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Alteração 139
Bernd Lange

Proposta de directiva
Título

Texto da Comissão Alteração

relativa aos gestores de fundos de 
investimento alternativos e que altera as 
Directivas 2004/39/CE e 2009/.../CE

relativa aos fundos de investimento 
alternativos e aos gestores de fundos de 
investimento alternativos e que altera as 
Directivas 2004/39/CE e 2009/.../CE

Or. en

Justificação

É conveniente regulamentar os "fundos de investimento alternativos"enquanto produto. A 
inclusão, não só dos gestores, mas também dos fundos, permite abranger a "pegada" do 
gestor de fundos nos mercados financeiros da UE.

Alteração 140
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Título

Texto da Comissão Alteração

relativa aos gestores de fundos de 
investimento alternativos e que altera as 
Directivas 2004/39/CE e 2009/.../CE

relativa aos fundos de investimento 
alternativos e aos gestores de fundos de 
investimento alternativos e que altera as 
Directivas 2004/39/CE e 2009/.../CE

Or. en

Justificação

É importante que tanto os fundos (FIA) como os gestores (GFIA) sejam abrangidos pela 
directiva. Não é possível gerir adequadamente o risco sistémico sem impor requisitos aos 
fundos.
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Alteração 141
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Título

Texto da Comissão Alteração

relativa aos gestores de fundos de 
investimento alternativos e que altera as 
Directivas 2004/39/CE e 2009/.../CE

relativa aos fundos de investimento 
alternativos e aos gestores de fundos de 
investimento alternativos e que altera as 
Directivas 2004/39/CE e 2009/.../CE

Or. en

Justificação

É conveniente regulamentar os "fundos de investimento alternativos"enquanto produto. A 
inclusão, não só dos gestores, mas também dos fundos, permite abranger a "pegada" do 
gestor de fundos nos mercados financeiros da UE.

Alteração 142
Othmar Karas

Proposta de directiva
Título

Texto da Comissão Alteração

relativa aos gestores de fundos de 
investimento alternativos e que altera as 
Directivas 2004/39/CE e 2009/.../CE

relativa aos fundos de investimento 
alternativos e aos seus gestores e que altera 
as Directivas 2004/39/CE e 2009/.../CE

Or. de

Justificação

A directiva deve visar o próprio produto "fundos de investimento alternativos". Esta 
alteração é coerente com a abordagem baseada na identificação oportuna das transacções 
financeiras potencialmente susceptíveis de representarem um risco sistémico. Neste sentido, 
não é suficiente regulamentar apenas as vias de comercialização e os gestores.
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Alteração 143
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Título

Texto da Comissão Alteração

relativa aos gestores de fundos de 
investimento alternativos e que altera as 
Directivas 2004/39/CE e 2009/.../CE

relativa aos gestores de fundos de 
investimento alternativos e que altera a 
Directiva 2004/39/CE

Or. en

Justificação

Na sequência das alterações estabelecidas pelo Tratado de Lisboa, a presente directiva deixa 
de constituir a melhor forma de alterar a Directiva OICVM e, por conseguinte, a mesma deve 
deixar de constar do título da Directiva.

Alteração 144
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Título

Texto da Comissão Alteração

relativa aos gestores de fundos de 
investimento alternativos e que altera as 
Directivas 2004/39/CE e 2009/.../CE

relativa aos gestores de fundos de 
investimento alternativos e que altera as 
Directivas 2004/39/CE, 2009/.../CE e 
2003/6/CE

Or. en

Justificação

O título da directiva deve ser adaptado em função da alteração introduzida sobre as vendas a 
descoberto na Directiva 2003/6/CE relativa ao abuso de mercado.
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Alteração 145
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os gestores de fundos de investimento 
alternativos (GFIA) são responsáveis pela 
gestão de um volume significativo de 
activos investidos na Europa, representam 
uma parte significativa da negociação em 
mercados de instrumentos financeiros e 
podem exercer uma influência importante 
nos mercados e empresas em que investem;

(1) Os fundos de investimento alternativos 
(FIA) e os gestores de fundos de 
investimento alternativos (GFIA) são 
responsáveis por um volume significativo 
de activos investidos na Europa, 
representam uma parte significativa da 
negociação em mercados de instrumentos 
financeiros e podem exercer uma 
influência importante nos mercados e 
empresas em que investem;

Or. en

Justificação

É importante que tanto os fundos (FIA) como os gestores (GFIA) sejam abrangidos pela 
directiva.

Alteração 146
Hans-Peter Martin

Proposta de directiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os altos responsáveis políticos da 
União Europeia reivindicaram 
firmemente, pouco antes da Cimeira do 
G-20 em Pittsburgh, em Setembro de 
2009, a regulamentação de todos os 
produtos, de todos os locais de transacção 
e de todas as entidades.

Or.de
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Alteração 147
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O impacto dos GFIA nos mercados em 
que operam é em grande medida benéfico, 
mas as recentes dificuldades financeiras 
mostram que as suas actividades podem 
também disseminar ou amplificar os riscos 
no sistema financeiro. A resposta não 
coordenada dos Estados-Membros a esses 
riscos dificulta a sua gestão eficiente. A 
directiva visa portanto estabelecer 
requisitos comuns para a autorização e 
supervisão dos GFIA que garantam uma 
abordagem coerente dos respectivos riscos 
e do seu impacto nos investidores e 
mercados da Comunidade.

(2) As recentes dificuldades financeiras 
mostram que as actividades dos GFIA
podem disseminar ou amplificar os riscos 
no sistema financeiro e a economia. A 
resposta não coordenada dos 
Estados-Membros a esses riscos dificulta a 
sua gestão eficiente. A directiva visa 
portanto estabelecer requisitos comuns 
para a autorização e supervisão dos GFIA 
que garantam uma abordagem coerente dos 
respectivos riscos e do seu impacto nos 
investidores e mercados da União.
Enquanto princípio, deve ser criada uma 
regulamentação a fim de assegurar um 
crescimento sustentável a longo prazo e 
promover a coesão social. Esta 
regulamentação deve visar a protecção 
dos consumidores e dos investidores, a 
integridade e a estabilidade dos mercados, 
prevenir riscos sistémicos e fazer face às 
externalidades sociais.

Or. en

Justificação

Não existem sinais visíveis que o impacto dos GFIA nos mercados e na economia em geral 
seja globalmente benéfico. Pelo contrário, a crise demonstrou que os fundos com cobertura 
de risco podem exercer um impacto negativo nos mercados e que as empresas que detêm 
fundos de capitais de investimento estão mais expostas ao risco de incumprimento, devido à 
obrigação de amortizar as dívida contraídas aquando da aquisição.
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Alteração 148
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O impacto dos GFIA nos mercados em 
que operam é em grande medida benéfico, 
mas as recentes dificuldades financeiras 
mostram que as suas actividades podem 
também disseminar ou amplificar os riscos 
no sistema financeiro. A resposta não 
coordenada dos Estados-Membros a esses 
riscos dificulta a sua gestão eficiente. A 
directiva visa portanto estabelecer 
requisitos comuns para a autorização e 
supervisão dos GFIA que garantam uma 
abordagem coerente dos respectivos riscos 
e do seu impacto nos investidores e 
mercados da Comunidade.

(2) O impacto dos GFIA nos mercados em 
que operam é em grande medida benéfico, 
mas as recentes dificuldades financeiras 
mostram que as suas actividades podem 
também disseminar ou amplificar os riscos 
no sistema financeiro através das 
contrapartes dos seus corretores 
principais. A resposta não coordenada dos 
Estados-Membros a esses riscos dificulta a 
sua gestão eficiente. A Directiva 
2006/48/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 14 de Junho de 2006, 
relativa ao acesso à actividade das 
instituições de crédito e ao seu exercício1 e 
a Directiva 2006/49/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de Junho 
de 2006, relativa à adequação dos fundos 
próprios das empresas de investimento e 
das instituições de crédito2 devem, por 
conseguinte, ter em conta o potencial 
risco sistémico decorrente da exposição 
aos fundos de investimento alternativos 
(FIA). A directiva visa estabelecer 
requisitos comuns para a autorização e 
supervisão dos GFIA que garantam uma 
abordagem coerente dos respectivos riscos 
e do seu impacto nos investidores e 
mercados da Comunidade.
1 JO L 177 de 30.06.06, p. 1.

2 JO L 177 de 30.06.06, p. 201.

Or. en

Justificação

A presente directiva não aborda a exposição à qual as contrapartes se submetem. As 
alterações reflectem a necessidade de modificar a directiva relativa aos requisitos de capital, 
com vista à abordagem do potencial risco sistémico que provém dos corretores principais.
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Alteração 149
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O impacto dos GFIA nos mercados em 
que operam é em grande medida benéfico, 
mas as recentes dificuldades financeiras 
mostram que as suas actividades podem 
também disseminar ou amplificar os riscos 
no sistema financeiro. A resposta não 
coordenada dos Estados-Membros a esses 
riscos dificulta a sua gestão eficiente. A 
directiva visa portanto estabelecer 
requisitos comuns para a autorização e 
supervisão dos GFIA que garantam uma 
abordagem coerente dos respectivos riscos 
e do seu impacto nos investidores e 
mercados da Comunidade.

(2) As recentes dificuldades financeiras 
mostram que as actividades dos fundos de 
investimento alternativos (FIA) e dos 
gestores de fundos de investimento 
alternativos (GFIA) podem disseminar ou 
amplificar os riscos no sistema financeiro.
A resposta não coordenada dos 
Estados-Membros a esses riscos dificulta a 
sua gestão eficiente. A directiva visa 
portanto estabelecer requisitos comuns 
para a autorização e supervisão dos FIA e 
dos GFIA que garantam uma abordagem 
coerente dos respectivos riscos e do seu 
impacto nos investidores e mercados da 
União.

Or. en

Justificação

A primeira avaliação não tem por base qualquer prova científica. Conforme é explicado no 
considerando 2, a crise demonstrou que os efeitos dos FIA e dos GFIA nos mercados são 
controversos.

Alteração 150
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As recentes dificuldades nos mercados 
financeiros mostraram que muitas das 
estratégias aplicadas pelos GFIA são 
vulneráveis em relação a alguns ou mesmo 
a muitos riscos que afectam os 

(3) As recentes dificuldades nos mercados 
financeiros mostraram que muitas das 
estratégias aplicadas pelos FIA são 
vulneráveis em relação a alguns ou mesmo 
a muitos riscos que afectam os 
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investidores, os restantes intervenientes nos 
mercados e os próprios mercados. Para a 
definição de mecanismos abrangentes e 
comuns de supervisão, é necessário definir 
um enquadramento que permita enfrentar 
esses riscos de forma adaptada face à 
diversidade de estratégias e técnicas de 
investimento utilizadas pelos GFIA. Em 
consequência, a presente directiva deve 
aplicar-se à gestão e comercialização, por 
parte dos GFIA, de todos os tipos de 
fundos não abrangidos pela Directiva 
2009/.../CE, que coordena as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes aos 
organismos de investimento colectivo em 
valores mobiliários (OICVM) 
(reformulada), independentemente das 
modalidades legais ou contratuais pelas 
quais essas responsabilidades lhes tenham 
sido atribuídas. Os GFIA não serão 
autorizados a gerir OICVM, na acepção da 
Directiva 2009/…/CE, com base numa 
autorização ao abrigo da presente directiva.

investidores, os restantes intervenientes nos 
mercados e os próprios mercados. Para a 
definição de mecanismos abrangentes e 
comuns de supervisão, é necessário definir 
um enquadramento que permita enfrentar 
esses riscos de forma adaptada face à 
diversidade de estratégias e técnicas de 
investimento utilizadas pelos FIA. Em 
consequência, a presente directiva deve 
aplicar-se aos FIA e aos GFIA não 
abrangidos pela Directiva 2009/.../CE, que 
coordena as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes aos organismos de 
investimento colectivo em valores 
mobiliários (OICVM) (reformulada), 
independentemente das modalidades legais 
ou contratuais pelas quais essas 
responsabilidades lhes tenham sido 
atribuídas. Os GFIA não serão autorizados 
a gerir OICVM, na acepção da Directiva 
2009/…/CE, com base numa autorização 
ao abrigo da presente directiva.

Or. en

Justificação

As estratégias são aplicadas pelos fundos (FIA) e não pelos gestores (GFIA).

Alteração 151
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As recentes dificuldades nos mercados 
financeiros mostraram que muitas das 
estratégias aplicadas pelos GFIA são 
vulneráveis em relação a alguns ou mesmo 
a muitos riscos que afectam os 
investidores, os restantes intervenientes nos 
mercados e os próprios mercados. Para a 

(3) As recentes dificuldades nos mercados 
financeiros mostraram que muitas das 
estratégias aplicadas pelos GFIA são 
vulneráveis em relação a alguns ou mesmo 
a muitos riscos que afectam os 
investidores, os restantes intervenientes nos 
mercados e os próprios mercados. Para a 
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definição de mecanismos abrangentes e 
comuns de supervisão, é necessário definir 
um enquadramento que permita enfrentar 
esses riscos de forma adaptada face à 
diversidade de estratégias e técnicas de 
investimento utilizadas pelos GFIA. Em 
consequência, a presente directiva deve 
aplicar-se à gestão e comercialização, por 
parte dos GFIA, de todos os tipos de 
fundos não abrangidos pela Directiva 
2009/.../CE, que coordena as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes aos 
organismos de investimento colectivo em 
valores mobiliários (OICVM) 
(reformulada), independentemente das 
modalidades legais ou contratuais pelas 
quais essas responsabilidades lhes tenham 
sido atribuídas. Os GFIA não serão 
autorizados a gerir OICVM, na acepção da 
Directiva 2009/…/CE, com base numa 
autorização ao abrigo da presente directiva.

definição de mecanismos abrangentes e 
comuns de supervisão, é necessário definir 
um enquadramento que permita enfrentar 
esses riscos de forma adaptada face à 
diversidade de estratégias e técnicas de 
investimento utilizadas pelos GFIA. Em 
consequência, a presente directiva deve 
aplicar-se à gestão e comercialização, por 
parte dos GFIA, de todos os tipos de 
fundos não abrangidos pela Directiva 
2009/.../CE, que coordena as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes aos 
organismos de investimento colectivo em 
valores mobiliários (OICVM) 
(reformulada), independentemente das 
modalidades legais ou contratuais pelas 
quais essas responsabilidades lhes tenham 
sido atribuídas e desde que apresentem 
uma potencial relevância sistémica. Os 
GFIA não serão autorizados a gerir 
OICVM, na acepção da Directiva 
2009/…/CE, com base numa autorização 
ao abrigo da presente directiva.

Or. en

Justificação

O principal objectivo da presente directiva consiste em enquadrar o risco sistémico. A fim de 
minimizar os danos colaterais da abordagem do "modelo único", os pequenos GFIA 
deveriam proceder apenas ao registo e respeitar as obrigações de transparência previstas 
nos artigos 19.º a 21.º.

Alteração 152
Carl Haglund

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As recentes dificuldades nos mercados 
financeiros mostraram que muitas das 
estratégias aplicadas pelos GFIA são 
vulneráveis em relação a alguns ou mesmo 

(3) As recentes dificuldades nos mercados 
financeiros mostraram que muitas das 
estratégias aplicadas pelos GFIA são 
vulneráveis em relação a alguns ou mesmo 
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a muitos riscos que afectam os 
investidores, os restantes intervenientes nos 
mercados e os próprios mercados. Para a 
definição de mecanismos abrangentes e 
comuns de supervisão, é necessário definir 
um enquadramento que permita enfrentar 
esses riscos de forma adaptada face à 
diversidade de estratégias e técnicas de 
investimento utilizadas pelos GFIA. Em 
consequência, a presente directiva deve 
aplicar-se à gestão e comercialização, por 
parte dos GFIA, de todos os tipos de 
fundos não abrangidos pela Directiva 
2009/.../CE, que coordena as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes aos 
organismos de investimento colectivo em 
valores mobiliários (OICVM) 
(reformulada)1, independentemente das 
modalidades legais ou contratuais pelas 
quais essas responsabilidades lhes tenham 
sido atribuídas. Os GFIA não serão 
autorizados a gerir OICVM, na acepção da 
Directiva 2009/…/CE, com base numa 
autorização ao abrigo da presente directiva.

a muitos riscos que afectam os 
investidores, os restantes intervenientes nos 
mercados e os próprios mercados. Para a 
definição de mecanismos abrangentes e 
comuns de supervisão, é necessário definir 
um enquadramento que permita enfrentar 
esses riscos de forma adaptada face à 
diversidade de estratégias e técnicas de 
investimento utilizadas pelos GFIA. Em 
consequência, a presente directiva deve 
aplicar-se à gestão e comercialização, por 
parte dos GFIA, de todos os tipos de 
fundos não abrangidos pela Directiva 
2009/65/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 13 de Julho de 2009, que 
coordena as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes aos organismos de 
investimento colectivo em valores 
mobiliários (OICVM) (reformulada)1, 
independentemente das modalidades legais 
ou contratuais pelas quais essas 
responsabilidades lhes tenham sido 
atribuídas. Estes fundos podem incluir, 
entre outros, os fundos alternativos, os 
fundos com capitais de investimento, os 
fundos imobiliários, os fundos de 
matérias-primas e os fundos de 
investimento em infra-estruturas. Os 
GFIA não serão autorizados a gerir 
OICVM, na acepção da Directiva 
2009/65/CE, com base numa autorização 
ao abrigo da presente directiva.

1 JO L […] de […], p. […]. 1 JO L 302 de 17.11.09, p. 32.

Or. en

Justificação

A new sentence should be added, in which different types of AIFs would be listed; such as 
hedge funds, private equity funds, real estate funds, commodity funds and infrastructure 
funds. The necessity of this is supported by four reasons: (1) the need to support the 
regulatory flexibility and differentiation stated in recital 3; (2) all new fund structures and 
regimes that will be created in the future should fall within the scope of the Directive; (3) 
defining the scope of the Directive in a negative manner does not bring along elements, which 
would enhance legal certainty and predictability; and (4) in order to identify the essential 
scope of the Directive. 
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Alteração 153
Sari Essayah

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As recentes dificuldades nos mercados 
financeiros mostraram que muitas das 
estratégias aplicadas pelos GFIA são 
vulneráveis em relação a alguns ou mesmo 
a muitos riscos que afectam os 
investidores, os restantes intervenientes nos 
mercados e os próprios mercados. Para a 
definição de mecanismos abrangentes e 
comuns de supervisão, é necessário definir 
um enquadramento que permita enfrentar 
esses riscos de forma adaptada face à 
diversidade de estratégias e técnicas de 
investimento utilizadas pelos GFIA. Em 
consequência, a presente directiva deve 
aplicar-se à gestão e comercialização, por 
parte dos GFIA, de todos os tipos de 
fundos não abrangidos pela Directiva 
2009/.../CE, que coordena as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes aos 
organismos de investimento colectivo em 
valores mobiliários (OICVM) 
(reformulada)1, independentemente das 
modalidades legais ou contratuais pelas 
quais essas responsabilidades lhes tenham 
sido atribuídas. Os GFIA não serão 
autorizados a gerir OICVM, na acepção da 
Directiva 2009/…/CE, com base numa 
autorização ao abrigo da presente directiva.

(3) As recentes dificuldades nos mercados 
financeiros mostraram que muitas das 
estratégias aplicadas pelos GFIA são 
vulneráveis em relação a alguns ou mesmo 
a muitos riscos que afectam os 
investidores, os restantes intervenientes nos 
mercados e os próprios mercados. Para a 
definição de mecanismos abrangentes e 
comuns de supervisão, é necessário definir 
um enquadramento que permita enfrentar 
esses riscos de forma adaptada face à 
diversidade de estratégias e técnicas de 
investimento utilizadas pelos GFIA. Em 
consequência, a presente directiva deve 
aplicar-se à gestão e comercialização, por 
parte dos GFIA, de todos os tipos de 
fundos não abrangidos pela Directiva 
2009/65/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de Julho de 2009, que 
coordena as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes aos organismos de 
investimento colectivo em valores 
mobiliários (OICVM) (reformulada)1, 
independentemente das modalidades legais 
ou contratuais pelas quais essas 
responsabilidades lhes tenham sido 
atribuídas. Estes fundos podem incluir, 
entre outros, os fundos alternativos, os 
fundos com capitais de investimento, os 
fundos imobiliários, os fundos de 
matérias-primas e os fundos de 
investimento em infra-estruturas. Os 
GFIA não serão autorizados a gerir 
OICVM, na acepção da Directiva 
2009/65/CE, com base numa autorização 
ao abrigo da presente directiva.

1 JO L […] de […], p. […]. 1 JO L 302 de 17.11.09, p. 32.
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Or. en

Alteração 154
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A presente directiva tem igualmente 
o objectivo de criar incentivos à 
deslocalização de fundos off-shore na UE, 
proporcionando não só vantagens 
regulamentares e de protecção dos 
investidores como permitindo também 
uma tributação adequada das receitas, ao 
nível dos gestores, dos fundos e dos 
investidores.

Or. en

Alteração 155
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A presente directiva é resultado do 
acordo alcançado na Cimeira do G-20 
realizada em Pittsburgh, em Setembro de 
2009, com base no qual todos os 
intervenientes, mercados e produtos 
devem ser devidamente regulamentados.

Or. en

Justificação

O compromisso firme assumido é reiterado pela promessa do G-20 regulamentar 
adequadamente todos os intervenientes, produtos e mercados.
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Alteração 156
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A directiva define requisitos em relação 
à forma como os GFIA deverão gerir os 
fundos de investimento alternativos (FIA) 
sob a sua responsabilidade. Seria 
desproporcionado regulamentar a 
estrutura ou composição das carteiras dos 
fundos geridos pelos GFIA, e uma 
harmonização em tal grau seria muito 
difícil de alcançar, dada a diversidade dos 
vários tipos de FIA geridos por GFIA.

(4) A presente directiva define requisitos 
em relação à forma como os GFIA deverão 
gerir os fundos de investimento 
alternativos (FIA) sob a sua 
responsabilidade e à forma como os FIA 
devem actuar nos mercados financeiros e 
nas empresas onde são investidos.

Or. en

Justificação

A directiva deve englobar tanto os fundos (FIA) como os gestores (GFIA).

Alteração 157
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A directiva define requisitos em relação 
à forma como os GFIA deverão gerir os 
fundos de investimento alternativos (FIA) 
sob a sua responsabilidade. Seria 
desproporcionado regulamentar a estrutura 
ou composição das carteiras dos fundos 
geridos pelos GFIA, e uma harmonização 
em tal grau seria muito difícil de alcançar, 
dada a diversidade dos vários tipos de FIA 
geridos por GFIA.

(4) A presente directiva define requisitos 
em relação à forma como os GFIA deverão 
gerir os fundos de investimento 
alternativos (FIA) sob a sua 
responsabilidade. Seria desproporcionado 
regulamentar a estrutura ou composição 
das carteiras dos fundos geridos pelos 
GFIA ou os procedimentos de autorização 
dos FIA, e uma harmonização em tal grau 
seria muito difícil de alcançar, dada a 
diversidade dos vários tipos de FIA geridos 
por GFIA.
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Or. en

Justificação

A presente directiva não regulamenta o procedimento de autorização em si, que continua a 
inserir-se no âmbito da competência das autoridades nacionais pertinentes.

Alteração 158
Othmar Karas

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A directiva define requisitos em relação 
à forma como os GFIA deverão gerir os 
fundos de investimento alternativos (FIA) 
sob a sua responsabilidade. Seria 
desproporcionado regulamentar a estrutura 
ou composição das carteiras dos fundos 
geridos pelos GFIA, e uma harmonização 
em tal grau seria muito difícil de alcançar, 
dada a diversidade dos vários tipos de FIA 
geridos por GFIA.

(4) A directiva define requisitos em relação 
à forma como os GFIA deverão gerir os 
fundos de investimento alternativos (FIA) 
sob a sua responsabilidade. Seria 
desproporcionado regulamentar a estrutura 
ou composição das carteiras dos fundos 
geridos pelos GFIA ou os procedimentos 
de autorização dos FIA, e uma 
harmonização em tal grau seria muito 
difícil de alcançar, dada a diversidade dos 
vários tipos de FIA geridos por GFIA.

Or. en

Justificação

Considerando que o projecto de directiva se limita à regulamentação dos gestores dos FIA e 
não dos próprios FIA, é conveniente clarificar que o procedimento de autorização dos FIA 
não está regulamentado no âmbito da presente directiva.

Alteração 159
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A directiva define requisitos em relação 
à forma como os GFIA deverão gerir os 

(4) A directiva define requisitos em relação 
à forma como os GFIA deverão gerir os 
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fundos de investimento alternativos (FIA) 
sob a sua responsabilidade. Seria 
desproporcionado regulamentar a estrutura 
ou composição das carteiras dos fundos 
geridos pelos GFIA, e uma harmonização 
em tal grau seria muito difícil de alcançar, 
dada a diversidade dos vários tipos de FIA 
geridos por GFIA.

fundos de investimento alternativos (FIA) 
sob a sua responsabilidade. Seria difícil
regulamentar a estrutura ou composição 
das carteiras dos fundos geridos pelos 
GFIA e alcançar uma harmonização em tal 
grau, dada a diversidade dos vários tipos de 
FIA geridos por GFIA.

Or. en

Justificação

Não estamos perante uma questão de proporcionalidade. A regulamentação de fundos não 
seria desproporcionada, em virtude da necessidade de regulamentação evidenciada pela 
crise financeira. No entanto, se a regulamentação dos gestores for exaustiva (incluindo os 
gestores que comercializam fundos provenientes de países fora da UE ou delegam funções a 
entidades fora da UE), será suficiente alcançar os objectivos definidos.

Alteração 160
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O GFIA deve ser um gestor externo, 
isto é, uma pessoa colectiva nomeada pelo 
FIA ou que actue em nome do FIA; caso 
o FIA seja auto-gerido, ou seja, quando, 
em virtude da sua estrutura, as decisões 
de gestão são tomadas pelo órgão de 
gestão do FIA, sem recorrer à nomeação 
de uma entidade externa, o próprio FIA 
deve considerar-se GFIA. Apenas uma 
pessoa colectiva pode ser considerada 
GFIA para o FIA correspondente.

Or. en

Justificação

É necessária uma definição clara para que as diferentes estruturas dos fundos possam ter um 
GFIA concreto. Nesta situação, aborda-se especificamente o caso dos fundos auto-geridos ou 
geridos internamente.
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Alteração 161
Thomas Mann

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. A presente 
directiva não deve ser aplicável à gestão de 
fundos de pensões nem aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos ou activos 
obtidos por conta própria por instituições 
de crédito e companhias de seguros ou de 
resseguros. A directiva não deve também 
aplicar-se aos fundos geridos de forma 
activa através de valores mobiliários, 
como certificados de depósito, futuros 
geridos ou obrigações indexadas. Devem 
ser abrangidos, contudo, os gestores de 
todos os organismos de investimento 
colectivo que não precisem de ser 
autorizados na qualidade de OICVM. As 
empresas de investimento autorizadas ao 
abrigo da Directiva 2004/39/CE, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros, 
não terão de ser previamente autorizadas 
ao abrigo da presente directiva para 
poderem prestar serviços de investimento 
em relação aos FIA. No entanto, essas 
empresas podem prestar esses serviços 
desde e na medida em que as unidades de 
participação ou acções possam ser 
comercializadas em conformidade com a
presente directiva.

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, em benefício 
desses investidores. A presente directiva 
não deve ser aplicável aos gestores de 
investimentos não-colectivos, como 
doações e fundos soberanos, à gestão de 
carteiras de investimento, em 
conformidade com os mandatos dados 
pelos investidores numa base 
discricionária, cliente a cliente, nem a 
qualquer outra forma de gestão individual 
de carteiras, ou à gestão de activos obtidos 
por conta própria por instituições de 
crédito e companhias de seguros ou de 
resseguros. As isenções previstas na 
presente directiva são aplicáveis desde que 
os GFIA satisfaçam os requisitos dessas 
isenções com carácter de continuidade. A 
presente directiva também não deve ser 
aplicável à gestão de fundos de pensões, a 
instituições que gerem fundos destinados 
ao financiamento dos regimes de 
segurança social e de pensão nem aos 
veículos de titularização. A presente 
directiva não deve igualmente ser 
aplicável à gestão de organismos de 
investimento colectivo autorizados em
conformidade com a legislação nacional e 
que apenas são comercializados nos 
respectivos Estados-Membros de origem.
A presente directiva deve abranger, 
contudo, os gestores de todos os 
organismos de investimento colectivo que 
não precisem de ser autorizados na 
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qualidade de OICVM. As empresas de 
investimento autorizadas ao abrigo da 
Directiva 2004/39/CE, relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, não 
terão de ser previamente autorizadas ao 
abrigo da presente directiva para poderem 
prestar serviços de investimento em relação 
aos FIA. No entanto, essas empresas 
podem prestar esses serviços desde e na 
medida em que as unidades de participação 
ou acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.

