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DIRECTIVA 2001/   /CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de

que altera a Directiva 85/611/CEE do Conselho que coordena as disposições legislativas,

regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de investimento colectivo

em valores mobiliários (OICVM) com vista a regulamentar

as sociedades de gestão e os prospectos simplificados

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o n.º 2 do

artigo 47.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão 1,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social 2,

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado 3,

                                                
1 JO C 272 de 1.9.1998, p. 7 e JO C 311 E de 31.10.2000, p. 273.
2 JO C 116 de 28.4.1999, p. 1.
3 Parecer do Parlamento Europeu de 17 de Fevereiro de 2000 (JO C 339 de 29.11.2000, p. 228),

Posição Comum do Conselho de (ainda não publicada no Jornal Oficial) e Decisão do
Parlamento Europeu de (ainda não publicada no Jornal Oficial).
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Considerando o seguinte:

(1) A Directiva 85/611/CEE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1985, relativa aos

organismos de investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM) 1, contribuiu já

significativamente para a realização de um mercado único neste domínio ao estabelecer –

pela primeira vez no sector dos serviços financeiros – o princípio do reconhecimento

mútuo da autorização e outras disposições que facilitam a livre circulação, na União

Europeia, das partes sociais dos organismos de investimento colectivo (constituídos sob a

forma de fundos comuns de investimento ou sob a forma de sociedades de investimento)

abrangidos pela referida directiva.

(2) Todavia, a Directiva 85/611/CEE não regulamenta em profundidade as sociedades que

gerem os organismos de investimento colectivo (denominadas "sociedades de gestão"); a

Directiva 85/611/CEE não prevê, em particular, disposições que garantam condições de

acesso ao mercado ou de exercício da actividade equivalentes em todos os Estados-

-Membros relativamente a essas sociedades; a Directiva 85/611/CEE não prevê disposições

que regulamentem o estabelecimento de sucursais e a livre prestação de serviços por essas

sociedades em Estados-Membros distintos do de origem.

(3) A autorização concedida no Estado-Membro de origem da sociedade de gestão deve

assegurar a protecção dos investidores e a solvência das sociedades de gestão, tendo em

vista contribuir para a estabilidade do sistema financeiro; a abordagem adoptada consiste

em realizar a harmonização essencial necessária e suficiente para garantir o

reconhecimento mútuo da autorização e dos mecanismos de supervisão prudencial, por

forma a possibilitar a concessão de uma autorização única válida em toda a União Europeia

e o exercício da supervisão pelo Estado-Membro de origem.

                                                
1 JO L 375 de 31.12.1985, p. 3. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 2000/64/CE  do Parlamento Europeu e do Conselho(JO L 290 de 17.11.2000, p. 27).
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(4) Para proteger os investidores, é necessário assegurar o controlo interno de todas as

sociedades de gestão, em particular através de uma direcção bicéfala e de mecanismos de

controlo interno adequados.

(5) Para garantir que a sociedade de gestão esteja apta a cumprir as obrigações decorrentes das

suas actividades e , por conseguinte, assegurar a sua estabilidade, são necessários um

capital inicial e um montante adicional de fundos próprios; para atender à evolução que se

venha a verificar, em especial no tocante às exigências de capital para cobertura de riscos

operacionais , a nível da União Europeia e noutras instâncias internacionais, estes

requisitos, incluindo a utilização de garantias, terão de ser revistos no prazo de três anos.

(6) O princípio do reconhecimento mútuo permitirá às sociedades de gestão autorizadas no seu

Estado-Membro de origem prestar os serviços relativamente aos quais obtiveram uma

autorização em toda a União Europeia, quer abrindo sucursais, quer no contexto da livre

prestação de serviços; a aprovação dos regulamentos dos fundos comuns de investimento é

da competência do Estado-Membro de origem da sociedade de gestão.

(7) No que se refere à gestão colectiva de carteiras (gestão de fundos comuns de investimento

e de sociedades de investimento), a autorização concedida a uma sociedade de gestão no

seu Estado-Membro de origem deve permitir-lhe exercer nos Estados- Membros de

acolhimento as seguintes actividades: distribuição das partes sociais dos fundos comuns de

investimento harmonizados por ela geridos no seu Estado-Membro de origem; distribuição

das partes sociais das sociedades de investimento harmonizadas por ela geridas;

desempenho de todas as restantes funções e tarefas subjacentes à actividade de gestão

colectiva de carteiras; gestão dos activos de sociedades de investimento constituídas em

Estados-Membros que não o seu Estado-Membro de origem; execução, com base num

mandato específico e em nome de sociedades de gestão constituídas em Estados-Membros

que não o seu Estado-Membro de origem, das funções incluídas na actividade de gestão

colectiva de carteiras.
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(8) Os princípios do reconhecimento mútuo e da supervisão pelo Estado-Membro de origem

exigem que as autoridades competentes dos Estados-Membros não concedam ou revoguem a

autorização sempre que factores como o conteúdo do programa de actividades, a distribuição

geográfica ou as actividades efectivamente exercidas sugiram inequivocamente que a

sociedade de gestão optou pelo ordenamento jurídico de um Estado-Membro a fim de se

subtrair a disposições mais rigorosas vigentes noutro Estado-Membro em cujo território

exerce ou se propõe exercer a maior parte das suas actividades; para efeitos da presente

directiva, as sociedades de gestão devem ser autorizadas no Estado-Membro em que têm a sua

sede social; em conformidade com o princípio do controlo pelo país de origem, só o Estado-

-Membro em que a sociedade de gestão tem a sua sede social pode ser considerado

competente para aprovar os regulamentos dos fundos comuns de investimento da referida

sociedade, bem como a escolha do depositário; para evitar uma arbitragem de supervisão e

para promover a confiança na eficácia da supervisão exercida pelas autoridades do Estado-

-Membro de origem, um dos requisitos para autorização de um OICVM deverá consistir no

facto de, juridicamente, nada obstar a que esse OICVM seja comercializado no seu Estado-

-Membro de origem; tal não prejudica a faculdade de, uma vez autorizado, o OICVM escolher

livremente o(s) Estado(s) -Membro(s) em que serão comercializadas as suas partes sociais, de

acordo com a presente directiva.
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(9) A Directiva 85/611/CEE limita as actividades das sociedades de gestão exclusivamente à

gestão de fundos comuns de investimento e de sociedades de investimento (gestão

colectiva de carteiras); a fim de ter em conta a evolução recente da legislação dos Estados-

-Membros e permitir às referidas sociedades realizar importantes economias de escala, é

conveniente rever esta restrição; por conseguinte, afigura-se vantajoso permitir a tais

sociedades a gestão de carteiras de investimento de clientes individuais (gestão individual

de carteiras), incluindo a gestão de fundos de pensões, bem como certas actividades

conexas específicas relacionadas com a actividade principal; esta extensão do âmbito de

actividade das sociedades de gestão não deve prejudicar a estabilidade das mesmas; não

obstante, devem ser consagradas disposições específicas para prevenir conflitos de

interesses no caso das sociedades de gestão autorizadas para exercer actividades de gestão

de carteiras, tanto colectiva como individual.

(10) A gestão de carteiras de investimento é um serviço de investimento já regulamentado pela
Directiva 93/22/CEE do Conselho, de 10 de Maio de 1993, relativa aos serviços de
investimento no domínio dos valores mobiliários 1. A fim de assegurar um enquadramento
regulamentar homogéneo neste domínio, é conveniente submeter as sociedades de gestão
cuja autorização englobe também este serviço às condições de exercício estabelecidas na
referida directiva.

(11) Em geral, o Estado-Membro de origem pode adoptar disposições mais rigorosas do que as
previstas na presente directiva, em especial no que se refere às condições de autorização,
aos requisitos prudenciais e às disposições respeitantes à informação e ao prospecto
completo.

                                                
1 JO L 141 de 11.6.1993, p. 27. Directiva com a redacção que lhe foi dada pela

Directiva 2000/64/CE.
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(12) É conveniente fixar regras que determinem as condições em que uma sociedade de gestão
pode delegar em terceiros, com base em mandatos, actividades e funções específicas, por
forma a aumentar a eficácia da sua gestão; a fim de garantir a correcta aplicação dos
princípios do reconhecimento mútuo da autorização e do controlo pelo país de origem, os
Estados-Membros que permitam essa delegação devem assegurar que as sociedades de
gestão a que concederam uma autorização não deleguem a totalidade das suas funções num
ou mais terceiros, convertendo-se numa entidade destituída de objecto, e que a existência
de um mandato não obste à supervisão efectiva da sociedade de gestão; todavia, estas
delegações de funções em nada afectam a responsabilidade da sociedade de gestão e do
depositário face aos participantes e às autoridades competentes.

(13) A fim de salvaguardar os interesses dos accionistas e garantir a igualdade de condições no
mercado para os organismos de investimento colectivo harmonizados, é necessário que as
sociedades de investimento possuam um capital inicial. No entanto, nas sociedades de
investimento que tenham designado uma sociedade de gestão, a cobertura será assegurada
através do montante adicional de fundos próprios desta última.

(14) As sociedades de investimento autorizadas têm sempre de respeitar os artigos 5.º -G e 5.º -
-H, quer directamente, de acordo com o artigo 13.º -B, quer indirectamente, dado que, se
uma empresa de investimento autorizada decidir designar uma sociedade de gestão, esta
tem de ser autorizada em conformidade com a directiva e é, portanto, obrigada a cumprir o
disposto nos referidos artigos 5.º -G e 5.º -H.
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(15) A fim de tomar em consideração a evolução das tecnologias da informação, é conveniente

rever as actuais disposições em matéria de informação previstas na Directiva 85/611/CEE;

nomeadamente, afigura-se conveniente introduzir, paralelamente ao prospecto completo

existente, um novo tipo de prospecto para os OICVM (prospecto simplificado); este novo

prospecto deve ser facilmente compreensível para os investidores e representar, deste

modo, uma valiosa fonte de informações para o investidor médio; este prospecto deve

apresentar as informações essenciais relativas aos OICVM de forma clara, sintética e

facilmente compreensível; o investidor deve, não obstante, ser sempre informado, por uma

referência nesse sentido a incluir no prospecto simplificado, de que encontrará informações

mais pormenorizadas no prospecto completo e nos relatórios anuais e semestrais do

OICVM, os quais poderão ser obtidos gratuitamente mediante simples pedido; o prospecto

simplificado deve sempre ser entregue gratuitamente aos subscritores antes da celebração

do contrato; deste modo, considerar-se-á cabalmente cumprida a obrigação legal

estabelecida na presente directiva de facultar informações aos subscritores antes da

celebração do contrato.

(16) É necessário assegurar condições equitativas de exercício da actividade aos intermediários

do sector financeiro que prestem serviços idênticos, bem como um nível mínimo

harmonizado de protecção dos investidores. A harmonização mínima das condições de

acesso às actividades e de exercício das mesmas constitui uma condição primordial para a

realização do mercado interno para estes operadores. Assim sendo, só uma directiva

comunitária vinculativa, que defina regras mínimas acordadas a este respeito, pode

permitir alcançar os objectivos prosseguidos. A presente directiva incide exclusivamente

sobre os requisitos de harmonização mínimos indispensáveis e não excede o necessário

para atingir os objectivos prosseguidos pelo Tratado de acordo com o terceiro parágrafo do

artigo 5.º deste.
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(17) A Comissão poderá considerar a possibilidade de propor a sua codificação em momento

oportuno, após a adopção das propostas,

APROVARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.º

A Directiva 85/611/CEE é alterada do seguinte modo:

1) É aditado o seguinte artigo:

"Artigo 1°-A

Para efeitos da presente directiva, entende-se por:

1) "Depositário", qualquer instituição a que sejam atribuídos os deveres referidos nos artigos 7°

e 14° e sujeita às restantes disposições previstas nas Secções III-A e IV-A;

2) "Sociedade de gestão", qualquer sociedade cuja actividade habitual consista na gestão de

OICVM sob a forma de fundos comuns de investimento e/ou de sociedades de investimento

(gestão colectiva de carteiras de OICVM), o que inclui as funções mencionadas no Anexo II;
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3) "Estado-Membro de origem de uma sociedade de gestão", o Estado-Membro onde se situa a

sede estatutária da sociedade de gestão;

4) "Estado-Membro de acolhimento de uma sociedade de gestão" qualquer Estado-Membro

diverso do de origem, em cujo território a sociedade de gestão possui uma sucursal ou presta

serviços;

5) "Estado-Membro de origem de um OICVM":

a) No que se refere aos OICVM constituídos sob a forma de fundo comum de investimento, o

Estado-Membro onde se situa a sede estatutária da sociedade de gestão;

b) No que se refere aos OICVM constituídos sob a forma de sociedades de investimento, o

Estado-Membro onde se situa a sede social da sociedade de investimento;

6) "Estado-Membro de acolhimento de um OICVM", o Estado-Membro, diferente do Estado-

-Membro de origem do OICVM, onde são comercializadas as partes sociais do fundo comum

de investimento ou da sociedade de investimento;

7) "Sucursal", um local de actividade que constitui uma parte desprovida de personalidade

jurídica de uma sociedade de gestão e que presta os serviços previstos na autorização

concedida à sociedade de gestão; todos os estabelecimentos localizados num mesmo Estado-

-Membro por uma sociedade de gestão com sede social noutro Estado-Membro serão

considerados uma única sucursal;
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8) "Autoridades competentes", as autoridades designadas por cada Estado-Membro nos termos

do disposto no artigo 49.º da presente directiva;

9) "Relações estreitas", uma situação tal como definida no n.º 1 do artigo 2.º da

Directiva 95/26/CE (*);

10) "Participação qualificada", qualquer participação directa ou indirecta numa sociedade de

gestão que represente pelo menos 10% do capital ou dos direitos de voto ou que permita

exercer uma influência significativa na gestão da sociedade de gestão em que é detida essa

participação.

Para efeitos da aplicação da presente definição, são tomados em consideração os direitos de

voto a que se refere o artigo 7.º da Directiva 88/627/CEE (**);

11) "DSI", a Directiva 93/22/CEE do Conselho, de 10 de Maio de 1993, relativa aos serviços de

investimento no domínio dos valores mobiliários (***);

12) "Empresa-mãe", uma empresa-mãe na acepção dos artigos 1.º e 2.º da

Directiva 83/349/CEE (****);

13) "Filial", uma empresa filial na acepção dos artigos 1.º e 2.º da Directiva 83/349/CEE;

qualquer filial de uma empresa filial será igualmente considerada uma filial da empresa-mãe

que se situa no topo da hierarquia dessas empresas;
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14) "Capital inicial", os elementos 1 e 2 da enumeração constante do n.º 2 do artigo 34.º da

Directiva 2000/12/CE (*****);

15) "Fundos próprios", os fundos próprios na acepção do Título V, Capítulo 2, Secção 1 da

Directiva 2000/12/CE; esta definição pode, no entanto, ser alterada nas circunstâncias

enunciadas no Anexo V da Directiva 93/6/CEE (******).

* JO L 168 de 18.7.1995, p. 7.
** JO L 348 de 17.12.1988, p. 62.
*** JO L 141 de 11.6.1993, p. 27. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 2000/64/CE (JO L 290 de 17.11.2000, p. 27).
**** JO L 193 de 18.7.1983, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo

Acto de Adesão de 1994.
***** JO L 126 de 26.5.2000, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 2000/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 275 de 27.10.2000,
p. 37).

****** JO L 141 de 11.6.1993. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 96/33/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 204 de 21.7.1998,
p. 29).";

2) O n.º 3 do artigo 4.º passa a ter a seguinte redacção:

"3. As autoridades competentes não podem autorizar um OICVM quando a sociedade de gestão

ou a sociedade de investimento não cumprir os requisitos estabelecidos nas Secções III e IV,

respectivamente, da presente directiva.

Além disso, as autoridades competentes não podem autorizar um OICVM quando os dirigentes do

depositário não forem pessoas de idoneidade ou experiência comprovadas, tendo em conta,

nomeadamente, o tipo de OICVM a gerir. Para o efeito, as autoridades competentes deverão ser

imediatamente notificadas da identidade dos dirigentes do depositário, bem como de qualquer

alteração dos mesmos.
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Entende-se por "dirigente"  qualquer pessoa que, em virtude de disposições legislativas ou dos

documentos constitutivos, representa o depositário, ou que determina efectivamente a orientação

das actividades do depositário.

