um quadro para a prestação de informações 
sobre operações, compensações centrais ou outras obrigações de gestão do risco. 

Alteração 3

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

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;  

Esta isenção não impede que pessoas 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, sejam objeto de 
isenção ao abrigo de outra isenção 
aplicável prevista no presente artigo;

Or. en

Justificação

É necessária uma clarificação para assegurar que esta isenção não impede pessoas isentas 
ao abrigo do artigo 2.º, n.º 1, alínea i) de serem objeto de isenção ao abrigo de outra regra 
aplicável prevista no artigo 2.º.
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Alteração 4

Proposta de diretiva
Artigo 2.º – nº 1 – alínea i) – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- negoceiam instrumentos financeiros por 
conta própria executando ordens das suas 
empresas-mãe e respetivas filiais no caso 
de empresas geridas conjuntamente;

Or. en

Justificação

As isenções descritas na proposta da Comissão não prestam a devida atenção às estruturas 
características das empresas, especialmente no que se refere às PME. A presente alteração 
tem por objetivo evitar a discriminação para com as PME que não têm meios para participar 
diretamente nos mercados de transações e que, por esse motivo, criam uma entidade mista ou 
celebram acordos estratégicos com terceiros a fim de criar uma massa crítica para aceder 
aos mercados de transações com o intuito de gerir os riscos relacionados com a sua 
atividade principal. Relacionada com a alteração 5.

Alteração 5

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

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/CE;

desde que em todos os casos o façam 
enquanto atividade acessória da sua 
atividade principal, quando considerada no 
contexto de um grupo, ou da atividade 
principal das empresas-mãe e respetivas 
filiais quando os serviços são prestados 
por empresas geridas conjuntamente, 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
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Justificação

As isenções descritas na proposta da Comissão não prestam a devida atenção às estruturas 
características da empresa, especialmente no que se refere às PME. A presente alteração tem 
por objetivo evitar a discriminação para com as PME que têm meios para participar 
diretamente nos mercados de transações e que, por esse motivo, criam uma entidade mista ou 
celebram acordos estratégicos com terceiros a fim de criar uma massa crítica para aceder 
aos mercados de transações com o intuito de gerir os riscos relacionados com a sua 
atividade principal. Relacionada com a alteração 4.

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

k) Às empresas que prestam serviços de 
investimento e/ou exercem atividades de 
investimento que consistem 
exclusivamente na negociação por conta 
própria nos mercados de futuros 
financeiros, de opções ou de outros 
derivados e nos mercados à vista com a 
única finalidade de cobrir posições nos 
mercados de derivados ou que negoceiam 
ou participam na formação de preços por 
conta de outros membros desses mercados, 
e que são garantidos por um membro 
compensador dos referidos mercados, 
quando a responsabilidade pela execução 
dos contratos celebrados por essas 
empresas for assumida por um membro 
compensador dos mesmos mercados;

k) Às empresas:

(i) que prestam serviços de investimento 
e/ou exercem atividades de investimento 
que consistem exclusivamente na 
negociação por conta própria nos mercados 
de futuros financeiros, de opções ou de 
outros derivados e nos mercados à vista 
com a única finalidade de cobrir posições 
nos mercados de derivados, ou 
(ii) que negoceiam ou participam na 
formação de preços por conta de outros 
membros desses mercados, e que são
garantidos por um membro compensador 
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dos referidos mercados, quando a 
responsabilidade pela execução dos 
contratos celebrados por essas empresas for 
assumida por um membro compensador 
dos mesmos mercados;

Or. en

Justificação

O texto deve ser dividido em duas partes distintas, para que se perceba claramente que as 
empresas podem usufruir da isenção nos termos da alínea k), subalínea (i) ou da alínea k), 
subalínea (ii).

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 2.º – 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, pontos 
4 e 6, da Diretiva 2009/72/CE ou no artigo 
2.º, pontos 4 e 6, da Diretiva 2009/73/CE, 
assim como aos operadores de redes de 
armazenamento e GNL, tal como 
definidos no artigo 2.º, pontos 10 e 12, 
respetivamente, da Diretiva 2009/73/CE, e 
a pessoas que atuam como seus 
prestadores de serviço quando realizam as 
tarefas dos operadores de redes 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, tais como a 
atribuição de direitos de transmissão ou 
de outros direitos de capacidade e a 
criação de uma plataforma para o 
comércio secundário, e a quaisquer 
outras pessoas aquando da aquisição e/ou 
venda dos referidos direitos de 
transmissão ou de outros direitos de 
capacidade; esta isenção aplica-se apenas 
no que se refere às atividades 
supracitadas.
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Or. en

Justificação

Os operadores de redes de transporte (ORT), operadores de redes de distribuição (ORD) e 
operadores de redes de armazenamento desempenham um papel fundamental no bom 
funcionamento do mercado interno da energia, garantindo a segurança do aprovisionamento 
e oferecendo acesso ao transporte, à distribuição ou capacidades de armazenamento, de 
forma competitiva e equitativa. Consequentemente, o regime de isenção deve ser alargado 
por forma a abranger as infraestruturas das atividades dos referidos operadores. 