Or. en

Alteração 162
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. A presente 
directiva não deve ser aplicável à gestão de 
fundos de pensões nem aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos ou activos 
obtidos por conta própria por instituições 
de crédito e companhias de seguros ou de 
resseguros. A directiva não deve também 
aplicar-se aos fundos geridos de forma 
activa através de valores mobiliários, como 
certificados de depósito, futuros geridos ou 
obrigações indexadas. Devem ser 
abrangidos, contudo, os gestores de todos 
os organismos de investimento colectivo 
que não precisem de ser autorizados na 
qualidade de OICVM. As empresas de 

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. A presente 
directiva não deve ser aplicável à gestão de 
FIA geridos exclusivamente para as suas 
empresas-mãe ou filiais, de fundos de 
pensões nem aos gestores de investimentos 
não-colectivos como doações, fundos 
soberanos ou activos obtidos por conta 
própria por instituições de crédito e 
companhias de seguros ou de resseguros, 
nem à gestão de produtos de investimento, 
autorizados em conformidade com a 
legislação nacional e comercializados 
apenas a nível nacional no território do 
respectivo Estado-Membro, nem às 
autoridades nacionais, regionais e locais, 
nem aos instrumentos públicos de 
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investimento autorizadas ao abrigo da 
Directiva 2004/39/CE, relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, não 
terão de ser previamente autorizadas ao 
abrigo da presente directiva para poderem 
prestar serviços de investimento em relação 
aos FIA. No entanto, essas empresas 
podem prestar esses serviços desde e na 
medida em que as unidades de participação 
ou acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.

investimento, nem aos organismos e 
instituições que gerem fundos destinados 
ao financiamento dos regimes de 
segurança social e de pensão e nem aos 
regimes de participação dos 
trabalhadores. A directiva não deve 
também aplicar-se aos fundos geridos de 
forma activa através de valores 
mobiliários, como certificados de depósito, 
futuros geridos ou obrigações indexadas.
Devem ser abrangidos, contudo, os 
gestores de todos os organismos de 
investimento colectivo que não precisem 
de ser autorizados na qualidade de 
OICVM, na medida em que gerem ou 
comercializam FIA com potencial 
relevância sistémica. As empresas de 
investimento autorizadas ao abrigo da 
Directiva 2004/39/CE, relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, não 
terão de ser previamente autorizadas ao 
abrigo da presente directiva para poderem 
prestar serviços de investimento em relação 
aos FIA. No entanto, essas empresas 
podem prestar esses serviços desde e na 
medida em que as unidades de participação 
ou acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.

Or. en

Justificação

Devem promover-se determinadas derrogações limitadas de modo a evitar consequências 
involuntárias e desproporcionadas e a minimizar os danos colaterais. É sobretudo importante 
manter os produtos nacionais fora deste âmbito uma vez que os mesmos são regulamentados 
e comercializados exclusivamente a nível nacional, não apresentam potenciais riscos 
sistémicos e estão dotados de uma protecção dos consumidores adequada.
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Alteração 163
Sari Essayah

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. A presente 
directiva não deve ser aplicável à gestão de 
fundos de pensões nem aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos ou activos 
obtidos por conta própria por instituições 
de crédito e companhias de seguros ou de 
resseguros. A directiva não deve também 
aplicar-se aos fundos geridos de forma 
activa através de valores mobiliários, 
como certificados de depósito, futuros 
geridos ou obrigações indexadas. Devem 
ser abrangidos, contudo, os gestores de 
todos os organismos de investimento 
colectivo que não precisem de ser 
autorizados na qualidade de OICVM. As 
empresas de investimento autorizadas ao 
abrigo da Directiva 2004/39/CE, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros, 
não terão de ser previamente autorizadas 
ao abrigo da presente directiva para 
poderem prestar serviços de investimento 
em relação aos FIA. No entanto, essas 
empresas podem prestar esses serviços 
desde e na medida em que as unidades de 
participação ou acções possam ser 
comercializadas em conformidade com a 
presente directiva.

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, em benefício 
desses investidores. A presente directiva 
não deve ser aplicável aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos, bancos 
centrais ou activos obtidos por conta 
própria por instituições de crédito, fundos 
de pensões e companhias de seguros ou de 
resseguros. A directiva não deve também 
aplicar-se às autoridades nacionais, 
regionais e locais, aos instrumentos 
públicos de investimento, aos organismos 
e instituições que gerem fundos 
destinados ao financiamento dos regimes 
de segurança social e de pensão ou aos 
regimes de participação dos 
trabalhadores. A fim de beneficiarem das 
isenções previstas na presente directiva, 
os gestores de fundos de investimentos 
alternativos (GFIA) em causa deverão 
satisfazer os requisitos dessas isenções 
com carácter de continuidade. A presente 
directiva deve abranger, contudo, os 
gestores de todos os organismos de 
investimento colectivo que não precisem 
de ser autorizados na qualidade de 
OICVM. As empresas de investimento 
autorizadas ao abrigo da Directiva 
2004/39/CE, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros, não terão de ser 
previamente autorizadas ao abrigo da 
presente directiva para poderem prestar 
serviços de investimento em relação aos 
FIA. No entanto, essas empresas podem 
prestar esses serviços desde e na medida 
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em que as unidades de participação ou 
acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.

Or. en

Alteração 164
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. A presente 
directiva não deve ser aplicável à gestão de 
fundos de pensões nem aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos ou activos 
obtidos por conta própria por instituições 
de crédito e companhias de seguros ou de 
resseguros. A directiva não deve também 
aplicar-se aos fundos geridos de forma 
activa através de valores mobiliários, como 
certificados de depósito, futuros geridos ou 
obrigações indexadas. Devem ser 
abrangidos, contudo, os gestores de todos 
os organismos de investimento colectivo 
que não precisem de ser autorizados na 
qualidade de OICVM. As empresas de 
investimento autorizadas ao abrigo da 
Directiva 2004/39/CE, relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, não 
terão de ser previamente autorizadas ao 
abrigo da presente directiva para poderem 
prestar serviços de investimento em relação 
aos FIA. No entanto, essas empresas 
podem prestar esses serviços desde e na 
medida em que as unidades de participação 

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, em benefício 
desses investidores. A presente directiva 
não deve ser aplicável aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos, bancos 
centrais ou activos obtidos por conta 
própria por instituições de crédito, fundos 
de pensões e companhias de seguros ou de 
resseguros. A presente directiva não deve 
igualmente ser aplicável à gestão de 
organismos de investimento colectivo 
autorizados em conformidade com a 
legislação nacional e que apenas são 
comercializados nos respectivos 
Estados-Membros de origem. A directiva 
não deve também aplicar-se aos fundos 
geridos de forma activa através de valores 
mobiliários, como certificados de depósito, 
futuros geridos ou obrigações indexadas.
Devem ser abrangidos, contudo, os 
gestores de todos os organismos de 
investimento colectivo que não precisem 
de ser autorizados na qualidade de 
OICVM. As empresas de investimento 
autorizadas ao abrigo da Directiva 
2004/39/CE, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros, não terão de ser 
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ou acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.

previamente autorizadas ao abrigo da 
presente directiva para poderem 
comercializar unidades ou acções de 
participação de um FIA ou prestar
serviços de investimento em relação aos 
FIA. No entanto, essas empresas podem 
comercializar unidades ou acções de 
participação de um FIA ou prestar esses 
serviços desde e na medida em que as 
unidades de participação ou acções possam 
ser comercializadas em conformidade com 
a presente directiva. A presente directiva 
não deve ser aplicável a sociedades 
gestoras de participações industriais que 
comercializam as suas acções num 
mercado regulamentado da UE, na 
medida em que detenham acções nas suas 
filiais ou empresas associadas para efeitos 
da execução de estratégias de negócios 
industriais.

Or. en

Justificação

Managers and funds that are subject to national legislation and where the fund units/shares 
are exclusively distributed at national level should be exempted from the AIFM Directive, but 
retain the right to opt. This is in line with the principle of subsidiarity. Industrial holding 
companies are long term owners without a planned exit horizon and have an industrial 
approach to their holdings – whether as holding companies of industrial conglomerates or as 
industrial investment companies. Such companies pose limited systemic risk and, insofar as 
they are listed, are subject to existing EU Company Law, national regulation and stock 
exchange listing rules, which provides effective protection for investors. Industrial holding 
companies which are more industrial than trading oriented in their investments should 
therefore be exempted from the scope of the Directive.

Alteração 165
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
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investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. A presente 
directiva não deve ser aplicável à gestão de 
fundos de pensões nem aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos ou activos 
obtidos por conta própria por instituições 
de crédito e companhias de seguros ou de 
resseguros. A directiva não deve também 
aplicar-se aos fundos geridos de forma 
activa através de valores mobiliários, 
como certificados de depósito, futuros 
geridos ou obrigações indexadas. Devem 
ser abrangidos, contudo, os gestores de 
todos os organismos de investimento 
colectivo que não precisem de ser 
autorizados na qualidade de OICVM. As 
empresas de investimento autorizadas ao 
abrigo da Directiva 2004/39/CE, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros, 
não terão de ser previamente autorizadas 
ao abrigo da presente directiva para 
poderem prestar serviços de investimento 
em relação aos FIA. No entanto, essas 
empresas podem prestar esses serviços 
desde e na medida em que as unidades de 
participação ou acções possam ser 
comercializadas em conformidade com a 
presente directiva.

investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, em benefício 
desses investidores. A presente directiva 
não deve ser aplicável aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos, bancos 
centrais ou activos obtidos por conta 
própria por instituições de crédito, fundos 
de pensões e companhias de seguros ou de 
resseguros. Não deve igualmente ser 
aplicável à gestão de organismos de 
investimento colectivo que estejam 
autorizados em virtude da legislação 
nacional e que sejam comercializados no 
seu próprio Estado-Membro. A fim de 
beneficiarem das isenções previstas na 
presente directiva, os gestores de fundos 
de investimentos alternativos (GFIA) em 
causa deverão satisfazer os requisitos 
dessas isenções com carácter de 
continuidade. A presente directiva deve 
abranger, contudo, os gestores de todos os 
organismos de investimento colectivo que 
não precisem de ser autorizados na 
qualidade de OICVM. As empresas de 
investimento autorizadas ao abrigo da 
Directiva 2004/39/CE, relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, não 
terão de ser previamente autorizadas ao 
abrigo da presente directiva para poderem 
prestar serviços de investimento em relação 
aos FIA. No entanto, essas empresas 
podem prestar esses serviços desde e na 
medida em que as unidades de participação 
ou acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.

Or. en

Justificação

Os fundos regulamentados e distribuídos exclusivamente a nível nacional devem ser excluídos 
da aplicação da directiva relativa aos gestores de fundos de investimentos alternativos. Os 
fundos meramente nacionais e os respectivos gestores não apresentam qualquer risco 
sistémico, uma vez que estes fundos são, de uma forma geral, fortemente regulamentados e 
geridos, com frequência, em conformidade com normas que se assemelham às que regem os 
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OICVM.

Alteração 166
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. A presente 
directiva não deve ser aplicável à gestão de 
fundos de pensões nem aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos ou activos 
obtidos por conta própria por instituições 
de crédito e companhias de seguros ou de 
resseguros. A directiva não deve também 
aplicar-se aos fundos geridos de forma 
activa através de valores mobiliários, 
como certificados de depósito, futuros 
geridos ou obrigações indexadas. Devem 
ser abrangidos, contudo, os gestores de 
todos os organismos de investimento 
colectivo que não precisem de ser 
autorizados na qualidade de OICVM. As 
empresas de investimento autorizadas ao 
abrigo da Directiva 2004/39/CE, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros, 
não terão de ser previamente autorizadas 
ao abrigo da presente directiva para 
poderem prestar serviços de investimento 
em relação aos FIA. No entanto, essas 
empresas podem prestar esses serviços 
desde e na medida em que as unidades de 
participação ou acções possam ser 
comercializadas em conformidade com a 
presente directiva.

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, em benefício 
desses investidores. A presente directiva 
não deve ser aplicável aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos, bancos 
centrais ou activos obtidos por conta 
própria por instituições de crédito, fundos 
de pensões e companhias de seguros ou de 
resseguros. A presente directiva também 
não deve ser aplicável aos gestores de FIA 
cujos únicos investidores sejam a sua 
empresa-mãe, as suas filiais ou outras 
filiais da sua empresa-mãe, e se estes 
investidores não forem eles próprios FIA.
A fim de beneficiarem das isenções 
previstas na presente directiva, os gestores 
de fundos de investimentos alternativos 
(GFIA) em causa deverão satisfazer os 
requisitos dessas isenções com carácter de 
continuidade. A presente directiva deve 
abranger, contudo, os gestores de todos os 
organismos de investimento colectivo que 
não precisem de ser autorizados na 
qualidade de OICVM. As empresas de 
investimento autorizadas ao abrigo da 
Directiva 2004/39/CE, relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, não 
terão de ser previamente autorizadas ao 
abrigo da presente directiva para poderem 
prestar serviços de investimento em relação 
aos FIA. No entanto, essas empresas 
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podem prestar esses serviços desde e na 
medida em que as unidades de participação 
ou acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.

Or. en

Justificação

Em caso de gestão de investimentos provenientes do mesmo grupo justifica-se uma cláusula 
de excepção aplicável aos gestores. Apesar disso, não são criados riscos adicionais para os 
mercados financeiros, uma vez que estes fundos são frequentemente utilizados por grupos 
bancários e seguradores e estas instituições financeiras estão já totalmente preparadas para 
eventuais riscos, nos termos da legislação em matéria de supervisão. Além disso, também não 
é necessária protecção dos investidores em caso de investimento dentro do mesmo grupo. 

Alteração 167
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. A presente 
directiva não deve ser aplicável à gestão de 
fundos de pensões nem aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos ou activos 
obtidos por conta própria por instituições 
de crédito e companhias de seguros ou de 
resseguros. A directiva não deve também 
aplicar-se aos fundos geridos de forma 
activa através de valores mobiliários, 
como certificados de depósito, futuros 
geridos ou obrigações indexadas. Devem 
ser abrangidos, contudo, os gestores de 
todos os organismos de investimento 
colectivo que não precisem de ser 

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, em benefício 
desses investidores. A presente directiva 
não deve ser aplicável aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos, bancos 
centrais ou activos obtidos por conta
própria por instituições de crédito, fundos 
de pensões e companhias de seguros ou de 
resseguros. Não deve igualmente ser 
aplicável à gestão de organismos de 
investimento colectivo com um máximo de 
cinco investidores, caso estejam 
autorizados em conformidade com a 
legislação nacional e que apenas são 
comercializados nos respectivos 
Estados-Membros de origem. A fim de 
beneficiarem das isenções previstas na 
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autorizados na qualidade de OICVM. As 
empresas de investimento autorizadas ao 
abrigo da Directiva 2004/39/CE, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros, 
não terão de ser previamente autorizadas 
ao abrigo da presente directiva para 
poderem prestar serviços de investimento 
em relação aos FIA. No entanto, essas 
empresas podem prestar esses serviços 
desde e na medida em que as unidades de 
participação ou acções possam ser 
comercializadas em conformidade com a 
presente directiva.

presente directiva, os gestores de fundos 
de investimentos alternativos (GFIA) em 
causa deverão satisfazer os requisitos 
dessas isenções com carácter de 
continuidade. A presente directiva deve 
abranger, contudo, os gestores de todos os 
organismos de investimento colectivo que 
não precisem de ser autorizados na 
qualidade de OICVM. As empresas de 
investimento autorizadas ao abrigo da 
Directiva 2004/39/CE, relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, não 
terão de ser previamente autorizadas ao 
abrigo da presente directiva para poderem 
prestar serviços de investimento em relação 
aos FIA. No entanto, essas empresas 
podem prestar esses serviços desde e na 
medida em que as unidades de participação 
ou acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.

Or. en

Justificação

Os fundos com um número limitado de investidores permitem estabelecer disposições 
contratuais individuais. Os gestores de fundos de investimento alternativos (GFIA) que gerem 
fundos com um máximo de cinco investidores e apenas os distribuem a nível nacional devem, 
por conseguinte, ser excluídos da aplicação da directiva relativa aos GFIA, caso estejam 
sujeitos a uma regulamentação nacional eficaz. 

Alteração 168
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
abranger a gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica ou discricionária de 
investimento, em benefício desses 
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benefício desses investidores. A presente 
directiva não deve ser aplicável à gestão 
de fundos de pensões nem aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos ou activos 
obtidos por conta própria por instituições 
de crédito e companhias de seguros ou de 
resseguros. A directiva não deve também 
aplicar-se aos fundos geridos de forma 
activa através de valores mobiliários, como 
certificados de depósito, futuros geridos ou 
obrigações indexadas. Devem ser 
abrangidos, contudo, os gestores de todos 
os organismos de investimento colectivo 
que não precisem de ser autorizados na 
qualidade de OICVM. As empresas de 
investimento autorizadas ao abrigo da 
Directiva 2004/39/CE, relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, não 
terão de ser previamente autorizadas ao 
abrigo da presente directiva para poderem 
prestar serviços de investimento em relação 
aos FIA. No entanto, essas empresas 
podem prestar esses serviços desde e na 
medida em que as unidades de participação 
ou acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.

investidores. A presente directiva deve 
também ser aplicável aos fundos de 
investidor único e às contas geridas com 
efeito de alavanca, de forma a preservar a 
igualdade de condições entre tipos de 
veículos de investimento semelhantes.
Não se deve aplicar às entidades de 
interesse público. A directiva não deve 
também aplicar-se aos fundos geridos de 
forma activa através de valores 
mobiliários, como certificados de depósito, 
futuros geridos ou obrigações indexadas. A 
presente directiva também não deve ser 
aplicável a sociedades gestoras de 
participações na medida em que 
detenham acções nas suas filiais, dado 
que estas sociedades não se encontram 
estabelecidas tendo como objectivo 
principal gerar rendimentos para os seus 
investidores por meio, em particular, de 
alienação das suas filiais num prazo 
previsto, mas com vista à execução de 
estratégias de negócios através das suas 
filiais. Devem ser abrangidos, contudo, os 
gestores de todos os organismos de 
investimento colectivo que não precisem 
de ser autorizados na qualidade de 
OICVM. As empresas de investimento 
autorizadas ao abrigo da Directiva 
2004/39/CE, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros, não terão de ser 
previamente autorizadas ao abrigo da 
presente directiva para poderem prestar 
serviços de investimento em relação aos 
FIA. No entanto, essas empresas podem 
prestar esses serviços desde e na medida 
em que as unidades de participação ou 
acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.

Or. en

Justificação

The definition must be amended as funds may concentrate their risks. A reference to “risk 
spreading” is therefore wrong. Funds operating on the basis of a discretionary investment 
policy must also be covered. The directive should cover all types of similar investment 
vehicles, including single investor funds and leveraged managed accounts (i.e. investment 
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accounts that are managed by a third party who has the authority to do transactions without 
prior approval from the holder and in respect of which leverage is used in connection with 
such transactions). Holding companies are not meant to be covered by the directive.

Alteração 169
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. A presente 
directiva não deve ser aplicável à gestão de 
fundos de pensões nem aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos ou activos 
obtidos por conta própria por instituições 
de crédito e companhias de seguros ou de 
resseguros. A directiva não deve também 
aplicar-se aos fundos geridos de forma 
activa através de valores mobiliários, como 
certificados de depósito, futuros geridos ou 
obrigações indexadas. Devem ser 
abrangidos, contudo, os gestores de todos 
os organismos de investimento colectivo 
que não precisem de ser autorizados na 
qualidade de OICVM. As empresas de 
investimento autorizadas ao abrigo da 
Directiva 2004/39/CE, relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, não 
terão de ser previamente autorizadas ao 
abrigo da presente directiva para poderem 
prestar serviços de investimento em relação 
aos FIA. No entanto, essas empresas 
podem prestar esses serviços desde e na 
medida em que as unidades de participação 
ou acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. A presente 
directiva não deve ser aplicável à gestão de 
fundos de pensões nem aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos ou activos 
obtidos por conta própria por instituições 
de crédito e companhias de seguros ou de 
resseguros. A directiva não deve também 
aplicar-se aos fundos geridos de forma 
activa através de valores mobiliários, como 
certificados de depósito, futuros geridos ou 
obrigações indexadas. Para evitar 
sobreposições entre as diferentes 
regulamentações, o âmbito da presente 
directiva não se deve aplicar aos 
organismos de investimento colectivo de 
tipo fechado cotados num mercado 
regulamentado e sujeitos a uma 
regulamentação nesta matéria ao abrigo 
da Directiva 2001/34/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 28 de Maio de 
2001, relativa à admissão de valores 
mobiliários à cotação oficial de uma bolsa 
de valores e à informação a publicar 
sobre esses valores1, da Directiva 
2004/109/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de Dezembro de 2004, 
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relativa à harmonização dos requisitos de 
transparência no que se refere às 
informações respeitantes aos emitentes 
cujos valores mobiliários estão admitidos 
à negociação num mercado 
regulamentado2 e da Directiva 
2003/71/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 4 de Novembro de 2003, 
relativa ao prospecto a publicar em caso 
de oferta pública de valores mobiliários 
ou da sua admissão à negociação3. A
Comissão deve, assim que possível, o mais 
tardar até à data de entrada em vigor da 
presente directiva, rever as referidas 
directivas com o objectivo de definir uma 
abordagem harmonizada e, se necessário, 
apresentar propostas legislativas para 
assegurar uma regulamentação 
equivalente A presente directiva deve 
abranger os gestores de todos os 
organismos de investimento colectivo que 
não precisem de ser autorizados na 
qualidade de OICVM. As empresas de 
investimento autorizadas ao abrigo da 
Directiva 2004/39/CE, relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, não 
terão de ser previamente autorizadas ao 
abrigo da presente directiva para poderem 
prestar serviços de investimento em relação 
aos FIA. No entanto, essas empresas 
podem prestar esses serviços desde e na 
medida em que as unidades de participação 
ou acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.
1 JO L 184 de 06.07.01, p. 1.
2 JO L 390 de 31.12.04, p. 30.
3 JO L 345 de 31.12.03, p. 64.

Or. en

Justificação

Os organismos de investimento colectivo de tipo fechado cotados num mercado 
regulamentado devem ser excluídos da aplicação da presente directiva, visto estarem sujeitos 
aos requisitos das Directivas relativas ao Prospecto e à Transparência. No entanto, para 
assegurar uma igualdade de condições, a Comissão deve proceder à revisão das directivas 
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referidas e efectuar as alterações adequadas à luz da presente directiva.

Alteração 170
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. A presente 
directiva não deve ser aplicável à gestão de 
fundos de pensões nem aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos ou activos 
obtidos por conta própria por instituições 
de crédito e companhias de seguros ou de 
resseguros. A directiva não deve também 
aplicar-se aos fundos geridos de forma 
activa através de valores mobiliários, como 
certificados de depósito, futuros geridos ou 
obrigações indexadas. Devem ser 
abrangidos, contudo, os gestores de todos 
os organismos de investimento colectivo 
que não precisem de ser autorizados na
qualidade de OICVM. As empresas de 
investimento autorizadas ao abrigo da 
Directiva 2004/39/CE, relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, não 
terão de ser previamente autorizadas ao 
abrigo da presente directiva para poderem 
prestar serviços de investimento em relação 
aos FIA. No entanto, essas empresas 
podem prestar esses serviços desde e na 
medida em que as unidades de participação 
ou acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. Devem ser 
abrangidos os gestores de todos esses 
organismos de investimento colectivo que 
não precisem de ser autorizados na 
qualidade de OICVM. A presente directiva 
não deve ser aplicável à gestão de fundos 
de pensões nem aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos ou activos 
obtidos por conta própria por instituições 
de crédito e companhias de seguros ou de 
resseguros. A directiva não deve também 
aplicar-se aos fundos geridos de forma 
activa através de valores mobiliários, como 
certificados de depósito, futuros geridos ou 
obrigações indexadas. De igual modo, 
para os efeitos da presente directiva, uma 
empresa que actue principalmente na 
qualidade de entidade detentora de um 
grupo de filiais e que detenha 
participações estratégicas em empresas, 
com o objectivo principal de uma 
participação a longo prazo e não de gerar 
rendimentos por meio de alienação num 
prazo previsto, não deve ser considerada 
um organismo de investimento colectivo.
As empresas de investimento autorizadas 
ao abrigo da Directiva 2004/39/CE, 
relativa aos mercados de instrumentos 
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financeiros, não terão de ser previamente 
autorizadas ao abrigo da presente directiva 
para poderem prestar serviços de 
investimento em relação aos FIA. No 
entanto, essas empresas podem prestar 
esses serviços desde e na medida em que as 
unidades de participação ou acções possam 
ser comercializadas em conformidade com 
a presente directiva.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que a referência a "organismos de investimento colectivo", quando se afirma 
que os gestores de todos os organismos de investimento colectivo que não estão na qualidade 
de OICVM se incluem no âmbito da Directiva, diz respeito, não a um grupo mais alargado de 
organismos de investimento colectivo, mas aos organismos de investimento colectivo que 
reúnem capital junto de investidores com o objectivo de o investirem de acordo com uma 
política específica de investimento, no respeito do princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores.

Alteração 171
Othmar Karas

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. A presente 
directiva não deve ser aplicável à gestão de 
fundos de pensões nem aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos ou activos 
obtidos por conta própria por instituições 
de crédito e companhias de seguros ou de 
resseguros. A directiva não deve também
aplicar-se aos fundos geridos de forma 

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, em benefício 
desses investidores. A presente directiva 
não deve ser aplicável aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos, bancos 
centrais ou activos obtidos directa ou 
indirectamente por conta própria por 
instituições de crédito, instituições de 
realização de planos de pensões e 
companhias de seguros ou de resseguros.
Não deve igualmente ser aplicável à 
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activa através de valores mobiliários, como 
certificados de depósito, futuros geridos ou 
obrigações indexadas. Devem ser 
abrangidos, contudo, os gestores de todos 
os organismos de investimento colectivo 
que não precisem de ser autorizados na 
qualidade de OICVM. As empresas de 
investimento autorizadas ao abrigo da 
Directiva 2004/39/CE, relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, não 
terão de ser previamente autorizadas ao 
abrigo da presente directiva para poderem 
prestar serviços de investimento em relação 
aos FIA. No entanto, essas empresas 
podem prestar esses serviços desde e na 
medida em que as unidades de participação 
ou acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.

gestão de organismos de investimento 
colectivo autorizados em conformidade 
com a legislação nacional e que apenas 
são comercializados nos respectivos 
Estados-Membros de origem. A directiva 
deve, no entanto, aplicar-se aos fundos 
geridos de forma activa através de valores 
mobiliários, como certificados de depósito, 
futuros geridos ou obrigações indexadas.
Devem ser igualmente abrangidos os 
gestores de todos os organismos de 
investimento colectivo que não precisem 
de ser autorizados na qualidade de 
OICVM. As empresas de investimento 
autorizadas ao abrigo da Directiva 
2004/39/CE, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros, não terão de ser 
previamente autorizadas ao abrigo da 
presente directiva para poderem prestar 
serviços de investimento em relação aos 
FIA. No entanto, essas empresas podem 
prestar esses serviços desde e na medida 
em que as unidades de participação ou 
acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.

Or. en

Justificação

Os gestores de activos obtidos por conta própria por instituições de realização de planos de 
pensões profissionais devem ser tratados da mesma forma que os gestores de activos obtidos 
por conta própria por empresas de seguros. Os fundos regulamentados e distribuídos 
exclusivamente a nível nacional devem ser excluídos da aplicação da directiva relativa aos 
gestores de fundos de investimentos alternativos, na medida em que os fundos e os gestores 
nacionais em si não apresentam risco sistémico e uma vez que estes fundos são, de uma 
forma geral, fortemente regulamentados, muitas vezes com normas semelhantes às que regem 
os OICVM. As isenções não são viáveis para os instrumentos de financiamento que não 
respeitam o princípio da repartição dos riscos, bem como para os fundos geridos de forma 
activa através de valores mobiliários.
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Alteração 172
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. A presente 
directiva não deve ser aplicável à gestão de 
fundos de pensões nem aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos ou activos 
obtidos por conta própria por instituições 
de crédito e companhias de seguros ou de 
resseguros. A directiva não deve também 
aplicar-se aos fundos geridos de forma 
activa através de valores mobiliários, como 
certificados de depósito, futuros geridos ou 
obrigações indexadas. Devem ser 
abrangidos, contudo, os gestores de todos 
os organismos de investimento colectivo 
que não precisem de ser autorizados na 
qualidade de OICVM. As empresas de 
investimento autorizadas ao abrigo da 
Directiva 2004/39/CE, relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, não 
terão de ser previamente autorizadas ao 
abrigo da presente directiva para poderem 
prestar serviços de investimento em relação 
aos FIA. No entanto, essas empresas 
podem prestar esses serviços desde e na 
medida em que as unidades de participação 
ou acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. A presente 
directiva não deve ser aplicável à gestão de 
fundos de pensões nem aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos ou activos 
obtidos por conta própria por instituições 
de crédito e companhias de seguros ou de 
resseguros. A directiva não deve também 
aplicar-se aos fundos geridos de forma 
activa através de valores mobiliários, como 
certificados de depósito, futuros geridos ou 
obrigações indexadas. Devem ser 
abrangidos, contudo, os gestores de todos 
os organismos de investimento colectivo 
que não precisem de ser autorizados na 
qualidade de OICVM. As empresas de 
investimento autorizadas ao abrigo da 
Directiva 2004/39/CE, relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, não 
terão de ser previamente autorizadas ao 
abrigo da presente directiva para poderem 
prestar serviços de investimento em relação 
aos FIA. No entanto, essas empresas 
podem prestar esses serviços desde e na 
medida em que as unidades de participação 
ou acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva. A 
presente directiva não deve ser aplicável a 
sociedades gestoras de participações 
industriais que comercializam as suas 
acções num mercado regulamentado da 
UE na medida em que detenham acções 
nas suas filiais ou empresas associadas 
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em relação às quais exercem controlo 
para efeitos da execução de estratégias de 
negócios industriais.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação deve ser limitado aos GFIA que apresentam um risco sistémico, sob 
pena de se tornar difícil levar a cabo a supervisão prevista.  As sociedades industriais 
gestoras de participações são proprietários a longo prazo sem um prazo de saída definido e 
que adoptam uma abordagem industrial relativamente às suas participações. Estas empresas 
não representam qualquer risco sistémico e, assim que são registadas, sujeitam-se ao direito 
das sociedades da UE, à legislação nacional em vigor e às regras que regulamentam a 
cotação de uma bolsa de valores, permitindo assegurar uma protecção eficaz dos 
investidores. Cumpre, por conseguinte, isentá-las.