3-a. As autoridades competentes não autorizarão um OICVM que esteja legalmente impedido

(por exemplo, por força de uma disposição do regulamento do fundo ou dos documentos

constitutivos) de comercializar as suas partes sociais ou acções no seu próprio Estado-Membro de

origem";

3) O título da Secção III e os artigos 5.º e 6.º passam a ter a seguinte redacção:

"SECÇÃO III

Obrigações relativas às sociedades de gestão

Título A

Condições de acesso à actividade

Artigo 5.º

1. O acesso à actividade das sociedades de gestão está sujeito à concessão prévia de autorização

pelas autoridades competentes do Estado-Membro de origem. A autorização concedida a uma

sociedade de gestão ao abrigo do disposto na presente directiva será válida em todos os Estados-

-Membros.
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2. As actividades das sociedades de gestão devem circunscrever-se à gestão de OICVM

autorizados nos termos da presente directiva, o que não exclui a gestão adicional de outros

organismos de investimento colectivo que não sejam abrangidos pela presente directiva e em

relação aos quais a sociedade de gestão está sujeita a supervisão prudencial, mas que não podem ser

comercializados noutros Estados-Membros nos termos da presente directiva.

Para efeitos da presente directiva, a actividade de gestão de fundos comuns de investimento e de

sociedades de investimento englobará as funções enumeradas no Anexo II, não devendo essa

enumeração considerar-se exaustiva.

3. Em derrogação do disposto no n.º 2, os Estados-Membros podem autorizar as sociedades de

gestão a prestar, paralelamente à actividade de gestão de fundos comuns de investimento e de

sociedades de investimento, os seguintes serviços:

a) Com base em mandatos conferidos pelos investidores, gestão discricionária e individualizada

de carteiras de investimento, incluindo as correspondentes a fundos de pensões, sempre que

essas carteiras incluam pelo menos um dos instrumentos enumerados na Secção B do

Anexo da DSI;

b) Enquanto serviços acessórios:

– consultoria em matéria de investimentos relativamente a um ou mais dos instrumentos

enumerados na Secção B do Anexo da DSI,
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– guarda e administração de partes sociais de organismos de investimento colectivo.

As sociedades de gestão não podem, em caso algum, ser autorizadas, ao abrigo da presente

directiva, a prestar exclusivamente os serviços referidos no presente número ou a prestar serviços

acessórios sem estarem autorizadas a exercer os serviços referidos na alínea a).

4. O n.º 4 do artigo 2.º, o n.º 2 do artigo 8.º, os artigos 10.º, 11.º e 13.º da DSI são aplicáveis à

prestação dos serviços referidos no n.º 3 do presente artigo por sociedades de gestão.

Artigo 5.º -A

1. Sem prejuízo de outras condições gerais estabelecidas no direito nacional, as autoridades

competentes só autorizarão uma sociedade de gestão se:

a) Essa sociedade de gestão dispuser de um capital inicial mínimo de 125 000 euros:

– quando o valor das suas carteiras for superior a 250 000 000 de euros, a sociedade de

gestão será obrigada a fornecer um montante suplementar de fundos próprios. Este

montante suplementar será igual a 0,02 % do montante em que o valor das carteiras da

sociedade de gestão exceder 250 000 000 de euros. Todavia, a soma exigida do capital

inicial e do montante suplementar não deve exceder 10 000 000 de euros.
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– para efeitos do presente número, as seguintes carteiras deverão ser consideradas

carteiras da sociedade de gestão:

i) fundos comuns de investimento geridos pela sociedade de gestão, incluindo as

carteiras em relação às quais delegou as funções de gestão, mas excluindo as

carteiras que gere por delegação;

ii) sociedades de investimento para as quais a sociedade de gestão é a sociedade de

gestão designada;

iii) outros organismos de investimento colectivo geridos pela sociedade de gestão,

incluindo as carteiras em relação às quais delegou as funções de gestão, mas

excluindo as carteiras que gere por delegação.

– independentemente do montante destes requisitos, os fundos próprios da sociedade de

gestão nunca serão inferiores ao montante prescrito no Anexo IV da

Directiva 93/6/CEE.

– os Estados-Membros podem autorizar as sociedades de gestão a não constituir até 50%

do montante suplementar de fundos próprios a que se refere o primeiro travessão, se

essas sociedades beneficiarem de uma garantia do mesmo montante prestada por uma

instituição de crédito ou uma empresa de seguros. A instituição de crédito, ou a empresa

de seguros, deve ter a sua sede social num Estado-Membro, ou num país terceiro desde

que esteja sujeita a normas prudenciais que as autoridades competentes considerem

equivalentes às previstas na legislação comunitária.
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– O mais tardar ..... *, a Comissão apresentará um relatório ao Parlamento Europeu e ao

Conselho sobre a aplicação deste requisito de capital, se necessário, acompanhado de

propostas de revisão;

b) A direcção efectiva da sociedade de gestão for assegurada por pessoas de idoneidade e

experiência comprovadas, nomeadamente, tendo em conta o tipo de OICVM gerido pela

sociedade de gestão. Para o efeito, as autoridades competentes deverão ser imediatamente

informadas da identidade destas pessoas e de todas as que lhes vierem a suceder nas suas

funções. A orientação da actividade da sociedade de gestão deverá ser definida por pelo

menos duas pessoas que reúnam tais condições;

c) O pedido de autorização for acompanhado de um programa de actividades que precise,

nomeadamente, a estrutura organizativa da sociedade de gestão;

d) A sociedade de gestão tiver a sua administração central e sede estatutária no mesmo Estado-

-Membro.

2. Além disso, quando existam relações estreitas entre a sociedade de gestão e outras pessoas

singulares ou colectivas, as autoridades competentes só concederão a sua autorização se essas

relações não comprometerem a eficácia do exercício das suas funções de supervisão.

                                                
* 60 meses após a data de entrada em vigor da presente directiva que altera a

Directiva 85/611/CEE (JO L 375 de 31.12.1985, p. 3).
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As autoridades competentes indeferirão também o pedido de autorização sempre que as disposições

legislativas, regulamentares ou administrativas de um país terceiro por que se regem uma ou mais

pessoas singulares ou colectivas com as quais a sociedade de gestão mantém relações estreitas, ou

as dificuldades subjacentes à sua aplicação, comprometerem a eficácia do exercício das suas

funções de supervisão.

As autoridades competentes exigirão às sociedades de gestão que lhes comuniquem as informações

necessárias para se certificarem da observância das condições previstas no presente número, numa

base permanente.

3. Os requerentes serão informados, no prazo de seis meses a contar da data de apresentação do

pedido completo, da decisão de conceder ou não a autorização. A recusa de autorização deverá ser

fundamentada.

4. A sociedade de gestão pode iniciar as suas actividades assim que tiver sido concedida a

autorização.

5. As autoridades competentes só podem revogar a autorização concedida a uma sociedade de

gestão sujeita às disposições da presente directiva se essa sociedade:

a) Não utilizar a autorização num prazo de 12 meses, a ela renunciar expressamente ou tiver

cessado, há pelo menos 6 meses, as actividades a que se refere a presente directiva, a menos

que a legislação do Estado-Membro preveja a caducidade da autorização nestas

circunstâncias;
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b) Tiver obtido essa autorização recorrendo a falsas declarações ou qualquer outra forma

irregular;

c) Deixar de reunir as condições de concessão da autorização;

d) Deixar de respeitar o disposto na Directiva 93/6/CEE, se a autorização incidir também sobre o

serviço de gestão discricionária de carteiras referido na alínea a) do n.º 3 do artigo 5° da

presente Directiva;

e) Tiver infringido séria e/ou sistematicamente as disposições adoptadas em aplicação da

presente directiva; ou

f) Incorrer numa das situações previstas no direito nacional para a revogação da autorização.

Artigo 5°-B

1. As autoridades competentes não concederão autorização para o acesso à actividade a uma

sociedade de gestão antes de lhes ter sido comunicada a identidade dos accionistas ou sócios,

directos ou indirectos, pessoas singulares ou colectivas, que detenham uma participação qualificada

na sociedade, bem como o montante dessa participação.

As autoridades competentes recusarão o pedido de autorização se, tendo em conta a necessidade de

assegurar uma gestão sã e prudente da sociedade de gestão, não estiverem convencidas de que esses

accionistas ou sócios preenchem os critérios estabelecidos.
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2. Os Estados-Membros não aplicarão às sucursais de sociedades de gestão com sede estatutária

fora da União Europeia, que iniciem ou exerçam já as suas actividades, disposições que lhes

reservem um tratamento mais favorável do que o reservado a sucursais de sociedades de gestão com

sede estatutária num Estado-Membro.

3. As autoridades competentes do outro Estado-Membro interessado devem ser consultadas

antes da concessão da autorização a uma sociedade de gestão quando esta:

a) For uma filial de outra sociedade de gestão, empresa de investimento, instituição de crédito ou

empresa de seguros autorizada noutro Estado-Membro,

b) For uma filial da empresa-mãe de outra sociedade de gestão, empresa de investimento,

instituição de crédito ou empresa de seguros autorizada noutro Estado-Membro, ou

c) Se encontrar sob o controlo das mesmas pessoas singulares ou colectivas que outra sociedade

de gestão, empresa de investimento, instituição de crédito ou empresa de seguros autorizada

noutro Estado-Membro.
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Título B

Relações com países terceiros

Artigo 5°-C

1. As relações com países terceiros reger-se-ão pelas disposições relevantes estabelecidas no

artigo 7.º da DSI.

Para efeitos da presente directiva, as expressões "empresa/empresa de investimento" e "empresas de

investimento" constantes no artigo 7.º da DSI devem entender-se, respectivamente, como

"sociedade de gestão" e "sociedades de gestão"; a expressão "prestarem serviços de investimento"

constante no n.º 2 do artigo 7.º da DSI deve entender-se como "prestarem serviços".

2. Além disso, os Estados-Membros informarão a Comissão das dificuldades de carácter geral

com que os OICVM se confrontam para comercializar as suas partes sociais em países terceiros.
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Título C

Condições de exercício da actividade

Artigo 5.º -D

1. As autoridades competentes do Estado-Membro de origem exigirão às sociedades de gestão

por si autorizadas que respeitem, a todo o tempo, as condições estabelecidas no artigo 5.º e nos

n.ºs 1 e 2 do artigo 5.º -A. Os fundos próprios de uma sociedade de gestão não podem descer abaixo

do nível especificado na alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º -A, mas, se tal se verificar, as autoridades

competentes podem conceder a essas empresas, se as circunstâncias o permitirem, um prazo

limitado para que rectifiquem a sua situação ou cessem as suas actividades.

2. A supervisão prudencial de uma sociedade de gestão incumbirá às autoridades competentes

do Estado-Membro de origem, independentemente de essa sociedade ter uma sucursal ou prestar

serviços noutro Estado-Membro, sem prejuízo das disposições da presente directiva que confiram às

autoridades do Estado-Membro de acolhimento competências nesta matéria.

Artigo 5.º -E

1. As participações qualificadas em sociedades de gestão regem-se por disposições análogas às

estabelecidas no artigo 9.º da DSI.
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2. Para efeitos da presente directiva, as expressões "empresa/empresa de investimento" e

"empresas de investimento" constantes no artigo 9.º da DSI devem entender-se, respectivamente,

como "sociedade de gestão" e "sociedades de gestão".

Artigo 5.º -F

1. O Estado-Membro de origem estabelecerá as normas prudenciais que as sociedades de gestão,

cuja autorização incida exclusivamente sobre a gestão de OICVM autorizados nos termos da

presente directiva, deverão observar a todo o tempo.

Em especial, e tendo em conta a natureza dos OICVM geridos pela sociedade de gestão, as

autoridades competentes do Estado-Membro de origem exigirão que cada uma destas sociedades:

a) Possuam uma boa organização administrativa e contabilística e disponha de mecanismos de

controlo e segurança em matéria de tratamento electrónico de dados, bem como de

procedimentos de controlo interno adequados, incluindo, em especial, regras relativas às

transacções pessoais dos seus empregados ou à detenção ou gestão de investimentos em

instrumentos financeiros a fim de investirem os seus fundos próprios e que garantam,

nomeadamente, que cada transacção em que participe o fundo possa ser reconstituída segundo

a sua origem, as partes nela envolvidas, as sua natureza, bem como o momento e o local em

que foi efectuada, e que os activos dos fundos comuns de investimento ou das sociedades de

investimento geridos pela sociedade de gestão sejam investidos em conformidade com o

regulamento do fundo ou os documentos constitutivos e com a legislação em vigor;
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b) Esteja estruturada e organizada por forma a minimizar os riscos de os interesses do OICVM

ou dos clientes virem a ser prejudicados por conflitos de interesses entre a sociedade e algum

dos seus clientes, entre os seus clientes, entre algum dos seus clientes e um OICVM ou entre

dois OICVM. No entanto, sempre que seja criada uma sucursal, as disposições organizativas

não poderão colidir com as regras de conduta estabelecidas pelo Estado-Membro de

acolhimento em matéria de conflitos de interesses.

2. As sociedades de gestão cuja autorização incida igualmente sobre o serviço de gestão

discricionária de carteiras referido na alínea a) do n.º 3 do artigo 5.º:

– não poderão investir a totalidade ou parte da carteira de um investidor em partes sociais de

fundos comuns de investimento ou sociedades de investimento sob a sua gestão, salvo com o

consentimento geral prévio do cliente;

– ficarão sujeitas, no que se refere aos serviços previstos no n.º3 do artigo 5.º, às disposições da

Directiva 97/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Março de 1997, relativa aos

sistemas de indemnização dos investidores *.

Artigo 5.º -G

1. Se os Estados-Membros autorizarem as sociedades de gestão a delegar em terceiros, tendo em

vista um exercício mais eficiente das actividades das sociedades, o desempenho, por conta destas,

de uma ou mais das respectivas funções, deverão ser observadas as seguintes condições prévias:
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a) A autoridade competente deve ser devidamente informada;

b) O mandato não deve comprometer a eficácia da supervisão da sociedade de gestão, não

devendo nomeadamente impedir a sociedade de gestão de actuar, ou o OICVM de ser gerido,

no interesse dos investidores;

c) Quando a delegação disser respeito à gestão dos investimentos, o mandato só pode ser

conferido a empresas autorizadas ou registadas para o exercício da actividade de gestão de

activos e sujeitas a supervisão prudencial e deve obedecer aos critérios de repartição dos

investimentos definidos periodicamente pelas sociedades de gestão;

d) Se o mandato disser respeito à gestão dos investimentos e for confiado a uma empresa de um

país terceiro, deve ser assegurada a cooperação entre as autoridades de supervisão em causa;

e) Relativamente à actividade central de gestão de investimentos, não será conferido mandato a

um depositário ou outra empresa cujos interesses possam colidir com os da sociedade de

gestão ou dos participantes;

f) Devem existir procedimentos que permitam às pessoas que dirigem as actividades da

sociedade de gestão controlar efectivamente em qualquer altura a actuação da empresa a que

foi conferido o mandato;
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g) O mandato não poderá impedir os responsáveis pela direcção da sociedade de gestão de dar,

em qualquer momento, instruções adicionais à empresa a que foi conferido o mandato, nem

de o revogarem com efeitos imediatos quando tal for do interesse dos investidores;

h) Tendo em conta a natureza das funções a delegar, a empresa a que estas forem confiadas deve

ter as qualificações e capacidades necessárias ao desempenho das funções em questão; e

i) Os prospectos dos OICVM devem precisar as funções que a sociedade de gestão foi

autorizada a delegar.

2. A responsabilidade da sociedade de gestão e do depositário nunca será afectada pela

delegação, por parte da sociedade de gestão, de quaisquer funções em terceiros. A sociedade de

gestão tampouco pode delegar as suas funções de  tal modo que se transforme numa "sociedade

caixa-de-correio".

Artigo 5.º -H

Cada um dos Estados-Membros deve estabelecer regras de conduta que as sociedades de gestão

autorizadas nesse Estado-Membro devem observar a todo o tempo. Tais regras devem implementar

pelo menos os princípios enunciados nos travessões que se seguem. Estes princípios devem

assegurar que a sociedade de gestão:
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a) Exerça as suas actividades com lealdade e equidade na defesa dos interesses do OICVM que

gere e da integridade do mercado;

b) Actue com a devida diligência, cuidado e competência no interesse do OICVM que gere e da

integridade do mercado;

c) Disponha dos recursos e processos necessários para o adequado desempenho das suas

actividades, empregando-os eficientemente;

d) Procure evitar conflitos de interesse e, quando estes sejam inevitáveis, garanta que os OICVM

que gere são tratados equitativamente; e

e) Cumpra todos os requisitos regulamentares aplicáveis ao exercício das suas actividades, por

forma a promover os interesses dos seus investidores e a integridade do mercado.
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Título D

Direito de estabelecimento e livre prestação de serviços

Artigo 6.º

1. Os Estados-Membros assegurarão que as sociedades de gestão autorizadas nos termos da

presente directiva pelas autoridades competentes de outro Estado-Membro possam exercer no seu

território as actividades abrangidas pela autorização, quer mediante o estabelecimento de uma

sucursal, quer no âmbito da livre prestação de serviços.

2. Os Estados-Membros não poderão condicionar o estabelecimento de sucursais ou a prestação

de serviços à obtenção de uma autorização ou à obrigação de fornecer dotação em capital, nem a

qualquer outra medida de efeito equivalente.

