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sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que visa facilitar a 
distribuição transfronteiras de fundos de investimento coletivo e que altera os Regulamentos 

(UE) n.º 345/2013 e (UE) n.º 346/2013
(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

Relator: Wolf Klinz
A8-0431/2018

O considerando 6 passa a ter a seguinte redação:

(6) Visto que, nos termos do Regulamento (UE) n.º 1095/2010 do Parlamento Europeu e 
do Conselho1, a ESMA deve acompanhar e avaliar a evolução dos mercados na sua 
esfera de competências, é oportuno e necessário completar as informações ao seu 
dispor, incluindo nas suas bases de dados todos os GFIA e sociedades gestoras de 
OICVM, os Estados-Membros em que prestam serviços, todos os FIA e OICVM 
que esses gestores de FIA e essas sociedades gestoras de OICVM gerem e todos os 
Estados-Membros em que esses organismos de investimento coletivo são 
comercializados. Para esse efeito, a fim de permitir que a ESMA mantenha a base 
de dados central atualizada, as autoridades competentes deverão transmitir à ESMA 
informação sobre as notificações, cartas de notificação e informações que tenham 
recebido ao abrigo das Diretivas 2009/65/CE e 2011/61/UE no tocante à atividade 
transfronteiras, bem como transmitir informações sobre quaisquer alterações que 
devam ser refletidas na supracitada base de dados. Todas as transferências de 

1 Regulamento (UE) n.º 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de 
novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.º 716/2009/CE e 
revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
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documentos relacionados com as notificações entre autoridades competentes 
deverão ser efetuadas através de um portal de notificação a criar pela ESMA. 

São inseridos os seguintes considerandos 7-A, 7-B e 7-C:

(7-A) Nos termos do Regulamento (UE) n.º 1286/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1, as sociedades gestoras, na aceção do artigo 2.º, n.º 1, alínea b), da 
Diretiva 2009/65/CE, as sociedades de investimento tal como referidas no artigo 
27.º dessa diretiva, e as pessoas que prestam consultoria sobre unidades de 
participação de OICVM, ou que as vendem, tal como referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
dessa diretiva, devem ficar isentas das obrigações previstas no Regulamento (UE) 
n.º 1286/2014 até 31 de dezembro de 2019. O Regulamento (UE) n.º 1286/2014 
prevê igualmente que a Comissão proceda à sua revisão até 31 de dezembro de 
2018, para avaliar, nomeadamente, se esta derrogação transitória deve ser 
prorrogada, ou se, na sequência da identificação dos eventuais ajustamentos 
necessários, as disposições relativas às informações fundamentais destinadas aos 
investidores previstas na Diretiva 2009/65/CE devem ser substituídas pelo 
documento de informação fundamental previsto no Regulamento (UE) 
n.º 1286/2014, ou consideradas equivalentes a esse documento.

(7-B) Para permitir que a Comissão proceda à revisão nos termos do Regulamento (UE) 
n.º 1286/2014, como inicialmente previsto pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho, o prazo para essa revisão deve ser prorrogado por 12 meses. A comissão 
competente do Parlamento Europeu deve apoiar o processo de revisão da 
Comissão, organizando uma audição sobre este tema com intervenientes 
pertinentes, representativos dos interesses da indústria e dos consumidores.

(7-C) Para evitar que os investidores recebam dois documentos diferentes de divulgação 
prévia, designadamente um IFI sobre OICVM e um DIF para PRIIPs, para o 
mesmo fundo de investimento, enquanto a adoção e execução dos atos legislativos 
resultantes da revisão da Comissão em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
1286/2014 estão em curso, a isenção transitória das obrigações previstas no 
Regulamento (UE) n.º 1286/2014 concedida às sociedades gestoras, na aceção do 
artigo 2.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2009/65/CE, às sociedades de investimento, 
tal como referidas no artigo 27.º dessa diretiva, e às pessoas que prestam 
consultoria sobre unidades de participação de OICVM, ou que as vendem, tal 
como referidas no artigo 1.º, n.º 2, dessa diretiva, deve ser prorrogada por 24 
meses. Sem prejuízo dessa prorrogação, todas as instituições e autoridades de 
supervisão envolvidas devem esforçar-se por atuar o mais rapidamente possível, a 
fim de facilitar a cessação da isenção transitória. 

O artigo 10.º, alínea b), passa a ter a seguinte redação:

b) todos os OICVM comercializados noutro Estado-Membro, as respetivas sociedades 
gestoras de OICVM e uma lista dos Estados-Membros nos quais esses fundos são 

1 Regulamento (UE) n.º 1286/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
novembro de 2014, sobre os documentos de informação fundamental para pacotes de 
produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento com base em 
seguros (PRIIP) (JO L 352 de 9.12.2014, p. 1).
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comercializados.

(Estas alterações foram aprovadas em comissão, mas não figuravam no texto enviado para 
tradução.)

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.)