Alteração 173
Kay Swinburne

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. A presente 
directiva não deve ser aplicável à gestão de 
fundos de pensões nem aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos ou activos 
obtidos por conta própria por instituições 
de crédito e companhias de seguros ou de 
resseguros. A directiva não deve também 
aplicar-se aos fundos geridos de forma 
activa através de valores mobiliários, como 
certificados de depósito, futuros geridos ou 
obrigações indexadas. Devem ser 
abrangidos, contudo, os gestores de todos 
os organismos de investimento colectivo 

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. A presente 
directiva não deve ser aplicável à gestão de 
fundos de pensões nem aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos, fundos de 
investimento públicos nacionais, 
regionais e locais ou activos obtidos por 
conta própria por instituições de crédito e 
companhias de seguros ou de resseguros. A 
directiva não deve também aplicar-se aos 
fundos geridos de forma activa através de 
valores mobiliários, como certificados de 
depósito, futuros geridos ou obrigações 
indexadas. Devem ser abrangidos, contudo, 
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que não precisem de ser autorizados na 
qualidade de OICVM. As empresas de 
investimento autorizadas ao abrigo da 
Directiva 2004/39/CE, relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, não 
terão de ser previamente autorizadas ao 
abrigo da presente directiva para poderem 
prestar serviços de investimento em relação 
aos FIA. No entanto, essas empresas 
podem prestar esses serviços desde e na 
medida em que as unidades de participação 
ou acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.

os gestores de todos os organismos de 
investimento colectivo que não precisem 
de ser autorizados na qualidade de 
OICVM. As empresas de investimento 
autorizadas ao abrigo da Directiva 
2004/39/CE, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros, não terão de ser 
previamente autorizadas ao abrigo da 
presente directiva para poderem prestar 
serviços de investimento em relação aos 
FIA. No entanto, essas empresas podem 
prestar esses serviços desde e na medida 
em que as unidades de participação ou 
acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.

Or. en

Justificação

Os fundos de investimento administrados por entidades públicas como a sociedade Finance 
Wales, que gere os fundos estruturais da UE recorrendo ao efeito de alavanca dos 
investimentos privados, não devem ser incluídos no âmbito da aplicação da directiva.

Alteração 174
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. A presente 
directiva não deve ser aplicável à gestão de 
fundos de pensões nem aos gestores de
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos ou activos 
obtidos por conta própria por instituições 
de crédito e companhias de seguros ou de 

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado aos organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, em benefício 
desses investidores. A presente directiva 
não deve ser aplicável aos investimentos 
não-colectivos como doações, fundos 
soberanos ou activos obtidos por conta 
própria por instituições de crédito,
companhias de seguros ou de resseguros e 
fundos de pensões. A directiva não deve 
também aplicar-se aos fundos geridos de 
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resseguros. A directiva não deve também 
aplicar-se aos fundos geridos de forma 
activa através de valores mobiliários, como 
certificados de depósito, futuros geridos ou 
obrigações indexadas. Devem ser 
abrangidos, contudo, os gestores de todos 
os organismos de investimento colectivo 
que não precisem de ser autorizados na 
qualidade de OICVM. As empresas de 
investimento autorizadas ao abrigo da 
Directiva 2004/39/CE, relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, não 
terão de ser previamente autorizadas ao 
abrigo da presente directiva para poderem 
prestar serviços de investimento em relação 
aos FIA. No entanto, essas empresas 
podem prestar esses serviços desde e na 
medida em que as unidades de participação 
ou acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.

forma activa através de valores 
mobiliários, como certificados de depósito, 
futuros geridos ou obrigações indexadas.
Devem ser abrangidos, contudo, todos os 
organismos de investimento colectivo que 
não precisem de ser autorizados na 
qualidade de OICVM. As empresas de 
investimento autorizadas ao abrigo da 
Directiva 2004/39/CE, relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, não 
terão de ser previamente autorizadas ao 
abrigo da presente directiva para poderem 
prestar serviços de investimento em relação 
aos FIA. No entanto, essas empresas 
podem prestar esses serviços desde e na 
medida em que as unidades de participação 
ou acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.

Or. en

Justificação

A directiva deve englobar tanto os fundos (FIA) como os gestores (GFIA).

Alteração 175
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A presente directiva não deve ser 
aplicável aos gestores de investimentos 
não-colectivos, como doações e fundos 
soberanos, à gestão de carteiras de 
investimento, em conformidade com os 
mandatos dados pelos investidores numa 
base discricionária, cliente a cliente, nem 
a qualquer outra forma de gestão 
individual de carteiras.  A presente 
directiva também não deve ser aplicável 
aos gestores de FIA cujos únicos 
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investidores sejam os próprios gestores ou 
a sua empresa-mãe, as suas filiais ou 
outras filiais da sua empresa-mãe, e se 
estes investidores não forem eles próprios 
FIA. A presente directiva também não 
deve ser aplicável a sociedades gestoras de 
participações na medida em que 
detenham acções nas suas filiais, dado 
que estas sociedades não se encontram 
estabelecidas tendo como objectivo 
principal gerar rendimentos para os seus 
investidores por meio, em particular, de 
alienação das suas filiais num prazo 
previsto, mas com vista à execução de 
estratégias de negócios através das suas 
filiais. A presente directiva também não 
deve ser aplicável à gestão de fundos de 
pensões, às instituições supranacionais, 
aos bancos centrais nacionais, às 
autoridades nacionais, regionais e locais e 
aos organismos e instituições que gerem 
fundos destinados ao financiamento dos 
regimes de segurança social e de pensão, 
nem aos regimes de participação dos 
trabalhadores ou aos instrumentos de 
titularização.  

Or. en

Justificação

Ver considerando 5-B da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de 
Dezembro de 2009.

Alteração 176
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A A presente directiva não se deve 
aplicar às empresas de investimento que 
prestam serviços de gestão da carteira 
autorizadas nos termos da Directiva 
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2004/39/CE, aos fundos de pensões e a 
outros serviços de assistência social 
regulados pela Directiva 2004/41/CE, às 
sociedades especializadas na gestão de 
activos e/ou na gestão de serviços, ou aos 
organismos de investimento colectivo 
regulados pela Directiva 2009/65/CE. Na 
prática, e por razões de relação 
custo/eficiência, as empresas de 
investimento que gerem carteiras nos 
termos da Directiva 2004/39/CE, as 
sociedades de gestão de activos de pensões 
e/ou de gestão de serviços, bem como os 
gestores dos OICVM (e, em tempo 
oportuno, os GFIA) devem poder dispor 
de capacidade administrativa ou 
funcional para agrupar investimentos no 
âmbito dos respectivos mandatos.  À luz 
dos seus objectivos, a presente directiva 
não deve ser aplicável a essas estruturas 
internas de agrupamento.

Or. en

Justificação

These structures described above  are not commercial propositions to attract assets for 
collective investments ignoring the individual qualities and requirements of clients, nor are 
they marketed or even available for investment outside the scope of the overarching 
individual mandates, which are already regulated themselves under various European 
directives. The principal of risk-spreading as such does not apply to these structures. These 
structures are directly or indirectly (through one or more subsidiary companies) managed 
and controlled by the investment firm, the pension [asset] manager and/or service 
administration company, or UCITS manager and used by it in its own discretion. Therefore, 
this Directive should also not apply to those structures. For the avoidance of doubt, pension 
[asset] management and/or service administration companies and asset pooling as described, 
do not fall within the definition of AIF, AIFM or depositary.
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Alteração 177
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) As empresas de investimento 
autorizadas nos termos da Directiva 
2004/39/CE e as instituições de crédito 
autorizadas nos termos da Directiva 
2006/48/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 14 de Junho de 2006, 
relativa ao acesso à actividade das 
instituições de crédito e ao seu exercício 
(reformulada) estão isentas do requisito 
de autorização previsto pela presente 
directiva para prestação de serviços de 
investimento, como a gestão de carteiras 
em matéria de FIA.

Or. en

Justificação

Ver considerando 5-C da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de 
Dezembro de 2009.

Alteração 178
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A presente directiva não deve 
impedir que os investidores coloquem nos 
mercados de capitais acções ou unidades 
de participação que detenham num FIA, 
nem colocar-lhes restrições a este nível.
Esses investidores, ou os seus 
intermediários, podem oferecer ou colocar 
as referidas acções ou unidades de 
participação em questão num Estado-
Membro, em conformidade com a 
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legislação nacional do mesmo. Contudo, 
se a oferta ou a colocação for da 
iniciativa do GFIA que gere o FIA em 
causa, essa oferta ou colocação será 
considerada comercialização.

Or. en

Justificação

A directiva em apreciação não restringe a comercialização de acções ou unidades de 
participação num mercado secundário, desde que as suas disposições não sejam 
contornadas.

Alteração 179
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) As entidades de interesse público, 
que angariam ou detêm fundos públicos, 
como instituições de crédito, fundos de 
pensões, companhias de seguros ou de 
resseguros que detêm activos por sua 
própria conta, devem ser sujeitas aos seus 
regimes específicos e o seu investimento 
em fundos deve ser regulamentado à luz 
das características específicas de cada 
categoria e do tipo de fundos. Para o 
efeito, a Comissão deve rever a Directiva 
2006/48/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 14 de Junho de 2006, 
relativa ao acesso à actividade das 
instituições de crédito e ao seu exercício 
(reformulação), a Directiva 2003/41/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
3 de Junho de 2003, relativa às 
actividades e à supervisão das instituições 
de realização de planos de pensões 
profissionais1, a Directiva 73/239/CEE, de 
24 de Julho de 1973, relativa à 
coordenação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
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respeitantes ao acesso à actividade de 
seguro directo não vida e ao seu 
exercício2, a Directiva 2002/83/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de Novembro de 2002, relativa aos 
seguros de vida3 e a Directiva 2005/68/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de Novembro de 2005, relativa ao 
resseguro e que altera as Directivas 
73/239/CEE e 92/49/CEE do Conselho, 
assim como as Directivas 98/78/CE e 
2002/83/CE4, a fim de garantir o respeito 
dos seguintes princípios: imposição às 
entidades de interesse público, no âmbito 
dos seus investimentos, de requisitos de 
diligência semelhantes aos aplicáveis aos 
GFIA e criação de um quadro apropriado 
para esses investimentos (em particular, 
sob a forma de requisitos de capital e 
reservas de capital).
1 JO L 235 de 23.9.2003, p. 10.
2 JO L 228 de 16.8.1973, p. 3.
3 JO L 345 de 19.12.2002, p. 1.
4 JO L 323 de 9.12.2005, p. 1.

Or. en

Alteração 180
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A presente directiva deve prever um 
único GFIA para cada FIA gerido no 
âmbito da presente directiva, o qual deve 
ser responsável pelo cumprimento dos 
requisitos nesta estabelecidos. O FIA pode 
ser gerido externa ou internamente, 
consoante a sua forma jurídica. Deve-se 
considerar que um FIA é gerido 
internamente quando as funções de 
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gestão são desempenhadas pelo órgão de 
direcção ou por qualquer outra instância 
interna do FIA. Se a forma jurídica do 
FIA permitir a gestão interna e se o órgão 
de direcção do FIA decidir não nomear 
um GFIA externo, o FIA e o GFIA são 
idênticos. Neste caso, o FIA é igualmente 
um GFIA, pelo que deve cumprir todos os 
requisitos impostos a um GFIA ao abrigo 
da presente directiva e ser autorizado 
enquanto tal. Um GFIA que seja um FIA 
gerido internamente não deve, contudo, 
ser autorizado enquanto gestor externo de 
outro ou vários outros FIA. Deve-se 
considerar que um FIA é gerido 
externamente quando uma pessoa 
colectiva tiver sido nomeada gestor pelo 
FIA ou por conta do FIA (o GFIA 
nomeado), sendo esta, em virtude da 
referida nomeação, responsável pela 
gestão da carteira do FIA. Tanto num 
caso como noutro, só um FIA gerido 
internamente ou um GFIA externo devem 
poder delegar as funções de gestão da 
carteira ou de gestão dos riscos noutras 
entidades, em conformidade com o artigo 
18.º. Quando tiver sido nomeado um 
GFIA externo para desempenhar as 
funções de gestão em relação a um 
determinado FIA, não se deve considerar 
que este presta serviços de gestão de 
carteiras, na acepção do ponto 9 do n.º 1 
do artigo 4.º da Directiva 2004/39/CE 
relativa aos mercados de instrumentos 
financeiros, que altera as Directivas 
85/611/CEE e 93/6/CEE do Conselho e a 
Directiva 2000/12/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e que revoga a 
Directiva 93/22/CEE do Conselho, mas 
que desempenha a função de gestão 
colectiva de carteiras, em conformidade 
com a presente directiva.

Or. en

Justificação

Ver o considerando 5-A da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de 
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Dezembro de 2009.

Alteração 181
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A presente directiva deve prever um 
único GFIA para cada FIA gerido no 
âmbito da directiva, o qual deve ser 
responsável pelo cumprimento dos 
requisitos nesta estabelecidos.

Or. en

Justificação

Só deve ser autorizado um GFIA por FIA com base na directiva em apreciação.

Alteração 182
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A presente directiva deve prever um 
único GFIA para cada FIA gerido no 
âmbito da directiva, o qual deve ser 
responsável pelo cumprimento dos 
requisitos nesta estabelecidos.

Or. en

Justificação

Só deve ser autorizado um GFIA por FIA com base na directiva em apreciação.
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Alteração 183
Hans-Peter Martin

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de evitar a imposição de 
requisitos excessivos ou 
desproporcionados, a presente directiva 
prevê a isenção dos GFIA quando o valor 
agregado dos FIA por si geridos for 
inferior ao limiar de 100 milhões de 
euros. Não é previsível que as actividades 
desses GFIA venham a ter consequências 
significativas para a estabilidade 
financeira ou para a eficiência dos 
mercados. Em relação aos GFIA que só 
gerem FIA que não recorrem ao efeito de 
alavanca e não concedem aos investidores 
direitos de reembolso durante um período 
de 5 anos, aplica-se um limiar específico 
de 500 milhões de euros. Este limiar 
específico é justificado pela baixa 
probabilidade de que os gestores de 
fundos que não recorrem ao efeito de 
alavanca, especializados em investimentos 
a longo prazo, venham a estar na origem 
de riscos sistémicos. Por outro lado, o 
bloqueio de cinco anos imposto aos 
investidores elimina os riscos de liquidez.
Os GFIA que fiquem isentos da presente 
directiva continuarão a ser abrangidos 
por qualquer legislação nacional 
pertinente. mas deverão, contudo, dispor 
da possibilidade de serem tratados como 
GFIA ao abrigo do procedimento de 
adesão voluntária (opt-in) previsto pela 
presente directiva.

Suprimido

Or. de



PE439.111v02-00 46/163 AM\804881PT.doc

PT

Alteração 184
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de evitar a imposição de 
requisitos excessivos ou 
desproporcionados, a presente directiva 
prevê a isenção dos GFIA quando o valor 
agregado dos FIA por si geridos for 
inferior ao limiar de 100 milhões de 
euros. Não é previsível que as actividades 
desses GFIA venham a ter consequências 
significativas para a estabilidade 
financeira ou para a eficiência dos 
mercados. Em relação aos GFIA que só 
gerem FIA que não recorrem ao efeito de 
alavanca e não concedem aos investidores 
direitos de reembolso durante um período 
de 5 anos, aplica-se um limiar específico 
de 500 milhões de euros. Este limiar 
específico é justificado pela baixa 
probabilidade de que os gestores de 
fundos que não recorrem ao efeito de 
alavanca, especializados em investimentos 
a longo prazo, venham a estar na origem 
de riscos sistémicos. Por outro lado, o 
bloqueio de cinco anos imposto aos 
investidores elimina os riscos de liquidez.
Os GFIA que fiquem isentos da presente 
directiva continuarão a ser abrangidos 
por qualquer legislação nacional 
pertinente. mas deverão, contudo, dispor 
da possibilidade de serem tratados como 
GFIA ao abrigo do procedimento de 
adesão voluntária (opt-in) previsto pela 
presente directiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

Convém que todos os FIA e GFIA sejam cobertos para que não haja lacunas no mercado.
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Alteração 185
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de evitar a imposição de 
requisitos excessivos ou 
desproporcionados, a presente directiva 
prevê a isenção dos GFIA quando o valor 
agregado dos FIA por si geridos for 
inferior ao limiar de 100 milhões de 
euros. Não é previsível que as actividades 
desses GFIA venham a ter consequências 
significativas para a estabilidade 
financeira ou para a eficiência dos 
mercados. Em relação aos GFIA que só 
gerem FIA que não recorrem ao efeito de 
alavanca e não concedem aos investidores 
direitos de reembolso durante um período 
de 5 anos, aplica-se um limiar específico 
de 500 milhões de euros. Este limiar 
específico é justificado pela baixa 
probabilidade de que os gestores de 
fundos que não recorrem ao efeito de 
alavanca, especializados em investimentos 
a longo prazo, venham a estar na origem 
de riscos sistémicos. Por outro lado, o 
bloqueio de cinco anos imposto aos 
investidores elimina os riscos de liquidez.
Os GFIA que fiquem isentos da presente 
directiva continuarão a ser abrangidos 
por qualquer legislação nacional 
pertinente. mas deverão, contudo, dispor 
da possibilidade de serem tratados como 
GFIA ao abrigo do procedimento de 
adesão voluntária (opt-in) previsto pela 
presente directiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

A directiva deve ser aplicável a todos os GFIA, sem excepções baseadas no volume dos 
activos geridos. Caso contrário, os gestores serão fortemente incentivados a criarem fundos 
pouco abaixo do limite e a encontrarem formas de delegarem tanto quanto possível todas as 
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suas funções em prestadores de serviços externos e em "consultores". Tal comprometeria o 
objectivo da directiva, que consiste em cobrir todos os intervenientes do sector financeiro. 

Alteração 186
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de evitar a imposição de 
requisitos excessivos ou 
desproporcionados, a presente directiva 
prevê a isenção dos GFIA quando o valor 
agregado dos FIA por si geridos for 
inferior ao limiar de 100 milhões de euros.
Não é previsível que as actividades desses 
GFIA venham a ter consequências 
significativas para a estabilidade financeira 
ou para a eficiência dos mercados. Em 
relação aos GFIA que só gerem FIA que 
não recorrem ao efeito de alavanca e não 
concedem aos investidores direitos de 
reembolso durante um período de 5 anos, 
aplica-se um limiar específico de 500 
milhões de euros. Este limiar específico é 
justificado pela baixa probabilidade de que 
os gestores de fundos que não recorrem ao 
efeito de alavanca, especializados em 
investimentos a longo prazo, venham a 
estar na origem de riscos sistémicos. Por 
outro lado, o bloqueio de cinco anos 
imposto aos investidores elimina os riscos 
de liquidez. Os GFIA que fiquem isentos 
da presente directiva continuarão a ser 
abrangidos por qualquer legislação 
nacional pertinente. mas deverão, 
contudo, dispor da possibilidade de serem 
tratados como GFIA ao abrigo do 
procedimento de adesão voluntária (opt-
in) previsto pela presente directiva.

(6) A fim de evitar a imposição de 
requisitos excessivos ou 
desproporcionados, a presente directiva 
prevê um regime mais moderado para os 
GFIA sem importância sistémica quando o 
valor agregado dos FIA por si geridos for 
inferior ao limiar de 250 milhões de euros.
Não é previsível que as actividades desses 
GFIA venham a ter consequências 
significativas para a estabilidade financeira 
ou para a eficiência dos mercados. Em 
relação aos GFIA que só gerem FIA que 
não recorrem ao efeito de alavanca e não 
concedem aos investidores direitos de 
reembolso durante um período de 5 anos, 
aplica-se um limiar específico de 500 
milhões de euros. Este limiar específico é 
justificado pela baixa probabilidade de que 
os gestores de fundos que não recorrem ao 
efeito de alavanca, especializados em 
investimentos a longo prazo, venham a 
estar na origem de riscos sistémicos. Por 
outro lado, o bloqueio de cinco anos 
imposto aos investidores elimina os riscos 
de liquidez. Os GFIA que fiquem sujeitos 
ao regime mais moderado procederão ao 
seu registo junto das autoridades 
competentes e respeitarão os requisitos de 
transparência previstos na presente 
directiva. Deverão, contudo, dispor da 
possibilidade de serem tratados como 
GFIA ao abrigo do procedimento de 
adesão voluntária (opt-in) previsto pela 
presente directiva.
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Or. en

Justificação

O principal objectivo da presente directiva consiste em enquadrar o risco sistémico. A fim de 
minimizar os danos colaterais da abordagem do "modelo único", os pequenos GFIA 
deveriam proceder apenas ao registo e respeitar as obrigações de transparência previstas 
nos artigos 19.º a 21.º.

Alteração 187
Sari Essayah

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de evitar a imposição de 
requisitos excessivos ou 
desproporcionados, a presente directiva 
prevê a isenção dos GFIA quando o valor 
agregado dos FIA por si geridos for 
inferior ao limiar de 100 milhões de euros.
Não é previsível que as actividades desses 
GFIA venham a ter consequências 
significativas para a estabilidade financeira 
ou para a eficiência dos mercados. Em 
relação aos GFIA que só gerem FIA que 
não recorrem ao efeito de alavanca e não 
concedem aos investidores direitos de 
reembolso durante um período de 5 anos, 
aplica-se um limiar específico de 500 
milhões de euros. Este limiar específico é 
justificado pela baixa probabilidade de que 
os gestores de fundos que não recorrem ao 
efeito de alavanca, especializados em 
investimentos a longo prazo, venham a 
estar na origem de riscos sistémicos. Por 
outro lado, o bloqueio de cinco anos 
imposto aos investidores elimina os riscos 
de liquidez. Os GFIA que fiquem isentos 
da presente directiva continuarão a ser 
abrangidos por qualquer legislação 
nacional pertinente. mas deverão, contudo, 
dispor da possibilidade de serem tratados 
como GFIA ao abrigo do procedimento de
adesão voluntária (opt-in) previsto pela 

(6) A fim de evitar a imposição de 
requisitos excessivos ou 
desproporcionados, a presente directiva 
prevê a isenção dos GFIA quando o valor 
agregado dos FIA por si geridos for 
inferior ao limiar de 100 milhões de euros.
Não é previsível que as actividades desses 
GFIA venham a ter consequências 
significativas para a estabilidade financeira 
ou para a eficiência dos mercados. Em 
relação aos GFIA que só gerem FIA que 
não recorrem ao efeito de alavanca e não 
concedem aos investidores direitos de 
reembolso durante um período de 5 anos, 
aplica-se um limiar específico de 500 
milhões de euros. Este limiar específico é 
justificado pela baixa probabilidade de que 
os gestores de fundos que não recorrem ao 
efeito de alavanca, especializados em 
investimentos a longo prazo, venham a 
estar na origem de riscos sistémicos. Por 
outro lado, o bloqueio de cinco anos 
imposto aos investidores elimina os riscos 
de liquidez. Os GFIA que fiquem isentos 
da presente directiva continuarão a ser 
abrangidos por qualquer legislação 
nacional pertinente e serão, pelo menos, 
sujeitos ao registo nos Estados-Membros
de origem. Deverão, contudo, dispor da 
possibilidade de serem tratados como 
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presente directiva. GFIA ao abrigo do procedimento de 
adesão voluntária (opt-in) previsto pela 
presente directiva.

Or. en

Alteração 188
Enikő Győri, Sławomir Witold Nitras

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de evitar a imposição de 
requisitos excessivos ou 
desproporcionados, a presente directiva 
prevê a isenção dos GFIA quando o valor 
agregado dos FIA por si geridos for 
inferior ao limiar de 100 milhões de euros.
Não é previsível que as actividades desses 
GFIA venham a ter consequências 
significativas para a estabilidade financeira 
ou para a eficiência dos mercados. Em 
relação aos GFIA que só gerem FIA que 
não recorrem ao efeito de alavanca e não 
concedem aos investidores direitos de 
reembolso durante um período de 5 anos, 
aplica-se um limiar específico de 500 
milhões de euros. Este limiar específico é 
justificado pela baixa probabilidade de que 
os gestores de fundos que não recorrem ao 
efeito de alavanca, especializados em 
investimentos a longo prazo, venham a 
estar na origem de riscos sistémicos. Por 
outro lado, o bloqueio de cinco anos 
imposto aos investidores elimina os riscos 
de liquidez. Os GFIA que fiquem isentos 
da presente directiva continuarão a ser 
abrangidos por qualquer legislação 
nacional pertinente. mas deverão, contudo, 
dispor da possibilidade de serem tratados 
como GFIA ao abrigo do procedimento de 
adesão voluntária (opt-in) previsto pela 
presente directiva.

(6) A fim de evitar a imposição de 
requisitos excessivos ou desproporcionados 
aos FIA de pequena e média dimensão, 
bem como impedir que os GFIA 
estabeleçam o seu domicílio em países 
terceiros para efeitos de arbitragem 
regulamentar, a presente directiva prevê a 
isenção dos GFIA quando o valor agregado 
dos FIA por si geridos for inferior ao limiar 
de 100 milhões de euros. Não é previsível 
que as actividades desses GFIA venham a 
ter consequências significativas para a 
estabilidade financeira ou para a eficiência 
dos mercados. Em relação aos GFIA que 
só gerem FIA que não recorrem ao efeito 
de alavanca e não concedem aos 
investidores direitos de reembolso durante 
um período de 5 anos, aplica-se um limiar 
específico de 500 milhões de euros. Este 
limiar específico é justificado pela baixa 
probabilidade de que os gestores de fundos 
que não recorrem ao efeito de alavanca, 
especializados em investimentos a longo 
prazo, venham a estar na origem de riscos 
sistémicos. Por outro lado, o bloqueio de 
cinco anos imposto aos investidores 
elimina os riscos de liquidez. Os GFIA que 
fiquem isentos da presente directiva 
continuarão a ser abrangidos por qualquer 
legislação nacional pertinente. Deverão, 
contudo, dispor da possibilidade de serem 
tratados como GFIA ao abrigo do 
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procedimento de adesão voluntária (opt-in) 
previsto pela presente directiva.

Or. en

Justificação

It is imperative to exempt the small and medium sized AIFs from unnecessary burden entailed 
by the generic application of the Directive, since certain AIFS (private equity funds) play 
crucial role in providing SMEs with finances. The Commission proposal on the set-up of the 
threshold should be maintained as its abolition could drive the managers of small and 
medium sized AIFs to massively domicile in third countries, whilst these funds could still be 
bought across the EU via passive marketing. The cancellation of the value limit would 
contradict the basic principle of the regulation, namely making the operation of the sector 
more transparent by means of collecting information of the transactions carried out by 
AIFFM.

Alteração 189
Syed Kamall

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de evitar a imposição de 
requisitos excessivos ou 
desproporcionados, a presente directiva 
prevê a isenção dos GFIA quando o valor 
agregado dos FIA por si geridos for 
inferior ao limiar de 100 milhões de euros.
Não é previsível que as actividades desses 
GFIA venham a ter consequências 
significativas para a estabilidade financeira 
ou para a eficiência dos mercados. Em 
relação aos GFIA que só gerem FIA que 
não recorrem ao efeito de alavanca e não 
concedem aos investidores direitos de 
reembolso durante um período de 5 anos, 
aplica-se um limiar específico de 500 
milhões de euros. Este limiar específico é 
justificado pela baixa probabilidade de que 
os gestores de fundos que não recorrem ao 
efeito de alavanca, especializados em 
investimentos a longo prazo, venham a 
estar na origem de riscos sistémicos. Por 

(6) A fim de evitar a imposição de 
requisitos excessivos ou 
desproporcionados, a presente directiva 
prevê a isenção dos GFIA quando o valor 
agregado dos FIA por si geridos for 
inferior ao limiar de mil milhões de euros.
Não é previsível que as actividades desses 
GFIA venham a ter consequências 
significativas para a estabilidade financeira 
ou para a eficiência dos mercados. Em 
relação aos GFIA que só gerem FIA que 
não recorrem ao efeito de alavanca e não 
concedem aos investidores direitos de 
reembolso durante um período de 5 anos, 
aplica-se um limiar específico de 1 500 
milhões de euros. Este limiar específico é 
justificado pela baixa probabilidade de que 
os gestores de fundos que não recorrem ao 
efeito de alavanca, especializados em 
investimentos a longo prazo, venham a 
estar na origem de riscos sistémicos. Por 
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outro lado, o bloqueio de cinco anos 
imposto aos investidores elimina os riscos 
de liquidez. Os GFIA que fiquem isentos 
da presente directiva continuarão a ser 
abrangidos por qualquer legislação 
nacional pertinente. mas deverão, contudo, 
dispor da possibilidade de serem tratados 
como GFIA ao abrigo do procedimento de 
adesão voluntária (opt-in) previsto pela 
presente directiva.

outro lado, o bloqueio de cinco anos 
imposto aos investidores elimina os riscos 
de liquidez. Os GFIA que fiquem isentos 
da presente directiva continuarão a ser 
abrangidos por qualquer legislação 
nacional pertinente. Deverão, contudo, 
dispor da possibilidade de serem tratados 
como GFIA ao abrigo do procedimento de 
adesão voluntária (opt-in) previsto pela 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Somos favoráveis ao aumento do limiar previsto na directiva, a fim de não se criar uma 
sobrecarga para os GFIA de menores dimensões que não apresentam um risco sistémico.