Artigo 6.º -A

1. Para além de cumprirem as condições previstas nos artigos 5.º e 5.º -A, as sociedades de

gestão que pretendam estabelecer uma sucursal no território de outro Estado-Membro devem

notificar desse facto as autoridades competentes do Estado-Membro de origem.
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2. Os Estados-Membros exigirão a qualquer sociedade de gestão que pretenda estabelecer uma

sucursal no território de outro Estado-Membro que apresente, juntamente com a notificação a que se

refere o n.º 1, os seguintes documentos e informações:

a) Estado-Membro em cujo território se propõe estabelecer a sucursal;

b) Programa operacional em que se enunciem as actividades e os serviços a prestar nos termos

dos nos 2 e 3 do artigo 5.º e a estrutura organizativa da sucursal;

c) Endereço no Estado-Membro de acolhimento junto do qual é possível solicitar documentos;

d) Identidade dos responsáveis pela gestão da sucursal.

3. A menos que tenham razões para duvidar do carácter adequado da estrutura administrativa ou

da situação financeira da sociedade de gestão, tendo em conta as actividades que esta se propõe

exercer, as autoridades competentes do Estado-Membro de origem transmitirão às autoridades

competentes do Estado-Membro de acolhimento as informações previstas no n° 2, no prazo de três

meses a contar da recepção da totalidade dessas informações, e informarão a sociedade de gestão

desse facto. Deverão ainda comunicar os dados relativos aos sistemas de indemnização

eventualmente existentes, destinados a proteger os investidores.
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Sempre que as autoridades competentes do Estado-Membro de origem recusarem fornecer as

informações previstas no n° 2 às autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento,

devem comunicar as razões dessa recusa à sociedade de gestão em causa, no prazo de dois meses a

contar da recepção de todas as informações. Da recusa ou da falta de resposta caberá recurso para os

Tribunais do Estado-Membro de origem.

4. As autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento disporão, antes de a sucursal

de uma sociedade de gestão iniciar as suas actividades, de dois meses a contar da recepção das

informações referidas no n° 2 para organizar a supervisão da sociedade de gestão e para indicar, se

necessário, as condições em que deverá ser exercida a actividade no Estado-Membro de

acolhimento, incluindo as disposições a que se referem os artigos 44° e 45° em vigor no Estado-

-Membro de acolhimento, bem como as normas de conduta a cumprir em caso de prestação do

serviço de gestão de carteiras referido no n.º 3 do artigo 5°, de consultoria em matéria de

investimentos e de actividades de guarda e administração, de acordo com as quais, por razões de

interesse geral, essas actividades devem ser exercidas no Estado-Membro de acolhimento.

5. Logo que receba uma comunicação das autoridades competentes do Estado-Membro de

acolhimento ou, não tendo recebido qualquer comunicação, findo o prazo previsto no n.º 4, a

sucursal pode ser constituída e dar início às suas actividades. A partir desse momento, a sociedade

de gestão pode igualmente iniciar a distribuição das partes sociais dos fundos comuns de

investimento e sociedades de investimento sujeitos à presente directiva e sob a sua gestão, a menos

que as autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento constatem, por decisão

fundamentada, adoptada antes de transcorrido o referido prazo de dois meses, a comunicar às

autoridades competentes do Estado-Membro de origem, que as modalidades da comercialização das

partes sociais não são conformes às disposições referidas no n.º 1 do artigo 44.º e no artigo 45.º.



7550/1/01 REV 1 ILC/tmc 30
JUR   PT

6. Em caso de  alteração alguns dos elementos comunicados nos termos das alíneas b), c) ou d)

do n.º 2, a sociedade de gestão comunicará por escrito essa alteração às autoridades competentes do

Estado-Membro de origem e do Estado-Membro de acolhimento, pelo menos um mês antes de as

mesmas produzirem efeitos, de forma a permitir que as autoridades competentes do Estado-Membro

de origem, nos termos do n.º 3, e do Estado-Membro de acolhimento, nos termos do n.º 4, se

pronunciem sobre essa alteração.

7. Em caso de alteração das informações comunicadas nos termos do primeiro parágrafo do

n.º 3, as autoridades do Estado-Membro de origem informarão desse facto as autoridades do Estado-

-Membro de acolhimento.

Artigo 6.º -B

1. Qualquer sociedade de gestão que pretenda exercer pela primeira vez as suas actividades no

território de outro Estado-Membro ao abrigo da livre prestação de serviços deverá transmitir às

autoridades competentes do Estado-Membro de origem as seguintes informações:

a) Estado-Membro em cujo território pretende exercer as suas actividades;

b) Programa operacional em que se enunciem as actividades e os serviços previstos nos n.ºs 2 e 3

do artigo 5.º;
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2. As autoridades competentes do Estado-Membro de origem transmitirão às autoridades

competentes do Estado-Membro de acolhimento as informações a que se refere o n.º 1, no prazo de

um mês a contar da recepção dessas informações.

Deverão ainda comunicar os dados relativos ao sistema de indemnização aplicável, destinados a

proteger os investidores;

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 46.º a sociedade de gestão pode então iniciar as suas

actividades no Estado-Membro de acolhimento.

Se for caso disso, as autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento, uma vez

recebidas as informações a que se refere o n.º 1, comunicarão à sociedade de gestão as condições

que esta deverá respeitar no Estado-Membro de acolhimento, incluindo as regras de conduta a

cumprir em caso de prestação do serviço de gestão de carteiras referido no n.º 3 do artigo 5°, de

consultoria em matéria de investimentos e de actividades de guarda e administração, as quais, por

razões de interesse geral, devem ser observadas pela sociedade de gestão no Estado-Membro de

acolhimento.

4. Caso venham a ser alterados alguns dos elementos comunicados nos termos da alínea b) do

n.º 1, a sociedade de gestão notificará por escrito as autoridades competentes dos Estados-Membros

de origem e de acolhimento, das alterações antes de estas produzirem efeitos, por forma a que as

autoridades competentes do Estado-Membro de origem possam, se entenderem conveniente, indicar

à sociedade quais as alterações ou aditamentos eventualmente necessários relativamente às

informações comunicadas nos termos do n.º 3.
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5. As sociedades de gestão estão igualmente sujeitas ao procedimento de notificação

estabelecido no presente artigo se a comercialização das partes sociais no Estado-Membro de

acolhimento for atribuída a terceiros.

Artigo 6.º -C

1. Os Estados-Membros de acolhimento podem exigir, para fins estatísticos, que todas as

sociedades de gestão que possuam sucursais no seu território enviem às suas autoridades

competentes informação periódica sobre as transacções efectuadas no seu território.

2. Para o exercício das responsabilidades que lhes incumbem por força da presente directiva, os

Estados-Membros de acolhimento podem exigir às sucursais de sociedades de gestão as mesmas

informações que as exigidas, para o mesmo efeito, às sociedades de gestão nacionais.

Os Estados-Membros de acolhimento podem exigir às sociedades de gestão que exercem

actividades no seu território no âmbito da livre prestação de serviços as informações de que

necessitam para fiscalizar o cumprimento por estas sociedades das normas estabelecidas pelos

Estados-Membros de acolhimento que lhes são aplicáveis; no entanto, tal exigência não pode ser

mais rigorosa do que a imposta por estes mesmos Estados-Membros, para efeitos de controlo do

cumprimento dessas mesmas normas, às sociedades de gestão nacionais.
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3. Sempre que as autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento verificarem que

uma sociedade de gestão, que possui uma sucursal ou que presta serviços no seu território, não

observa as disposições legislativas ou regulamentares, adoptadas nesse Estado-Membro em

aplicação das disposições da presente directiva, que atribuem competências às autoridades

competentes do Estado-Membro de acolhimento, exigirão à sociedade de gestão em causa que

ponha termo a essa situação irregular.

4. Se a sociedade de gestão não tomar as devidas providências, as autoridades competentes do

Estado-Membro de acolhimento comunicarão esse facto às autoridades competentes do Estado-

-Membro de origem. Estas adoptarão, com a maior brevidade possível, todas as medidas necessárias

para que a sociedade de gestão ponha termo a essa situação irregular. A natureza dessas medidas

será comunicada às autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento.

5. Se, não obstante as medidas adoptadas pelo Estado-Membro de origem ou se, devido ao facto

de essas medidas se revelarem inadequadas ou não puderem ser aplicadas no Estado-Membro em

causa, a sociedade de gestão continuar a infringir as disposições legislativas ou regulamentares

referidas no n.º 2, em vigor no Estado-Membro de acolhimento, este último poderá, após ter

informado as autoridades competentes do Estado-Membro de origem, tomar as necessárias

providências para evitar ou sancionar novas irregularidades e mesmo, se necessário, proibir a

sociedade de gestão de efectuar novas transacções no seu território. Os Estados-Membros

assegurarão que os documentos necessários à adopção dessas medidas possam ser notificados, no

seu território, às sociedades de gestão.



7550/1/01 REV 1 ILC/tmc 34
JUR   PT

6. As disposições precedentes em nada prejudicam as competências dos Estados-Membros de

acolhimento a nível da adopção de medidas adequadas para prevenir ou sancionar irregularidades

praticadas no seu território que infrinjam disposições legislativas ou regulamentares adoptadas por

razões de interesse general. Estas competências incluirão a possibilidade de impedir que as

sociedades de gestão infractoras efectuem novas transacções no seu território.

7. Quaisquer medidas adoptadas em aplicação do disposto nos n.os 4, 5 e 6 que impliquem

sanções ou restrições das actividades de uma sociedade de gestão devem ser devidamente

fundamentadas e comunicadas à sociedade de gestão em causa. Qualquer medida deste tipo poderá

ser objecto de recurso judicial no Estado-Membro que a tenha adoptado.

8. Antes de aplicar o processo previsto nos n.os 3, 4 e 5, as autoridades competentes do Estado-

-Membro de acolhimento podem, em situações com carácter de urgência, adoptar as medidas

cautelares que tenham por necessárias para proteger os interesses dos investidores ou de outras

pessoas a quem são prestados os serviços. A Comissão e as autoridades competentes dos outros

Estados-Membros afectados devem ser informadas dessas medidas com a maior brevidade possível.

Após ter consultado as autoridades competentes dos Estados-Membros afectados, a Comissão pode

decidir que o Estado-Membro em causa deve alterar ou suprimir essas medidas.
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9. Se a autorização for revogada, as autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento

serão informadas desse facto e tomarão as medidas pertinentes para evitar que a sociedade de gestão

afectada efectue novas transacções no seu território e de salvaguardar os interesses dos investidores.

A Comissão apresentará um relatório bienal sobre estes casos ao Comité de Contacto criado em

conformidade com o artigo 53.º.

10. Os Estados-Membros comunicarão à Comissão o número e natureza dos casos em que o

pedido de autorização foi recusado, nos termos do artigo 6.º -A, ou em que foram adoptadas as

medidas previstas no n.º 5. A Comissão apresentará um relatório bienal sobre estes casos ao Comité

de Contacto criado em conformidade com o artigo 53.º da presente directiva.";

* JO L 84 de 26.3.1997, p. 22.

4) Antes do artigo 7.º, é aditado o seguinte texto:

"SECÇÃO III-A

Obrigações respeitantes ao depositário"

5) O título da Secção IV e o artigo 12.º passam a ter a seguinte redacção:
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"SECÇÃO IV

Obrigações respeitantes às sociedades de investimento

Título A

Condições de acesso à actividade

Artigo 12.º

O acesso à actividade das sociedades de investimento está sujeito à concessão prévia de uma

autorização concedida pelas autoridades competentes do Estado-Membro de origem.

Os Estados-Membros determinarão a forma jurídica que a sociedade de investimento deve

assumir.";

6) São aditados os seguintes artigos:

"Artigo 13.º -A

1. Sem prejuízo de outras condições gerais estabelecidas no direito nacional, as autoridades

competentes só autorizarão uma sociedade de investimento, que não tenha designado uma

sociedade de gestão, se essa sociedade de investimento dispuser de um capital inicial mínimo

de 300 000 euros.
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Além disso, quando uma sociedade de investimento não tiver designado uma sociedade de gestão

autorizada nos termos da presente directiva:

– a autorização só será concedida se o pedido de autorização for acompanhado de um programa

de actividades em que se indique, nomeadamente, a estrutura organizativa da sociedade de

investimento;

– a direcção da sociedade de investimento deve ser assegurada por pessoas de idoneidade e

experiência comprovadas, tendo em conta, nomeadamente, o tipo de actividade exercida pela

sociedade de investimento. Para o efeito, as autoridades competentes deverão ser

imediatamente notificadas da identidade dos dirigentes e de quaisquer pessoas que lhes

sucedam nas suas funções. A orientação da actividade da sociedade de investimento deverá

ser determinada por pelo menos duas pessoas que reúnam estas condições. Por direcção,

entende-se as pessoas que, ao abrigo da lei ou dos documentos constitutivos, representam a

sociedade de investimento ou determinam efectivamente a orientação da sociedade;

– além disso, quando existam relações estreitas entre a sociedade de investimento e outras

pessoas singulares ou colectivas, as autoridades competentes só concederão a sua autorização

se essas relações não comprometerem a eficácia do exercício das suas funções de supervisão.
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As autoridades competentes indeferirão também o pedido de autorização sempre que as disposições

legislativas, regulamentares ou administrativas de um país terceiro por que se regem uma ou mais

pessoas singulares ou colectivas com as quais a sociedade de investimento mantém relações

estreitas, ou as dificuldades inerentes à sua aplicação, comprometerem a eficácia do exercício das

suas funções de supervisão.

As autoridades competentes exigirão às sociedades de investimento que lhes comuniquem as

informações necessárias.

2. Os requerentes serão informados, no prazo de seis meses a contar da data de apresentação do

pedido completo, da decisão de conceder ou não a autorização. Qualquer recusa de autorização deve

ser devidamente fundamentada.

3. A sociedade de investimento pode iniciar as suas actividades assim que tiver sido concedida a

autorização.

4. As autoridades competentes só podem revogar a autorização concedida a uma sociedade de

investimento sujeita às disposições da presente directiva se essa sociedade:

a) Não utilizar a autorização num prazo de 12 meses, a ela renunciar expressamente ou tiver

cessado, há pelo menos 6 meses, as actividades a que se refere a presente directiva, a menos

que a legislação do Estado-Membro preveja a caducidade da autorização nestas

circunstâncias;
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b) Tiver obtido essa autorização recorrendo a falsas declarações ou qualquer outro meio

irregular;

c) Deixar de reunir as condições de concessão da autorização;

d) Tiver infringido séria e/ou sistematicamente as disposições adoptadas em aplicação da

presente directiva; ou

e) Incorrer numa das situações previstas no direito nacional para a revogação da autorização.

Título B

Condições de funcionamento

Artigo 13.º -B

Os artigos 5.º -G e 5.º -H serão igualmente aplicáveis às sociedades de investimento que não

designaram uma sociedade de gestão autorizada nos termos da presente directiva. Para efeitos do

presente artigo, o termo "sociedade de gestão" deve ser interpretado como "sociedade de

investimento".

As sociedades de investimento só poderão gerir activos da sua própria carteira, não podendo, de

modo algum, obter mandato para gerir activos por conta de terceiros.
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Artigo 13.º -C

O Estado-Membro de origem estabelecerá as disposições prudenciais que deverão observar a todo o

tempo as sociedades de investimento que não tiverem designado uma sociedade de gestão

autorizada nos termos da presente directiva.

Em especial, e tendo também em conta a natureza da sociedade de investimento, as autoridades

competentes do Estado-Membro de origem exigirão que esta sociedade apresente uma boa

organização administrativa e contabilística e disponha de mecanismos de controlo e segurança em

matéria de tratamento electrónico de dados, bem como de procedimentos de controlo interno

adequados, incluindo, em especial, regras relativas às transacções pessoais dos seus empregados ou

à detenção ou gestão de investimentos em instrumentos financeiros tendo em vista o investimento

do seu capital inicial e que garantam, nomeadamente, que cada transacção em que participe a

sociedade possa ser reconstituída quanto à sua origem, às partes nela envolvidas, à sua natureza,

bem como ao momento e local em que foi efectuada, e que os activos da sociedade de investimento

sejam investidos em conformidade com os documentos constitutivos e com a legislação em vigor."
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7) Antes do artigo 14.º, é aditado o seguinte texto:

"SECÇÃO IV-A

Obrigações respeitantes ao depositário";

8) O n.º 1 do artigo 27.º passa a ter a seguinte redacção:

"1. As sociedades de gestão, para cada um dos fundos por si geridos, e a sociedade de

investimento, devem publicar:

– um prospecto simplificado,

– um prospecto completo,

– um relatório anual por exercício, e

– um relatório semestral abrangendo os seis primeiros meses do exercício.";

9) O artigo 28.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 28.º

"1. Tanto o prospecto completo como o simplificado devem conter as informações necessárias

para que os investidores possam formular um juízo fundamentado sobre o investimento que lhes é

proposto e, nomeadamente, sobre os riscos a ele inerentes. Essas informações devem incluir,

independentemente dos instrumentos em que se efectuem investimentos, uma explicação clara e

facilmente compreensível do perfil de risco do fundo.