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

Os critérios para determinar se uma 
atividade é acessória da atividade principal 
devem ter em conta, pelo menos, os 
seguintes elementos:

Os critérios para determinar se uma 
atividade é acessória da atividade principal 
devem ter em conta, pelo menos, os 
seguintes elementos:

- a medida em que a atividade é 
objetivamente mensurável relativamente à 
capacidade de reduzir riscos relacionados 
diretamente com a atividade comercial ou a 
atividade de financiamento de tesouraria,

a) a medida em que a atividade é 
objetivamente mensurável relativamente à 
capacidade de reduzir riscos relacionados 
diretamente com a atividade comercial ou a 
atividade de financiamento de tesouraria,

- o capital utilizado para realizar a 
atividade.

b) o capital utilizado para realizar a 
atividade ou o risco decorrente da 
atividade, de forma proporcional às 
atividades do grupo, 
c) o facto de a atividade estar relacionada 
com a gestão dos riscos associados aos 
produtos de base ou de outro risco 
decorrente da atividade comercial do 
grupo.

Or. en

Justificação

Para efeitos da aplicação dos princípios referidos no considerando 88, é necessário prever 
uma isenção clara para as atividades de empresas não financeiras «que impliquem a 
cobertura de riscos referentes à produção e outros riscos». Além da alínea a), é necessário 
justificar o caráter acessório através da comparação da dimensão da atividade (através do 
capital utilizado ou do risco associado) com a dimensão da atividade principal, devendo ser 
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assegurado que as empresas comerciais negoceiam apenas em instrumentos financeiros 
relacionados com a atividade principal do grupo de empresas ao qual a entidade/pessoa 
pertence.

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

25-A. «Empresa gerida conjuntamente»: 
uma empresa gerida conjuntamente na 
aceção do artigo 32.º da Diretiva 
83/349/CEE;

Or. en

Justificação

É necessário fazer referência à Diretiva 83/349/CEE para aplicação da isenção recentemente 
introduzida nas alterações 4 e 5.

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As empresas comerciais não podem 
ficar sujeitas a limites de posições 
relativamente aos produtos que são 
utilizados para atividades de gestão do 
risco ou cuja utilização resulta de 
obrigações de conformidade 
regulamentar.

Or. en

Justificação
A aplicação de limites às posições das empresas no mercado de derivados restringirá a sua 
capacidade de gerir eficazmente os riscos ou de aceder aos mercados de licenças de emissão, 
provocando, em última instância, um aumento dos custos e do nível de risco global no seu 
setor. Além disso, poderá obrigá-las a procurar oportunidades de cobertura noutros 
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mercados de menor liquidez e mais arriscados. A abordagem de gestão de posições a que se 
refere o artigo 35.º, n.º 1, da MiFIR, constitui uma alternativa melhor.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 60.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de permitir a publicação referida 
no n.º 1, alínea a), os Estados-Membros
devem requerer que os membros e 
participantes dos mercados 
regulamentados, MTF e OTF comuniquem 
em tempo real à respetiva plataforma de 
negociação informações pormenorizadas 
sobre as suas posições, incluindo as 
posições detidas em nome dos seus 
clientes.

2. A fim de permitir a publicação referida 
no n.º 1, alínea a), os Estados-Membros
devem requerer que os membros e 
participantes dos mercados 
regulamentados, MTF e OTF comuniquem 
semanalmente à respetiva plataforma de 
negociação informações pormenorizadas 
sobre as suas posições, incluindo as 
posições detidas em nome dos seus 
clientes.

Or. en

Justificação

Os requisitos em matéria de apresentação de relatórios têm de ser proporcionais para 
empresas não financeiras. As plataformas não necessitam de ser informadas em tempo real 
para apresentarem relatórios semanais sobre posições. A apresentação de relatórios em 
tempo real seria extremamente onerosa e representaria encargos demasiado elevados para 
as empresas não financeiras.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Anexo I – secção C – ponto 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) Opções, futuros, swaps e quaisquer 
outros contratos derivados relativos a 
mercadorias que possam ser liquidados 
mediante uma entrega física, desde que 
sejam transacionados num mercado 
regulamentado, num OTF e/ou num MTF;

(6) Opções, futuros, swaps e quaisquer 
outros contratos derivados relativos a 
mercadorias que possam ser liquidados 
mediante uma entrega física, desde que 
sejam transacionados num mercado 
regulamentado, num OTF e/ou num MTF e 
não se destinem a fins comerciais, e que 
tenham as mesmas características de 
outros instrumentos financeiros 
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derivados;

Or. en

Justificação
Os produtos a prazo liquidados mediante uma entrega física são fundamentais para as 
empresas comerciais. As consequências dos produtos a prazo liquidados mediante uma 
entrega física serem considerados instrumentos financeiros não são proporcionais para 
empresas não financeiras e incluem consequências negativas relativamente:
- à probabilidade reduzida de beneficiar da isenção da atividade acessória mencionada no 

artigo 2.º, n.º 1, alínea i);
- à conformidade com o Regulamento sobre o abuso de mercado;
- ao aumento da probabilidade das empresas não financeiras deterem posições que 

excedam o chamado limiar de compensação, nos termos do EMIR, ficando sujeitas à 
obrigação de compensação;

- ao facto de sujeitar os contratos a prazo liquidados mediante uma entrega física a limites 
de posições.