Alteração 190
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de evitar a imposição de 
requisitos excessivos ou 
desproporcionados, a presente directiva 
prevê a isenção dos GFIA quando o valor 
agregado dos FIA por si geridos for 
inferior ao limiar de 100 milhões de euros.
Não é previsível que as actividades desses 
GFIA venham a ter consequências 
significativas para a estabilidade financeira 
ou para a eficiência dos mercados. Em 
relação aos GFIA que só gerem FIA que 
não recorrem ao efeito de alavanca e não 
concedem aos investidores direitos de 
reembolso durante um período de 5 anos, 
aplica-se um limiar específico de 500 
milhões de euros. Este limiar específico é 
justificado pela baixa probabilidade de que 
os gestores de fundos que não recorrem ao 
efeito de alavanca, especializados em 
investimentos a longo prazo, venham a 

(6) A fim de evitar a imposição de 
requisitos excessivos ou 
desproporcionados, a presente directiva 
prevê a isenção dos GFIA quando o valor 
agregado dos FIA por si geridos for 
inferior ao limiar de 500 milhões de euros.
Não é previsível que as actividades desses 
GFIA venham a ter consequências 
significativas para a estabilidade financeira 
ou para a eficiência dos mercados. Em 
relação aos GFIA que só gerem FIA que 
não recorrem ao efeito de alavanca e não 
concedem aos investidores direitos de 
reembolso durante um período de 5 anos, 
aplica-se um limiar específico de 1 000 
milhões de euros. Este limiar específico é 
justificado pela baixa probabilidade de que 
os gestores de fundos que não recorrem ao 
efeito de alavanca, especializados em 
investimentos a longo prazo, venham a 
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estar na origem de riscos sistémicos. Por 
outro lado, o bloqueio de cinco anos 
imposto aos investidores elimina os riscos 
de liquidez. Os GFIA que fiquem isentos 
da presente directiva continuarão a ser 
abrangidos por qualquer legislação 
nacional pertinente. mas deverão, contudo, 
dispor da possibilidade de serem tratados 
como GFIA ao abrigo do procedimento de 
adesão voluntária (opt-in) previsto pela 
presente directiva.

estar na origem de riscos sistémicos. Por 
outro lado, o bloqueio de cinco anos 
imposto aos investidores elimina os riscos 
de liquidez. Os GFIA que fiquem isentos 
da presente directiva continuarão a ser 
abrangidos por qualquer legislação 
nacional pertinente. Deverão, contudo, 
dispor da possibilidade de serem tratados 
como GFIA ao abrigo do procedimento de 
adesão voluntária (opt-in) previsto pela 
presente directiva.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação deve ser limitado aos GFIA que apresentam riscos sistémicos, sob 
pena de se tornar difícil realizar de forma adequada a supervisão prevista. Os pequenos FIA 
não apresentam riscos sistémicos, pelo que é desproporcionado inclui-los. O cumprimento 
das obrigações decorrentes da directiva comportará custos particularmente pesados para os 
pequenos GFIA, que, provavelmente, serão os que menos beneficiarão da introdução dos 
direitos ligados ao passaporte. O aumento dos limiares destina-se a excluir do âmbito de 
aplicação os pequenos fundos sem qualquer impacto nos riscos sistémicos.

Alteração 191
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de evitar a imposição de 
requisitos excessivos ou 
desproporcionados, a presente directiva 
prevê a isenção dos GFIA quando o valor 
agregado dos FIA por si geridos for 
inferior ao limiar de 100 milhões de euros.
Não é previsível que as actividades desses 
GFIA venham a ter consequências 
significativas para a estabilidade financeira 
ou para a eficiência dos mercados. Em 
relação aos GFIA que só gerem FIA que 
não recorrem ao efeito de alavanca e não 
concedem aos investidores direitos de 
reembolso durante um período de 5 anos, 

(6) A fim de evitar a imposição de 
requisitos excessivos ou 
desproporcionados, a presente directiva 
prevê a isenção dos GFIA quando o valor 
agregado dos FIA por si geridos for 
inferior ao limiar de 500 milhões de euros.
Não é previsível que as actividades desses 
GFIA venham a ter consequências 
significativas para a estabilidade financeira 
ou para a eficiência dos mercados. Em 
relação aos GFIA que só gerem FIA que 
não recorrem ao efeito de alavanca e não 
concedem aos investidores direitos de 
reembolso durante um período de 5 anos, 
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aplica-se um limiar específico de 500 
milhões de euros. Este limiar específico é 
justificado pela baixa probabilidade de que 
os gestores de fundos que não recorrem ao 
efeito de alavanca, especializados em 
investimentos a longo prazo, venham a 
estar na origem de riscos sistémicos. Por 
outro lado, o bloqueio de cinco anos 
imposto aos investidores elimina os riscos 
de liquidez. Os GFIA que fiquem isentos 
da presente directiva continuarão a ser 
abrangidos por qualquer legislação 
nacional pertinente. mas deverão, contudo, 
dispor da possibilidade de serem tratados 
como GFIA ao abrigo do procedimento de 
adesão voluntária (opt-in) previsto pela 
presente directiva.

aplica-se um limiar específico de 1 000 
milhões de euros. Este limiar específico é 
justificado pela baixa probabilidade de que 
os gestores de fundos que não recorrem ao 
efeito de alavanca, especializados em 
investimentos a longo prazo, venham a 
estar na origem de riscos sistémicos. Por 
outro lado, o bloqueio de cinco anos 
imposto aos investidores elimina os riscos 
de liquidez. Os GFIA que fiquem isentos 
da presente directiva continuarão a ser 
abrangidos por qualquer legislação 
nacional pertinente. Deverão, contudo, 
dispor da possibilidade de serem tratados 
como GFIA ao abrigo do procedimento de 
adesão voluntária (opt-in) previsto pela 
presente directiva.

Or. en

Alteração 192
Marta Andreasen

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de evitar a imposição de 
requisitos excessivos ou 
desproporcionados, a presente directiva 
prevê a isenção dos GFIA quando o valor 
agregado dos FIA por si geridos for 
inferior ao limiar de 100 milhões de euros.
Não é previsível que as actividades desses 
GFIA venham a ter consequências 
significativas para a estabilidade financeira 
ou para a eficiência dos mercados. Em 
relação aos GFIA que só gerem FIA que 
não recorrem ao efeito de alavanca e não 
concedem aos investidores direitos de 
reembolso durante um período de 5 anos, 
aplica-se um limiar específico de 500 
milhões de euros. Este limiar específico é 
justificado pela baixa probabilidade de que 
os gestores de fundos que não recorrem ao 

(6) A fim de evitar a imposição de 
requisitos excessivos ou 
desproporcionados, a presente directiva 
prevê a isenção dos GFIA quando o valor 
agregado dos FIA por si geridos for 
inferior ao limiar de 200 milhões de euros.
Não é previsível que as actividades desses 
GFIA venham a ter consequências 
significativas para a estabilidade financeira 
ou para a eficiência dos mercados. Em 
relação aos GFIA que só gerem FIA que 
não recorrem ao efeito de alavanca e não 
concedem aos investidores direitos de 
reembolso durante um período de 5 anos, 
aplica-se um limiar específico de mil 
milhões de euros. Este limiar específico é 
justificado pela baixa probabilidade de que 
os gestores de fundos que não recorrem ao 
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efeito de alavanca, especializados em 
investimentos a longo prazo, venham a
estar na origem de riscos sistémicos. Por 
outro lado, o bloqueio de cinco anos 
imposto aos investidores elimina os riscos 
de liquidez. Os GFIA que fiquem isentos 
da presente directiva continuarão a ser 
abrangidos por qualquer legislação 
nacional pertinente. mas deverão, contudo, 
dispor da possibilidade de serem tratados 
como GFIA ao abrigo do procedimento de 
adesão voluntária (opt-in) previsto pela 
presente directiva.

efeito de alavanca, especializados em 
investimentos a longo prazo, venham a 
estar na origem de riscos sistémicos. Por 
outro lado, o bloqueio de cinco anos
imposto aos investidores elimina os riscos 
de liquidez. Os GFIA que fiquem isentos 
da presente directiva continuarão a ser 
abrangidos por qualquer legislação 
nacional pertinente. Deverão, contudo, 
dispor da possibilidade de serem tratados 
como GFIA ao abrigo do procedimento de 
adesão voluntária (opt-in) previsto pela 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Um limiar inferior terá um impacto mínimo no risco sistémico que é objecto da directiva, mas 
criará uma sobrecarga regulamentar para os fundos mais pequenos, que são os menos 
capazes de a suportar.

Alteração 193
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A fim de evitar um potencial 
desmembramento dos activos, os activos 
líquidos de uma empresa controlada por 
um FIA devem respeitar as disposições do 
regime de adequação dos fundos próprios 
previsto na Segunda Directiva relativa ao 
direito das sociedades.

Or. en

Justificação

As disposições da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Segunda Directiva 77/91/CEE do 
Conselho, de 13 de Dezembro de 1976, tendente a coordenar as garantias, e as disposições 
da alínea b) do n.º 4 do artigo 1.º e do n.º 5 do artigo 1.º da Directiva 2006/68/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Setembro de 2006, que altera a Directiva 
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77/91/CEE do Conselho no que respeita à constituição da sociedade anónima poderiam 
contribuir para impedir o desmembramento dos activos como alienação para amortização da 
dívida contraída por ocasião da aquisição, oferecendo simultaneamente uma margem de 
manobra suficiente para reestruturações estratégicas legítimas. 

Alteração 194
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A fim de evitar um potencial 
desmembramento dos activos das 
empresas-alvo em que investem os FIA 
geridos por um GFIA, o GFIA deve velar 
pelo respeito de um período de 
permanência de três anos do investimento 
do FIA na empresa-alvo.

Or. en

Justificação

Os fundos de tipo fechado que adquiram uma posição de controlo numa empresa-alvo devem 
assumir o compromisso de manter o seu investimento durante um período de três anos, a fim 
de evitar o desmembramento dos activos na empresa em causa.

Alteração 195
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente directiva visa estabelecer 
um enquadramento regulamentar e de 
supervisão harmonizado e estrito das 
actividades dos GFIA. A autorização em 
conformidade com a presente directiva 
deverá abranger os serviços de gestão e 
administração de FIA em toda a 
Comunidade. Além disso, os GFIA 

(7) A presente directiva visa estabelecer 
um enquadramento regulamentar e de 
supervisão harmonizado e estrito das 
actividades dos GFIA. A autorização em 
conformidade com a presente directiva 
deverá abranger os serviços de gestão e 
administração de FIA em toda a União.
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autorizados deverão ter o direito de 
comercializar FIA junto de investidores 
profissionais em toda a Comunidade, 
mediante cumprimento de um 
procedimento de notificação.

Or. en

Justificação

A questão da comercialização de FIA de países terceiros é abordada com maior detalhe nas 
alterações que se seguem.

Alteração 196
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente directiva visa estabelecer 
um enquadramento regulamentar e de 
supervisão harmonizado e estrito das 
actividades dos GFIA. A autorização em 
conformidade com a presente directiva 
deverá abranger os serviços de gestão e 
administração de FIA em toda a 
Comunidade. Além disso, os GFIA 
autorizados deverão ter o direito de 
comercializar FIA junto de investidores 
profissionais em toda a Comunidade, 
mediante cumprimento de um 
procedimento de notificação.

(7) A presente directiva visa estabelecer 
um enquadramento regulamentar e de 
supervisão harmonizado e estrito das 
actividades dos GFIA. A autorização em 
conformidade com a presente directiva 
deverá abranger a gestão transfronteiras
de FIA em toda a União. Além disso, os 
GFIA autorizados deverão ter o direito de 
comercializar FIA domiciliados na União
junto de investidores profissionais em toda 
a União, mediante cumprimento de um 
procedimento de notificação. Sem prejuízo 
do disposto na presente directiva, deve ser 
possível aos Estados-Membros permitir ou 
continuar a permitir que os GFIA 
comercializem, junto de investidores 
profissionais no seu território, fundos de 
investimento alternativos não cobertos 
pela presente directiva, no respeito da 
legislação nacional. Deve ser igualmente 
possível aos Estados-Membros permitir ou 
continuar a permitir que os investidores 
profissionais no seu território procurem e 
efectuem, por sua própria 
responsabilidade, investimentos em FIA 
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domiciliados noutro Estado-Membro ou 
em países terceiros.

Or. en

Justificação

É necessário alinhar a terminologia pela Directiva OICVM no que se refere ao termo 
"gestão". O passaporte europeu só está previsto para os GFIA domiciliados na Comunidade, 
tendo os Estados-Membros o direito de autorizar o investimento privado e a comercialização 
junto de investidores profissionais no seu território, bem como de adquirir FIA sem 
passaporte, por iniciativa dos investidores profissionais.

Alteração 197
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente directiva visa estabelecer 
um enquadramento regulamentar e de 
supervisão harmonizado e estrito das 
actividades dos GFIA. A autorização em 
conformidade com a presente directiva 
deverá abranger os serviços de gestão e 
administração de FIA em toda a 
Comunidade. Além disso, os GFIA 
autorizados deverão ter o direito de 
comercializar FIA junto de investidores 
profissionais em toda a Comunidade, 
mediante cumprimento de um 
procedimento de notificação.

(7) A presente directiva visa estabelecer 
um enquadramento regulamentar e de 
supervisão harmonizado e estrito das 
actividades dos GFIA. A autorização em 
conformidade com a presente directiva 
deverá abranger os serviços de gestão de 
FIA em toda a União. Além disso, os 
GFIA autorizados estabelecidos na União
deverão ter o direito de comercializar FIA
estabelecidos na União junto de 
investidores profissionais em toda a União, 
mediante cumprimento de um 
procedimento de notificação. Os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de permitir que os GFIA 
comercializem FIA estabelecidos em 
países terceiros ou não cobertos pela 
presente directiva junto de investidores 
profissionais no seu território, no respeito 
da legislação nacional. Os 
Estados-Membros podem, além disso, 
permitir que os investidores profissionais 
no seu território invistam, por sua própria 
responsabilidade, em FIA estabelecidos 
em países terceiros.
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Or. en

Justificação

Os regimes nacionais de investimento privado deveriam coexistir com o passaporte, 
permitindo a comercialização de fundos de países terceiros num Estado-Membro, em 
conformidade com a legislação nacional aplicável. 

Alteração 198
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente directiva visa estabelecer 
um enquadramento regulamentar e de 
supervisão harmonizado e estrito das 
actividades dos GFIA. A autorização em 
conformidade com a presente directiva 
deverá abranger os serviços de gestão e 
administração de FIA em toda a 
Comunidade. Além disso, os GFIA
autorizados deverão ter o direito de 
comercializar FIA junto de investidores 
profissionais em toda a Comunidade, 
mediante cumprimento de um 
procedimento de notificação.

(7) A presente directiva visa estabelecer 
um enquadramento regulamentar e de 
supervisão harmonizado e estrito das 
actividades dos FIA e dos GFIA. A 
autorização em conformidade com a 
presente directiva deverá abranger todos os 
FIA à disposição dos investidores da 
União Europeia ou que operam nos 
mercados financeiros de toda a União.
Além disso, os FIA autorizados deverão 
poder ser comercializados junto de 
investidores profissionais em toda a União, 
mediante cumprimento de um 
procedimento de notificação.

Or. en

Justificação

A protecção dos investidores requer o alargamento dos requisitos estabelecidos na directiva 
a todos os FIA que recebem fundos de investidores europeus. A protecção da estabilidade dos 
mercados europeus requer o controlo dos FIA que investem nos mercados financeiros 
europeus.
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Alteração 199
Syed Kamall

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente directiva visa estabelecer 
um enquadramento regulamentar e de 
supervisão harmonizado e estrito das 
actividades dos GFIA. A autorização em 
conformidade com a presente directiva 
deverá abranger os serviços de gestão e 
administração de FIA em toda a 
Comunidade. Além disso, os GFIA 
autorizados deverão ter o direito de 
comercializar FIA junto de investidores 
profissionais em toda a Comunidade, 
mediante cumprimento de um 
procedimento de notificação.

(7) A presente directiva visa estabelecer 
um enquadramento regulamentar e de 
supervisão harmonizado e estrito das 
actividades dos GFIA. A autorização em 
conformidade com a presente directiva 
deverá abranger a gestão de FIA em toda a 
União. Além disso, os GFIA autorizados 
deverão ter o direito de comercializar FIA 
junto de investidores profissionais em toda 
a União, mediante cumprimento de um 
procedimento de notificação.

Or. en

Justificação

É importante ter em conta o facto de, em determinadas circunstâncias, em particular no caso 
dos FIA domiciliados em países terceiros, os GFIA só poderem levar a cabo actividades 
relacionadas com a gestão dos FIA. As actividades relacionadas com a administração dos 
FIA só podem ser realizadas por terceiros nomeados pelos FIA ou pelos GFIA. É igualmente 
importante permitir a comercialização de certos FIA junto de investidores não profissionais 
na Comunidade, sob reserva do cumprimento de requisitos adicionais impostos pelas 
autoridades de supervisão nacionais.

Alteração 200
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A presente directiva não regulamenta 
os FIA, pelo que não impede os 
Estados-Membros de adoptarem ou de 
continuarem a aplicar requisitos 
adicionais em relação aos fundos 

Suprimido
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domiciliados no seu território. O facto de 
os Estados-Membros poderem impor 
requisitos adicionais aos FIA 
domiciliados no seu território não deve 
impedir que os GFIA autorizados noutros 
Estados-Membros possam comercializar 
junto de investidores profissionais, em 
conformidade com a presente directiva, 
FIA domiciliados fora do Estado-Membro 
que impõe esses requisitos adicionais e 
que, portanto, não se encontram sujeitos 
nem precisam de cumprir esses requisitos 
adicionais

Or. en

Justificação

A directiva deve regulamentar os produtos (FIA) e não os gestores (GFIA).

Alteração 201
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A presente directiva não regulamenta 
os FIA, pelo que não impede os 
Estados-Membros de adoptarem ou de 
continuarem a aplicar requisitos adicionais
em relação aos fundos domiciliados no seu 
território. O facto de os Estados-Membros
poderem impor requisitos adicionais aos 
FIA domiciliados no seu território não 
deve impedir que os GFIA autorizados 
noutros Estados-Membros possam 
comercializar junto de investidores 
profissionais, em conformidade com a 
presente directiva, FIA domiciliados fora 
do Estado-Membro que impõe esses 
requisitos adicionais e que, portanto, não se 
encontram sujeitos nem precisam de 
cumprir esses requisitos adicionais.

(8) A presente directiva não regulamenta 
os FIA. Os FIA podem, por conseguinte, 
continuar a ser regulamentados e 
supervisionados a nível nacional, e a 
presente directiva não impede os 
Estados-Membros de adoptarem ou de 
continuarem a aplicar requisitos nacionais
em relação aos fundos domiciliados no seu 
território. O facto de os Estados-Membros
poderem impor requisitos adicionais aos 
FIA estabelecidos no seu território, 
comparativamente aos requisitos 
aplicáveis noutros Estados-Membros, não 
deve impedir que os GFIA autorizados 
noutros Estados-Membros possam 
comercializar junto de investidores 
profissionais, em conformidade com a 
presente directiva, FIA estabelecidos num
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Estado-Membro diferente daquele que 
impõe esses requisitos adicionais e que, 
portanto, não se encontram sujeitos nem 
precisam de cumprir esses requisitos 
adicionais.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem poder continuar a autorizar e supervisionar os FIA domiciliados 
no seu território e a impor requisitos adicionais aos FIA, em particular quando estes são 
comercializados junto de investidores não profissionais. A comercialização de FIA 
domiciliados num país junto de investidores não profissionais não deve, contudo, ser sujeita a 
requisitos mais estritos do que os impostos aos FIA estabelecidos noutros Estados-Membros e 
comercializados a nível transfronteiras.

Alteração 202
Peter Skinner

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A presente directiva não regulamenta 
os FIA, pelo que não impede os 
Estados-Membros de adoptarem ou de 
continuarem a aplicar requisitos adicionais 
em relação aos fundos domiciliados no seu 
território. O facto de os Estados-Membros
poderem impor requisitos adicionais aos
FIA domiciliados no seu território não 
deve impedir que os GFIA autorizados 
noutros Estados-Membros possam 
comercializar junto de investidores 
profissionais, em conformidade com a 
presente directiva, FIA domiciliados fora 
do Estado-Membro que impõe esses 
requisitos adicionais e que, portanto, não se 
encontram sujeitos nem precisam de 
cumprir esses requisitos adicionais

(8) A presente directiva não regulamenta 
os FIA, pelo que não impede os 
Estados-Membros de adoptarem ou de 
continuarem a aplicar requisitos adicionais 
em relação aos fundos domiciliados no seu 
território. No entanto, tendo em conta a 
variedade de mecanismos legais e de 
governação aplicáveis aos FIA, estes 
podem ser GFIA quando são responsáveis 
pela sua própria gestão. O facto de os 
Estados-Membros poderem impor 
requisitos adicionais aos FIA domiciliados 
no seu território não deve impedir que os 
GFIA autorizados noutros 
Estados-Membros possam comercializar 
junto de investidores profissionais, em 
conformidade com a presente directiva, 
FIA domiciliados fora do Estado-Membro 
que impõe esses requisitos adicionais e 
que, portanto, não se encontram sujeitos 
nem precisam de cumprir esses requisitos 
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adicionais

Or. en

Justificação

A presente alteração estabelece o princípio de que, sempre que oportuno, os FIA podem ser 
autorizados como GFIA.  

Alteração 203
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A presente directiva deve 
igualmente fixar requisitos elevados para 
os GFIA, mas não deve impedir os 
Estados-Membros de adoptarem 
requisitos adicionais em relação aos 
GFIA estabelecidos no seu território, por 
exemplo para assegurar a protecção dos 
investidores. Os requisitos adicionais 
impostos aos GFIA domiciliados a nível 
local não podem ser invocados para 
impedir o exercício dos direitos conferidos 
pela presente directiva aos GFIA 
autorizados noutro Estado-Membro, em 
conformidade com a presente directiva.

Or. en

Justificação

Convém que a directiva proceda a uma harmonização mínima, a fim de permitir aos 
Estados-Membros adoptar requisitos adicionais para os GFIA estabelecidos no seu 
território, nomeadamente para tratar em devido tempo problemas que surjam e que possam 
pôr em causa a protecção dos investidores ou a estabilidade financeira.
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Alteração 204
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os FIA domiciliados na União e 
geridos por um GFIA estabelecido num 
país terceiro, que cumpra critérios 
equivalentes aos referidos no artigo 39.º, 
não são obrigados a cumprir os requisitos 
da presente directiva e não são 
considerados FIA auto-geridos. Estes FIA 
não beneficiam do passaporte criado em 
virtude da presente directiva, mas os 
Estados-Membros podem permitir que os 
investidores profissionais domiciliados no 
seu território invistam nestes fundos, por 
sua própria iniciativa.

Or. en

Justificação

A fixação de critérios equivalente para os GFIA estabelecidos na Comunidade e os GFIA 
estabelecidos em países terceiros será suficiente para assegurar condições de concorrência 
equitativas. Não se afigura necessário impor critérios adicionais a um FIA estabelecido na 
Comunidade e gerido por um GFIA estabelecido num país terceiro, que cumpra critérios 
equivalentes aos fixados na directiva.

Alteração 205
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Sem prejuízo da aplicação de outros 
instrumentos da legislação comunitária, os 
Estados-Membros podem impor requisitos 
mais estritos aos GFIA que comercializem 
FIA exclusivamente junto de investidores 
não profissionais ou tanto junto de 
investidores profissionais como de

(9) Sem prejuízo da aplicação de outros 
instrumentos da legislação da UE, os 
Estados-Membros podem impor requisitos 
mais estritos aos GFIA que comercializem 
FIA exclusivamente junto de investidores 
não profissionais ou tanto junto de 
investidores profissionais como de 
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investidores não profissionais, 
independentemente de as unidades de 
participação ou acções desses fundos serem 
comercializadas a nível nacional ou 
transfronteiras. Estas duas excepções 
permitem aos Estados-Membros a 
imposição das salvaguardas adicionais que 
considerem necessárias para a protecção 
dos investidores não profissionais, tendo 
em conta que os FIA são muitas vezes 
ilíquidos e implicam fortes riscos de perda 
de um capital substancial. As estratégias de 
investimento dos FIA não são geralmente 
adaptadas aos perfis de investimento e às 
necessidades dos investidores não 
profissionais, sendo mais adequadas para 
os investidores profissionais e outros 
investidores que disponham de carteiras de 
investimento suficientemente grandes para 
poderem absorver os riscos mais elevados 
de perdas associados a esses investimentos.
No entanto, os Estados-Membros poderão 
permitir a comercialização no seu 
território, junto dos investidores não 
profissionais, de alguns ou de todos os 
tipos de fundos geridos por GFIA. Tendo
como pano de fundo os n.os 4 e 5 do 
artigo 19.º da Directiva 2004/39/CE, os 
Estados-Membros deverão continuar a 
garantir a adopção de medidas apropriadas 
nos casos em que autorizem a 
comercialização de FIA junto de 
investidores não profissionais. Para 
avaliarem se um FIA é adequado ou 
apropriado para um determinado investidor 
não profissional, as empresas de 
investimento autorizadas em conformidade 
com a Directiva 2004/39/CE que forneçam 
serviços de investimento a clientes não 
profissionais terão de tomar em 
consideração essas salvaguardas 
adicionais. Quando um Estado-Membro 
permitir a comercialização de FIA junto de 
investidores não profissionais no seu 
território, essa possibilidade deverá existir 
independentemente de o Estado-Membro 
onde esteja estabelecido o GFIA, devendo 
quaisquer obrigações adicionais ser 

investidores não profissionais, 
independentemente de as unidades de 
participação ou acções desses fundos serem 
comercializadas a nível nacional ou 
transfronteiras. Estas duas excepções 
permitem aos Estados-Membros a 
imposição das salvaguardas adicionais que 
considerem necessárias para a protecção 
dos investidores não profissionais, tendo 
em conta que os FIA são muitas vezes 
ilíquidos e implicam fortes riscos de perda 
de um capital substancial. As estratégias de 
investimento dos FIA não são geralmente 
adaptadas aos perfis de investimento e às 
necessidades dos investidores não 
profissionais, sendo mais adequadas para 
os investidores profissionais e outros 
investidores que disponham de carteiras de 
investimento suficientemente grandes para 
poderem absorver os riscos mais elevados 
de perdas associados a esses investimentos.
No entanto, os Estados-Membros poderão 
permitir a comercialização no seu 
território, junto dos investidores não 
profissionais, de alguns ou de todos os 
tipos de fundos geridos por GFIA.
Contudo, as instituições da UE e, em 
particular, a Comissão devem examinar a 
pertinência de propor um quadro 
específico da UE para a definição de 
normas comuns para a distribuição de 
FIA entre os investidores não 
profissionais da UE. Tendo como pano de 
fundo os n.os 4 e 5 do artigo 19.º da 
Directiva 2004/39/CE, os 
Estados-Membros deverão continuar a 
garantir a adopção de medidas apropriadas 
nos casos em que autorizem a 
comercialização de FIA junto de 
investidores não profissionais. Para 
avaliarem se um FIA é adequado ou 
apropriado para um determinado investidor 
não profissional, as empresas de 
investimento autorizadas em conformidade 
com a Directiva 2004/39/CE que forneçam 
serviços de investimento a clientes não 
profissionais terão de tomar em 
consideração essas salvaguardas 
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aplicáveis numa base não discriminatória. adicionais. Quando um Estado-Membro 
permitir a comercialização de FIA junto de 
investidores não profissionais no seu 
território, essa possibilidade deverá existir 
independentemente de o Estado-Membro 
onde esteja estabelecido o GFIA, devendo 
quaisquer obrigações adicionais ser 
aplicáveis numa base não discriminatória.

Or. en

Alteração 206
Syed Kamall

Proposta de directiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A presente directiva não deve 
impedir que os investidores vendam no 
mercado de capitais acções ou unidades 
de participação que detenham num FIA, 
nem colocar restrições a este nível. Estes 
investidores, ou os seus intermediários, 
podem oferecer as acções ou unidades de 
participação em questão a investidores ou 
investi-las junto de investidores num
Estado-Membro, em conformidade com a 
legislação nacional desse 
Estado-Membro. Contudo, se a oferta ou 
o investimento for da iniciativa do GFIA 
que gere o FIA em causa, considerar-se-á 
tal oferta ou investimento como 
comercialização pelo GFIA para efeitos 
do disposto na presente directiva.  

Or. en

Justificação

In the secondary market, it is the investor; not the AIFM, who is the seller and markets the 
interest to be sold to potential buyers. However, the proposed Directive appears to permit 
only the AIFM of a fund to undertake the marketing of interests in a fund.  The effect of the 
proposed Directive would be that, in a secondary transaction, the seller would be prevented 
from marketing to EU investors the fund interests it wishes to sell. Consequently, investment 
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returns and liquidities will be driven down for European private equity investors like pension 
funds. Therefore, investors must remain free to dispose of existing investments to other 
European investors in the secondary market. It is also crucial that this Directive is 
proportionate and not overburdensome to small European funds.  Keeping in mind the 
investment choices of institutional investors who represent European citizens through their 
pensions, we should narrow the scope of the Directive.

Alteração 207
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de garantir um nível elevado de 
protecção dos clientes das empresas de 
investimento na acepção da 
Directiva 2004/39/CE, os FIA não 
deverão ser considerados como 
instrumentos financeiros não complexos 
para efeitos dessa directiva, que deve 
portanto ser alterada em conformidade.

Suprimido

Or. en

Justificação

A classificação de um investimento em FIA como instrumento complexo ou não complexo 
deve continuar a depender do cumprimento dos critérios fixados no artigo 38.º da Directiva 
de aplicação da Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (MIFID).

Alteração 208
Syed Kamall

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de garantir um nível elevado de 
protecção dos clientes das empresas de 
investimento na acepção da 
Directiva 2004/39/CE, os FIA não 
deverão ser considerados como 

Suprimido
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instrumentos financeiros não complexos 
para efeitos dessa directiva, que deve 
portanto ser alterada em conformidade.

Or. en

Justificação

Como referido na proposta de compromisso da Presidência sueca, não é apropriado que esta 
directiva preveja que um FIA seja automaticamente considerado como instrumento financeiro 
complexo.