2. O prospecto completo incluirá, pelo menos, as informações previstas no Esquema A do

Anexo I da presente directiva, desde que estas informações não constem do regulamento do fundo

ou dos documentos constitutivos anexos ao prospecto completo nos termos do n.º 1 do artigo 29.º.
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3. O prospecto simplificado incluirá, sob a forma de síntese, as informações fundamentais

constantes do Esquema C do Anexo I à presente directiva. A sua estrutura e redacção deve ser

facilmente compreensível para o investidor médio. Os Estados-Membros podem permitir que o

prospecto simplificado seja apresentado como destacável do prospecto completo. O prospecto

simplificado pode ser utilizado como instrumento de comercialização para utilização em todos os

Estados-Membros, sem quaisquer alterações para além da sua tradução. Os Estados-Membros não

podem por conseguinte exigir quaisquer outros documentos ou informações complementares.

4. Tanto o prospecto completo como o simplificado podem ser integrados num documento

escrito ou em qualquer outro suporte duradouro com estatuto jurídico equivalente e que seja

autorizado pelas autoridades competentes.";

5. O relatório anual deve conter um balanço ou um estado do património, uma conta

discriminada dos lucros e das despesas do exercício, um relatório sobre as actividades do exercício

decorrido e as outras informações previstas no esquema B do Anexo I à presente directiva, bem

como todas as informações significativas, que permitam aos investidores formar, com

conhecimento de causa, um juízo sobre a evolução da actividade e os resultados do OICVM.

6. O relatório semestral deve conter, pelo menos, as informações previstas nos Capítulos I a IV

do esquema B do Anexo I à presente directiva; se um OICVM tiver pago ou se propuser pagar

adiantamentos sobre dividendos, os dados numéricos devem indicar o resultado após dedução dos

impostos para o semestre respectivo e os adiantamentos sobre dividendos pagos ou propostos.

10) O artigo 29.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 29.º

1. O regulamento do fundo ou os documentos constitutivos da sociedade de investimento fazem

parte integrante do prospecto completo, a que devem estar anexados.
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2. Todavia, os documentos referidos no n.º 1 podem não ser anexados ao prospecto completo,

desde que o participante seja informado de que os mesmos lhe podem ser enviados a seu pedido, ou

conhecer o local, em cada Estado-Membro em que as partes sociais sejam oferecidas, onde pode

consultá-los.";

11) O artigo 30.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 30.º

Os elementos essenciais do prospecto simplificado e do prospecto completo devem ser

actualizados.";

12) O artigo 32.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 32.º

O OICVM deve enviar os seus prospectos completo e simplificado e respectivas modificações, bem

como os relatórios anual e semestral, às autoridades competentes.";

13) O artigo 33.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 33.º

1. O prospecto simplificado deverá ser facultado gratuitamente aos subscritores antes da

celebração do contrato.
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Além disso, o prospecto completo e os últimos relatórios anual e semestral publicados devem ser

facultados gratuitamente aos subscritores que o solicitarem.

2. Os relatórios anual e semestral devem ser facultados gratuitamente aos participantes que o

solicitarem.

3. Os relatórios anual e semestral serão colocados à disposição do público em locais, ou por

qualquer outro meio autorizado pelas autoridades competentes, que devem ser indicados nos

prospectos completo e simplificado.";

14) O artigo 35.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 35.º

Qualquer publicidade que contenha um convite à compra de partes sociais de um OICVM deve

indicar a existência dos prospectos, bem como os locais onde o público os pode obter ou a forma

como pode aceder aos mesmos.";

15) O artigo 46.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 46.º

Se um OICVM se propuser comercializar as suas partes sociais num Estado-Membro diverso do
Estado-Membro onde está situado, deve informar previamente desse facto as autoridades
competentes desse outro Estado-Membro. Simultaneamente, deve enviar-lhes:
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– um certificado das autoridades competentes que ateste que o organismo de investimento reúne
as condições enunciadas na presente directiva,

– o seu regulamento ou os seus documentos constitutivos,

– os seus prospectos completo e simplificado,

– sendo caso disso, o último relatório anual e os eventuais relatórios semestrais subsequentes, e

– informações sobre as modalidades previstas para a comercialização das partes sociais nesse
outro Estado-Membro.

A sociedade de investimento ou sociedade de gestão poderá iniciar a comercialização das suas
partes sociais no outro Estado-Membro dois meses após a referida comunicação, a menos que as
autoridades do Estado-Membro interessado constatem, mediante decisão fundamentada a adoptar
antes de transcorrido o referido prazo de dois meses, que as modalidades de comercialização das
partes sociais não são conformes às disposições a que se referem o n.º 1 do artigo 44.º e o
artigo 45.º.";

16) O artigo 47.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 47.º

Um OICVM que comercialize as suas partes sociais num Estado-Membro diverso do Estado-
-Membro onde está situado deve distribuir nesse outro Estado-Membro, em conformidade com os
procedimentos estabelecidos no Estado-Membro de origem, os prospectos simplificado e completo,
os relatórios anuais e semestrais e os restantes documentos previstos nos artigos 29.º e 30.º.
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Estes documentos devem ser redigidos na língua ou numa das línguas oficiais do Estado-Membro
de acolhimento, ou noutra língua autorizada pelas autoridades competentes do Estado-Membro de
acolhimento.";

17) São aditados os seguintes artigos:

"Artigo 52.º -A

1. Sempre que, em regime de prestação de serviços ou mediante o estabelecimento de sucursais,

uma sociedade de gestão exerça actividades em um ou mais Estados-Membros de acolhimento, as

autoridades competentes de todos os Estados-Membros interessados colaborarão estreitamente.

As referidas autoridades trocarão, a pedido, todas as informações relativas à gestão e à propriedade

destas sociedades de gestão, que sejam susceptíveis de facilitar a sua supervisão, bem como

qualquer informação susceptível de facilitar a fiscalização das mesmas. Em especial, as autoridades

do Estado-Membro de origem contribuirão para garantir que as autoridades do Estado-Membro de

acolhimento obtenham as informações a que se refere o n.º 2 do artigo 6.º -C.

2. Na medida em que tal se revelar necessário ao exercício das suas competências em matéria de

supervisão, as autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento informarão as suas

congéneres do Estado-Membro de origem de quaisquer medidas por si adoptadas nos termos do

n.º 6 do artigo 6.º -C que prevejam a imposição de sanções a uma sociedade de gestão ou a restrição

das suas actividades.



7550/1/01 REV 1 ILC/tmc 47
JUR   PT

Artigo 52.º -B

1. O Estado-Membro de acolhimento velará por que, sempre que uma sociedade de gestão
autorizada noutro Estado-Membro exerça actividades no seu território através de uma sucursal, as
autoridades competentes do Estado-Membro de origem da sociedade de gestão possam, elas
próprias ou através de um intermediário que designem para o efeito, e após terem informado as
autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento, verificar in loco as informações
referidas no artigo 52.º -A.

2. As autoridades competentes do Estado-Membro de origem da sociedade de gestão podem
ainda solicitar às autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento que providenciem
para que seja efectuada essa verificação. No âmbito das suas competências, as autoridades a quem
tal for solicitado devem corresponder a essa solicitação, efectuando elas próprias a verificação,
permitindo às autoridades que apresentaram o pedido que a efectuem ou autorizando auditores ou
peritos a efectuá-la.

3. O presente artigo não prejudica o direito das autoridades competentes do Estado-Membro de
acolhimento de procederem, no exercício das responsabilidades que lhes incumbem por força da
presente directiva, à verificação in loco das sucursais estabelecidas no seu território.";

18) O Anexo da Directiva 85/611/CEE passa a Anexo I:

19) O Esquema A do Anexo I é alterado do seguinte modo:

1) Na coluna "Informação relativa à sociedade de gestão", após o ponto 1.2. é introduzido o
seguinte texto:
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"1.3. Se a sociedade de investimento tiver diferentes compartimentos de investimento, indicar esses
outros compartimentos."

2) Na coluna "Informação relativa à sociedade de investimento", após o ponto 1.3. é introduzido
o seguinte texto:

"Se a sociedade de investimento tiver diferentes compartimentos de investimento, indicar as
modalidades de passagem de um compartimento para outro a que os investidores podem
recorrer, bem como as comissões aplicáveis nesses casos."

3) São aditados os seguintes pontos:

"5. Outras informações relativas aos investimentos

5.1. Evolução histórica dos resultados do fundo comum de investimento ou da sociedade de
investimento (se aplicável) – estas informações podem ser incluídas no prospecto ou a
ele apensas;

5.2. Perfil do tipo de investidor a que se dirige o fundo comum de investimento ou a
sociedade de investimento.

6. Informações de carácter económico
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6.1. Eventuais despesas ou comissões, que não os encargos referidos no ponto 1.17,
estabelecendo uma distinção entre os suportados pelo participante e os pagos com os
activos do fundo comum de investimento ou da sociedade de investimento."

20) O Anexo I da presente directiva é aditado ao Anexo I da Directiva 85/611/CEE.

21) O Anexo II da presente directiva é aditado à Directiva 85/611/CEE como Anexo II.

Disposições transitórias e finais

Artigo 2.º

1. As empresas de investimento, na acepção do n.º 2 do artigo 1.º da Directiva 93/22/CEE, cuja
autorização incida exclusivamente sobre os serviços referidos no ponto 3 da Secção A e nos
pontos 1 e 6 da Secção C do Anexo da citada directiva, podem obter autorização, ao abrigo da
presente directiva, para gerir fundos comuns de investimento e sociedades de investimento e
denominarem-se "sociedades de gestão". Nesse caso, as referidas empresas de investimento devem
renunciar à autorização obtida nos termos da Directiva 93/22/CEE.

2. As sociedades de gestão que, até..... *, tenham obtido no seu Estado-Membro de origem
autorização, nos termos da Directiva 85/611/CEE, para gerir OICVM sob a forma de fundos
comuns de investimento e sociedades de investimento, consideram-se autorizadas, para efeitos da
presente directiva, se a legislação do referido Estado-Membro condicionar o acesso a estas
actividades ao cumprimento de condições equivalentes às impostas nos artigos 5.º -A e 5.º -B.

3. As sociedades de gestão autorizadas até … *e não incluídas nas referidas no n.º 2 podem
continuar a exercer as suas actividades desde que obtenham, o mais tardar até … ** e em
conformidade com as disposições do seu Estado-Membro de origem, autorização para prosseguir as
suas actividades nos termos das disposições adoptadas em aplicação da presente directiva.

                                                
* 24 meses após a data de entrada em vigor da presente directiva.
** 60 meses após a data de entrada em vigor da presente directiva.
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Só a concessão da referida autorização permitirá que sejam aplicadas a estas sociedades de gestão

as disposições da presente directiva em matéria de direito de estabelecimento e livre prestação de

serviços.

Artigo 3.º

Os Estados-Membros adoptarão até … *, o mais tardar, as disposições legislativas, regulamentares e

administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva. Do facto informarão

imediatamente a Comissão.

As referidas disposições devem entrar em vigor até … **.

Quando os Estados-Membros adoptarem essas disposições, estas deverão incluir uma referência à

presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial. As

modalidades dessa referência serão estabelecidas pelos Estados-Membros.

Artigo 4.º

A presente directiva entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades

Europeias.

                                                
* 18 meses após a data de entrada em vigor da presente directiva.
** 24 meses após a data de entrada em vigor da presente directiva
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Artigo 5.º

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

A Presidente O Presidente



7550/1/01 REV 1 ILC/tmc 1
ANEXO I JUR   PT

ANEXO I

"Esquema C

CONTEÚDO DO PROSPECTO SIMPLIFICADO

Apresentação sintética do OICVM

– data de criação do fundo comum de investimento ou da sociedade de investimento e indicação

do Estado-Membro onde foi registado/constituído,

– no caso de OICVM com diferentes compartimentos de investimento, indicação de tal facto,

– sociedade de gestão (quando aplicável),

– duração prevista (quando aplicável),

– depositário,

– auditores,

– grupo financeiro (p. ex., banco) promotor do OICVM.
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Informações relativas aos investimentos

– definição sintética dos objectivos do OICVM,

– política de investimento do fundo comum ou da sociedade de investimento e apreciação

sintética do perfil de risco do fundo (incluindo, se for caso disso, as informações previstas no

artigo 24.º -A e por área de investimento),

– evolução histórica dos resultados do fundo comum de investimento ou da sociedade de

investimento (se aplicável) e aviso de que não se trata de um indicador de desempenho

futuro – estas informações podem ser incluídas no prospecto ou a ele apensas,

– perfil do tipo de investidor a que se dirige o fundo comum ou a sociedade de investimento.

Informações de carácter económico

– regime fiscal,

– comissões de subscrição e de resgate,

– outras eventuais despesas ou comissões, estabelecendo uma distinção entre os encargos a

suportar pelo participante e os encargos a pagar com base nos activos do fundo comum de

investimento ou da sociedade de investimento.
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Informações de carácter comercial

– modalidades de aquisição das partes sociais,

– modalidades de venda das partes sociais,

– quando se trate de OICVM com diferentes áreas de investimento, indicar as modalidades de

passagem de uma área para outra a que os investidores podem recorrer, bem como as

comissões aplicáveis nesses casos,

– frequência e modalidades de distribuição dos dividendos das partes sociais ou das acções das

OICVM (se relevante),

– frequência de publicação dos preços e local ou forma de consulta dos mesmos.

Informações adicionais

– declaração em que se indique que o prospecto completo e os relatórios anual e semestral

podem ser obtidos gratuitamente, mediante simples pedido, antes ou depois da celebração do

contrato,

– autoridade competente,

– indicação de um ponto de contacto (pessoa ou serviço, horários, etc.) onde podem ser obtidos,

se necessário, esclarecimentos adicionais,

– data de publicação do prospecto.".
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ANEXO II

Funções incluídas na actividade de gestão colectiva de carteiras:

– Gestão de investimento:

– Administração:

a) Serviços jurídicos e de contabilidade de gestão do fundo;
b) Consultas dos clientes;
c) Avaliação da carteira e determinação do valor das partes sociais (incluindo declarações

fiscais);
d) Controlo da observância da regulamentação;
e) Registo dos participantes;
f) Distribuição de rendimentos;
g) Emissão e resgate de partes sociais;
h) Procedimento de liquidação e compensação (incluindo o envio de certificados);
i) Conservação de documentos.

– Comercialização
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I. INTRODUÇÃO

1. Em de 17 de Julho de 1998, a Comissão apresentou uma proposta 1 de directiva do

Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 85/611/CEE do Conselho que

coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns

organismos de investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM) 2 com vista a

regulamentar as sociedades de gestão e os prospectos simplificados.

2. O Comité Económico e Social aprovou o respectivo parecer na sessão de 24 e 25 de Fevereiro

de 1999. 3

3. A pedido do Conselho, o Banco Central Europeu deu o seu parecer em 16 de Março

de 1999. 4

4. Em 17 de Fevereiro de 2000, o Parlamento Europeu adoptou 13 alterações em primeira

leitura. 5

5. Em 30 de Maio de 2000, a Comissão apresentou a sua proposta alterada. 6

6. Em 5 de Junho de 2001, nos termos do artigo 251.º do Tratado que institui a Comunidade

Europeia, o Conselho adoptou a sua posição comum e a presente nota justificativa.

II. OBJECTO DA PROPOSTA

Os dois principais objectivos da proposta da Comissão consistem em regulamentar as actividades

das sociedades de gestão e os prospectos simplificados.

                                                
1 JO C 272, de 1.9.1998, p. 7.
2 JO L 375, de 31.12.1985, p. 3, com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 2000/64/CE de 7 de Novembro de 2000 (JO L 290, de 17.11.2000, p. 27).
3 JO C 116, de 28.4.1999, p. 1.
4 JO C 285, de 7.10.1999, p. 9.
5 JO C 339, de 29.11.2000, p. 228.
6 JO C 311 E, de 31.10.2000, p. 273.
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A proposta visa alinhar as regras aplicáveis às sociedades de gestão pelas que regem outros

operadores na área dos serviços financeiros (bancos, empresas de investimento, companhias de

seguros), facto importante dado o crescimento deste sector e as oportunidades de investimento

alargadas que advirão da outra proposta que altera a Directiva 85/611/CEE respeitante aos

investimentos dos OICVM.

O prospecto simplificado está a ser introduzido a fim de modernizar a informação prestada aos

investidores e de facilitar a comparação e, desse modo, a venda de partes sociais ou acções em

OICVM.

O Conselho apoia estes dois objectivos e está convicto de que as actividades das sociedades de

investimento deverão ser igualmente regulamentadas através da directiva, a fim de assegurar que

não haja distorções de concorrência entre OICVM geridos por sociedades de gestão e OICVM

organizados como sociedades de investimento.

III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

As disposições relativas às sociedades de investimento constam da nova Secção IV da directiva.

As disposições existentes relativas ao depositário de fundos comuns de investimento estão contidas

na nova Secção III-A e as disposições respeitantes ao depositário de sociedades de investimento na

nova Secção IV-A, sem que tenham sofrido outra alteração.

Todas as remissões feitas no texto foram adaptadas em conformidade.

Os considerandos foram alterados em conformidade com as alterações ao articulado.

1. SOCIEDADES DE GESTÃO

A posição comum segue em larga medida a proposta alterada da Comissão, com algumas

excepções adiante explanadas, que dizem respeito, designadamente, aos fundos próprios das

sociedades de gestão e às regras de conduta que estas devem respeitar.
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Na definição de "sociedade de gestão", que figura no n.º 2 do artigo 1.º-A, o Conselho

adoptou a definição sugerida pela Comissão na sua proposta alterada, com excepção da

referência aos activos de OICVM, que o Conselho considera demasiado restritiva, uma vez

que as funções de uma sociedade de gestão não se limitam à gestão de activos. Ao fazê-lo, o

Conselho aceitou igualmente alguns elementos da Alteração 23 do Parlamento Europeu.

No que diz respeito à autorização de sociedades de gestão, o Conselho concorda inteiramente

com que os OICVM que estejam impedidos de comercializar as suas partes sociais no seu

Estado-Membro de origem não sejam autorizados, mas considera que o lugar adequado para

esta disposição é entre os n.ºs 3 e 4 do artigo 4.º e não no n.º 5 do artigo 5.º como sucedia na

proposta alterada da Comissão. A fim de cobrir igualmente os OICVM constituídos como

sociedades de investimento, o Conselho acrescentou ainda a comercialização de acções.

O n.º 2 do artigo 5.º segue no essencial a proposta alterada da Comissão, mas o Conselho

considera a expressão "OICVM autorizados nos termos da presente directiva" mais adequada

do que a frase proposta pela Comissão. Limita também o âmbito das actividades que uma

sociedade de gestão pode desenvolver ao aditar a exigência de que outros fundos geridos pela

sociedade de gestão sejam supervisionados ou de que esta esteja, no mínimo, sujeita a

supervisão no que diz respeito a esses fundos. O Conselho simplificou e reestruturou também

a lista de funções incluídas na actividade de gestão colectiva de carteiras, no Anexo II, dado

considerar a estrutura que figurava na proposta alterada da Comissão demasiado detalhada e

inflexível.

O Conselho entende que não há necessidade de restringir o segundo travessão do n.º 3,

alínea b) do artigo 5.º, pelo que foi suprimida a expressão "que sejam geridos pela sociedade

de gestão", proposta pela Comissão na sua proposta alterada.

Tão pouco incluiu o Conselho o n.º 1 do artigo 12.º da DSI na enumeração, feita no n.º 4 do

artigo 5.º, dos artigos aplicáveis à prestação dos serviços referidos no n.º 3 do artigo 5.º, uma

vez que o artigo 12.º foi revogado pela Directiva 97/9/CE, relativa aos sistemas de

indemnização dos investidores. A questão da indemnização dos investidores está coberta pelo

n.º 2, segundo travessão do artigo 5.º-F, que estipula que as sociedades de gestão cuja

autorização incida igualmente sobre o serviço de gestão individual de carteiras ficarão sujeitas

à Directiva 97/9/CE, relativa aos sistemas de indemnização dos investidores.
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A disposição que figura no n.º 5 do artigo 5.º da proposta alterada da Comissão foi transferida

para o n.º 3, alínea a) do artigo 4.º da posição comum, como acima indicado. A alteração 24

foi incluída no considerando 8, que mantém a redacção da proposta alterada da Comissão, que

o Conselho considera adequada. O Conselho teve, pois, em conta o espírito da alteração 24 do

mesmo modo que a Comissão o fizera na sua proposta alterada.

O n.º 1 do artigo 5.º-A da posição comum, que estabelece as condições para a autorização de

sociedades de gestão, sofreu alterações consideráveis em relação à proposta alterada da

Comissão, a qual tomou em consideração a alteração 41/rev. O Conselho concorda com o

Parlamento Europeu e a Comissão, ao considerar que são necessários requisitos de capital

mais elevados do que os previstos na proposta inicial da Comissão. Se, por um lado, o

Conselho considera a proposta alterada da Comissão insuficiente no caso de OICVM que

investem em valores mobiliários, considera, por outro, a alteração do Parlamento Europeu

demasiado pesada, uma vez que todos os activos de um OICVM que apenas exerce a gestão

colectiva de carteiras teriam de ser confiados à guarda de um depositário e que são sobretudo

os riscos operacionais que carecem de ser cobertos. A gestão individual de carteiras está

coberta pelo n.º 4 do artigo 5.º da posição comum, que exige a aplicação do n.º 2 do artigo 8.º

da Directiva "Serviços de Investimento" a toda a gestão individual de carteiras por sociedades

de gestão, o qual, por sua vez, exige a conformização com a Directiva "Adequação dos

Fundos Próprios".

O Conselho ponderou, pois, de forma diferente a necessidade de assegurar que as sociedades

de gestão sejam financiadas de forma adequada e a necessidade de lhes evitar um ónus

injustificadamente pesado e restrições sem fundamento:

– o Conselho exige que todas as sociedades de gestão tenham um capital inicial de pelo

menos 125 000 euros (em consonância com a proposta alterada da Comissão), em vez

de 150 000 euros, como na alteração 41/rev.;

– no que diz respeito aos requisitos de capital corrente, a posição comum exige um

montante adicional de fundos próprios correspondente a 0,02% do montante em que o

valor dos activos geridos exceder os 250 milhões de euros. Todavia, a soma do

montante inicial e deste montante suplementar não deve exceder 10 milhões de euros.
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– dado que o requisito de 0,02% poderia, em certos casos, ser desnecessariamente pesado,
o Conselho proveu a que os Estados-Membros possam autorizar as sociedades de gestão
a substituírem uma garantia prestada por uma instituição de crédito ou uma empresa de
seguros por um valor máximo de 50% do montante suplementar de fundos próprios;

– a posição comum define as carteiras a incluir para efeitos do cálculo do montante
suplementar de fundos próprios;

– independentemente do montante dos requisitos de capital inicial e corrente, os fundos
próprios da sociedade de gestão nunca devem ser inferiores ao montante prescrito no
Anexo IV da Directiva "Adequação dos Fundos Próprios";

– dado que estes requisitos de capital são novos na legislação europeia, a posição comum
estipula que a Comissão apresente um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho
sobre a aplicação dos requisitos de capital para as sociedades de gestão num prazo de
cinco anos a contar da entrada em vigor da directiva, a fim de avaliar o seu
funcionamento.

O Conselho subscreve o requisito previsto no n.º 1 do artigo 5.º-A da proposta alterada da
Comissão de que os directores da sociedade de gestão tenham a experiência e o perfil
necessários para dirigir a sociedade e, no n.º 1, alínea b), reforçou ainda a proposta alterada
neste ponto, ao aditar a exigência de que as sociedades de gestão comuniquem a identidade
dos seus directores às autoridades competentes.

Os n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 5.º-A da posição comum seguem, no essencial, a proposta alterada
da Comissão, com a excepção de que a disposição contida no n.º 5, alínea e) foi reforçada pela
substituição de "e/ou" por "e", pelo que mesmo uma única infracção grave, ou infracções
menos graves, mas sistemáticas, das disposições adoptadas em conformidade com a Directiva
podem conduzir à revogação da autorização. A alteração 35 não é, por conseguinte, incluída
na posição comum.

O Conselho alargou o âmbito do n.º 3 do artigo 5.º-B sobre a consulta a outros Estados-
-Membros em relação à proposta alterada da Comissão, por forma a incluir os casos em que
uma sociedade de gestão seja uma filial ou tenha uma relação estreita com uma empresa de
seguros autorizada noutro Estado-Membro.
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No artigo 5.º-D, o Conselho completou as disposições sobre requisitos de capital e alterou a
proposta alterada da Comissão ao explicitar que as sociedades devem cessar as suas
actividades se os seus fundos próprios descerem abaixo dos requisitos previstos no n.º 1,
alínea a), do artigo 5.º-A. Em alternativa, as autoridades competentes têm a possibilidade de
conceder à sociedade de gestão, nos termos do n.º 3 do artigo 4.º da Directiva "Adequação dos
Fundos Próprios", um prazo limitado para rectificar a sua situação.

O artigo 5.º-F da posição comum respeitante às normas prudenciais, contém uma série de

alterações à proposta alterada da Comissão:

– no n.º 1, o Conselho considera que a expressão "cuja autorização incida exclusivamente

sobre a gestão de OICVM autorizados nos termos da presente Directiva" é mais

adequada do que a redacção correspondente proposta pela Comissão na sua proposta

alterada;

– o Conselho reforçou a redacção do n.º 1, alínea a), ao salientar a importância de as

sociedades de gestão disporem de regras quer para as transacções pessoais quer para o

investimento de fundos próprios;

– no n.º 1, alínea a), o Conselho preferiu a alteração 25 à versão apresentada pela

Comissão na sua proposta alterada;

– no n.º 1, foi aditado um novo parágrafo respeitante aos conflitos de interesse, a fim de

proteger os interesses de todos os clientes de uma sociedade de gestão;

– no n.º 2, o Conselho suprimiu o segundo travessão da proposta alterada da Comissão,

dado considerá-lo desnecessário. A questão da regulamentação dos depositários nos

termos da directiva ficará sujeita a um relatório que o Conselho convidou a Comissão a

apresentar-lhe no prazo de um ano a contar da entrada em vigor da presente directiva de

alteração;

– por último, o Conselho partilha a opinião da Comissão de que os Estados-Membros de

origem não deverão poder isentar as sociedades de gestão de qualquer elemento do

n.º 2. Não incluiu, por conseguinte, a alteração 26 na sua posição comum.

No artigo 5.º-G, o Conselho decidiu fundir os n.ºs 1 e 2 da proposta alterada da Comissão

num novo n.º 1, dado que ambos os números da Comissão contêm requisitos para autorizar as

sociedades de gestão a delegarem algumas das suas funções. Ao fazê-lo, o Conselho

reformulou vários desses requisitos, tendo incluído alguns aspectos da Alteração 27:
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– o Conselho optou por "se" em vez de "quando" no início deste número, para realçar que

esta delegação está sujeita à aprovação dos Estados-Membros;

– o requisito de notificar as autoridades foi flexibilizado;

– no n.º 1, alínea c), o Conselho introduziu uma disposição relativa à delegação da gestão

dos investimentos que estipula que o recipiente do mandato deve ser autorizado ou

registado para efeitos de gestão de activos;

– no n.º 1, alínea d), referente à delegação em empresas de países terceiros, o Conselho

introduziu pequenas modificações à redacção da proposta alterada da Comissão e à

Alteração 27, nomeadamente suprimindo o termo "prudencial" e a parte final da

alteração do Parlamento Europeu, que considera supérflua;

– o Conselho concorda com o espírito da Alteração 27 e da proposta alterada da

Comissão, que proíbe a delegação de funções essenciais no depositário e a alínea e) do

n.º 1 da posição comum inclui o terceiro travessão do n.º 2 da proposta alterada da

Comissão, com uma redacção ligeiramente modificada;

– o Conselho tornou a alínea g) do n.º 1 mais específica que na proposta alterada da

Comissão, ao estipular que o mandato pode ser revogado com efeitos imediatos quando

tal for do interesse dos investidores.

Com o intuito de reforçar o n.º 2 do artigo 5.º-G, por forma a assegurar uma supervisão

adequada da sociedade, o Conselho aditou uma disposição que exclui qualquer delegação que

resulte na transformação da sociedade de gestão numa sociedade "caixa-de-correio".

O Conselho entende que as regras de conduta, que as sociedades de gestão terão que observar

a todo o tempo, devem ser estabelecidas tendo em vista o interesse dos investidores e por

forma a criar condições de igualdade entre as sociedades de gestão e as sociedades de

investimento. Como tal, o Conselho aditou um novo artigo 5.º-H que apresenta o conteúdo

dessas regras, as quais se baseiam nas regras de conduta para as sociedades de investimento

estabelecidas no n.º 1 do artigo 11.º da Directiva "Serviços de Investimento".
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Os artigos 6.º a 6.º-C, respeitantes ao direito de estabelecimento e de liberdade de prestação
de serviços, seguem em grande parte a proposta alterada da Comissão, com apenas algumas
pequenas alterações:

O Conselho não incluiu no n.º 2 do artigo 6.º-A o requisito de que uma sociedade de gestão
que pretenda estabelecer uma sucursal noutro Estado-Membro tenha de apresentar uma lista
dos OICVM por ela geridos, e que pretende comercializar no Estado-Membro de
acolhimento, dado que a comercialização de partes sociais num Estado-Membro de
acolhimento é regulamentada pela Secção VIII da Directiva 85/611/CEE. No n.º 4 do
artigo 6.º-A, o Conselho incluiu a Alteração 28, ao inserir a proposta alterada da Comissão
correspondente.

Por fim, o Conselho entende que é mais apropriado que a referência ao n.º 3 seja feita no final
do n.º 4 do artigo 6.º-B.

2. SOCIEDADES DE INVESTIMENTO

Por forma a evitar distorções de concorrência entre os OICVM constituídos como sociedades
de investimento e os OICVM geridos por sociedades de gestão, o Conselho entende que é
necessário introduzir regras específicas para as sociedades de investimento. Tal foi feito
mediante a introdução de uma nova Secção IV, respeitante às sociedades de investimento, e
de uma nova Secção IV-A, que agrupa as disposições relacionadas com o depositário de uma
sociedade de investimento.

As regras para as sociedades de investimento inspiram-se nas regras para as sociedades de
gestão e aplicam-se principalmente às sociedades de investimento auto-geridas que não tenha
nomeado uma sociedade de gestão, uma vez que as condições para as sociedades de
investimento que são geridas por uma sociedade de gestão são, em muitos aspectos, satisfeitas
através da sociedade de gestão. As características principais das regras são as seguintes:

– tal como no caso da Directiva 85/611/CEE original, as sociedades de investimento
devem ser autorizadas antes de poderem exercer a sua actividade, artigo 12.º;

– é exigido um capital inicial mínimo de 300 000 euros para a autorização de sociedades
de investimento que não tenham designado uma sociedade de gestão, n.º 1 do
artigo 13.º-A. As sociedades de investimento que tenham designado uma sociedade de
gestão são cobertas pelos fundos próprios da sociedade de gestão, n.º 1 do artigo 5.º-A;
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– uma sociedade de investimento que não tenha designado uma sociedade de gestão deve
satisfazer várias condições prévias para poder ser autorizada, inspiradas nas regras para
as sociedades de gestão, no que se refere, nomeadamente, ao programa de actividades,
às qualificações dos directores, aos conflitos de interesses e às obrigações de informar
as autoridades competentes, n.º 1 do artigo 13.º-A;

– são estabelecidas regras para a revogação de uma autorização, n.º 4 do artigo 13.º-A;

– as sociedades de investimento devem, a todo o momento, observar o disposto no

artigo 5.º-G, referente à delegação e no artigo 5.º-H, referente às regras de conduta; quer

directamente, em conformidade com o artigo 13.º-B, ou indirectamente, sempre que,

quando uma sociedade de investimento autorizada opte por designar uma sociedade de

gestão, esta última deve ser autorizada de acordo com a directiva e está por conseguinte

obrigada a observar o disposto nos artigos 5.º-G e 5.º-H;

– os Estados-Membros estabelecerão as disposições prudenciais que deverão observar as

sociedades de investimento que não tiverem designado uma sociedade de gestão,

artigo 13.º-C.

Em consequência destes aditamentos e alterações relativos às sociedades de investimento, o

Conselho alterou também em conformidade o n.º 3 do artigo 4.º.

3. PROSPECTOS SIMPLIFICADOS

No fundamental, a posição comum acompanha a proposta alterada da Comissão no que se

refere aos artigos 27.º a 35.º. Ao incluir na sua posição comum o n.º 1 do artigo 28.º tal como

proposto pela Comissão na sua proposta alterada, o Conselho integrou também as

Alterações 29 e 30, muito embora de uma forma alterada no caso da Alteração 30. No entanto,

o Conselho não considerou a Alteração 31 como um aditamento útil, uma vez que as regras de

conduta são regulamentadas nos artigos 5.º-H e 13.º-B.