Alteração 209
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de garantir um nível elevado de 
protecção dos clientes das empresas de 
investimento na acepção da 
Directiva 2004/39/CE, os FIA não 
deverão ser considerados como 
instrumentos financeiros não complexos 
para efeitos dessa directiva, que deve 
portanto ser alterada em conformidade.

Suprimido

Or. en

Justificação

Se se considerar que todos os FIA cobertos por esta directiva são instrumentos financeiros 
complexos, não se tem em conta o facto de a mesma abranger fundos muito diversos a nível 
de estrutura, risco e estratégia, incluindo fundos altamente normalizados, cuja 
regulamentação se baseia em normas semelhantes às dos OICVM. Não seria, por isso, 
apropriado aplicar uma abordagem única neste contexto.  
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Alteração 210
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de garantir um nível elevado de 
protecção dos clientes das empresas de 
investimento na acepção da 
Directiva 2004/39/CE, os FIA não 
deverão ser considerados como 
instrumentos financeiros não complexos 
para efeitos dessa directiva, que deve 
portanto ser alterada em conformidade.

Suprimido

Or. en

Justificação

A classificação de um investimento em FIA como instrumento complexo ou não complexo 
deve continuar a depender do cumprimento dos critérios fixados no artigo 38.º da Directiva 
de aplicação da Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (MIFID).

Alteração 211
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de garantir um nível elevado de 
protecção dos clientes das empresas de 
investimento na acepção da 
Directiva 2004/39/CE, os FIA não 
deverão ser considerados como 
instrumentos financeiros não complexos 
para efeitos dessa directiva, que deve 
portanto ser alterada em conformidade.

Suprimido

Or. en

Justificação

Se se considerar que todos os FIA cobertos por esta directiva são instrumentos financeiros 
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complexos, não se tem em conta o facto de a mesma abranger fundos muito diversos a nível
de estrutura, risco e estratégia, incluindo fundos altamente normalizados, cuja 
regulamentação se baseia em normas semelhantes às dos OICVM. Não seria, por isso, 
apropriado aplicar uma abordagem única neste contexto.  

Alteração 212
Othmar Karas

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de garantir um nível elevado de 
protecção dos clientes das empresas de 
investimento na acepção da 
Directiva 2004/39/CE, os FIA não 
deverão ser considerados como 
instrumentos financeiros não complexos 
para efeitos dessa directiva, que deve 
portanto ser alterada em conformidade.

Suprimido

Or. en

Justificação

De acordo com o considerando 10, os FIA devem ser considerados instrumentos financeiros 
complexos. Tal é contrário ao 38.º da Directiva de aplicação da Directiva dos Mercados de 
Instrumentos Financeiros (MIFID), segundo o qual as acções em fundos de tipo aberto 
regulamentados não são, em princípio, consideradas um instrumento complexo. As 
disposições da referida directiva fixam critérios fiáveis para classificar os instrumentos 
financeiros como complexos ou não complexos.

Alteração 213
Peter Skinner

Proposta de directiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Em obediência ao princípio da 
proporcionalidade e reconhecendo a 
significativa sobreposição entre os 
requisitos de autorização previstos na 
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Directiva 2009/65/CE e os estabelecidos 
na presente directiva, os gestores 
autorizados ao abrigo do disposto numa 
destas directivas devem ter o direito de 
serem autorizados nos termos da outra 
directiva, ficando apenas sujeitos à 
observância de quaisquer requisitos 
suplementares para a nova autorização.
Neste contexto, deve ser possível fazer 
referências cruzadas no que respeita aos 
documentos, desde que as informações 
contidas em tais documentos não sejam 
alteradas. A Directiva 2009/65/CE deve 
ser alterada para lograr o mesmo 
resultado.

Or. en

Justificação

It is appropriate to acknowledge the similarities between certain of the regulatory 
requirements applying to the managers of UCITS and those envisaged by this Directive. The 
UCITS Directive already allows UCITS managers to manage ‘AIF’ under their UCITS 
Directive authorisation. To avoid imposing disproportionate costs on AIFM and supervisors 
it is therefore appropriate to enable those firms which are either already managing UCITS or 
AIF to apply for authorisation to manage both types of funds through by just demonstrating 
that they meet any additional requirements conferred by the Directives governing this 
additional activity rather than requiring them to seek complete new authorisation.

Alteração 214
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É necessário prever a aplicação de 
requisitos mínimos de fundos próprios para 
garantir a continuidade e regularidade dos 
serviços de gestão prestados pelos GFIA.
Esses requisitos de capital permanentes 
devem cobrir a exposição potencial dos 
GFIA às responsabilidades profissionais 
decorrentes de todas as suas actividades, 
incluindo os serviços de gestão prestados 

(11) É necessário prever a aplicação de 
requisitos mínimos de fundos próprios para 
garantir a continuidade e regularidade dos 
serviços de gestão prestados pelos GFIA.
Esses requisitos de capital permanentes 
devem cobrir a exposição potencial dos 
GFIA às responsabilidades profissionais 
decorrentes de todas as suas actividades, 
incluindo os serviços de gestão prestados 
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no quadro de uma delegação ou mandato. no quadro de uma delegação ou mandato.
Os fundos próprios devem ser investidos 
em activos líquidos ou em bens facilmente 
convertíveis em dinheiro a curto prazo e 
não devem incluir posições de carácter 
especulativo.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para que o requisito de capital tenha pleno efeito.

Alteração 215
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário garantir que a operação 
dos GFIA seja sujeita a um rigoroso 
controlo em termos de governação. Os 
GFIA devem ser geridos e organizados de 
um modo que reduza ao mínimo os 
conflitos de interesse. Os acontecimentos 
recentes vieram demonstrar a absoluta 
necessidade de separar as funções de 
guarda dos activos e da sua gestão, bem 
como de separar os activos dos 
investidores dos activos do gestor. Para tal, 
o GFIA deve nomear um depositário a 
quem confiará a contabilidade das 
contribuições dos investidores, numa conta 
separada, a guarda dos instrumentos 
financeiros e a verificar se o fundo de 
investimento alternativo, ou o seu gestor 
por conta do mesmo, é proprietário de 
todos os outros activos.

(12) É necessário garantir que a operação 
dos GFIA seja sujeita a um rigoroso 
controlo em termos de governação. Os 
GFIA devem ser geridos e organizados de 
um modo que reduza ao mínimo os 
conflitos de interesse. Os acontecimentos 
recentes vieram demonstrar a absoluta 
necessidade de separar as funções de 
guarda dos activos e da sua gestão, bem 
como de separar os activos dos 
investidores dos activos do gestor. Para tal, 
o GFIA deve velar por que as tarefas do 
depositário, que consistem em assegurar a 
contabilidade das contribuições dos 
investidores, numa conta separada, a 
guarda dos instrumentos financeiros e 
verificar se o fundo de investimento 
alternativo, ou o seu gestor por conta do 
mesmo, é proprietário de todos os outros
activos, sejam realizadas de forma 
independente e apenas no interesse dos 
investidores do FIA. Essas tarefas podem 
ser levadas a cabo por um depositário.

Or. en
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Justificação

Em vez de impor o conceito de depositário em diferentes estruturas de fundos existentes, 
convém definir claramente as funções/tarefas do depositário, que poderão ser atribuídas a 
um depositário ou a outra instituição que assegure a execução independente das mesmas no 
interesse dos investidores.

Alteração 216
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário garantir que a operação 
dos GFIA seja sujeita a um rigoroso 
controlo em termos de governação. Os 
GFIA devem ser geridos e organizados de 
um modo que reduza ao mínimo os 
conflitos de interesse. Os acontecimentos 
recentes vieram demonstrar a absoluta 
necessidade de separar as funções de 
guarda dos activos e da sua gestão, bem 
como de separar os activos dos 
investidores dos activos do gestor. Para tal, 
o GFIA deve nomear um depositário a 
quem confiará a contabilidade das 
contribuições dos investidores, numa conta 
separada, a guarda dos instrumentos 
financeiros e a verificar se o fundo de 
investimento alternativo, ou o seu gestor 
por conta do mesmo, é proprietário de 
todos os outros activos.

(12) É necessário garantir que a operação 
dos GFIA seja sujeita a um rigoroso 
controlo em termos de governação. Os 
GFIA devem ser geridos e organizados de 
um modo que reduza ao mínimo os 
conflitos de interesse. Os acontecimentos 
recentes vieram demonstrar a absoluta 
necessidade de separar as funções de 
guarda dos activos e da sua gestão, bem 
como de separar os activos dos 
investidores dos activos do gestor. Para tal, 
o GFIA deve assegurar a nomeação de um 
depositário a quem confiará a contabilidade 
das contribuições dos investidores, numa 
conta separada, a guarda dos instrumentos 
financeiros e a responsabilidade de 
verificar se o fundo de investimento 
alternativo, ou o seu gestor por conta do 
mesmo, é proprietário de todos os outros 
activos.

Or. en

Justificação

O GFIA deve assegurar que o FIA nomeie um depositário por um FIA e não nomeá-lo 
directamente.
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Alteração 217
Sari Essayah

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário garantir que a operação 
dos GFIA seja sujeita a um rigoroso 
controlo em termos de governação. Os 
GFIA devem ser geridos e organizados de 
um modo que reduza ao mínimo os 
conflitos de interesse. Os acontecimentos 
recentes vieram demonstrar a absoluta 
necessidade de separar as funções de 
guarda dos activos e da sua gestão, bem 
como de separar os activos dos 
investidores dos activos do gestor. Para tal, 
o GFIA deve nomear um depositário a 
quem confiará a contabilidade das 
contribuições dos investidores, numa conta 
separada, a guarda dos instrumentos 
financeiros e a verificar se o fundo de 
investimento alternativo, ou o seu gestor 
por conta do mesmo, é proprietário de 
todos os outros activos.

(12) É necessário garantir que a operação 
dos GFIA seja sujeita a um rigoroso 
controlo em termos de governação. Os 
GFIA devem ser geridos e organizados de 
um modo que reduza ao mínimo os 
conflitos de interesse. Os acontecimentos 
recentes vieram demonstrar a absoluta 
necessidade de separar as funções de 
guarda dos activos e da sua gestão, bem 
como de separar os activos dos 
investidores dos activos do gestor. Para tal, 
o GFIA deve assegurar a nomeação de um 
depositário a quem confiará a contabilidade 
das contribuições dos investidores, numa 
conta separada, a guarda dos instrumentos 
financeiros e a responsabilidade de 
verificar se o fundo de investimento 
alternativo, ou o seu gestor por conta do 
mesmo, é proprietário de todos os outros 
activos.

Or. en

Alteração 218
Syed Kamall

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário garantir que a operação 
dos GFIA seja sujeita a um rigoroso 
controlo em termos de governação. Os 
GFIA devem ser geridos e organizados de 
um modo que reduza ao mínimo os 
conflitos de interesse. Os acontecimentos 
recentes vieram demonstrar a absoluta 

(12) É necessário garantir que a operação 
dos GFIA seja sujeita a um rigoroso 
controlo em termos de governação. Os 
GFIA devem ser geridos e organizados de 
um modo que reduza ao mínimo os 
conflitos de interesse. Os acontecimentos 
recentes vieram demonstrar a absoluta 
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necessidade de separar as funções de 
guarda dos activos e da sua gestão, bem 
como de separar os activos dos 
investidores dos activos do gestor. Para 
tal, o GFIA deve nomear um depositário a 
quem confiará a contabilidade das 
contribuições dos investidores, numa 
conta separada, a guarda dos instrumentos 
financeiros e a verificar se o fundo de 
investimento alternativo, ou o seu gestor 
por conta do mesmo, é proprietário de 
todos os outros activos.

necessidade de separar as funções de 
guarda dos activos e da sua gestão, bem 
como de separar os activos dos 
investidores dos activos do gestor. Embora 
os GFIA giram FIA com diferentes 
modelos e modalidades de negócio, 
designadamente no que respeita à guarda 
dos activos, é essencial nomear um 
depositário distinto do GFIA para 
desempenhar as funções de depositário 
em relação ao FIA. O depositário será 
responsável pela contabilidade das 
contribuições dos investidores, em contas 
separadas, pela guarda dos instrumentos 
financeiros, incluindo a custódia dos 
instrumentos financeiros que podem ser 
conservados, e por verificar se o fundo de 
investimento alternativo, ou o seu gestor 
por conta do mesmo, é proprietário de 
todos os outros activos. Um depositário 
pode manter uma conta comum separada 
para vários FIA.

Or. en

Justificação

Trata-se de alterações que decorrem do artigo 17.º na sua versão final.

Alteração 219
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário garantir que a operação 
dos GFIA seja sujeita a um rigoroso 
controlo em termos de governação. Os 
GFIA devem ser geridos e organizados de 
um modo que reduza ao mínimo os 
conflitos de interesse. Os acontecimentos 
recentes vieram demonstrar a absoluta 
necessidade de separar as funções de 
guarda dos activos e da sua gestão, bem 

(12) É necessário garantir que a operação 
dos GFIA seja sujeita a um rigoroso 
controlo em termos de governação. Os 
GFIA devem ser geridos e organizados de 
um modo que reduza ao mínimo os 
conflitos de interesse. Os acontecimentos 
recentes vieram demonstrar a absoluta 
necessidade de separar as funções de 
guarda dos activos e da sua gestão, bem 
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como de separar os activos dos 
investidores dos activos do gestor. Para tal, 
o GFIA deve nomear um depositário a 
quem confiará a contabilidade das 
contribuições dos investidores, numa 
conta separada, a guarda dos instrumentos 
financeiros e a verificar se o fundo de 
investimento alternativo, ou o seu gestor 
por conta do mesmo, é proprietário de 
todos os outros activos.

como de separar os activos dos 
investidores dos activos do gestor. Para tal, 
o GFIA deve nomear um depositário a 
quem confiará a tarefa de verificar se os 
fundos em numerário do FIA são 
depositados de forma apropriada numa ou 
em várias instituições de crédito 
autorizadas, de assegurar a guarda dos 
instrumentos financeiros e dos direitos 
correspondentes e de verificar a 
manutenção de registos que provem a 
natureza e os meios da propriedade e da 
localização dos activos do FIA.

Or. en

Justificação

Trata-se de alterações necessárias para adaptar as propostas de redacção relativas ao artigo 
17.º.

Alteração 220
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário garantir que a operação 
dos GFIA seja sujeita a um rigoroso 
controlo em termos de governação. Os 
GFIA devem ser geridos e organizados de 
um modo que reduza ao mínimo os 
conflitos de interesse. Os acontecimentos 
recentes vieram demonstrar a absoluta 
necessidade de separar as funções de 
guarda dos activos e da sua gestão, bem 
como de separar os activos dos 
investidores dos activos do gestor. Para tal, 
o GFIA deve nomear um depositário a 
quem confiará a contabilidade das 
contribuições dos investidores, numa conta 
separada, a guarda dos instrumentos 
financeiros e a verificar se o fundo de 
investimento alternativo, ou o seu gestor 

(12) É necessário garantir que a operação 
dos GFIA seja sujeita a um rigoroso 
controlo em termos de governação. Os 
GFIA devem ser geridos e organizados de 
um modo que reduza ao mínimo os 
conflitos de interesse. Os acontecimentos 
recentes vieram demonstrar a absoluta 
necessidade de separar as funções de 
guarda dos activos e da sua gestão, bem 
como de separar os activos dos 
investidores dos activos do gestor. Para tal, 
o GFIA deve nomear um depositário a 
quem confiará a contabilidade das 
contribuições dos investidores, numa conta 
separada, a guarda dos instrumentos 
financeiros e a responsabilidade de
verificar se o fundo de investimento 
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por conta do mesmo, é proprietário de 
todos os outros activos.

alternativo, ou o seu gestor por conta do 
mesmo, é proprietário de todos os outros 
activos, bem como a supervisão do FIA no 
interesse dos seus investidores.

Or. en

Alteração 221
Arlene McCarthy

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A Comissão deve dispor de 
competências para adoptar actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, a fim de estabelecer e 
manter orientações vinculativas para 
políticas de remuneração sólidas para o 
sector dos GFIA. É importante assegurar 
a necessária coerência entre as 
disposições relativas a uma boa 
remuneração para os GFIA e as 
aplicáveis às instituições de crédito e às 
empresas de investimento. Essas 
orientações vinculativas devem, por 
conseguinte, assegurar o respeito dos 
elementos aplicáveis das disposições 
relativas à remuneração que figuram no 
anexo V da Directiva 2006/48/CE. Ao 
elaborar esses actos delegados, a 
Comissão deve ter em conta o parecer da 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados.

Or. en

Justificação

O G-20 subscreveu os princípios do FSB em matéria de remunerações correctas. As normas 
da UE que reflectem esta posição serão aplicadas através de uma modificação da Directiva 
2006/48/CE no âmbito da directiva relativa aos requisitos de capital. A fim de assegurar a 
coerência da política de remuneração do sector financeiro da UE, as orientações vinculativas 
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para as políticas de remuneração dos GFIA devem basear-se directamente em todos os 
elementos aplicáveis que figuram na Directiva 2006/48/CE. Estas orientações devem ser 
estabelecidas por meio de um acto delegado, para que o Parlamento e o Conselho exerçam 
uma supervisão adequada.

Alteração 222
Diogo Feio

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A Declaração dos Chefes de 
Estado e de Governo na sequência da 
Cimeira do G-20, realizada em Pittsburgh, 
em 24 e 25 de Setembro de 2009, 
estabeleceu um consenso internacional 
em matéria de remuneração dos 
funcionários dos bancos e de outras 
empresas de serviços financeiros 
importantes sob o ponto de vista sistémico.
Estes princípios devem ser aplicadas ao 
pessoal correspondente dos GFIA que 
tenham uma importância sistémica e que 
sejam cobertos pela presente directiva. A 
Comissão deve adoptar medidas de 
execução para o efeito, assegurando que 
estas sejam proporcionadas e aplicadas 
equitativamente no que respeita à 
competitividade dos GFIA estabelecidos 
na UE.

Or. en

Justificação

Embora a oportunidade de ter em conta a questão das remunerações possa ser contestada, se 
se pretender um certo grau de informação sobre as remunerações, as autoridades 
competentes só deverão preocupar-se com as informações sobre a compensação de pessoal 
apropriado dos GFIA com uma importância sistémica, a fim de controlar a aplicação dos 
princípio do FSB e da Comissão. Políticas de remuneração comparáveis não beneficiariam 
os investidores do FIA se este não tiver direito ao reembolso de montantes recuperados.
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Alteração 223
Syed Kamall

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A Declaração dos Chefes de 
Estado e de Governo na sequência da 
Cimeira do G-20, realizada em Pittsburgh, 
em 24 e 25 de Setembro de 2009, 
estabeleceu um consenso internacional 
em matéria de remuneração dos 
funcionários dos bancos e de outras 
empresas de serviços financeiros 
importantes sob o ponto de vista sistémico.
Esses princípios devem ser aplicados de 
forma proporcionada aos GFIA que se 
enquadrem no âmbito de aplicação da 
presente directiva. Os princípios que 
regem as políticas de remuneração devem 
reconhecer que os GFIA podem aplicar as 
disposições de formas diferentes em 
função da sua dimensão e da dimensão 
dos FIA que gerem, da sua organização 
interna e natureza, e do âmbito e 
complexidade das suas actividades.
Considera-se que os princípios que regem 
as políticas de remuneração aplicáveis aos 
GFIA podem ser aplicados de forma 
diferente dos adoptados pelas instituições 
de crédito, dado tratar-se de modelos 
empresariais diferentes.

Or. en

Justificação

As disposições relativas à remuneração dos GFIA devem ser coerentes com os princípios do 
G-20 e conformes com a abordagem seguida na alteração 7 do relatório Gauzès, o que 
implica uma nova redacção do considerando 12-A. Convém referir que esses princípios 
devem ser aplicados de forma proporcionada. É muito importante que os diferentes 
princípios ou medidas de execuções reconheçam que os GFIA e os gestores de activos em 
geral têm modelos empresariais e de remuneração muito diferentes dos bancos e das 
instituições de crédito. 
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Alteração 224
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de ter em conta o efeito 
potencialmente nocivo de estruturas de 
remuneração inadequadamente 
concebidas para uma boa gestão dos 
riscos e o controlo de comportamentos de 
assunção de riscos por parte de 
indivíduos, os GFIA devem ter a 
obrigação expressa de estabelecer e 
manter, para as categorias de pessoal 
cujas actividades profissionais têm um 
impacto significativo nos perfis de risco 
dos FIA que gerem, políticas e práticas de 
remuneração consentâneas com uma 
gestão séria e eficaz dos riscos. Estas 
categorias de pessoal devem incluir, pelo 
menos, os órgãos de direcção, os 
responsáveis pela assunção de riscos e as 
funções de controlo. A fim de fomentar 
convergências, a nível da supervisão, na 
avaliação das políticas e práticas de 
remuneração, a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados 
(AEVMM) deve garantir a existência de 
linhas de orientação relativas a políticas 
correctas de remuneração no sector dos 
GFIA.

Or. en

Justificação

As estruturas de remuneração devem ser regulamentadas, dado que fazem parte de uma 
gestão correcta dos riscos.
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Alteração 225
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de ter em conta o efeito 
potencialmente nocivo de estruturas de 
remuneração inadequadamente 
concebidas para uma boa gestão dos 
riscos e o controlo de comportamentos de 
assunção de riscos por parte de 
indivíduos, os GFIA devem ter a 
obrigação expressa de estabelecer e 
manter, para as categorias de pessoal 
cujas actividades profissionais têm um 
impacto significativo nos perfis de risco 
dos FIA que gerem, políticas e práticas de 
remuneração consentâneas com uma 
gestão séria e eficaz dos riscos. Estas 
categorias de pessoal devem incluir, pelo 
menos, os órgãos de direcção, os 
responsáveis pela assunção de riscos e as 
funções de controlo.

Or. en

Alteração 226
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) A fim de evitar que se assumam 
riscos excessivos e assegurar uma maior 
convergência de interesses, os gestores de 
fundos devem investir parte do seu 
próprio dinheiro nos fundos que gerem.

Or. en
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Alteração 227
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A Comissão deve apresentar uma 
proposta legislativa apropriada, de 
carácter horizontal, que clarifique as 
responsabilidades e obrigações dos 
depositários. A presente directiva deve, se 
necessário, ser alterada em tempo 
oportuno.

Or. en

Justificação

Para assegurar a igualdade de condições, a Comissão deve propor uma medida de carácter 
horizontal que defina as responsabilidades e obrigações dos depositários. Devem ser 
aplicados os mesmos requisitos a todos os depositários da UE.

Alteração 228
Thomas Mann

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A avaliação fiável e objectiva dos 
activos é fundamental para a protecção dos 
interesses dos investidores. Os diferentes 
GFIA utilizam diferentes metodologias e 
sistemas de avaliação dos activos, 
dependendo dos activos e mercados em 
que investem normalmente. Importa, 
embora reconhecendo essas diferenças, 
exigir que a avaliação dos activos seja 
realizada por uma entidade independente 
do GFIA.

(13) A avaliação fiável e objectiva dos 
activos é fundamental para a protecção dos 
interesses dos investidores. Os diferentes 
GFIA utilizam diferentes metodologias e 
sistemas de avaliação dos activos, 
dependendo dos activos e mercados em 
que investem normalmente. Importa 
reconhecer essas diferenças. O processo 
de avaliação dos activos e o cálculo do 
valor líquido dos activos devem ser 
funcionalmente independentes das 
funções de gestão dos GFIA. Se 
necessário, os GFIA devem poder delegar 
em terceiros ou atribuir-lhes a avaliação 
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dos activos e o cálculo do valor líquido.

Or. en

Alteração 229
Syed Kamall

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A avaliação fiável e objectiva dos 
activos é fundamental para a protecção dos 
interesses dos investidores. Os diferentes 
GFIA utilizam diferentes metodologias e 
sistemas de avaliação dos activos, 
dependendo dos activos e mercados em 
que investem normalmente. Importa, 
embora reconhecendo essas diferenças, 
exigir que a avaliação dos activos seja 
realizada por uma entidade independente 
do GFIA.

(13) A avaliação fiável e objectiva dos 
activos é fundamental para a protecção dos 
interesses dos investidores. Os diferentes 
GFIA utilizam diferentes metodologias e 
sistemas de avaliação dos activos, 
dependendo dos activos e mercados em 
que investem normalmente. Importa 
reconhecer essas diferenças. O processo 
de avaliação dos activos e o cálculo do 
valor líquido dos activos devem ser 
funcionalmente independentes das 
funções de gestão dos investimentos dos 
GFIA. Se necessário, os GFIA devem 
poder delegar em terceiros ou 
atribuir-lhes a avaliação dos activos e o 
cálculo do valor líquido, em conformidade 
com a legislação nacional.

Or. en

Justificação

Adaptação à Directiva OICVM e à legislação nacional. A função de avaliação deve ser 
independente das funções de gestão dos investimentos dos GFIA. A avaliação pode ser 
delegada pelos GFIA ou atribuída a terceiros especializados, em conformidade com a 
legislação nacional.
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Alteração 230
Othmar Karas

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A avaliação fiável e objectiva dos 
activos é fundamental para a protecção dos 
interesses dos investidores. Os diferentes 
GFIA utilizam diferentes metodologias e 
sistemas de avaliação dos activos, 
dependendo dos activos e mercados em 
que investem normalmente. Importa, 
embora reconhecendo essas diferenças, 
exigir que a avaliação dos activos seja 
realizada por uma entidade independente 
do GFIA.

(13) A avaliação fiável e objectiva dos 
activos é fundamental para a protecção dos 
interesses dos investidores. Os diferentes 
GFIA utilizam diferentes metodologias e 
sistemas de avaliação dos activos, 
dependendo dos activos e mercados em 
que investem normalmente. Importa 
reconhecer essas diferenças. A avaliação 
dos activos e o cálculo do valor líquido 
dos activos devem ser funcionalmente 
independentes das funções de gestão dos 
GFIA. Se necessário, os GFIA devem 
poder delegar em terceiros ou 
atribuir-lhes a avaliação dos activos e o 
cálculo do valor líquido.

Or. en

Justificação

Ver justificação das alterações propostas ao artigo 16.º.

Alteração 231
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A avaliação fiável e objectiva dos 
activos é fundamental para a protecção dos 
interesses dos investidores. Os diferentes 
GFIA utilizam diferentes metodologias e 
sistemas de avaliação dos activos,
dependendo dos activos e mercados em 
que investem normalmente. Importa, 
embora reconhecendo essas diferenças, 
exigir que a avaliação dos activos seja 

(13) A avaliação fiável e objectiva dos 
activos é fundamental para a protecção dos 
interesses dos investidores. Os diferentes 
GFIA utilizam diferentes metodologias e 
sistemas de avaliação dos activos, 
dependendo dos activos e mercados em 
que investem normalmente. Importa 
reconhecer essas diferenças e exigir que a 
avaliação dos activos seja funcionalmente 
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realizada por uma entidade independente 
do GFIA.

independente. Deve ser possível delegar 
em terceiros a avaliação dos activos e o 
cálculo do valor líquido. É importante que 
as metodologias de base sejam sólidas e 
compreensíveis. Para o efeito, devem ser 
publicadas.

Or. en

Justificação

Se o processo de avaliação for funcionalmente independente da gestão da carteira, não se 
deve exigir que seja atribuído a um avaliador externo. Mais importante do que o papel do 
avaliador é a solidez das metodologias de base, pelo que estas devem ser publicadas no caso 
particular dos activos de difícil avaliação.

Alteração 232
Marta Andreasen

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A avaliação fiável e objectiva dos 
activos é fundamental para a protecção dos 
interesses dos investidores. Os diferentes 
GFIA utilizam diferentes metodologias e 
sistemas de avaliação dos activos, 
dependendo dos activos e mercados em 
que investem normalmente. Importa, 
embora reconhecendo essas diferenças, 
exigir que a avaliação dos activos seja 
realizada por uma entidade independente 
do GFIA.

(13) A avaliação fiável e objectiva dos 
activos é fundamental para a protecção dos 
interesses dos investidores. Os diferentes 
GFIA utilizam diferentes metodologias e 
sistemas de avaliação dos activos, 
dependendo dos activos e mercados em 
que investem normalmente. Importa 
reconhecer essas diferenças. Os GFIA 
devem poder delegar em terceiros o 
processo de avaliação dos activos e o 
cálculo do valor líquido.

Or. en

Justificação

As avaliações já são efectuadas por peritos independentes, sempre que as circunstâncias o 
justifiquem. Nem todos os activos requerem uma avaliação independente, mas se esta fosse 
exigida para todos os activos, os custos dos fundos aumentariam e os lucros dos investidores 
diminuiriam.
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Alteração 233
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A avaliação fiável e objectiva dos 
activos é fundamental para a protecção dos 
interesses dos investidores. Os diferentes 
GFIA utilizam diferentes metodologias e 
sistemas de avaliação dos activos, 
dependendo dos activos e mercados em 
que investem normalmente. Importa, 
embora reconhecendo essas diferenças, 
exigir que a avaliação dos activos seja 
realizada por uma entidade independente 
do GFIA.

(13) A avaliação fiável e objectiva dos 
activos é fundamental para a protecção dos 
interesses dos investidores. Os diferentes 
GFIA utilizam diferentes metodologias e 
sistemas de avaliação dos activos, 
dependendo dos activos e mercados em 
que investem normalmente. Importa, 
embora reconhecendo essas diferenças, 
exigir que os GFIA apliquem processos de 
avaliação para garantir uma avaliação 
adequada dos activos dos FIA, de modo a 
obter um valor líquido justo das acções ou 
unidades de participação dos FIA.

Or. en

Justificação

A obrigação de nomear um avaliador externo das acções ou unidades de participação de um 
FIA, ou dos activos detidos por um FIA, é desnecessária se as acções ou unidades de 
participação do FIA ou os seus activos forem cotados em bolsa e o seu valor for, por isso, 
fixado pelo mercado.