No que se refere ao Esquema C, o Conselho reordenou certos pontos de informação por forma

a dar-lhe uma estrutura mais lógica. O Conselho aditou alguns novos aspectos, nomeadamente

um aviso relacionado com a indicação da evolução histórica dos resultados, a data de

publicação do prospecto e a indicação da autoridade competente.
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Ao aceitar a proposta alterada da Comissão no que se refere à política de investimento e aos
perfis de risco (com a excepção da referência ao artigo 24.º-B, que deixou de ser relevante), o
Conselho teve em conta, no essencial, a Alteração 32.

4. COMERCIALIZAÇÃO TRANSFRONTEIRAS

O Conselho seguiu essencialmente a proposta alterada da Comissão no sentido de inserir
alterações nos artigos 46.º e 47.º, relativos à comercialização transfronteiras, com algumas
excepções:
– o início do artigo 46.º foi simplificado, fazendo-se referência aos OICVM que

comercializam as suas partes sociais;
– por forma a dar às autoridades competentes tempo suficiente para avaliar as

informações submetidas por esses OICVM, o Conselho alargou para dois meses o prazo
de um mês proposto pela Comissão no artigo 46.º;

– o Conselho simplificou o artigo 47.º no que se refere às línguas em que as informações
devem ser redigidas, deixando ao critério das autoridades competentes do Estado-
-Membro de acolhimento aprovarem ou não informações em línguas diferentes da
língua ou línguas oficiais desse país.

Os artigos 52.º-A e 52.º-B não sofreram modificações em relação à proposta alterada da
Comissão.

5. OUTRAS DISPOSIÇÕES

O Conselho aditou quatro definições ao artigo 1.º-A (empresa-mãe, filial, capital inicial,
fundos próprios), por forma a evitar qualquer interpretação incorrecta dos artigos
subsequentes em que estes termos aparecem. Por outro lado, não incluiu na sua posição
comum o ponto 12 do artigo 1.º-A da proposta alterada da Comissão, dado que o termo
"grupo" se encontra já definido na outra proposta de alteração da Directiva 85/611/CEE no
que se refere ao investimento dos OICVM para efeitos das regras de repartição de risco. O
Conselho clarificou melhor a definição de Estado-Membro de acolhimento de um OICVM no
ponto 6 do artigo 1.º-A.

No que se refere às alterações ao Esquema A, relativo ao prospecto completo, o Conselho
seguiu, no essencial, a proposta alterada da Comissão, tendo acrescentado apenas uma
pequena clarificação no ponto 5.1, para explicitar que a informação histórica pode ser anexada
ao prospecto completo.
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No que toca à eventual futura codificação da directiva (Alteração 22), o Conselho subscreve
plenamente a ideia mas, no considerando 17, optou pela redacção da proposta alterada da
Comissão, que entende coadunar-se melhor com o direito de iniciativa desta última
instituição.

III. CONCLUSÃO

Na sua posição comum, o Conselho pôde incluir, na totalidade, parcialmente ou quanto ao fundo,

dez das 13 alterações em primeira leitura do Parlamento Europeu.

O Conselho entende que todas as alterações feitas à proposta alterada da Comissão estão em plena

sintonia com os objectivos da directiva proposta e que a posição comum é um texto equilibrado, em

particular se considerado no contexto da sua posição comum tendo em vista a aprovação da

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 85/611/CEE que coordena as

disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a OICVM, no que se refere

aos investimentos em OICVM.



COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

Bruxelas, 28.06.2001
SEC(2001) 1004 final

1998/0242 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do nº 2, segundo parágrafo, do artigo 251º do Tratado CE

respeitante à

posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da Directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 85/611/CEE que coordena as

disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns
organismos de investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM) com vista a

regulamentar as sociedades de gestão e os prospectos simplificados



2

1998/0242 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do nº 2, segundo parágrafo, do artigo 251º do Tratado CE

respeitante à

posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da Directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 85/611/CEE que coordena as

disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns
organismos de investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM) com vista a

regulamentar as sociedades de gestão e os prospectos simplificados

1. ANTECEDENTES

– Em 17 de Julho de 1998, a Comissão apresentou uma proposta de directiva que
altera a Directiva 85/611/CEE1 que coordena as disposições legislativas,
regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de
investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM) com vista a
regulamentar as sociedades de gestão e os prospectos simplificados2.

– O Comité Económico e Social emitiu o seu parecer aquando da 361ª sessão
plenária, em 24 e 25 de Fevereiro de 19993. A pedido do Conselho, o Banco
Central Europeu emitiu o seu parecer em 16 de Março de 19994.

– Aquando da sessão plenária de 17 de Fevereiro de 2000, o Parlamento Europeu
adoptou uma resolução legislativa5 que contém o parecer do Parlamento
Europeu sobre a proposta da Comissão.

– Em 30 de Maio de 2000, a Comissão adoptou uma proposta alterada6 que tem
em conta a consulta do Parlamento e do Comité Económico e Social.

– Em 5 de Junho de 2001, o Conselho adoptou a posição comum7 que constitui o
objecto da presente comunicação.

2. OBJECTO DA PROPOSTA

O principal objectivo da proposta é o de reforçar a integração do mercado único no
sector dos OICVM, mediante:

1 JO L 375 de 31.12.1985, p. 3. Directiva com a última redacção dada pela Directiva 2000/64/CE
(JO L 290 de 17.11.2000, p. 27.

2 COM(1998) 451 final, JO C 272 de 01.09.1998, p. 7.
3 JO C 116 de 28.04.1999, p. 1.
4 JO C 285 de 07.10.1999, p. 9.
5 A5-25/00, PE 288.702., relator O. Schmidt.
6 COM(2000) 331 final, JO C 311 E de 31.10.2000, p. 273.
7 JO………..



3

– A actualização da regulamentação que cobre as sociedades de gestão,
alinhando-a pelas regras aplicáveis aos outros operadores dos serviços
financeiros. Os operadores do sector poderão, nomeadamente, dispor de um
passaporte europeu que, nos termos dos princípios do Tratado, lhes permitirá
criar sucursais noutros Estados-Membros e operar em toda a União por meio da
livre prestação de serviços;

– A revisão das actuais restrições que proíbem às sociedades de gestão o
exercício de actividades que não a gestão de activos de fundos comuns e de
sociedades de investimento (gestão colectiva de carteiras). No futuro, as
referidas sociedades serão autorizadas a prestar, para além dos serviços de
gestão colectiva, serviços de gestão de carteiras pertencentes a clientes
individuais, bem como certos serviços auxiliares específicos relacionados com
a actividade principal;

– A identificação das funções incluídas na actividade de gestão colectiva de
carteiras e a definição das condições em que o exercício das referidas funções
pode ser delegado a terceiros;

– A modernização dos documentos de informação destinados aos investidores.
Para este efeito, a proposta introduz prospectos simplificados.

3. OBSERVAÇÕES SOBRE A POSIÇÃO COMUM

3.1. Observações de carácter geral

3.1.1. A posição comum adoptada pelo Conselho conserva, em primeiro lugar, o essencial
da proposta alterada da Comissão: fixa, por um lado, princípios e regras relativos aos
critérios de acesso à actividade e às condições de exercício das sociedades de gestão
e, por outro lado, preserva a ideia de harmonização máxima que presidiu à
introdução do prospecto simplificado como o único documento comercial
pré-contratual exigível no país de acolhimento.

3.1.2. A posição comum tem em conta as principais alterações propostas pelo Parlamento
Europeu que inspiraram a proposta alterada da Comissão. Trata-se, por exemplo, do
princípio de uma adequação dos fundos próprios da sociedade de gestão
relativamente ao volume dos activos investidos sob a sua responsabilidade.

3.1.3 Além disso, o texto da proposta alterada foi significativamente completado na
posição comum pelo aditamento de novas disposições relativas, nomeadamente, às
regras de conduta que as sociedades de gestão devem respeitar, bem como pelo
conjunto das disposições que se aplicam às SICAV ditas « autogeridas » – isto é,
aquelas que não designaram sociedade de gestão.

3.1.4. As principais modificações introduzidas na proposta alterada da Comissão através da
posição comum do Conselho são objecto de comentários pormenorizados no texto
que se segue da presente comunicação. Além disso, apresenta-se em anexo um
quadro sinóptico do seguimento dado às alterações do Parlamento Europeu na
proposta alterada e, depois, no texto da posição comum. No mesmo quadro de
conjunto, figuram igualmente as modificações introduzidas pela Comissão e pelo
Conselho fora do âmbito das alterações.
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3.2. A substância das alterações do Parlamento retomadas na posição comum

3.2.1. Considerandos8

3.2.1.1 Observações gerais:

O preâmbulo foi objecto de uma única alteração do Parlamento Europeu cuja
substância é retomada na proposta alterada da Comissão e na posição comum. As
outras modificações introduzidas, e, nomeadamente, o aditamento de três
considerandos e a supressão de um quarto, reflectem o enriquecimento do texto na
posição comum.

3.2.1.2 Considerandos alterados ou acrescentados:

A alteração n°22 do Parlamento Europeu, que exprime o princípio de uma
codificação da legislação comunitária relativa aos OICVM, foi aceite pela Comissão.
Uma formulação ligeiramente alterada, preservando o direito de iniciativa da
Comissão, foi incorporada na proposta alterada e retomada na posição comum.

As outras principais alterações referem-se, em primeiro lugar, a melhoramentos
pontuais introduzidos na proposta alterada ao texto dos considerandos 4 (controlo
interno na sociedade de gestão) e 8 (sobre a prevenção da arbitragem regulamentar
na autorização de um OICVM) e, na posição comum, no texto dos considerandos 6
(passaporte europeu unicamente para as SICAV coordenadas pela directiva), 11
(harmonização mínima para o prospecto completo) e 16 (necessidade de uma
harmonização mínima que justifique a directiva).

Em segundo lugar, há três novas alterações que reflectem as modificações
introduzidas no texto do articulado no artigo 5ºA e na nova secção IV (obrigações
relativas às sociedades de investimento): trata-se, respectivamente, dos
considerandos 5 (fundos próprios das sociedades de gestão), 13 (capital inicial das
SICAV autogeridas) e 14 (aplicação, directa ou indirecta conforme o caso, das regras
de delegação e de conduta profissional às sociedades de investimento).

3.2.1.3 Considerandos suprimidos em relação ao texto da proposta alterada:

O considerando 7 foi retirado do texto do preâmbulo: foi considerado supérfluo
associar a directiva ao progresso para o estabelecimento de um mercado único da
gestão colectiva, dado que todas as partes interessadas parecem doravante
conscientes da importância que representa a entrada em vigor da directiva.

3.2.2 Articulado

3.2.2.1 Alterações declaradas aceitáveis pela Comissão:

Em relação às 12 alterações ao articulado adoptadas pelo Parlamento Europeu,
9 foram directamente declaradas aceitáveis pela Comissão por ocasião do voto na
primeira leitura.

Um primeiro grupo de três alterações (n° 23; 24; 41/Rev) referia-se respectivamente
à definição das sociedades de gestão (mais precisamente o âmbito de actividade

8 Para obter uma visão analítica das alterações introduzidas, referir-se ao quadro em anexo.
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objecto de autorização), a prevenção da arbitragem regulamentar no processo de
autorização e as condições requeridas para esta (nomeadamente as exigências de
fundos próprios). Relativamente àdefinição contida no 2º parágrafo do artigo 1ºA, a
posição comum adopta uma formulação mais sintética mas conserva o ponto
essencial (a menção das actividades de gestão colectiva que constam do anexo II).
No que diz respeito àarbitragem regulamentar pareceu inoportuno copiar tal e
qual no nº 5 do artigo 5º o texto existente no início do considerando 8. A tomada em
consideração da alteração 24 traduziu-se, portanto, na inclusão de uma disposição
prática essencial cujo princípio é, além disso, introduzido no final do considerando 8:
a autorização deve sancionar a garantia jurídica de uma comercialização potencial
das partes sociais de um OICVM em todos os Estados-Membros, incluindo aquele
em que é autorizado. Além disso, essa disposição foi judiciosamente colocada como
um factor comum no número 3A do artigo 4º da posição comum: assim, abrange
igualmente as SICAV autogeridas que não são afectadas pela autorização de uma
sociedade de gestão. Osrequisitos de capitale outros critérios fixados no artigo 5ºA
são objecto de uma análise pormenorizada no texto da presente comunicação.

As alterações 25 e 27 referem-se àsregras prudenciaisque se aplicam às sociedades
de gestão no que diz respeito, respectivamente, às modalidades deorganização
interna (pista das transacções) e de externalização, mediante contrato de delegação,
de determinadas funções. No nº 1 do artigo 5ºF, a proposta alterada retomara o texto
da alteração 25 mas com uma precisão que delimitava as obrigações de registo da
sociedade de gestão. Este matiz foi suprimido, tendo as obrigações da sociedade de
gestão sido alargadas neste número que se torna desta forma mais completo em
termos de obrigações prudenciais de acompanhamento das operações. No que diz
respeito àdelegação,a lógica da alteração 27 foi retomada em parte na proposta
alterada e na posição comum com a reserva de que as autoridades competentes
deixam de dever aprovar uniformemente cada mandato de delegação. De forma
geral, as regras referidas no artigo 5ºG também são objecto de um comentário de
conjunto no seguimento desta comunicação.

Uma sexta alteração (n° 28) referia-se a um ponto do procedimento administrativo de
notificação ao Estado-Membro de acolhimento que constitui um passo prévio para o
estabelecimento por parte de uma sociedade de gestão de uma sucursal nesse
Estado-Membro (nº 4 do artigo 6ºA). A precisão introduzida pelo Parlamento
Europeu foi plenamente tomada em conta na proposta alterada e na posição comum.

Por último, outras alterações (n° 29; 30; 32) aceites pela Comissão referiam-se à
informação dos investidores. As disposições referidas foram introduzidas no
artigo 28º (para o prospecto completo) e no anexo I (esquema do prospecto
simplificado) – ver quadro em anexo.

3.2.2.2 Alterações declaradas inaceitáveis enquanto tais pela Comissão:

Por ocasião do voto na primeira leitura, três alterações (n° 35; 26; 31) foram
declaradas inaceitáveis enquanto tais pela Comissão e foram afastadas da elaboração
da proposta alterada e depois da posição comum.

A primeira alteração (n° 35), que se referia ao nº 3 do artigo 5ºA, foi integralmente
rejeitada pela Comissão, bem como pelo Conselho, porque a proposta de directiva
não tem por objectivo realizar uma harmonização máxima das condições e processos
de autorização nos Estados-Membros.
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A segunda alteração (n° 26), que se referia ao nº 2 do artigo 5ºF, deixava à discrição
dos Estados-Membros interessados o cuidado de oferecer ou não às sociedades de
gestão em causa, a possibilidade, embora delimitada, de derrogar às exigências e
proibições fixadas no mesmo número. A Comissão considerou esta possibilidade de
derrogação inoportuna e, portanto, não a retomou na proposta alterada. A posição
comum reflecte a mesma posição com a reserva de que o rigor é atenuado pela
supressão de uma das proibições anteriormente prevista no segundo travessão – este
último proibia a prestação de serviços de gestão individual de carteiras ao
depositário. A Comissão considera aceitável o equilíbrio do texto da posição comum
face às seguintes considerações.

Com efeito verificou-se no quadro das negociações no Conselho que a questão da
modernização das disposições que se referem directamente aodepositário exigia
acima de tudo uma abordagem do conjunto sem se referir primeiramente a
disposições específicas. Portanto, a Comissão vai consagrar a esse ponto um relatório
específico a pedido do Conselho9.

Uma terceira alteração (n°31) foi rejeitada porque pareceu mal orientada:
relativamente ao artigo 29º, que trata dos documentos destinados aos subscritores ou
portadores de partes sociais de OICVM, a alteração tinha como objectivo transpor as
disposições relativas ao código de conduta e à informação dos investidores sobre os
mecanismos de compensação, respectivamente incluídas no artigo 11º e 12º da
directiva sobre os serviços de investimento (DSI10). Ora, a proposta inicial da
Comissão no nº 4 do artigo 5º reenviava já para o disposto nos artigos 11º e no nº 1
do artigo 12º da DSI11, para cobrir a actividade de gestão individual de carteiras e os
serviços auxiliares eventualmente prestados pela sociedade de gestão (nº 3 do
artigo 5º da proposta). A alteração considerada tendia assim a alargar às actividades
de gestão colectiva de carteiras referências que se aplicam unicamente aos casos em
que a sociedade de gestão presta o mesmo tipo de serviços que uma empresa de
investimento. Por conseguinte, a proposta alterada e depois a posição comum
afastaram essa possibilidade.

3.2.2.3 Modificações introduzidas no texto pela Comissão e pelo Conselho
independentemente das alterações do Parlamento Europeu:

Em primeiro lugar, um certo número de modificações pontuais foram introduzidas
pela Comissão na proposta alterada. Seguidamente, foram retomadas mais ou menos
integralmente e completadas no texto da posição comum que fixa, além disso, novos
prazos para a aplicação da directiva (artigos 2º e 3º finais).

Do número destas modificações, consta a reorganização das definições no
artigo 1ºA (ver quadro em anexo). Convém associar a este esforço de precisão os

9 "O Conselho convida a Comissão a apresentar um relatório, no prazo de um ano a contar da data da
presente directiva, sobre a regulamentação dos depositários nos termos da Directiva 85/611/CEE e
sobre a necessidade de alterar tal regulamentação, acompanhado se adequado de uma proposta de
revisão". Declaração conjunta para a acta do Conselho; referência temporária: documento do Conselho
9006/01 ADD 1.

10 Directiva 93/22/CEE do Conselho, de 10 de Maio de 1993, sobre os serviços de investimento no
domínio dos valores mobiliários, JO L 141 de 11.06.1993, p.127. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2000/64/CE (JO L 290 de 17.01.2000, p. 27).

11 A referência a este último artigo da DSI foi seguidamente substituída por uma disposição mais
actualizada: ver quadro em anexo.
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esclarecimentos introduzidos pelas modificações que se referem ao artigo 5º (acesso
à actividade das sociedades de gestão), ao nº 2, (âmbito das actividades de gestão
colectiva de carteiras) e ao nº 3 (âmbito das eventuais actividades suplementares de
gestão individual e de serviço auxiliares). São assinaladas outras modificações
menores no quadro em anexo. Em geral, a Comissão considera que as modificações
introduzidas contribuem globalmente para o melhoramento do texto da proposta de
directiva.

Em segundo lugar, as modificações substanciais são objecto das explicações que se
seguem.

3.2.2.4 Critérios de entrada e de continuação em actividade das sociedades de gestão:
nomeadamente, requisitos de capital (artigo 5ºA)

A proposta alterada, e seguidamente a posição comum, retomaram no essencial a
lógica da alteração 41/Rev do Parlamento Europeu: aumento do capital inicial das
sociedades de gestão, primeiramente fixado em 50 000 euros na proposta inicial (isto
é, o nível mais baixo de capital inicial fixado para as empresas de investimento no
artigo 3º da directiva de adequação dos fundos próprios 93/6/CEE12 - seguidamente
« DAFP »); adequação dos fundos próprios ao volume dos fundos geridos; limite
máximo do requisito de capital que daí resulta. No entanto, foram introduzidos um
certo número de elementos novos.

A proposta alterada mantém uma nítida distinção entre a gestão colectiva e a gestão
individual de carteiras e apoia-se tanto quanto possível nas referências estabelecidas
na DAFP a fim de garantir a igualdade de tratamento com as empresas de
investimento (em que a gestão individual de carteiras constitui o centro da
actividade). Desta forma foi aumentada paralelamente a exigência de capital mínimo
para 125 000 euros para cada uma dos dois ramos de actividade: a gestão colectiva
(centro da actividade da sociedade de gestão) e a gestão individual (com um limiar
inferior possível em determinados casos).

No que diz respeito à gestão colectiva, a introdução de uma exigência de capital
proporcional ao volume dos activos geridos tinha em parte por objectivo acompanhar
o alargamento considerável do leque dos investimentos admitidos inclusivamente em
matéria de instrumentos derivados, na proposta alterada da directiva13 gémea,
relativa aos investimentos do OICVM. Esta exigência de capital, baseada num
multiplicador muito fraco do valor dos activos, não tem por objectivo, de modo
algum, constituir uma « segurança mínima » de indemnização dos investidores que é
ilusória face aos volumes e aos tipos de activos geridos. Com efeito, os investidores
nos OICVM suportam por si os riscos do mercado e de crédito, directamente
imputados no valor da carteira do OICVM, e, por conseguinte, das suas partes sociais
do fundo comum ou das suas acções de SICAV. Em contrapartida, a sociedade de
gestão deve suportar o risco operacional ocasionado pela sua gestão do OICVM e de
outros organismos de investimento colectivo: trata-se de cobrir, por exemplo, o custo
de erros humanos ou informáticos no tratamento de transacções ou o cálculo de
valores de encerramento, litígios com uma contraparte, fraudes internas etc. Portanto,
é necessário para este efeito uma « almofada mínima » de capital.

12 JO L 141 de 11.06.1993, p.1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 98/33/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 204 de 21.07.1998, p. 29).

13 COM(1998) 449 final, JO C 280 de 09.09.1998, p. 6.
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O texto da posição comum está assente na mesma preocupação. Distingue-se, no
entanto, pelos seus valores de referência: a exigência adicional de capital só se torna
efectiva para além de um limiar de 250 milhões de euros mediante a aplicação de um
multiplicador de 0,02% ao valor das carteiras consideradas. Estas são muito
precisamente definidas como os OICVM e outros organismos de investimento
colectivo relativamente aos quais a sociedade de gestão assume a responsabilidade
jurídica, tendo presente o disposto no nº 2 do artigo 5ºG que lembra que a
responsabilidade jurídica não é transferida por um mandato de delegação. Por outras
palavras, os activos cuja gestão seria delegada continuam a ser tomados em
consideração e, em contrapartida, os mandatos de delegação recebidos não o são. A
Comissão considera muito judiciosa esta precisão.

Além disso, a posição comum introduz um factor suplementar na estrutura das
exigências de capital: a possibilidade, oferecida à sociedade de gestão, de transferir
explicitamente para um estabelecimento garante (estabelecimento de crédito ou
empresa de seguros) a obrigação de cobrir uma parte do risco operacional
relacionado com a sua actividade de gestão colectiva. Em troca desta garantia, a
exigência líquida de capital adicional que pesa sobre a sociedade de gestão pode ser
reduzida até metade do seu montante nominal. Esta disposição deve ser combinada
com o número anterior que prevê como limiar mínimo de capital o montante fixado
no anexo IV da DAFP (um quarto das despesas gerais anuais).

Em geral, a estrutura das disposições da posição comum torna-se assim mais
complexa e contém também um elemento (a garantia parcial) que não tem
precedentes relativamente às disposições que se referem aos outros operadores
financeiros. Este novo elemento deve ser testado ao longo do tempo: neste espírito, o
texto do artigo 5ºA especifica que a Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e
ao Conselho um relatório sobre a exigência em capital assim estabelecida. É
acompanhado de uma cláusula de revisão.

Entre as outras modificações introduzidas no artigo 5ºA, a posição comum completa
a obrigação de honorabilidade e de competência dos dirigentes, introduzindo o
princípio de uma informação imediata das autoridades relativamente à sua mudança.

3.2.2.5 Regras relativas à actividade das sociedades de gestão (artigos 5ºF, 5ºG e 5ºH novo)

No que diz respeito àsregras prudenciais(artigo 5ºF) que se aplicam às sociedades
de gestão para a actividade de gestão colectiva, as alterações introduzidas na
sequência da alteração 25 do Parlamento Europeu já foram sublinhadas: os princípios
de controlo interno foram reforçados. Além disso, foi acrescentada uma alínea b) na
posição comum sobre as modalidades de prevenção dos conflitos de interesses.

O artigo 5ºG relativo àsregras de delegação beneficiou igualmente dos
melhoramentos que acompanharam a tomada em consideração (com uma redacção
alterada) da alteração 27 na proposta alterada. Os princípios de base assim
consolidados são: a delegação, relativamente à qual as autoridades competentes são
devidamente informadas, não deve nomeadamente entravar o exercício do controlo
prudencial, privar os dirigentes da sociedade de gestão da respectiva capacidade de
controlo ou de revogação do mandato, ou suscitar conflitos de interesses. Por seu
lado, a posição comum incorpora um certo número de alterações mas conforma-se
com estes princípios. Uma das principais modificações consiste no facto de que o
texto especifica sucintamente que « a autoridade competente deve ser informada de
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maneira adequada » incumbindo à referida autoridade decidir as modalidades deste
procedimento. Esta fórmula pareceu, com efeito, mais flexível que o texto da
proposta alterada. A Comissão considera o artigo assim redigido satisfatório e
completo, inclusivamente no que diz respeito à disposição aditada no nº 2 da posição
comum, – que sintetiza com efeito a maior parte das alíneas precedentes: aí se
especifica que a « sociedade de gestão não pode delegar as suas funções de tal forma
que se torne uma sociedade caixa de correio ». Esta fórmula figurada reflecte, com
efeito, uma disposição semelhante que proíbe as « entidades vazias », no
considerando 12.

A introdução deregras de conduta (artigo 5ºH novo) para a função da gestão
colectiva de carteiras é uma inovação marcante e judiciosa da posição comum: tal
como para as regras prudenciais aplicáveis à gestão colectiva, estas regras são
estabelecidas pelo Estado-Membro de origem onde a sociedade de gestão tem a sua
sede estatutária. Por conseguinte, os princípios escolhidos, inspirados da DSI,
reforçam o quadro em que se pode exercer o mecanismo do passaporte europeu em
benefício da sociedade de gestão no âmbito da presente directiva, sempre sob a
responsabilidade do Estado-Membro de origem.

3.2.2.6 Obrigações relativas às sociedades de investimento, nomeadamente as SICAV
autogeridas (secção IV)

A secção IV não fora afectada pelas alterações do Parlamento Europeu e pelas
modificações introduzidas na proposta alterada: os artigos relativos especificamente
às sociedades de investimento mantinham, portanto, a formulação adoptada na
Directiva 85/611/CEE. Assim, o artigo 12º da directiva em vigor, dispõe
nomeadamente que a sociedade de investimento « deve ter um capital realizado
suficiente para permitir exercer a sua actividade de modo efectivo e fazer face às
suas responsabilidades ».

A lógica subjacente neste ponto ao texto da posição comum consistiu em garantir a
aplicação às SICAV autogeridas,mutatis mutandis, das disposições aplicáveis às
sociedades de gestão tendo em conta as especificidades das primeiras: por exemplo,
nenhuma SICAV é autorizada a gerir activos por conta de terceiro. Da mesma forma,
o capital variável de uma SICAV não é compatível com a mesma lógica de capital
adicional aplicável à sociedade de gestão.

Desta forma, o artigo 13ºA limita-se a fixar um nível de capital inicial de
300 000 euros para a exigência de capital, transpondo relativamente ao restante, na
medida do possível, as outras disposições do artigo 5ºA. De modo semelhante, no
respeitante ao artigo 13ºB, as regras de delegação de algumas das funções das
SICAV autogeridas, assim como as regras de conduta que lhe dizem respeito, são
retomadas, respectivamente, dos artigos 5ºG e 5ºH. Relativamente às regras
prudenciais, teria sido ineficaz um simples reenvio ao artigo 5ºF porque as
modalidades de organização interna diferem sensivelmente entre a sociedade de
gestão e a sociedade de investimento mesmo autogerida. Desta forma, o artigo 13ºC
é mais curto porque só foram escolhidas as disposições efectivamente transponíveis.

Em suma, a Comissão aprova as modificações introduzidas a este respeito na posição
comum na medida em que completam judiciosamente o dispositivo existente.
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3.2.2.7 Determinadas disposições relativas à comercialização e à informação do investidor
(artigos 28º; 46º; 47º; anexo I)

Já foi referido o seguimento dado às alterações 29 e 30 do Parlamento Europeu:
permite especificar, no artigo 28º e no anexo I, a informação ao investidor para
formar o seu juízo sobre os riscos (conteúdo do prospecto simplificado). Este artigo
trata, além disso, especificamente do prospecto simplificado (nº 3). A proposta
alterada introduziu neste artigo uma especificação essencial que consagra o seu
carácter único e intangível (fora as necessidades de tradução): o prospecto
simplificado é um instrumento comercial de referência resultado do processo de
harmonização máxima da Comissão nesta matéria. A posição comum retoma
integralmente a formulação da Comissão. Além disso, reforça as informações
indicadas no anexo I.

No que diz respeito aos trâmites prévios à comercialização num outro
Estado-Membro, a posição comum inclui uma modificação pontual no artigo 46º.
Com efeito, a proposta inicial da Comissão reduzira a um mês o prazo fixado para a
resposta da autoridade dos Estados-Membros em questão no âmbito do processo de
notificação. Este prazo foi elevado para dois meses (como na directiva em vigor) na
posição comum.

Por último, a posição comum apresenta disposições mais sucintas no que diz respeito
à língua dos documentos divulgados no Estado-Membro de comercialização
(artigo 47º), preservando a autonomia de decisão das autoridades competentes de
cada Estado-Membro em questão.

4. CONCLUSÕES

A Comissão considera, por um lado, que a posição comum conserva os elementos
essenciais da sua proposta e certas alterações do Parlamento Europeu aceites e
integradas pela Comissão na sua proposta alterada. Por outro lado, considera
judiciosos os aditamentos operados na posição comum relativos à introdução de
regras de conduta para a função de gestão colectiva de carteiras das sociedades de
gestão (artigo 5ºH) e a introdução de disposições novas relativas às sociedades de
investimento e, em especial, às SICAV autogeridas (artigos 13ºA a 13ºB). Em suma,
a Comissão considera que as modificações introduzidas na sua proposta alterada (sob
a forma de aditamentos e supressões) no âmbito da posição comum consolidam
também a arquitectura da directiva. Portanto, pode recomendar ao Parlamento
Europeu que aceite a referida posição comum.

Feito em Bruxelas, em [...]

Pela Comissão
O Presidente
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ANEXO

Quadro sinóptico das alterações introduzidas na proposta inicial da Comissão: seguimento dado às alterações do Parlamento e outras
modificações introduzidas pela Comissão e Conselho

N.B : quando não é pertinente, a rubrica aparece em cinzento

Considerando da
proposta inicial ou
artigo da Directiva

85/611/CEE alterado
por aquela

Tema

Abordado

N° da alteração
do Parlamento

Europeu

Posição da
Comissão aquando

do voto em 1ª
leitura

Integração na proposta alterada e
outras modificações

Posição do Conselho em relação à
proposta alterada

Integração no texto da posição
comum

Considerando 1 Âmbito de aplicação actualização da referência à
última alteração da Directiva
85/611/CEE

texto inalterado Considerando 1

p.m : Considerando 2 necessidade de completar a
Directiva 85/611/CEE

texto inalterado texto inalterado Considerando 2

Considerando 3 Reconhecimento mútuo
baseado na autorização única

texto inalterado aditamento de uma especificação Considerando 3

Considerando 4 princípio geral do controlo
interno na sociedade de

gestão

formulação aperfeiçoada
(« controlo interno »)

texto inalterado Considerando 4

capital ; cláusula de revisão nova alteração Considerando 5

p.m : Considerando 5 Reconhecimento mútuo e
competência do

Estado-Membro de origem

texto inalterado texto inalterado Considerando 6

Considerando 6 âmbito do « passaporte
europeu »

aditamento de uma especificação
(passaporte europeu unicamente para
a gestão das SICAV coordenadas)

Considerando 7

Considerando 7 importância da directiva texto inalterado texto suprimido
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Considerando da
proposta inicial ou
artigo da Directiva

85/611/CEE alterado
por aquela

Tema

Abordado

N° da alteração
do Parlamento

Europeu

Posição da
Comissão aquando

do voto em 1ª
leitura

Integração na proposta alterada e
outras modificações

Posição do Conselho em relação à
proposta alterada

Integração no texto da posição
comum

Considerando 8 Autorização do
Estado-Membro de origem e

arbitragem regulamentar

Aditamento da exigência de uma
possibilidade jurídica de
comercialização no
Estado-Membro de origem

texto inalterado Considerando 8

p.m : Considerando 9 Possibilidade de gestão
individual de carteiras e de

actividades auxiliares
específicas

Texto inalterado texto inalterado Considerando 9

p.m : Considerando
10

aplicação das regras da
directiva sobre os serviços de
investimento à actividade de
gestão individual de carteiras

Texto inalterado texto inalterado Considerando 10

Considerando 11 Possibilidade de regras mais
estritas que as fixadas pela

directiva em cada
Estado-Membro de origem

Texto inalterado Aditamento de uma especificação
(possibilidade de regras mais estritas
para o prospecto completo e não para
o prospecto simplificado)

Considerando 11

p.m : Considerando
12

regras de delegação: limites
jurídicos e prudenciais

Texto inalterado texto inalterado Considerando 12

exigência de capital inicial
para as SICAV autogeridas

nova alteração Considerando 13

observância, directamente ou
não conforme o caso (SICAV

autogeridas ou não), das
regras de delegação (artigo
5ºG) e de conduta (artigo

5ºH)

nova alteração Considerando 14

p.m : Considerando
13

prospecto simplificado Texto inalterado texto inalterado Considerando 15

Considerando 14 Harmonização mínima –
subsidiariedade

Texto inalterado Aditamento de uma especificação Considerando 16
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Considerando da
proposta inicial ou
artigo da Directiva