Alteração 234
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Uma vez que os GFIA que recorrem a 
elevados níveis do efeito de alavanca nas 
suas estratégias de investimento podem, 
em determinadas circunstâncias, contribuir 
para a acumulação de riscos sistémicos ou 
para perturbações nos mercados, os GFIA
que utilizam técnicas que dão origem a 
riscos específicos devem ser sujeitos a 

(15) Uma vez que os FIA que recorrem ao
efeito de alavanca podem, em 
determinadas circunstâncias, contribuir 
para a acumulação de riscos sistémicos ou 
para perturbações nos mercados, os FIA
que utilizam técnicas que dão origem a 
riscos específicos devem ser sujeitos a 
requisitos específicos. A informação 
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requisitos específicos. A informação 
necessária para detectar, acompanhar e dar 
resposta a esses riscos não tem sido 
recolhida de forma coerente em toda a 
Comunidade nem partilhada pelos 
Estados-Membros por forma a que seja 
possível identificar potenciais fontes de 
risco para a estabilidade dos mercados 
financeiros da Comunidade. Para remediar 
essa situação, os GFIA que recorrem 
sistematicamente níveis elevados do efeito 
de alavanca nas suas estratégias de 
investimento deverão estar sujeitos a 
requisitos especiais. Esses GFIA devem 
ser obrigados a divulgar informação em 
relação à utilização que fazem e às fontes 
do efeito de alavanca. Essa informação 
deverá ser agregada e partilhada com as 
outras autoridades da Comunidade a fim de 
facilitar uma análise colectiva e uma 
resposta comum face ao impacto do efeito 
de alavanca desses GFIA no sistema 
financeiro da Comunidade.

necessária para detectar, acompanhar e dar 
resposta a esses riscos não tem sido 
recolhida de forma coerente em toda a 
União nem partilhada pelos 
Estados-Membros por forma a que seja 
possível identificar potenciais fontes de 
risco para a estabilidade dos mercados 
financeiros da União. Para remediar essa 
situação, os FIA que recorrem 
sistematicamente a níveis elevados do 
efeito de alavanca nas suas estratégias de 
investimento deverão estar sujeitos a 
requisitos especiais. Esses FIA devem ser 
obrigados a divulgar informação em 
relação à utilização que fazem e às fontes 
do efeito de alavanca. Essa informação 
deverá ser agregada e partilhada com as 
outras autoridades da União a fim de 
facilitar uma análise colectiva e uma 
resposta comum face ao impacto do efeito 
de alavanca desses FIA no sistema 
financeiro da União. O Comité Europeu 
do Risco Sistémico (CERS) e a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) 
serão responsáveis pela supervisão dos 
riscos sistémicos criados pelos FIA.

Or. en

Justificação

Atendendo a que um efeito de alavanca excessivo aumenta os riscos sistémicos, a nova 
autoridade europeia de supervisão deverá dispor de competências para limitar o efeito de 
alavanca usado pelos FIA, a fim de assegurar a estabilidade financeira.

Alteração 235
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Uma vez que os GFIA que recorrem a 
elevados níveis do efeito de alavanca nas 

(15) Uma vez que os GFIA que recorrem a 
elevados níveis do efeito de alavanca nas 
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suas estratégias de investimento podem, 
em determinadas circunstâncias, contribuir 
para a acumulação de riscos sistémicos ou 
para perturbações nos mercados, os GFIA 
que utilizam técnicas que dão origem a 
riscos específicos devem ser sujeitos a 
requisitos específicos. A informação 
necessária para detectar, acompanhar e dar 
resposta a esses riscos não tem sido 
recolhida de forma coerente em toda a 
Comunidade nem partilhada pelos 
Estados-Membros por forma a que seja 
possível identificar potenciais fontes de 
risco para a estabilidade dos mercados 
financeiros da Comunidade. Para remediar 
essa situação, os GFIA que recorrem 
sistematicamente níveis elevados do efeito 
de alavanca nas suas estratégias de 
investimento deverão estar sujeitos a 
requisitos especiais. Esses GFIA devem ser 
obrigados a divulgar informação em 
relação à utilização que fazem e às fontes 
do efeito de alavanca. Essa informação 
deverá ser agregada e partilhada com as 
outras autoridades da Comunidade a fim de 
facilitar uma análise colectiva e uma 
resposta comum face ao impacto do efeito 
de alavanca desses GFIA no sistema 
financeiro da Comunidade.

suas estratégias de investimento podem, 
em determinadas circunstâncias, contribuir 
para a acumulação de riscos sistémicos ou 
para perturbações nos mercados, os GFIA 
que recorrem ao efeito de alavanca devem 
ser sujeitos a requisitos específicos de 
informação. A informação necessária para 
detectar, acompanhar e dar resposta a esses 
riscos não tem sido recolhida de forma 
coerente em toda a União nem partilhada 
pelos Estados-Membros por forma a que 
seja possível identificar potenciais fontes 
de risco para a estabilidade dos mercados 
financeiros da União. Para remediar essa 
situação, os GFIA que recorrem a níveis 
elevados do efeito de alavanca nas suas 
estratégias de investimento deverão estar 
sujeitos a requisitos especiais de 
informação. Esses GFIA devem ser 
obrigados a divulgar informação em 
relação à utilização que fazem e às fontes 
do efeito de alavanca. Essa informação 
deverá ser agregada num registo central 
sob os auspícios do Comité Europeu do 
Risco Sistémico (CERS), criado ao abrigo 
do Regulamento 2009/.../CE, e partilhada 
com as outras autoridades da União, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM), 
criada ao abrigo do Regulamento 
2009/.../CE, e as autoridades competentes 
de países terceiros, se for caso disso, a fim 
de facilitar uma análise colectiva e uma 
resposta comum face ao impacto do efeito 
de alavanca desses GFIA no sistema 
financeiro da União. As Directivas 
2006/48/CE e 2006/49/CE devem 
igualmente prever um registo central sob 
os auspícios do CERS para os bancos que 
prestam aos FIA serviços a título de 
corretor principal.

Or. en

Justificação

A fim de poder cobrir os potenciais riscos sistémicos, a informação recolhida a nível 
nacional deve ser agregada num registo central sob os auspícios do CERS. Também deve ser 
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criado no âmbito das Directivas sobre os Fundos Próprios um registo de actividades a título 
de corretor principal.

Alteração 236
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Uma vez que os GFIA que recorrem a 
elevados níveis do efeito de alavanca nas 
suas estratégias de investimento podem, 
em determinadas circunstâncias, contribuir 
para a acumulação de riscos sistémicos ou 
para perturbações nos mercados, os GFIA 
que utilizam técnicas que dão origem a 
riscos específicos devem ser sujeitos a 
requisitos específicos. A informação 
necessária para detectar, acompanhar e dar 
resposta a esses riscos não tem sido 
recolhida de forma coerente em toda a 
Comunidade nem partilhada pelos 
Estados-Membros por forma a que seja 
possível identificar potenciais fontes de 
risco para a estabilidade dos mercados 
financeiros da Comunidade. Para remediar 
essa situação, os GFIA que recorrem 
sistematicamente níveis elevados do efeito 
de alavanca nas suas estratégias de 
investimento deverão estar sujeitos a 
requisitos especiais. Esses GFIA devem ser 
obrigados a divulgar informação em 
relação à utilização que fazem e às fontes 
do efeito de alavanca. Essa informação 
deverá ser agregada e partilhada com as 
outras autoridades da Comunidade a fim de 
facilitar uma análise colectiva e uma 
resposta comum face ao impacto do efeito 
de alavanca desses GFIA no sistema 
financeiro da Comunidade.

(15) Uma vez que um GFIA pode recorrer 
ao efeito de alavanca a nível do FIA e 
pode, em determinadas circunstâncias, 
contribuir para a acumulação de riscos 
sistémicos ou para perturbações nos 
mercados, os GFIA que recorrem ao efeito 
de alavanca de forma significativa sob o 
ponto de vista sistémico devem ser sujeitos 
a requisitos específicos. A informação 
necessária para detectar, acompanhar e dar 
resposta a esses riscos não tem sido 
recolhida de forma coerente em toda a 
União nem partilhada pelos 
Estados-Membros por forma a que seja 
possível identificar potenciais fontes de 
risco para a estabilidade dos mercados 
financeiros da União. Para remediar essa 
situação, os GFIA que recorrem ao efeito 
de alavanca a nível dos FIA de forma 
significativa sob o ponto de vista sistémico
deverão estar sujeitos a requisitos 
especiais. Esses GFIA devem ser obrigados 
a divulgar informação em relação à 
utilização e às fontes do efeito de alavanca.
Essa informação deverá ser agregada e 
partilhada com as outras autoridades da 
União a fim de facilitar uma análise 
colectiva e uma resposta comum face ao 
impacto do efeito de alavanca dos FIA 
geridos por GFIA no sistema financeiro da 
União. As autoridades competentes devem 
transmitir essa informação ao Comité 
Europeu do Risco Sistémico (CERS), 
criado ao abrigo do Regulamento (CE)
nº .../2009 (Regulamento CERS), e à 
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Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados, criada ao 
abrigo do Regulamento (CE) nº ... /2009 
(Regulamento AEVMM), para que estes 
organismos a utilizem no exercício das 
suas funções.

Or. en

Alteração 237
Syed Kamall

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Uma vez que os GFIA que recorrem a 
elevados níveis do efeito de alavanca nas 
suas estratégias de investimento podem, 
em determinadas circunstâncias, contribuir 
para a acumulação de riscos sistémicos ou 
para perturbações nos mercados, os GFIA 
que utilizam técnicas que dão origem a 
riscos específicos devem ser sujeitos a 
requisitos específicos. A informação 
necessária para detectar, acompanhar e dar 
resposta a esses riscos não tem sido 
recolhida de forma coerente em toda a 
Comunidade nem partilhada pelos 
Estados-Membros por forma a que seja 
possível identificar potenciais fontes de 
risco para a estabilidade dos mercados 
financeiros da Comunidade. Para remediar 
essa situação, os GFIA que recorrem 
sistematicamente níveis elevados do efeito 
de alavanca nas suas estratégias de 
investimento deverão estar sujeitos a 
requisitos especiais. Esses GFIA devem ser 
obrigados a divulgar informação em 
relação à utilização que fazem e às fontes 
do efeito de alavanca. Essa informação 
deverá ser agregada e partilhada com as 
outras autoridades da Comunidade a fim de 
facilitar uma análise colectiva e uma 
resposta comum face ao impacto do efeito 

(15) Uma vez que um GFIA pode recorrer 
ao efeito de alavanca a nível do FIA e 
pode, em determinadas circunstâncias, 
contribuir para a acumulação de riscos 
sistémicos ou para perturbações nos 
mercados, os GFIA que recorrem ao efeito 
de alavanca de forma significativa sob o 
ponto de vista sistémico devem ser sujeitos 
a requisitos específicos. A informação 
necessária para detectar, acompanhar e dar 
resposta a esses riscos não tem sido 
recolhida de forma coerente em toda a 
União nem partilhada pelos 
Estados-Membros por forma a que seja 
possível identificar potenciais fontes de 
risco para a estabilidade dos mercados 
financeiros da União. Para remediar essa 
situação, os GFIA que recorrem ao efeito 
de alavanca a nível dos FIA de forma 
significativa sob o ponto de vista sistémico
deverão estar sujeitos a requisitos
especiais. Esses GFIA devem ser obrigados 
a divulgar informação em relação à 
utilização e às fontes do efeito de alavanca 
nos seus FIA. A informação recolhida 
pelas autoridades competentes deverá ser 
agregada e partilhada com as outras 
autoridades da União a fim de facilitar uma 
análise colectiva e uma resposta comum 
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de alavanca desses GFIA no sistema 
financeiro da Comunidade.

face ao impacto do efeito de alavanca dos 
FIA geridos por GFIA no sistema 
financeiro da União.

Or. en

Justificação

Os limites do efeito de alavanca devem ser fixados de forma significativa sob o ponto de vista 
sistémico.

Alteração 238
Sari Essayah

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Uma vez que os GFIA que recorrem a 
elevados níveis do efeito de alavanca nas 
suas estratégias de investimento podem, 
em determinadas circunstâncias, contribuir 
para a acumulação de riscos sistémicos ou 
para perturbações nos mercados, os GFIA 
que utilizam técnicas que dão origem a 
riscos específicos devem ser sujeitos a 
requisitos específicos. A informação 
necessária para detectar, acompanhar e dar 
resposta a esses riscos não tem sido 
recolhida de forma coerente em toda a 
Comunidade nem partilhada pelos 
Estados-Membros por forma a que seja 
possível identificar potenciais fontes de 
risco para a estabilidade dos mercados 
financeiros da Comunidade. Para remediar 
essa situação, os GFIA que recorrem 
sistematicamente níveis elevados do efeito 
de alavanca nas suas estratégias de 
investimento deverão estar sujeitos a 
requisitos especiais. Esses GFIA devem ser 
obrigados a divulgar informação em 
relação à utilização que fazem e às fontes 
do efeito de alavanca. Essa informação 
deverá ser agregada e partilhada com as 
outras autoridades da Comunidade a fim de 

(15) Uma vez que um GFIA pode recorrer 
ao efeito de alavanca a nível do FIA e 
pode, em determinadas circunstâncias, 
contribuir para a acumulação de riscos 
sistémicos ou para perturbações nos 
mercados, os GFIA que recorrem ao efeito 
de alavanca de forma significativa sob o 
ponto de vista sistémico devem ser sujeitos 
a requisitos específicos. A informação 
necessária para detectar, acompanhar e dar 
resposta a esses riscos não tem sido 
recolhida de forma coerente em toda a 
União nem partilhada pelos 
Estados-Membros por forma a que seja 
possível identificar potenciais fontes de 
risco para a estabilidade dos mercados 
financeiros da União. Para remediar essa 
situação, os GFIA que recorrem ao efeito 
de alavanca a nível dos FIA de forma 
significativa sob o ponto de vista sistémico
deverão estar sujeitos a requisitos 
especiais. Esses GFIA devem ser obrigados 
a divulgar informação em relação à 
utilização e às fontes do efeito de alavanca 
nos seus FIA. A informação recolhida 
pelas autoridades competentes deverá ser 
agregada e partilhada com as outras 
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facilitar uma análise colectiva e uma 
resposta comum face ao impacto do efeito 
de alavanca desses GFIA no sistema 
financeiro da Comunidade.

autoridades da União a fim de facilitar uma 
análise colectiva e uma resposta comum 
face ao impacto do efeito de alavanca dos 
FIA geridos por GFIA no sistema 
financeiro da União.

Or. en

Alteração 239
Gay Mitchell

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Uma vez que os GFIA que recorrem a 
elevados níveis do efeito de alavanca nas 
suas estratégias de investimento podem, 
em determinadas circunstâncias, contribuir 
para a acumulação de riscos sistémicos ou 
para perturbações nos mercados, os GFIA 
que utilizam técnicas que dão origem a 
riscos específicos devem ser sujeitos a 
requisitos específicos. A informação 
necessária para detectar, acompanhar e dar 
resposta a esses riscos não tem sido 
recolhida de forma coerente em toda a 
Comunidade nem partilhada pelos 
Estados-Membros por forma a que seja 
possível identificar potenciais fontes de 
risco para a estabilidade dos mercados 
financeiros da Comunidade. Para remediar 
essa situação, os GFIA que recorrem 
sistematicamente níveis elevados do efeito 
de alavanca nas suas estratégias de 
investimento deverão estar sujeitos a 
requisitos especiais. Esses GFIA devem ser 
obrigados a divulgar informação em 
relação à utilização que fazem e às fontes 
do efeito de alavanca.  Essa informação 
deverá ser agregada e partilhada com as 
outras autoridades da Comunidade a fim de 
facilitar uma análise colectiva e uma 
resposta comum face ao impacto do efeito 
de alavanca desses GFIA no sistema 

(15) Uma vez que um GFIA pode recorrer 
ao efeito de alavanca a nível do FIA e 
pode, em determinadas circunstâncias, 
contribuir para a acumulação de riscos 
sistémicos ou para perturbações nos 
mercados, os GFIA que recorrem ao efeito 
de alavanca de forma significativa sob o 
ponto de vista sistémico devem ser sujeitos 
a requisitos específicos. A informação 
necessária para detectar, acompanhar e dar 
resposta a esses riscos não tem sido 
recolhida de forma coerente em toda a
União nem partilhada pelos 
Estados-Membros por forma a que seja 
possível identificar potenciais fontes de 
risco para a estabilidade dos mercados 
financeiros da União.  Para remediar essa 
situação, os GFIA que recorrem ao efeito 
de alavanca a nível dos FIA de forma 
significativa sob o ponto de vista sistémico
deverão estar sujeitos a requisitos 
especiais. Esses GFIA devem ser obrigados 
a divulgar informação em relação à 
utilização e às fontes do efeito de alavanca 
nos seus FIA. A informação recolhida 
pelas autoridades competentes deverá ser 
agregada e partilhada com as outras 
autoridades da União a fim de facilitar uma 
análise colectiva e uma resposta comum 
face ao impacto do efeito de alavanca dos 
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financeiro da Comunidade. FIA geridos por GFIA no sistema 
financeiro da União.

Or. en

Justificação

A directiva não deve impor aos GFIA a obrigação de fixar limites específicos para o efeito de 
alavanca, como proposto no relatório Gauzès (alteração 11). De um modo geral, esta 
alteração segue a proposta de compromisso da Presidência sueca.

Alteração 240
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Tendo em vista o objectivo geral de 
garantir a estabilidade financeira e a 
contenção dos riscos sistémicos, convém 
conferir particular atenção às instituições 
financeiras, como instituições de crédito e 
corretores principais, que são parceiros 
essenciais dos FIA e participam nos 
processos de constituição de riscos. Estas 
instituições devem não apenas cumprir os 
requisitos de divulgação de informações 
às autoridades competentes, mas também 
ficar sujeitas a requisitos específicos de 
capital, tendo em conta os riscos a que 
estão expostas, em função das suas 
ligações aos FIA. Além disso, convém 
resolver urgentemente, nos textos 
legislativos apropriados, o conflito de 
interesses que surge quando estas 
instituições gerem FIA ao mesmo tempo 
que prestam serviços aos seus clientes.

Or. en
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Alteração 241
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Convém acompanhar de perto o 
financiamento concedido aos GFIA que 
recorrem sistematicamente a níveis 
elevados do efeito de alavanca nas suas 
estratégias de investimento. Para o efeito, 
deve ser estabelecida uma coordenação 
específica entre a AEVMM e a ABE para 
seguir o nível de financiamento concedido 
a esses GFIA pelas instituições 
financeiras envolvidas nessas actividades.

Or. en

Alteração 242
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Convém acompanhar de perto o 
financiamento concedido aos GFIA que 
recorrem sistematicamente a níveis 
elevados do efeito de alavanca nas suas 
estratégias de investimento. Para o efeito, 
deve ser estabelecida uma coordenação 
específica entre a AEVMM e a ABE para 
seguir o nível de financiamento concedido 
a esses GFIA pelas instituições 
financeiras envolvidas nessas actividades.

Or. en
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Alteração 243
Enikő Győri

Proposta de directiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os problemas de liquidez causados 
por certos FIA que recorrem a níveis 
elevados do efeito de alavanca nas suas 
estratégias de investimento, bem como as 
suas repercussões, contribuíram para a 
formação do risco financeiro sistémico.
Este problema tem uma importância 
particular para os fundos de investimento 
de tipo aberto, dado que uma investida 
dos investidores contra um fundo pode 
facilmente contaminar a exposição dos 
restantes participantes no mercado do 
sector em questão.

Or. en

Justificação

O risco de liquidez constitui uma parte importante do risco sistémico no caso dos fundos de 
tipo aberto, devido à forte probabilidade de incidência de comportamentos de imitação, que 
conduzem os preços de mercado numa única direcção. A Comissão é, por isso, fortemente 
instada a apresentar medidas de execução destinadas a resolver igualmente os problemas de 
liquidez causados pelo funcionamento dos FIA.

Alteração 244
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As actividades dos GFIA que 
recorrem a elevados níveis do efeito de 
alavanca podem ser prejudiciais para a 
estabilidade e eficiência de funcionamento 
dos mercados financeiros. Foi considerado 
necessário permitir que a Comunidade
imponha limites no que respeita ao nível do 

(16) As actividades dos FIA que recorrem 
ao efeito de alavanca podem ser 
prejudiciais para a estabilidade e eficiência 
de funcionamento dos mercados 
financeiros. Foi considerado necessário 
permitir que a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados 
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efeito de alavanca a que os GFIA poderão 
recorrer, em especial nos casos em que os 
GFIA recorrem sistematicamente a 
elevados níveis desse mecanismo. Os 
limites máximos do efeito de alavanca 
devem tomar em consideração aspectos 
que se prendem com a origem desse efeito 
e com as estratégias utilizadas pelo GFIA.
Devem igualmente ter em conta a natureza 
essencialmente dinâmica da gestão do 
efeito de alavanca por parte dos GFIA que 
recorrem intensivamente a esses 
mecanismos. Nesse quadro, os limites 
poderão consistir num limiar que não possa 
ser ultrapassado em nenhum momento ou 
num limite imposto ao nível médio do 
efeito de alavanca utilizado durante um 
determinado período (nomeadamente 
mensal ou trimestral).

(AEVMM) imponha limites no que respeita 
ao nível do efeito de alavanca a que os FIA
poderão recorrer. Os limites máximos do 
efeito de alavanca devem tomar em 
consideração aspectos que se prendem com 
a origem desse efeito e com as estratégias 
utilizadas pelo FIA. Devem igualmente ter 
em conta a natureza essencialmente 
dinâmica da gestão do efeito de alavanca 
por parte dos FIA que recorrem a esses 
mecanismos. Nesse quadro, os limites 
poderão consistir num limiar que não possa 
ser ultrapassado em nenhum momento ou 
num limite imposto ao nível médio do 
efeito de alavanca utilizado durante um 
determinado período (nomeadamente 
mensal ou trimestral). A Comissão deve 
velar por que os requisitos fixados na 
presente directiva a que estão sujeitos os 
FIA que recorrem ao efeito de alavanca 
sejam aplicados a todos os fundos, 
incluindo os fundos OICVM, que 
recorrem ao efeito de alavanca para 
investir nos mercados financeiros da 
União.

Or. en

Justificação

A AEVMM deve ter a possibilidade de impor limites no que respeita ao nível do efeito de 
alavanca a que os GFIA recorrem.

Alteração 245
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As actividades dos GFIA que 
recorrem a elevados níveis do efeito de 
alavanca podem ser prejudiciais para a 
estabilidade e eficiência de funcionamento 
dos mercados financeiros. Foi considerado 

(16) As actividades dos GFIA que 
recorrem a elevados níveis do efeito de 
alavanca podem ser prejudiciais para a 
estabilidade e eficiência de funcionamento 
dos mercados financeiros. O efeito de 
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necessário permitir que a Comunidade 
imponha limites no que respeita ao nível 
do efeito de alavanca a que os GFIA 
poderão recorrer, em especial nos casos 
em que os GFIA recorrem 
sistematicamente a elevados níveis desse 
mecanismo. Os limites máximos do efeito 
de alavanca devem tomar em 
consideração aspectos que se prendem 
com a origem desse efeito e com as 
estratégias utilizadas pelo GFIA. Devem 
igualmente ter em conta a natureza 
essencialmente dinâmica da gestão do 
efeito de alavanca por parte dos GFIA 
que recorrem intensivamente a esses 
mecanismos. Nesse quadro, os limites 
poderão consistir num limiar que não 
possa ser ultrapassado em nenhum 
momento ou num limite imposto ao nível 
médio do efeito de alavanca utilizado 
durante um determinado período 
(nomeadamente mensal ou trimestral).

alavanca é um conceito difícil de definir.
As autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem dos GFIA 
devem, contudo, ter a possibilidade de 
impor limites no que respeita ao nível do 
efeito de alavanca a que os GFIA poderão 
recorrer em períodos de pressão extrema 
sobre os mercados. Os Estados-Membros
devem informar a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
(AEVMM) e a Comissão sobre qualquer 
medida deste tipo.

Or. en

Alteração 246
Syed Kamall

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As actividades dos GFIA que 
recorrem a elevados níveis do efeito de 
alavanca podem ser prejudiciais para a 
estabilidade e eficiência de 
funcionamento dos mercados financeiros.
Foi considerado necessário permitir que a 
Comunidade imponha limites no que 
respeita ao nível do efeito de alavanca a 
que os GFIA poderão recorrer, em especial 
nos casos em que os GFIA recorrem 
sistematicamente a elevados níveis desse 
mecanismo. Os limites máximos do efeito 
de alavanca devem tomar em consideração 

(16) Foi considerado necessário permitir 
que as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem dos GFIA 
imponham limites no que respeita ao nível 
do efeito de alavanca a que os GFIA 
poderão recorrer nos FIA, quando a 
estabilidade e a integridade do sistema 
financeiro possam estar em perigo. Estes
limites devem tomar em consideração 
aspectos que se prendem com a origem 
desse efeito e com as estratégias utilizadas 
pelo GFIA, bem como as condições de 
mercado em que um FIA opera. Devem 
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aspectos que se prendem com a origem 
desse efeito e com as estratégias utilizadas 
pelo GFIA. Devem igualmente ter em 
conta a natureza essencialmente dinâmica 
da gestão do efeito de alavanca por parte 
dos GFIA que recorrem intensivamente a 
esses mecanismos. Nesse quadro, os 
limites poderão consistir num limiar que 
não possa ser ultrapassado em nenhum 
momento ou num limite imposto ao nível 
médio do efeito de alavanca utilizado 
durante um determinado período 
(nomeadamente mensal ou trimestral).

igualmente ter em conta a natureza 
essencialmente dinâmica da gestão do 
efeito de alavanca por parte dos GFIA que 
recorrem a esses mecanismos nos seus 
FIA, bem como os eventuais efeitos 
pro-cíclicos.

Or. en

Justificação

It is appropriate to provide supervisors with the ability to use a range of regulatory tools, 
including limits on leverage, to deal with issues of financial stability. National supervisors 
should understand their local financial markets and the key players operating in them and 
therefore are in a better position to identify emerging issues of regulatory concerns (including 
through the disclosure requirements envisaged in the Directive) and to take timely action to 
deal with these issues. It is therefore appropriate to provide national supervisors rather than 
the Commission with the power to impose targeted limits of the leverage that AIFM can 
employ where these limits are necessary to deal with financial stability concerns. There may 
be circumstances however where it is appropriate for limits to be applied on a wider level and 
therefore to acknowledge the role envisaged for the European Systemic Risk Board (ESRB) 
and European Securities and Markets Authority (ESMA). It is therefore necessary to require 
that national supervisors report the use of supervisory tools of this type to these institutions to 
enable them to perform an oversight role.

Alteração 247
Sari Essayah

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As actividades dos GFIA que 
recorrem a elevados níveis do efeito de 
alavanca podem ser prejudiciais para a 
estabilidade e eficiência de 
funcionamento dos mercados financeiros.
Foi considerado necessário permitir que a 

(16) Foi considerado necessário permitir 
que as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem dos GFIA 
imponham limites no que respeita ao nível 
do efeito de alavanca a que os GFIA 
poderão recorrer nos FIA, quando a 
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Comunidade imponha limites no que 
respeita ao nível do efeito de alavanca a 
que os GFIA poderão recorrer, em especial 
nos casos em que os GFIA recorrem 
sistematicamente a elevados níveis desse 
mecanismo. Os limites máximos do efeito 
de alavanca devem tomar em consideração 
aspectos que se prendem com a origem 
desse efeito e com as estratégias utilizadas 
pelo GFIA. Devem igualmente ter em 
conta a natureza essencialmente dinâmica 
da gestão do efeito de alavanca por parte 
dos GFIA que recorrem intensivamente a 
esses mecanismos. Nesse quadro, os 
limites poderão consistir num limiar que 
não possa ser ultrapassado em nenhum 
momento ou num limite imposto ao nível 
médio do efeito de alavanca utilizado 
durante um determinado período 
(nomeadamente mensal ou trimestral).

estabilidade e a integridade do sistema 
financeiro possam estar em perigo. Estes
limites devem tomar em consideração 
aspectos que se prendem com a origem 
desse efeito e com as estratégias utilizadas 
pelo GFIA, bem como as condições de 
mercado em que o FIA opera. Devem 
igualmente ter em conta a natureza 
essencialmente dinâmica da gestão do 
efeito de alavanca por parte dos GFIA que 
recorrem a esses mecanismos nos seus 
FIA, bem como os eventuais efeitos 
pro-cíclicos.

Or. en

Alteração 248
Gay Mitchell

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As actividades dos GFIA que 
recorrem a elevados níveis do efeito de 
alavanca podem ser prejudiciais para a 
estabilidade e eficiência de 
funcionamento dos mercados 
financeiros. Foi considerado necessário 
permitir que a Comunidade imponha
limites no que respeita ao nível do efeito 
de alavanca a que os GFIA poderão 
recorrer, em especial nos casos em que os 
GFIA recorrem sistematicamente a 
elevados níveis desse mecanismo. Os
limites máximos do efeito de alavanca
devem tomar em consideração aspectos 
que se prendem com a origem desse efeito 

(16) Foi considerado necessário permitir 
que as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem dos GFIA 
imponham limites no que respeita ao nível 
do efeito de alavanca a que os GFIA 
poderão recorrer nos FIA, quando a 
estabilidade e a integridade do sistema 
financeiro possam estar em perigo. Estes
limites devem tomar em consideração 
aspectos que se prendem com a origem 
desse efeito e com as estratégias utilizadas 
pelo GFIA, bem como as condições de 
mercado em que o FIA opera. Devem 
igualmente ter em conta a natureza 
essencialmente dinâmica da gestão do 
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e com as estratégias utilizadas pelo GFIA.  
Devem igualmente ter em conta a natureza 
essencialmente dinâmica da gestão do 
efeito de alavanca por parte dos GFIA que 
recorrem intensivamente a esses 
mecanismos.  Nesse quadro, os limites 
poderão consistir num limiar que não 
possa ser ultrapassado em nenhum 
momento ou num limite imposto ao nível 
médio do efeito de alavanca utilizado 
durante um determinado período 
(nomeadamente mensal ou trimestral).

efeito de alavanca por parte dos GFIA que 
recorrem a esses mecanismos nos seus 
FIA, bem como os eventuais efeitos 
pro-cíclicos.