85/611/CEE alterado
por aquela

Tema

Abordado

N° da alteração
do Parlamento

Europeu

Posição da
Comissão aquando

do voto em 1ª
leitura

Integração na proposta alterada e
outras modificações

Posição do Conselho em relação à
proposta alterada

Integração no texto da posição
comum

Considerando 15 Eventual proposta destinada a
instituir mecanismos de

indemnização a favor dos
portadores de partes sociais

texto suprimido

(Considerando 15A)

(PE)

Codificação 22 Aceitável sob
reserva de uma
alteração da
redacção

Considerando 15 texto inalterado Considerando 17

Nº 2 do artigo 1ºA Definições: sociedade de
gestão

23 Aceitável Nº 2 do artigo 1ºA Formulação simplificada (« gestão do
OICVM »)

Nº 2 do artigo 1ºA

Artigo 1ºA
(outras alterações)

Aditamento de definições: n°
12; 13; 14; 15

Definição n°12 (« grupo ») Definição suprimida (tratada na
primeira proposta OICVM) e
aditamento de quatro outras
definições + especificação

Nºs 12 a 15 do artigo 1ºA+
especificação acrescentada ao
nº 6

Nº 3 do artigo 4º Exigências quanto à
competência dos dirigentes

Especificação (adequação ao tipo
de OICVM previsto)

texto retomado (aditamento de uma
referência à nova secção IV)

Nº 3 do artigo 4º completado
pelo nº 3A do artigo 4º
(abaixo)

Nº 2 do artigo 5º Sociedades de gestão:
serviços de gestão colectiva

Especificações Aditamento de uma nova
especificação (o controlo prudencial
exercido sobre a sociedade de gestão
deve igualmente cobrir a actividade de
gestão de eventuais fundos não
coordenados)

Nº 2 do artigo 5º

Nº 3 do artigo 5º Sociedades de gestão: gestão
individual e serviços

auxiliares

Especificação sobre os serviços
auxiliares

texto ligeiramente alterado Nº 3 do artigo 5º

Nº 4 do artigo 5º Referência aos artigos da DSI que
se aplicam aos serviços referidos

no nº 3 do artigo 5º

Melhoramento do texto
(referências inalteradas)

uma referência suprimida (nº 1 do
artigo 12º da DSI: informação dos
investidores sobre um eventual
mecanismo de indemnização) porque
obsoleta (ver ao lado)

Nº 4 do artigo 5º e nº 2,
segundo travessão, do artigo
5ºF (referência à Directiva
97/9/CE, cujo artigo 10º cobre
esta questão)
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Considerando da
proposta inicial ou
artigo da Directiva

85/611/CEE alterado
por aquela

Tema

abordado

N° da alteração
do Parlamento

Europeu

Posição da
Comissão aquando

do voto em 1ª
leitura

Integração na proposta alterada e
outras modificações

Posição do Conselho em relação à
proposta alterada

Integração no texto da posição
comum

Nº 4A do artigo 5º

(PE)

Autorização do
Estado-Membro de origem e

arbitragem regulamentar

(reflexo do considerando 8)

24 Aceitável, sob
reserva de uma
alteração da
redacção

Nº 5 do artigo 5º (insistência
sobre a exigência de uma
possibilidade jurídica de
comercialização num
Estado-Membro de origem)

Disposição colocada como factor
comum aos OICVM, relativamente
aos quais é designada uma sociedade
de gestão, e às SICAV autogeridas

Novo nº 3A do artigo 4º

Nº 1 do artigo 5ºA Condições de autorização e,
nomeadamente, exigências de

capital

41/rev. Aceitável sob
reserva de uma
alteração da
redacção

Nº 1 do artigo 5ºA (introdução de
uma exigência de adequação do
capital ao volume de activos
geridos)

Texto retomado e modificado (novo
limiar e percentagem de adequação
dos fundos próprios; definição das
carteiras geridas; referência ao anexo
IV da Directiva 93/6/CEE mesmo
para a gestão colectiva; garantia;
cláusula de revisão; notificação da
identidade dos dirigentes)

Nº 1 do artigo 5ºA

Nº 3 do artigo 5ºA Caso de recusa de autorização 35 Não aceitável Texto inalterado Texto inalterado Nº 3 do artigo 5ºA

Nº 5 do artigo 5ºA Caso de retirada da
autorização

Texto inalterado Texto muito ligeiramente alterado na
alínea e) (« e/ou »)

Nº 5 do artigo 5ºA

Artigo 5ºB Condições de autorização
(accionistas; caso das

sucursais e filiais)

Texto inalterado Texto ligeiramente alterado (no
terceiro parágrafo): aditamento do
caso das filiais de empresas de seguro

Artigo 5ºB

Artigo 5ºC Relações com os países
terceiros

Texto inalterado Texto muito ligeiramente alterado
(« qualquer dificuldade »)

Artigo 5ºC

Artigo 5ºD Respeito das condições de
exercício e controlo

prudencial

Texto inalterado Aditamento de uma especificação que
reflecte o nº 8 do artigo 3º da
Directiva 93/6/CE de adequação dos
fundos próprios (igualdade de
tratamento com as empresas de
investimento): prazo da regularização

Artigo 5ºD
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Considerando da
proposta inicial ou
artigo da Directiva

85/611/CEE alterado
por aquela

Tema

abordado

N° da alteração
do Parlamento

Europeu

Posição da
Comissão aquando

do voto em 1ª
leitura

Integração na proposta alterada e
outras modificações

Posição do Conselho em relação à
proposta alterada

Integração no texto da posição
comum

p.m : Artigo 5ºE Participações qualificadas Texto inalterado Texto inalterado Artigo 5ºE

Nº 1 do artigo 5ºE Regras prudenciais para a
gestão colectiva

25 Aceitável sob
reserva de uma
alteração da
redacção

Nº 1 do artigo 5ºF Reformulação do primeiro subnúmero
+ especificações no primeiro
travessão completado + aditamento de
um segundo travessão

Artigo 5ºF

Nº 2 do artigo 5ºF Regras que se aplicam às
sociedades de gestão na sua

actividade de gestão
individual

26 Não aceitável Não retomado; além disso
aditamento de uma especificação
no terceiro travessão

Supressão do segundo travessão (que
proibia a prestação de serviços de
gestão individual ao depositário)

Artigo 5ºF

Nºs 1 e 2 do
artigo 5ºG

delegação: princípio e
condições

27 Parcialmente
aceitável sob
reserva de uma
alteração da
redacção

Artigo 5ºG (reformulação do nº
1, completado; especificações aos
travessões do nº 2 e aditamento
do segundo travessão)

Reformulação e fusão dos nº 1 e 2
(aditamento de dois travessões:
informação das autoridades
competentes; controlo prudencial do
delegado para a função de gestão de
investimento)

Nº 1 do artigo 5ºG

Nº 3 do artigo 5ºG limites da delegação: nenhum
impacto na responsabilidade
da sociedade de gestão e do

depositário

Texto inalterado Texto completado (é proibida a
delegação a partir de uma « concha
vazia »)

Nº 2 do artigo 5ºG

Artigo 5ºH Relatório e eventual proposta
da Comissão de mecanismo
de indemnização relativo aos
portadores de partes sociais

Texto suprimido Supressão confirmada Artigo reescrito (ver abaixo)

Regras de conduta para as sociedades
de gestão (princípios gerais)

Artigo 5ºH

p.m : Artigo 6º Liberdade de estabelecimento
e livre prestação de serviços

Texto inalterado Texto inalterado Artigo 6º
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Considerando da
proposta inicial o

artigo da Directiva
85/611/CEE alterado

por aquela

Tema

abordado

N° da alteração
do Parlamento

Europeu

Posição da
Comissão aquando

do voto em 1ª
leitura

Integração na proposta alterada e
outras modificações

Posição do Conselho em relação à
proposta alterada

Integração no texto da posição
comum

Artigo 6ºA

(sem o nº 4)

Notificação e formalidades
em caso de abertura de uma
sucursal no Estado-Membro

de acolhimento

Alterações:
- nº 2 : informações a prestar
(lista de OICVM) ;
para cada fundo cujas partes são
distribuídas no Estado-Membro
de acolhimento

Alterações :
- nº 2 : supressão da lista dos OICVM
comercializados pela sucursal

Artigo 6ºA

Nº 4 do artigo 6ºA prazo/conteúdo da resposta
das autoridades competentes

do Estado-Membro de
acolhimento

28 Aceitável Nº 4 do artigo 6ºA (aditamento
de uma especificação)

Texto inalterado Nº 4 artigo 6ºA

Artigo 6ºB Notificação e formalidades
em caso de livre prestação de

serviços

Alterações :
- nº 1 : informações a prestar
- nº 2 : supressão da certidão
individual dos fundos
- nº 3 : início imediato da
possível actividade depois de
notificação às autoridades do
Estado-Membro de origem;
especificação sobre os serviços
cobertos

Texto inalterado

(com excepção da referência ao nº 3
em vez do nº 2 no nº 4: papel das
autoridades do Estado-Membro de
acolhimento no retorno de
informações)

Artigo 6º B

p.m : Artigo 6ºC Poderes conferidos ao
Estado-Membro de

acolhimento relativamente a
sociedades de gestão que
estabelecem sucursais ou

operam no seu território em
livre prestação de serviços

Texto inalterado Texto inalterado Artigo 6ºC
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Considerando da
proposta inicial o

artigo da Directiva
85/611/CEE alterado

por aquela

Tema

abordado

N° da alteração
do Parlamento

Europeu

Posição da
Comissão aquando

do voto em 1ª
leitura

Integração na proposta alterada e
outras modificações

Posição do Conselho em relação à
proposta alterada

Integração no texto da posição
comum

Artigo 12º Sociedades de investimento:
condições de acesso à

actividade

Texto inalterado texto reformulado; supressão da
disposição genérica relativa ao capital
(tema tratado no artigo 13ºA novo)

Novo título para a secção IVe
criação de um título específico
IVA para o depositário das
sociedades de investimento;
criação dos títulos A (artigos
12º a 13ºA) e B (13B e 13C)

p.m : Artigo 13º Âmbito de actividade das
sociedades de investimento

(nº2 do artigo 1º)

Texto inalterado Texto inalterado Artigo 13º

Autorização das SICAV
autogeridas

capital mínimo específico e outras
condições de concessão e de retirada
da autorização

Artigo 13ºA

Domínio de actividade das
SICAV em geral e regras de

gestão para as SICAV
autogeridas

Aplicação das regras de delegação e
de conduta das sociedades de gestão
às SICAV autogeridas; limitação do
domínio de actividade de todas as
SICAV à gestão da sua própria
carteira

Artigo 13º B

Regras prudenciais para as
SICAV autogeridas

Princípios gerais relativos às regras
prudenciais que se aplicam às SICAV
autogeridas (retomados, mutatis
mutandis, de determinadas
disposições do artigo 5ºF)

Artigo 13ºC

p.m : nº 1 do artigo
27º

documentos publicados pelo
OICVM

texto inalterado Texto inalterado Nº 1 do artigo 27º
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Considerando da
proposta inicial o

artigo da Directiva
85/611/CEE alterado

por aquela

Tema

abordado

N° da alteração
do Parlamento

Europeu

Posição da
Comissão aquando

do voto em 1ª
leitura

Integração na proposta alterada e
outras modificações

Posição do Conselho em relação à
proposta alterada

Integração no texto da posição
comum

Nº 1 do artigo 28º Nos prospectos: informações
necessárias aos investidores
para julgar do investimento

proposto

29 Aceitável, sob
reserva de uma
alteração do texto

Nº 1 do artigo 28º Texto inalterado Nº 1 do artigo 28º

Explicação do perfil de risco
do fundo nos prospectos
completo e simplificado

30 Aceitável sob
reserva de uma
alteração do texto

Nº 1 do artigo 28º, segunda frase;
para a avaliação do perfil de risco
no prospecto simplificado: ver
análise em baixo sobre o anexo I

Texto inalterado

(para o prospecto simplificado: no
anexo I: especificação no texto no
travessão: perfil de risco por
compartimento)

Nº 1, segunda frase do artigo
28º

Nº 3 do artigo 28º Prospecto simplificado Especificações sobre o prospecto
simplificado (nomeadamente
função exclusiva de instrumento
de comercialização beneficiário
de uma harmonização máxima)

Texto inalterado Nº 3 do artigo 28º

Nº 2A do artigo 29º

(PE)

Aplicação por analogia das
disposições relativas às regras
de conduta das empresas de
investimento e à informação
sobre os sistemas de garantia
dos investidores (artigos 11º e

12º da directiva sobre os
serviços de investimento)

31 Não aceitável Não retomado Não retomado

p.m : Artigo 30º Obrigação de manter
actualizados os elementos
essenciais dos prospectos

Texto inalterado Texto inalterado Artigo 30º

p.m : Artigo 32º Obrigação de transmitir às
autoridades competentes

todos os documentos
actualizados

Texto inalterado Texto inalterado Artigo 32º
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Considerando da
proposta inicial o

artigo da Directiva
85/611/CEE alterado

por aquela

Tema

abordado

N° da alteração
do Parlamento

Europeu

Posição da
Comissão aquando

do voto em 1ª
leitura

Integração na proposta alterada e
outras modificações

Posição do Conselho em relação à
proposta alterada

Integração no texto da posição
comum

p.m : Artigo 33º Colocação à disposição do
público dos documentos em

questão

Texto inalterado Texto inalterado Artigo 33º

p.m : Artigo 35º Publicidade e reenvio aos
prospectos

Texto inalterado Texto inalterado Artigo 35º

Artigo 46º notificação: documentos
exigidos e prazos

(para as sociedades de
investimento)

Extensão da disposição ao
conjunto dos OICVM (donde a
menção do papel da sociedade de
gestão para os OICVM que a
sociedade gere)

Ligeira reformulação (e prazo de
resposta das autoridades dos
Estados-Membros em questão
aumentado para dois meses)

Artigo 46º

Artigo 47º Modalidades de informação
do público (documentos,
versão linguística, ...) a

respeitar num outro
Estado-Membro

Texto inalterado Simplificação das disposições
relativas à língua dos documentos
(papel das autoridades competentes do
Estado-Membro de acolhimento);
supressão da menção de « qualquer
outra condição suplementar imposta
pelas autoridades »

Artigo 47º

p.m : Artigo 52ºA Troca de informações e
cooperação entre as

autoridades do
Estado-Membro de origem e
do Estado-Membro/Estados-
Membros de acolhimento no

quadro de determinadas
disposições do artigo 6ºC

Texto inalterado Texto inalterado Artigo 52ºA

p.m : Artigo 52ºB Verificação no local das
informações referidas no artigo

52ºA: cooperação entre as
autoridades competentes do

Estado-Membro de acolhimento e
do Estado-Membro de origem

Texto inalterado Texto inalterado Artigo 52ºB
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Considerando da
proposta inicial o

artigo da Directiva
85/611/CEE alterado

por aquela

Tema

abordado

N° da alteração
do Parlamento

Europeu

Posição da
Comissão aquando

do voto em 1ª
leitura

Integração na proposta alterada e
outras modificações

Posição do Conselho em relação à
proposta alterada

Integração no texto da posição
comum

Artigo 1º, parágrafo
15 da proposta

(esquema A do anexo
da directiva em
vigor)

Aditamento de rubricas
(nomeadamente criação de

dois novos parágrafos)

ao esquema do prospecto
completo

Texto inalterado Aditamento de uma especificação ao
novo ponto 5.1 do anexo (informação
sobre os rendimentos históricos pode
ser indicada no prospecto ou junta a
este)

Nº 3, parágrafo 19, do artigo 1º
da proposta

Artigos 2º a 5º da
proposta de directiva

Disposições transitórias e
finais

Texto inalterado Novos prazos de aplicação Artigos 2º e 3º

Anexo I (conteúdo do
prospecto
simplificado),
segunda rubrica

Informações relativas aos
investimentos

32 Aceitável Aditamento de uma breve
avaliação do perfil de risco do
fundo no terceiro travessão
(estratégia de investimento do
OICVM), que reenvia para os
documentos referidos no artigo
24ºA da Directiva 85/611/CEE
alterada

Aditamento de uma especificação
(aviso relativo aos rendimentos
históricos da OICVM)

Segundo travessão

Anexo I (conteúdo do
prospecto
simplificado)

OICVM (com efeito, SICAV)
em compartimentos: rubrica

informações relativas aos
investimentos (ver também

informação comercial)

Alteração de rubrica e formulação
mais genérica (« OICVM »)

Apresentação sucinta do
OICVM

(ver também informação
comercial)

Anexo I (conteúdo do
prospecto
simplificado)

Informações suplementares Aditamentos (menção da autoridade
competente e da data de publicação do
prospecto)

Anexo II (funções
incluídas na
actividade de gestão
colectiva de carteiras)

Actividade de investimento

Comercialização

Administração

Supressão da lista das actividades na
rubrica « Comercialização » e
substituição da rubrica « Actividade
de investimento » por uma das suas
componentes precedentes: « Gestão de
carteiras »

Anexo II