Or. en

Justificação

Não se esperaria que a Comissão dispusesse de competências para fixar estes limites, para 
além de que tais competências afectariam negativamente a confiança no mercado e poderiam 
contribuir para a instabilidade em períodos de turbulência. Esta alteração segue a proposta 
de compromisso da Presidência sueca.

Alteração 249
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A venda a descoberto é uma 
prática de mercado generalizada, a que os 
GFIA e outros participantes no mercado 
recorrem frequentemente. Embora possa 
por vezes desempenhar o útil papel de 
manter a liquidez nos mercados, também 
os torna mais voláteis e contribui para os 
desestabilizar, devido ao seu efeito pro-
cíclico. Em particular, o papel 
desempenhado pela venda a descoberto na 
aceleração de uma contracção do 
mercado foi amplamente provado de cada 
vez que ocorreu uma crise financeira.  
Além disso, a venda a descoberto pode 
encorajar a propagação de falsos rumores 
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com o objectivo de obter lucros num 
mercado em queda. Dado que o correcto 
funcionamento e a integridade dos 
mercados são vitais para recuperar a 
confiança dos investidores a longo prazo, 
os quais são fundamentais para financiar 
a economia, e que a integração dos 
mercados financeiros requer práticas 
comuns na União Europeia para se evitar 
a arbitragem regulamentar, convém 
alterar a Directiva 2003/6/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de Janeiro de 2003, relativa ao abuso de 
informação privilegiada e à manipulação 
de mercado (abuso de mercado), de modo 
a estabelecer um quadro regulamentar 
para a venda a descoberto e proibir a 
realização de operações curtas. Ao 
estabelecer e posteriormente adaptar 
regulamentação, a Comissão deve ter em 
conta as disposições em vigor nos Estados 
Unidos, a fim de obter normas comuns 
dos dois lados do Atlântico, facilitando, 
deste modo, o bom funcionamento dos 
mercados financeiros mundiais.

Or. en

Justificação

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.
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Alteração 250
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) É necessário assegurar que todos 
os participantes no mercado que praticam 
a venda a descoberto sejam sujeitos aos 
mesmos requisitos. Para o efeito, a 
Comissão deve propor uma medida de 
carácter horizontal para assegurar a 
igualdade de condições entre os GFIA e 
outros utilizadores da venda a descoberto.

Or. en

Justificação

Certas estratégias legítimas de cobertura das empresas podem recorrem às operações curtas 
("naked short selling"). Todas as intervenções devem ser adoptadas a nível horizontal para 
garantir a igualdade de condições e evitar a arbitragem regulamentar.

Alteração 251
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) É necessário adoptar uma medida 
horizontal a nível da União, que proíba a 
realização de operações curtas na União e 
trate as questões gerais da venda a 
descoberto nos mercados financeiros.

Or. en

Justificação

A realização de operações curtas não deve ser autorizada em circunstância alguma e a 
questão da venda a descoberto deve ser tratada de forma horizontal, a fim de salvaguardar a 
igualdade de condições na Comunidade.
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Alteração 252
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) As operações de venda a 
descoberto desempenham um papel 
importante no funcionamento dos 
mercados financeiros e configuram uma 
técnica de investimento legítima. Não 
obstante, reina a preocupação de que, 
nomeadamente em condições de mercado 
extremas, as operações de venda a 
descoberto possam contribuir para a 
desordem dos mercados. Por conseguinte, 
as operações de venda a descoberto devem 
ser realizadas num quadro regulamentar 
harmonizado, a fim de reduzir o potencial 
efeito de desestabilização que possam 
causar. Neste contexto, a Comissão deve 
adoptar um instrumento horizontal, a fim 
de evitar incoerências e assegurar a 
igualdade de condições em toda a 
legislação da União.

Or. en

Alteração 253
Syed Kamall

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) As operações de venda a 
descoberto desempenham um papel 
importante no funcionamento dos 
mercados financeiros e configuram uma 
técnica de investimento legítima. Não 
obstante, reina a preocupação de que, 
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nomeadamente em condições de mercado 
extremas, as operações de venda a 
descoberto possam contribuir para a 
desordem dos mercados. Por conseguinte, 
as operações de venda a descoberto devem 
ser realizadas num quadro regulamentar 
harmonizado, a fim de reduzir o potencial 
efeito de desestabilização que possam 
causar.

Or. en

Justificação

Tendo em conta o objectivo que o CARMEVM procura alcançar e o trabalho que já realizou, 
convém estabelecer, num acto legislativo distinto, um amplo quadro regulamentar 
harmonizado para a informação sobre operações de venda a descoberto, que seja aplicável a 
todos os operadores financeiros pertinentes.

Alteração 254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) O Banco Central Europeu e o 
Grupo de Alto Nível sobre a Supervisão 
Financeira, presidido por Jacques de 
Larosière, propuseram a criação de um 
registo mundial de créditos. A criação de 
um directório mundial de todas as 
posições de negociação contribuiria para 
identificar os riscos sistémicos causados 
pela exposição ao risco de crédito e de 
contraparte, bem como pelos 
comportamentos de imitação e pelo 
contágio nos mercados financeiros.
Convém, por conseguinte, que o 
CARMEVM crie um registo, no qual 
deverá ser arquivada toda a informação 
sobre o efeito de alavanca a que recorrem 
os GFIA.
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Or. en

Alteração 255
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Considerando 16-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-C) Uma conduta inadequada dos 
GFIA e de outros agentes do mercado, 
devido à utilização de certas técnicas, 
como as aquisições sub-reptícias ou o 
denominado voto vazio, poderia ter efeitos 
desestabilizadores nos mercados da 
União. A fim de travar as aquisições 
sub-reptícias, um regime adequado de 
informação deve incluir as participações 
directas com voto, em termos de acções de 
propriedade plena, e as participações 
indirectas adquiridas mediante operações 
de derivados ou instrumentos financeiros 
pelos quais se adquiram direitos às novas 
acções emitidas. A prática do voto vazio 
deve ser proibida, uma vez que é 
prejudicial para as empresas e os 
mercados. Neste contexto, a Comissão 
deve rever a Directiva 2004/109/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de Dezembro de 2004, relativa à 
harmonização dos requisitos de 
transparência no que se refere às 
informações respeitantes aos emitentes 
cujos valores mobiliários estão admitidos 
à negociação num mercado 
regulamentado1, a Directiva 2007/14/CE 
da Comissão, de 8 de Março de 2007, que 
estabelece as normas de execução de 
determinadas disposições da Directiva 
2004/109/CE relativa à harmonização dos 
requisitos de transparência no que se 
refere às informações respeitantes aos 
emitentes cujos valores mobiliários estão 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado2 e a Directiva 2007/36/CE 



PE439.111v02-00 106/163 AM\804881PT.doc

PT

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
11 de Julho de 2007, relativa ao exercício 
de certos direitos dos accionistas de 
sociedades cotadas3.
1 JO L 390 de 31.12.2004, p. 38.
2 JO L 69 de 9.3.2007, p. 27.
3 JO L 184 de 11.7.2007, p. 17.

Or. en

Alteração 256
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) A Comissão deve examinar a 
possibilidade de criar um regime europeu 
de investimento privado.

Or. en

Alteração 257
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) É necessário garantir que um GFIA 
forneça a todas as empresas sobre as quais 
pode exercer um controlo ou uma 
influência dominante a informação 
necessária para que essas empresas possam 
avaliar os reflexos dessa influência, a curto 
e a médio prazo, na sua situação 
económica e societária. Para tal, os GFIA 
que gerem FIA que detenham uma posição 
controlo numa empresa cotada ou não 
cotada deverão estar sujeitos a requisitos 
particulares, devendo nomeadamente 

(17) É necessário garantir que um GFIA 
forneça a todas as empresas sobre as quais 
pode exercer um controlo ou uma 
influência dominante a informação 
necessária para que essas empresas possam 
avaliar os reflexos dessa influência, a curto 
e a médio prazo, na sua situação 
económica e societária. Para tal, os GFIA 
que gerem FIA que detenham uma posição 
de controlo numa empresa não cotada
deverão estar sujeitos a requisitos 
particulares. A fim de garantir a 
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notificar a existência dessa posição e 
informar a empresa e todos os seus 
accionistas das suas intenções no que 
respeita nomeadamente à evolução futura 
da actividade da empresa controlada ou a 
quaisquer outras alterações previstas. A 
fim de garantir a transparência no que 
respeita à empresa controlada, devem 
aplicar-se requisitos de divulgação 
reforçados. Os relatórios anuais do FIA 
em causa devem ser complementados por 
informação especificamente relacionada 
com o tipo de investimento e com a 
empresa controlada.

transparência no que respeita à empresa 
controlada, devem aplicar-se requisitos de 
divulgação reforçados.

Or. en

Justificação

Os requisitos propostos em matéria de transparência são excessivos e deveriam ser mais 
razoáveis e equilibrados.

Alteração 258
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) É necessário garantir que um GFIA 
forneça a todas as empresas sobre as quais 
pode exercer um controlo ou uma 
influência dominante a informação 
necessária para que essas empresas possam 
avaliar os reflexos dessa influência, a curto 
e a médio prazo, na sua situação 
económica e societária. Para tal, os GFIA 
que gerem FIA que detenham uma posição 
controlo numa empresa cotada ou não 
cotada deverão estar sujeitos a requisitos 
particulares, devendo nomeadamente 
notificar a existência dessa posição e 
informar a empresa e todos os seus 
accionistas das suas intenções no que 
respeita nomeadamente à evolução futura 

(17) É necessário garantir que um GFIA 
forneça a todas as empresas sobre as quais 
pode exercer um controlo ou uma 
influência significativa a informação 
necessária para que essas empresas possam 
avaliar os reflexos dessa influência, a curto 
e a médio prazo, na sua situação 
económica e societária. Para tal, os FIA 
que detenham uma posição de controlo 
numa empresa cotada ou não cotada 
deverão estar sujeitos a requisitos 
particulares, devendo nomeadamente 
notificar a existência dessa posição e 
informar a empresa e todos os seus 
accionistas das suas intenções no que 
respeita nomeadamente à evolução futura 
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da actividade da empresa controlada ou a 
quaisquer outras alterações previstas. A 
fim de garantir a transparência no que 
respeita à empresa controlada, devem 
aplicar-se requisitos de divulgação 
reforçados. Os relatórios anuais do FIA em 
causa devem ser complementados por 
informação especificamente relacionada 
com o tipo de investimento e com a 
empresa controlada.

da actividade da empresa controlada ou a 
quaisquer outras alterações previstas. A 
fim de garantir a transparência no que 
respeita à empresa controlada, devem 
aplicar-se requisitos de divulgação 
reforçados. Os relatórios anuais do FIA em 
causa devem ser complementados por 
informação especificamente relacionada 
com o tipo de investimento e com a 
empresa controlada. A Comissão deve 
assegurar que os requisitos fixados na 
presente directiva a que estão sujeitos os 
FIA que exercem um controlo ou uma 
influência dominante em empresas 
estabelecidas na União sejam aplicados a 
todos os fundos, incluindo os fundos 
OICVM, que exercem esse controlo ou 
essa influência dominante em empresas 
estabelecidas na União.

Or. en

Justificação

Devem ser aplicados os mesmos requisitos a todos os fundos (europeus ou não europeus) que 
exercem um controlo ou uma influência dominante em empresas europeias. 

Alteração 259
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) É necessário garantir que as 
empresas de gestão de carteiras não 
fiquem sujeitas a requisitos mais rígidos 
do que qualquer outra empresa não 
cotada, que receba investimentos privados 
distintos dos investimentos efectuados por 
um GFIA. Para este efeito, a Comissão 
deverá proceder a uma revisão da 
legislação pertinente no domínio do 
Direito das sociedades e das directivas 
relevantes sobre o sector financeiro logo 
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que possível e, em qualquer caso, até ...*, 
e introduzir as modificações necessárias 
sob a forma de alterações legislativas, 
susceptíveis de garantir a existência de 
condições de concorrência equitativas 
entre empresas que se dedicam à gestão 
de carteiras e outras empresas.
* JO: inserir a data de entrada em vigor da 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Devem existir condições de concorrência equitativas entre os GFIA e outros investidores que 
adquirem o controlo de empresas não cotadas.

Alteração 260
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) É necessário garantir que as 
empresas de gestão de carteiras não 
fiquem sujeitas a requisitos mais rígidos 
do que qualquer outra entidade emitente 
ou empresa não cotada, que receba 
investimentos privados distintos dos 
investimentos efectuados por um GFIA.
Para este efeito, a Comissão deverá 
proceder a uma revisão da legislação 
pertinente no domínio do Direito das 
sociedades e das directivas relevantes 
sobre o sector financeiro até ...*, e 
introduzir as modificações necessárias 
sob a forma de alterações legislativas, 
susceptíveis de garantir a existência de 
condições de concorrência equitativas 
entre empresas que se dedicam à gestão 
de carteiras e outras empresas.
* JO: inserir a data de entrada em vigor da 
presente directiva.
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Or. en

Alteração 261
Peter Skinner

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A presente directiva não deve 
impor um fardo excessivo, em particular 
no que se refere aos FIA de pequena e 
média dimensão que não representem um 
risco sistémico e não ponham em causa a 
integridade dos mercados. Um dos meios 
para atingir este objectivo é a aplicação 
adequada do princípio da 
proporcionalidade. Este princípio deverá 
aplicar-se, de um modo geral, tanto aos 
requisitos impostos aos GFIA, aos FIA, 
aos depositários e aos avaliadores, como 
ao exercício de poderes de supervisão.
Todas as medidas previstas na presente 
directiva, incluindo os actos delegados, 
devem, por conseguinte, ter devidamente 
em conta a natureza, a escala e a 
complexidade dos diferentes tipos de FIA 
e GFIA. A presente directiva não deve, 
contudo, ser contornada nos casos que 
envolvem, por exemplo, a divisão artificial 
de fundos geridos pelo mesmo GFIA.

Or. en

Justificação

Para evitar a aplicação de requisitos desproporcionados aos GFIA cujas actividades não 
representam riscos sistémicos significativos e para reflectir as diferenças entre os vários 
tipos de FIA e as preocupações normativas que as suas actividades suscitam, é conveniente 
aplicar o princípio da proporcionalidade e da diferenciação às disposições da directiva.
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Alteração 262
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A presente directiva não deve 
constituir um fardo demasiado pesado 
para os FIA de pequena dimensão que 
não representem um risco sistémico e não 
ponham em causa a integridade dos 
mercados. Um dos meios para atingir este 
objectivo é a aplicação adequada do 
princípio da proporcionalidade. Este 
princípio deverá aplicar-se tanto aos 
requisitos impostos aos GFIA, aos FIA, 
aos depositários e aos avaliadores, como 
ao exercício de poderes de supervisão.
Todas as medidas previstas na presente 
directiva, incluindo os actos delegados, 
devem, por conseguinte, incorporar o 
princípio da proporcionalidade, a fim de 
reflectirem a natureza, a escala e a 
complexidade das suas actividades, como 
as dos gestores de fundos de investimento 
no domínio do microfinanciamento, 
relativamente às quais devem prevalecer 
requisitos de avaliação e informação 
adaptados.

Or. en

Justificação

O princípio da proporcionalidade deve garantir uma regulação adequada e adaptada às 
especificidades de certos tipos de fundos, como os fundos de microfinanciamento, sem 
excluí-los do âmbito de aplicação da directiva. Estes devem ser cobertos pela futura 
Directiva OICVM V.
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Alteração 263
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Não existe uma base de dados da 
União para a informação normalizada 
sobre os GFIA. Por este motivo, existe 
uma lacuna informativa que não é 
possível colmatar satisfatoriamente 
recorrendo à informação transmitida pelo 
próprio sector. É, por isso, fundamental 
criar uma base de dados estatísticos que 
reúna informação sobre os GFIA.  Esta 
base de dados deve ser criada e gerida 
pela Comissão.

Or. en

Alteração 264
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) Os GFIA que controlam uma 
empresa que queira alienar activos para 
amortizar uma parte da dívida contraída 
aquando da aquisição devem ser objecto 
de um controlo adequado. Para o efeito, 
no caso de uma empresa controlada por 
fundos de capitais de investimento querer 
vender activos da empresa materialmente 
relevantes, os gestores tanto da empresa 
objecto da compra, como dos veículos de 
aquisição devem emitir uma declaração 
sobre as razões da venda que certifique 
que a venda proposta é do interesse da 
empresa objecto da compra. Se a venda 
proposta estiver relacionada com a 
amortização da dívida contraída aquando 
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da aquisição, os trabalhadores da 
empresa objecto da compra devem ser 
informados e consultados. Se a empresa 
se tornar insolvente após o 
desmembramento de activos, deve ser 
responsável a empresa de gestão dos 
fundos de capitais de investimento. De um 
modo mais geral, deve-se exigir que os 
gestores das empresas adquiridas através 
de financiamento por contracção de 
empréstimos declarem que as saídas de 
capital, incluindo comissões pagas por 
serviços prestados, servem os interesses a 
longo prazo da empresa, como o seu 
crescimento a longo prazo e as suas 
necessidades em termos de investigação e 
desenvolvimento.

Or. en

Alteração 265
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Os FIA que recorrem de forma 
excessiva ao efeito de alavanca para 
adquirirem o controlo de empresas não 
cotadas podem prejudicar o 
desenvolvimento e o investimento destas 
empresas, em particular em caso de 
recessão económica. Afigura-se 
necessário impor limites no que respeita 
ao nível do efeito de alavanca a que os 
FIA poderão recorrer para adquirir 
empresas.

Or. en

Justificação

É necessário limitar o nível do efeito de alavanca usado pelos fundos de aquisição de 
empresas, dado que o endividamento excessivo gera riscos para as empresas adquiridas por 
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esses fundos.

Alteração 266
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) É necessário assegurar que os FIA 
que tentam influenciar as estratégias das 
empresas cotadas sejam envolvidos nas 
mesmas a longo prazo, a fim de impedir 
estratégias a curto prazo.

Or. en

Justificação

As estratégias a longo prazo das empresas cotadas não devem ser influenciadas por 
investidores a curto prazo.

Alteração 267
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Actualmente, muitos GFIA gerem
FIA domiciliados em países terceiros.
Importa permitir que os GFIA autorizados 
possam gerir FIA domiciliados em países 
terceiros, sob reserva da existência de 
mecanismos apropriados que garantam a 
correcta administração desses FIA e a 
guarda efectiva dos activos aplicados por 
investidores comunitários.

(18) Muitos dos FIA propostos aos 
investidores europeus são actualmente 
geridos e/ou estão domiciliados em países 
terceiros. Importa permitir que os 
investidores estabelecidos na União 
invistam em FIA geridos e/ou 
domiciliados em países terceiros, sob 
reserva da existência de mecanismos 
apropriados que garantam a aplicação 
efectiva dos requisitos previstos na 
presente directiva em matéria de 
protecção dos investidores e correcta 
administração desses FIA. Os investidores 
estabelecidos na União não devem ser 
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autorizados a investir em FIA 
estabelecidos em países terceiros que não 
se mostrem dispostos a cooperar nos 
domínios fiscal e prudencial. A Comissão 
deve ser responsável pela avaliação do 
grau de cooperação de um país terceiro.

Or. en

Justificação

Todos os FIA propostos aos investidores europeus devem cumprir o requisito que visa 
garantir a protecção dos investidores, independentemente do local onde estão domiciliados 
ou são geridos.

Alteração 268
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Actualmente, muitos GFIA gerem FIA 
domiciliados em países terceiros. Importa 
permitir que os GFIA autorizados possam 
gerir FIA domiciliados em países terceiros, 
sob reserva da existência de mecanismos 
apropriados que garantam a correcta 
administração desses FIA e a guarda 
efectiva dos activos aplicados por 
investidores comunitários.

(18) Actualmente, muitos GFIA gerem FIA 
domiciliados em países terceiros. Importa 
permitir que os GFIA autorizados possam 
gerir FIA domiciliados em países terceiros.

Or. en

Justificação

Os regimes nacionais de investimento privado deveriam coexistir com o passaporte, 
permitindo a gestão e a comercialização de fundos de países terceiros num Estado-Membro, 
em conformidade com a legislação nacional aplicável.
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Alteração 269
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A fim de garantir um maior 
desenvolvimento do mercado interno, 
melhorar a gama de produtos e a eficácia 
dos FIA propostos aos investidores 
estabelecidos na União e reforçar o sector 
europeu dos fundos de investimento 
alternativos, a presente directiva deve 
fomentar, sempre que possível, a adopção 
de medidas que promovam a criação ou a 
expansão de empresas de gestão de 
fundos de investimento alternativos 
estabelecidas na União e a criação de FIA 
estabelecidos nos Estados-Membros. Ao 
adoptar actos delegados, a Comissão deve 
assegurar a igualdade de condições de 
concorrência e assegurar que os 
Estados-Membros não permitam que os 
FIA e GFIA estabelecidos em países 
terceiros beneficiem de condições de 
funcionamento e de colocação dos seus 
produtos junto de investidores 
estabelecidos na União que sejam mais 
favoráveis do que as aplicadas aos FIA e 
GFIA estabelecidos na União.

Or. en

Justificação

O êxito das Directivas OICVM ao longo dos últimos vinte anos deu origem a uma marca 
mundial para o sector europeu dos fundos, a maiores oportunidades de investimento para os 
investidores europeus e à criação de numerosos empregos na Comunidade. Como parte dos 
objectivos da Directiva relativa aos GFIA, a concessão de um grau semelhante de 
importância à criação de condições de concorrência equitativas para os GFIA e os FIA 
europeus, a fim de apoiar e reforçar o sector europeu dos fundos de investimento alternativos 
na União Europeia, oferecerá oportunidades adicionais de investimento aos investidores 
europeus e apoiará o crescimento do emprego nos Estados-Membros.
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Alteração 270
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Não se deve permitir que os fundos 
de pensões, as instituições de crédito, as 
companhias de seguros e os fundos 
OICVM europeus invistam directa ou 
indirectamente em FIA que não cumpram 
os requisitos relativos à protecção dos 
investidores previstos na presente 
directiva.

Or. en

Justificação

As economias dos cidadãos europeus não devem ser investidas, nem sequer indirectamente 
através de investidores profissionais, em FIA que não garantam a protecção dos investidores.

Alteração 271
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) Muitos dos FIA geridos e/ou 
estabelecidos em países terceiros estão 
actualmente investidos nos mercados 
financeiros europeus. A fim de assegurar 
a estabilidade financeira da União 
Europeia, convém impor a esses fundos 
alguns dos requisitos impostos aos FIA 
geridos e/ou estabelecidos na União.

Or. en

Justificação

A preservação da estabilidade financeira dos mercados europeus implica a regulação de 
todos os FIA que operam nestes mercados, qualquer que seja o local onde se encontram 



PE439.111v02-00 118/163 AM\804881PT.doc

PT

domiciliados.

Alteração 272
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os GFIA devem também poder 
comercializar FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores 
profissionais, tanto no seu Estado-
Membro de origem como noutros 
Estados-Membros. Esse direito deve estar 
condicionado a procedimentos de 
notificação e à existência de um acordo 
em matéria fiscal com o país terceiro em 
causa, que garanta um intercâmbio de 
informações eficaz com as autoridades 
fiscais do Estado-Membro de domicílio 
dos investidores da Comunidade. Uma vez 
que esses FIA e o país terceiro em que 
estão domiciliados terão de cumprir 
requisitos adicionais que, em certos casos, 
terão ainda de ser definidos através de 
medidas de execução, o direito a 
comercializar FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores 
profissionais, conferido pela directiva, só 
passará a ser válido três anos após o final 
do período de transposição. Entretanto, os 
Estados-Membros podem permitir ou 
continuar a permitir que os GFIA 
comercializem FIA domiciliados em 
países terceiros junto de investidores 
profissionais no seu território, no respeito 
da legislação nacional. Durante esse 
período de três anos, contudo, os GFIA 
não poderão comercializar esses FIA 
junto de investidores profissionais noutros 
Estados-Membros com base nos direitos 
conferidos pela presente directiva.

Suprimido

Or. en
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Justificação

O considerando 19 é inútil no quadro definido pelo considerando 18 alterado e pelos novos 
artigos 18- A e 18-B.

Alteração 273
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os GFIA devem também poder 
comercializar FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores 
profissionais, tanto no seu Estado-Membro 
de origem como noutros 
Estados-Membros. Esse direito deve estar 
condicionado a procedimentos de 
notificação e à existência de um acordo 
em matéria fiscal com o país terceiro em 
causa, que garanta um intercâmbio de 
informações eficaz com as autoridades 
fiscais do Estado-Membro de domicílio 
dos investidores da Comunidade. Uma vez 
que esses FIA e o país terceiro em que 
estão domiciliados terão de cumprir 
requisitos adicionais que, em certos casos, 
terão ainda de ser definidos através de 
medidas de execução, o direito a 
comercializar FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores 
profissionais, conferido pela directiva, só 
passará a ser válido três anos após o final 
do período de transposição. Entretanto, os 
Estados-Membros podem permitir ou 
continuar a permitir que os GFIA 
comercializem FIA domiciliados em 
países terceiros junto de investidores 
profissionais no seu território, no respeito 
da legislação nacional. Durante esse 
período de três anos, contudo, os GFIA 
não poderão comercializar esses FIA 
junto de investidores profissionais noutros 
Estados-Membros com base nos direitos 

(19) Os GFIA devem poder comercializar 
FIA domiciliados na União junto de 
investidores profissionais, tanto no seu 
Estado-Membro de origem como noutros 
Estados-Membros. Esse direito deve estar 
condicionado a procedimentos de 
notificação.
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conferidos pela presente directiva.

Or. en

Justificação

Só os GFIA estabelecidos na UE que giram FIA também estabelecidos na UE devem poder 
beneficiar do regime de passaporte.

Alteração 274
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os GFIA devem também poder 
comercializar FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores 
profissionais, tanto no seu Estado-
Membro de origem como noutros 
Estados-Membros. Esse direito deve estar 
condicionado a procedimentos de 
notificação e à existência de um acordo
em matéria fiscal com o país terceiro em 
causa, que garanta um intercâmbio de 
informações eficaz com as autoridades 
fiscais do Estado-Membro de domicílio 
dos investidores da Comunidade. Uma vez 
que esses FIA e o país terceiro em que 
estão domiciliados terão de cumprir 
requisitos adicionais que, em certos casos, 
terão ainda de ser definidos através de 
medidas de execução, o direito a 
comercializar FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores 
profissionais, conferido pela directiva, só 
passará a ser válido três anos após o final 
do período de transposição. Entretanto, os 
Estados-Membros podem permitir ou 
continuar a permitir que os GFIA 
comercializem FIA domiciliados em 
países terceiros junto de investidores 
profissionais no seu território, no respeito 
da legislação nacional. Durante esse 

(19) Qualquer investidor estabelecido na 
União deve ter a liberdade de investir, por 
sua própria iniciativa, num fundo de um 
país terceiro, em conformidade com os 
regimes nacionais de investimento 
privado em vigor. No entanto, nesse caso, 
deverá ser garantida a transparência do 
fundo e assegurado o controlo eficaz de 
um potencial risco sistémico. Para esse 
efeito, se o GFIA estiver estabelecido num 
país terceiro, a autoridade competente do 
Estado-Membro em que o FIA em causa 
for comercializado deverá subscrever um 
acordo de cooperação e intercâmbio de 
informações relativas ao risco sistémico 
com a autoridade competente do referido 
país terceiro. Além disso, e a fim de 
concluir o mercado interno, os FIA 
estabelecidos na União e geridos por um 
GFIA estabelecido na União devem 
beneficiar de um passaporte europeu de 
comercialização, ao abrigo do disposto na 
presente directiva. Da mesma forma que 
os OICVM beneficiam da marca OICVM, 
também um FIA estabelecido na União 
deverá poder beneficiar de uma marca 
europeia, que proporcione aos 
investidores o acesso aos padrões 
definidos pela presente directiva, 
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período de três anos, contudo, os GFIA 
não poderão comercializar esses FIA 
junto de investidores profissionais noutros 
Estados-Membros com base nos direitos 
conferidos pela presente directiva.

reforçados pela exigência de que, tanto o 
depositário, como o FIA, se encontrem 
estabelecidos no mesmo Estado-Membro.
Estas disposições não devem ser 
contornadas através do recurso a 
estruturas de fundos principais/fundos de 
alimentação. Por conseguinte, quando um 
FIA de alimentação investir num fundo 
principal que não disponha do passaporte 
europeu de comercialização nos termos do 
disposto na presente directiva, esse FIA de 
alimentação também não deve poder 
beneficiar do referido passaporte europeu.

Or. en

Justificação

Para beneficiar do passaporte europeu de comercialização nos termos do disposto na 
presente directiva, um FIA do tipo de fundo de fundos deverá estar domiciliado num 
Estado-Membro e ser gerido por um GFIA autorizado ao abrigo da presente directiva, 
mesmo que tenha investido mais de 30% em FIA de um país terceiro. Ao contrário de um FIA 
de alimentação, cuja política de investimento consiste em investir apenas no fundo principal 
correspondente e cujo gestor só desempenhará, por conseguinte, um papel limitado, um GFIA 
de um fundo de fundos desempenhará a sua função de gestor com total discrição e 
responsabilidade pela gestão do fundo, em conformidade com a sua política de investimento.

Alteração 275
Sari Essayah

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os GFIA devem também poder 
comercializar FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores 
profissionais, tanto no seu Estado-
Membro de origem como noutros 
Estados-Membros. Esse direito deve estar 
condicionado a procedimentos de 
notificação e à existência de um acordo 
em matéria fiscal com o país terceiro em 
causa, que garanta um intercâmbio de 
informações eficaz com as autoridades 

(19) Um Estado-Membro deve poder 
autorizar os GFIA a comercializar no seu 
território FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores nesse
Estado-Membro, se existirem acordos de 
cooperação adequados entre as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem do GFIA e a 
autoridade de supervisão do país terceiro 
em causa. Esses acordos de cooperação 
devem combater, de forma adequada, 
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fiscais do Estado-Membro de domicílio 
dos investidores da Comunidade. Uma vez 
que esses FIA e o país terceiro em que 
estão domiciliados terão de cumprir 
requisitos adicionais que, em certos casos, 
terão ainda de ser definidos através de 
medidas de execução, o direito a 
comercializar FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores 
profissionais, conferido pela directiva, só 
passará a ser válido três anos após o final 
do período de transposição. Entretanto, os 
Estados-Membros podem permitir ou 
continuar a permitir que os GFIA 
comercializem FIA domiciliados em 
países terceiros junto de investidores 
profissionais no seu território, no respeito 
da legislação nacional. Durante esse 
período de três anos, contudo, os GFIA 
não poderão comercializar esses FIA 
junto de investidores profissionais noutros 
Estados-Membros com base nos direitos 
conferidos pela presente directiva.

eventuais problemas relacionados com a 
evasão fiscal e o branqueamento de 
capitais.

Or. en

Alteração 276
Syed Kamall

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os GFIA devem também poder 
comercializar FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores 
profissionais, tanto no seu Estado-
Membro de origem como noutros 
Estados-Membros. Esse direito deve estar 
condicionado a procedimentos de 
notificação e à existência de um acordo 
em matéria fiscal com o país terceiro em 
causa, que garanta um intercâmbio de 
informações eficaz com as autoridades 
fiscais do Estado-Membro de domicílio 

(19) Um Estado-Membro deve poder 
autorizar os GFIA a comercializar no seu 
território FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores nesse
Estado-Membro, se existirem acordos de 
cooperação adequados entre as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem do GFIA e a 
autoridade de supervisão do país terceiro 
em causa.
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dos investidores da Comunidade. Uma vez 
que esses FIA e o país terceiro em que 
estão domiciliados terão de cumprir 
requisitos adicionais que, em certos casos, 
terão ainda de ser definidos através de 
medidas de execução, o direito a 
comercializar FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores 
profissionais, conferido pela directiva, só 
passará a ser válido três anos após o final 
do período de transposição.  Entretanto, 
os Estados-Membros podem permitir ou 
continuar a permitir que os GFIA 
comercializem FIA domiciliados em 
países terceiros junto de investidores 
profissionais no seu território, no respeito 
da legislação nacional.  Durante esse 
período de três anos, contudo, os GFIA 
não poderão comercializar esses FIA 
junto de investidores profissionais noutros 
Estados-Membros com base nos direitos 
conferidos pela presente directiva.

Or. en

Justificação

The exchange of tax information is not relevant to the stated objective of the Directive – the 
authorisation and supervision of AIFM to provide a coherent approach to the related risks 
and their impact on investors and markets in the Community. Further, the Directive should 
not supplant the private placement regimes of individual Member States, where available.  It 
should not restrict the investors to whom Member States private placement regimes may 
permit marketing to “professional investors” as defined in the Directive, since this reduces 
choice and reduces the income of workers' pension funds.

Alteração 277
Diogo Feio

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os GFIA devem também poder 
comercializar FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores 

(19) Um Estado-Membro deve poder 
autorizar os GFIA a comercializar no seu 
território FIA domiciliados em países 
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profissionais, tanto no seu Estado-
Membro de origem como noutros 
Estados-Membros. Esse direito deve estar 
condicionado a procedimentos de 
notificação e à existência de um acordo 
em matéria fiscal com o país terceiro em 
causa, que garanta um intercâmbio de 
informações eficaz com as autoridades 
fiscais do Estado-Membro de domicílio 
dos investidores da Comunidade. Uma vez 
que esses FIA e o país terceiro em que 
estão domiciliados terão de cumprir 
requisitos adicionais que, em certos casos, 
terão ainda de ser definidos através de 
medidas de execução, o direito a 
comercializar FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores 
profissionais, conferido pela directiva, só 
passará a ser válido três anos após o final 
do período de transposição. Entretanto, os 
Estados-Membros podem permitir ou 
continuar a permitir que os GFIA 
comercializem FIA domiciliados em 
países terceiros junto de investidores 
profissionais no seu território, no respeito 
da legislação nacional. Durante esse 
período de três anos, contudo, os GFIA 
não poderão comercializar esses FIA 
junto de investidores profissionais noutros 
Estados-Membros com base nos direitos 
conferidos pela presente directiva.

terceiros junto de investidores nesse
Estado-Membro, se existirem acordos de 
cooperação adequados entre as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem do GFIA e a 
autoridade de supervisão do país terceiro 
em causa.

Or. en

Justificação

O intercâmbio de informações em matéria fiscal não é relevante para o objectivo declarado 
da presente directiva. Importa permitir a coexistência de regimes nacionais de investimento 
privado e não restringir aos "investidores profissionais", na acepção desta directiva, os 
investidores aos quais os regimes de investimento privado dos Estados-Membros permitam a 
comercialização, dado que tal poderia implicar a alteração da legislação nacional por parte 
dos Estados-Membros.
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Alteração 278
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os GFIA devem também poder 
comercializar FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores 
profissionais, tanto no seu Estado-
Membro de origem como noutros 
Estados-Membros. Esse direito deve estar 
condicionado a procedimentos de 
notificação e à existência de um acordo 
em matéria fiscal com o país terceiro em 
causa, que garanta um intercâmbio de 
informações eficaz com as autoridades 
fiscais do Estado-Membro de domicílio 
dos investidores da Comunidade. Uma vez 
que esses FIA e o país terceiro em que 
estão domiciliados terão de cumprir 
requisitos adicionais que, em certos casos, 
terão ainda de ser definidos através de 
medidas de execução, o direito a 
comercializar FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores 
profissionais, conferido pela directiva, só 
passará a ser válido três anos após o final 
do período de transposição. Entretanto, os 
Estados-Membros podem permitir ou 
continuar a permitir que os GFIA 
comercializem FIA domiciliados em 
países terceiros junto de investidores 
profissionais no seu território, no respeito 
da legislação nacional. Durante esse 
período de três anos, contudo, os GFIA 
não poderão comercializar esses FIA 
junto de investidores profissionais noutros 
Estados-Membros com base nos direitos 
conferidos pela presente directiva.

(19) Os Estados-Membros devem poder 
permitir ou continuar a permitir que os 
GFIA comercializem FIA domiciliados em 
países terceiros junto de investidores 
profissionais no seu território, no respeito 
da legislação nacional.

Or. en

Justificação

A fim de salvaguardar as opções dos investidores, os Estados-Membros devem poder permitir 
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o investimento privado e a comercialização de FIA de países terceiros junto de investidores 
profissionais no seu território, no respeito da legislação nacional.

Alteração 279
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os GFIA devem também poder 
comercializar FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores 
profissionais, tanto no seu Estado-Membro 
de origem como noutros 
Estados-Membros. Esse direito deve estar 
condicionado a procedimentos de 
notificação e à existência de um acordo
em matéria fiscal com o país terceiro em 
causa, que garanta um intercâmbio de 
informações eficaz com as autoridades 
fiscais do Estado-Membro de domicílio 
dos investidores da Comunidade. Uma vez 
que esses FIA e o país terceiro em que 
estão domiciliados terão de cumprir 
requisitos adicionais que, em certos casos, 
terão ainda de ser definidos através de 
medidas de execução, o direito a 
comercializar FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores 
profissionais, conferido pela directiva, só 
passará a ser válido três anos após o final 
do período de transposição. Entretanto, os 
Estados-Membros podem permitir ou 
continuar a permitir que os GFIA 
comercializem FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores profissionais 
no seu território, no respeito da legislação 
nacional. Durante esse período de três 
anos, contudo, os GFIA não poderão 
comercializar esses FIA junto de 
investidores profissionais noutros 
Estados-Membros com base nos direitos 
conferidos pela presente directiva.

(19) Os GFIA devem também poder 
comercializar FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores 
profissionais, tanto no seu Estado-Membro 
de origem como noutros 
Estados-Membros. Esse direito deve estar 
condicionado à assinatura de acordos 
multilaterais relativos ao intercâmbio de 
informações e à cooperação em matéria 
fiscal entre o país terceiro e a Comissão, 
em nome dos Estados-Membros. Uma vez 
que esses FIA e o país terceiro em que 
estão domiciliados terão de cumprir 
requisitos adicionais que, em certos casos, 
terão ainda de ser definidos através de 
medidas de execução, o direito a 
comercializar FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores 
profissionais, conferido pela directiva, só 
passará a ser válido três anos após o final 
do período de transposição. Entretanto, os 
Estados-Membros podem permitir ou 
continuar a permitir que os GFIA 
comercializem FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores profissionais 
no seu território, no respeito da legislação 
nacional. Durante esse período de três 
anos, contudo, os GFIA não poderão 
comercializar esses FIA junto de 
investidores profissionais noutros 
Estados-Membros com base nos direitos 
conferidos pela presente directiva.
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Or. en

Alteração 280
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Os Estados-Membros devem poder 
permitir que os GFIA comercializem FIA 
estabelecidos em países terceiros ou não 
abrangidos pela presente directiva junto 
de investidores profissionais no seu 
território, no respeito da legislação 
nacional. Os Estados-Membros devem 
igualmente poder permitir que os 
investidores profissionais no seu território 
invistam, sob sua responsabilidade, em 
FIA estabelecidos em países terceiros.

Or. en

Justificação

Os regimes nacionais de investimento privado deveriam coexistir com o passaporte, 
permitindo a comercialização de fundos de países terceiros num Estado-Membro, em 
conformidade com a legislação nacional aplicável.

Alteração 281
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Considerando 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-B) Após um período de análise de 
cinco anos, a Comissão deve apresentar 
uma proposta de revisão da presente 
directiva. A Comissão deve procurar 
determinar a equivalência com os países 
terceiros que permitirá que um GFIA 
estabelecido na União comercialize 
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unidades de participação ou acções de um 
FIA estabelecido em países terceiros em 
toda a União, condicionada a 
procedimentos de notificação. Além disso, 
deve estabelecer os requisitos para que 
um GFIA estabelecido num país terceiro 
comercialize unidades de participação ou 
acções de um FIA dentro da União. Os 
requisitos para a equivalência devem 
incluir a equivalência, em termos de 
regulamentação e de supervisão, a 
reciprocidade de acesso aos mercados e 
um acordo relativo à partilha de 
informações entre as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem do GFIA e a autoridade 
competente do país terceiro.

Or. en

Justificação

A equivalência potencial deve ser reavaliada após um período de análise de cinco anos. Este 
período de tempo permitirá ter em conta a evolução mundial e avaliar adequadamente o 
funcionamento da presente directiva.

Alteração 282
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Importa permitir que os GFIA 
deleguem tarefas administrativas numa 
entidade estabelecida num país terceiro, 
desde que estejam criadas as salvaguardas 
necessárias. Da mesma forma, um 
depositário poderá delegar essas suas 
funções relacionadas com um FIA 
domiciliado num país terceiro num 
depositário estabelecido no mesmo país 
terceiro, desde que a legislação desse país 
garanta um nível de protecção dos 
interesses dos investidores equivalente ao 

(20) Importa permitir que os GFIA 
deleguem tarefas administrativas numa 
entidade estabelecida num país terceiro, 
desde que estejam criadas as salvaguardas 
necessárias.
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que vigora na comunidade. Sob certas 
condições, um GFIA deverá também 
dispor da possibilidade de nomear um 
avaliador independente estabelecido num 
país terceiro.

Or. en

Alteração 283
Syed Kamall

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Importa permitir que os GFIA 
deleguem tarefas administrativas numa 
entidade estabelecida num país terceiro, 
desde que estejam criadas as salvaguardas 
necessárias. Da mesma forma, um 
depositário poderá delegar essas suas 
funções relacionadas com um FIA 
domiciliado num país terceiro num 
depositário estabelecido no mesmo país 
terceiro, desde que a legislação desse país 
garanta um nível de protecção dos 
interesses dos investidores equivalente ao 
que vigora na comunidade. Sob certas 
condições, um GFIA deverá também 
dispor da possibilidade de nomear um 
avaliador independente estabelecido num 
país terceiro.

(20) Importa permitir que os GFIA 
deleguem tarefas administrativas numa 
entidade estabelecida num país terceiro, 
desde que estejam criadas as salvaguardas 
necessárias. Da mesma forma, um 
depositário poderá delegar essas suas 
funções, desde que use do devido zelo, 
competência e diligência na selecção, 
nomeação e revisão periódica dessa 
pessoa e das disposições por esta tomadas 
em relação aos assuntos nela delegados.

Or. en

Justificação

Os depositários devem poder delegar funções em subdepositários de todas as jurisdições 
relevantes, consoante a natureza dos investimentos subjacentes que estão em poder do FIA. 
Ver a proposta de alteração ao n.º 4 do artigo 17.º (alteração 51) para uma justificação mais 
detalhada.
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Alteração 284
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Importa permitir que os GFIA 
deleguem tarefas administrativas numa 
entidade estabelecida num país terceiro, 
desde que estejam criadas as salvaguardas 
necessárias. Da mesma forma, um 
depositário poderá delegar essas suas
funções relacionadas com um FIA 
domiciliado num país terceiro num 
depositário estabelecido no mesmo país 
terceiro, desde que a legislação desse país 
garanta um nível de protecção dos 
interesses dos investidores equivalente ao 
que vigora na comunidade. Sob certas 
condições, um GFIA deverá também 
dispor da possibilidade de nomear um 
avaliador independente estabelecido num 
país terceiro.

(20) Importa permitir que os GFIA 
deleguem tarefas administrativas numa 
entidade estabelecida num país terceiro, 
desde que estejam criadas as salvaguardas 
necessárias. Da mesma forma, um 
depositário poderá delegar essas suas 
funções relacionadas com um FIA 
domiciliado num país terceiro num 
depositário estabelecido no mesmo país 
terceiro, desde que a legislação desse país 
obedeça às normas estabelecidas por 
organizações internacionais, 
nomeadamente as normas da IOSCO em 
matéria de supervisão dos fundos de 
retorno absoluto. Um GFIA deverá 
também dispor da possibilidade de nomear 
um avaliador estabelecido num país 
terceiro.

Or. en

Justificação

Se o país terceiro obedecer às normas da IOSCO, os depositários estabelecidos nessa mesma 
jurisdição devem poder assumir o papel de depositários ao abrigo desta directiva relativa 
aos GFIA que gerem FIA de países terceiros.

Alteração 285
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Importa permitir que os GFIA 
deleguem tarefas administrativas numa 
entidade estabelecida num país terceiro, 
desde que estejam criadas as salvaguardas 

(20) Importa permitir que os GFIA 
deleguem tarefas administrativas numa 
entidade estabelecida num país terceiro, 
desde que estejam criadas as salvaguardas 
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necessárias. Da mesma forma, um 
depositário poderá delegar essas suas 
funções relacionadas com um FIA 
domiciliado num país terceiro num 
depositário estabelecido no mesmo país 
terceiro, desde que a legislação desse país 
garanta um nível de protecção dos 
interesses dos investidores equivalente ao 
que vigora na comunidade. Sob certas 
condições, um GFIA deverá também 
dispor da possibilidade de nomear um 
avaliador independente estabelecido num 
país terceiro.

necessárias. Da mesma forma, um 
depositário poderá delegar algumas das
suas funções relacionadas com um FIA 
domiciliado num país terceiro num 
depositário estabelecido no mesmo país 
terceiro, desde que a legislação desse país 
garanta um nível de protecção dos 
interesses dos investidores equivalente ao 
que vigora na União. Sob certas condições, 
um GFIA deverá também dispor da 
possibilidade de nomear um avaliador
estabelecido num país terceiro.

Or. en

Justificação

Nem todos os requisitos relativos às obrigações do depositário podem ser delegados a uma 
entidade de subcustódia ("depositário") num país terceiro, uma vez que o depositário deve 
manter todas as responsabilidades relativamente aos activos cuja guarda ou custódia foi 
delegada. O avaliador estabelecido num país terceiro não tem necessariamente de ser 
independente. Deverá existir a possibilidade de estabelecer diferentes configurações 
jurídicas.

Alteração 286
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Importa permitir que os GFIA 
deleguem tarefas administrativas numa 
entidade estabelecida num país terceiro, 
desde que estejam criadas as salvaguardas 
necessárias. Da mesma forma, um 
depositário poderá delegar essas suas 
funções relacionadas com um FIA 
domiciliado num país terceiro num 
depositário estabelecido no mesmo país 
terceiro, desde que a legislação desse país 
garanta um nível de protecção dos 
interesses dos investidores equivalente ao 
que vigora na comunidade. Sob certas 

(20) Importa permitir que os GFIA 
deleguem tarefas administrativas numa 
entidade estabelecida num país terceiro, 
desde que estejam criadas as salvaguardas 
necessárias. Da mesma forma, um 
depositário poderá delegar algumas das
suas funções relacionadas com um FIA 
domiciliado num país terceiro num 
depositário estabelecido no mesmo país 
terceiro, desde que a legislação desse país 
garanta um nível de protecção dos 
interesses dos investidores equivalente ao 
que vigora na União. Sob certas condições, 
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condições, um GFIA deverá também 
dispor da possibilidade de nomear um 
avaliador independente estabelecido num 
país terceiro.

um GFIA deverá também dispor da 
possibilidade de nomear um avaliador
estabelecido num país terceiro.

Or. en

Justificação

Nem todas as obrigações são susceptíveis de ser delegadas a uma entidade de subcustódia 
num país terceiro, uma vez que o depositário deve assumir uma responsabilidade global.

Alteração 287
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Importa permitir que os GFIA 
deleguem tarefas administrativas numa 
entidade estabelecida num país terceiro, 
desde que estejam criadas as salvaguardas 
necessárias. Da mesma forma, um 
depositário poderá delegar essas suas 
funções relacionadas com um FIA 
domiciliado num país terceiro num 
depositário estabelecido no mesmo país 
terceiro, desde que a legislação desse país 
garanta um nível de protecção dos 
interesses dos investidores equivalente ao 
que vigora na comunidade. Sob certas 
condições, um GFIA deverá também 
dispor da possibilidade de nomear um 
avaliador independente estabelecido num 
país terceiro.

(20) Importa permitir que os GFIA 
deleguem tarefas administrativas numa 
entidade estabelecida num país terceiro, 
desde que estejam criadas as salvaguardas 
necessárias. Da mesma forma, um 
depositário poderá delegar algumas das
suas funções relacionadas com um FIA 
domiciliado num país terceiro num 
depositário estabelecido no mesmo país 
terceiro, desde que a legislação desse país 
garanta um nível de protecção dos 
interesses dos investidores equivalente ao 
que vigora na União. Sob certas condições, 
um GFIA deverá também dispor da 
possibilidade de nomear um avaliador
estabelecido num país terceiro.

Or. en
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Alteração 288
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Importa permitir que os GFIA 
deleguem tarefas administrativas numa 
entidade estabelecida num país terceiro, 
desde que estejam criadas as salvaguardas 
necessárias. Da mesma forma, um 
depositário poderá delegar essas suas 
funções relacionadas com um FIA 
domiciliado num país terceiro num 
depositário estabelecido no mesmo país 
terceiro, desde que a legislação desse país 
garanta um nível de protecção dos 
interesses dos investidores equivalente ao 
que vigora na comunidade. Sob certas 
condições, um GFIA deverá também 
dispor da possibilidade de nomear um 
avaliador independente estabelecido num 
país terceiro.

(20) Importa permitir que os GFIA 
estabelecidos na União deleguem algumas
tarefas administrativas numa entidade 
estabelecida num país terceiro, desde que 
estejam criadas as salvaguardas 
necessárias. Da mesma forma, um 
depositário poderá delegar algumas das
suas funções relacionadas com um FIA 
domiciliado num país terceiro num 
depositário estabelecido no mesmo país 
terceiro, desde que a legislação desse país 
garanta um nível de protecção dos 
interesses dos investidores equivalente ao 
que vigora na União. Para os activos 
localizados num país terceiro e sob certas 
condições, um GFIA deverá também 
dispor da possibilidade de nomear um 
avaliador independente estabelecido num 
país terceiro.

Or. en

Justificação

É necessário limitar a delegação de processos fundamentais como a avaliação e as funções 
do depositário por parte de GFIA estabelecidos na União, de modo a assegurar a protecção 
dos investidores.
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Alteração 289
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Sob condição da existência de um 
enquadramento regulamentar equivalente 
num determinado país terceiro, para além 
do efectivo acesso aos mercados desse 
país terceiro por parte dos GFIA
estabelecidos na Comunidade, os 
Estados-Membros deverão dispor da 
possibilidade de autorizar GFIA em 
conformidade com a presente directiva 
sem exigir que a sede social se situe na 
Comunidade, passado um período de três 
anos a contar do final do período de
transposição. Esse período toma em 
consideração o facto de que esses GFIA e 
o país terceiro em que estão domiciliados 
terão de cumprir requisitos adicionais 
que, em certos casos, terão ainda de ser 
definidos através de medidas de execução.

Suprimido

Or. en

Justificação

O considerando 21 é inútil no quadro definido pelo considerando 18 alterado e pelo novo 
artigo 18, A e B.

Alteração 290
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Sob condição da existência de um 
enquadramento regulamentar equivalente 
num determinado país terceiro, para além 
do efectivo acesso aos mercados desse 
país terceiro por parte dos GFIA 

Suprimido
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estabelecidos na Comunidade, os 
Estados-Membros deverão dispor da 
possibilidade de autorizar GFIA em 
conformidade com a presente directiva 
sem exigir que a sede social se situe na 
Comunidade, passado um período de três 
anos a contar do final do período de 
transposição. Esse período toma em 
consideração o facto de que esses GFIA e 
o país terceiro em que estão domiciliados 
terão de cumprir requisitos adicionais 
que, em certos casos, terão ainda de ser 
definidos através de medidas de execução.

Or. en

Justificação

Coerente com outras alterações relativas à equivalência e aos países terceiros.

Alteração 291
Diogo Feio

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Sob condição da existência de um 
enquadramento regulamentar equivalente 
num determinado país terceiro, para além 
do efectivo acesso aos mercados desse 
país terceiro por parte dos GFIA 
estabelecidos na Comunidade, os 
Estados-Membros deverão dispor da 
possibilidade de autorizar GFIA em 
conformidade com a presente directiva 
sem exigir que a sede social se situe na 
Comunidade, passado um período de três 
anos a contar do final do período de 
transposição. Esse período toma em 
consideração o facto de que esses GFIA e 
o país terceiro em que estão domiciliados 
terão de cumprir requisitos adicionais 
que, em certos casos, terão ainda de ser 
definidos através de medidas de execução.

Suprimido
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Or. en

Justificação

É necessário abolir o período de 3 anos, previsto no texto da Comissão, durante o qual os 
GFIA provenientes de países terceiros estão proibidos de obter autorização para 
comercializarem os seus fundos na UE, de modo a eliminar a barreira proteccionista.

Alteração 292
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) É necessário especificar os poderes e 
os deveres das autoridades competentes 
responsáveis pela aplicação da presente 
directiva e reforçar os mecanismos 
necessários para garantir o nível necessário 
de cooperação transfronteiriça no domínio 
da supervisão.

(22) É necessário especificar os poderes e 
os deveres das autoridades competentes 
responsáveis pela aplicação da presente 
directiva e reforçar os mecanismos 
necessários para garantir o nível necessário 
de cooperação transfronteiriça no domínio 
da supervisão. O Comité Europeu do 
Risco Sistémico e a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
(ESMA) serão as autoridades competentes 
responsáveis pela supervisão 
transfronteiras.

Or. en

Justificação

A Directiva GFIA deve ter em conta o novo quadro europeu de supervisão.

Alteração 293
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A importância relativa das actividades 
dos GFIA em certos mercados financeiros, 

(23) A importância relativa das actividades 
dos FIA em certos mercados financeiros, 
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especialmente nos casos em que os FIA 
por si geridos não têm um interesse 
material nos produtos ou instrumentos 
subjacentes em que esses mercados se 
baseiam, poderá, em certas circunstâncias, 
prejudicar a eficiência do funcionamento 
desses mercados, por exemplo aumentando 
a sua volatilidade ou pondo em causa a 
correcta definição do valor dos 
instrumentos comercializados. Foi portanto 
considerado necessário garantir que as 
autoridades competentes disponham dos 
poderes necessários para acompanhar as 
actividades dos GFIA nesses mercados e 
para intervir quando tal seja necessário 
para proteger o bom funcionamento dos 
mesmos.

especialmente nos casos em que esses FIA 
não têm um interesse material nos produtos 
ou instrumentos subjacentes em que esses 
mercados se baseiam, poderá, em certas 
circunstâncias, prejudicar a eficiência do 
funcionamento desses mercados, por 
exemplo aumentando a sua volatilidade ou 
pondo em causa a correcta definição do 
valor dos instrumentos comercializados.
Foi portanto considerado necessário 
garantir que as autoridades competentes 
disponham dos poderes necessários para 
acompanhar as actividades dos GFIA 
nesses mercados e para intervir quando tal 
seja necessário para proteger o bom 
funcionamento dos mesmos. Há que 
limitar o envolvimento dos FIA nos 
mercados de matérias-primas.  É 
necessário, em particular, proibir o 
envolvimento dos FIA nos mercados das 
matérias-primas agrícolas da União. A 
Comissão deve assegurar que os 
requisitos relativos aos FIA investidos nos 
mercados de matérias-primas são 
aplicados em todos os fundos da União ou 
de países terceiros, sendo esse tipo de 
investimentos efectuado sem um interesse 
material nos produtos ou instrumentos.

Or. en

Justificação

Os mercados de matérias-primas devem ser protegidos dos fundos especulativos.

Alteração 294
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os Estados-Membros devem 
estabelecer o regime de sanções aplicável 
em caso de infracção ao disposto na 

(24) Os Estados-Membros devem 
estabelecer, em conformidade com as 
directrizes definidas pela AEVMM, o 
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presente directiva e garantir a aplicação do 
mesmo. Essas sanções deverão ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

regime de sanções aplicável em caso de 
infracção ao disposto na presente directiva 
e garantir a aplicação do mesmo. Essas 
sanções deverão ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

Or. en

Justificação

O regime de sanções deve ser coerente em toda a Comunidade e, por conseguinte, deve ser 
estabelecido em conformidade com as directrizes que são definidas pela AEVMM.

Alteração 295
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) A presente directiva deve prever 
um único GFIA para cada FIA gerido no 
âmbito da directiva, o qual deve ser 
responsável pelo cumprimento dos 
requisitos nesta estabelecidos.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que, no âmbito da presente directiva, deverá atribuir-se um único GFIA por 
cada FIA.

Alteração 296
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) As medidas necessárias para a 
aplicação da presente directiva devem ser 
adoptadas nos termos da Decisão 

Suprimido
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1999/468/CE do Conselho, de 
28 de Junho de 1999, que fixa as regras 
de exercício das competências de 
execução atribuídas à Comissão.

Or. en

Justificação

Este considerando é aplicável no âmbito dos novos procedimentos de comitologia.

Alteração 297
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A Comissão deve, em particular, estar 
habilitada a adoptar as medidas
necessárias para a aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve, nesse contexto, 
poder adoptar medidas que determinem os 
procedimentos pelos quais os GFIA que 
gerem carteiras de FIA, em que o valor 
dos activos geridos não ultrapasse o 
limiar definido pela presente directiva, 
poderão exercer o seu direito a serem 
tratados como os GFIA por ela 
abrangidos. Estas medidas são também
concebidas de modo a especificar: o 
critério a utilizar pelas autoridades 
competentes para avaliar se um GFIA 
cumpre as suas obrigações em termos de 
normas de conduta, do tipo de conflitos de 
interesses que os GFIA devem identificar e 
ainda das medidas razoáveis que os GFIA 
deverão aplicar em termos de 
procedimentos internos e de organização 
para identificar, prevenir, gerir e divulgar 
os conflitos de interesses; os requisitos de 
gestão dos riscos a aplicar pelo GFIA em 
função dos riscos que assume em nome de 
fundos por si geridos, bem como 
quaisquer mecanismos necessários para 

(27) A Comissão deve, em particular, estar 
habilitada a adoptar os actos delegados 
necessários para a aplicação da presente 
directiva, nos termos do artigo 290.º do 
Tratado, e que devem ser concebidos de 
modo a especificar: o critério a utilizar 
pelas autoridades competentes para avaliar 
se um GFIA cumpre as suas obrigações em 
termos de normas de conduta, do tipo de 
conflitos de interesses que os GFIA devem 
identificar e ainda das medidas razoáveis 
que os GFIA deverão aplicar em termos de 
procedimentos internos e de organização 
para identificar, prevenir, gerir e divulgar 
os conflitos de interesses; os requisitos que 
os emitentes de instrumentos de 
titularização terão de cumprir para que um 
GFIA seja autorizado a investir em 
instrumentos desse tipo emitidos depois de 
1 de Janeiro de 2011, bem como os 
requisitos que os GFIA terão de cumprir 
quando investirem em instrumentos de 
titularização desse tipo; os critérios com 
base nos quais o processo de avaliação
poderá ser considerado independente na 
acepção da presente directiva; as condições 
em que o gestor deixará de poder ser 
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que o GFIA possa gerir os riscos 
específicos associados às transacções a 
descoberto, incluindo qualquer limitação 
pertinente que possa ser necessária para 
proteger o FIA da exposição a riscos 
indevidos; os requisitos de gestão da 
liquidez da presente directiva e, 
nomeadamente, os requisitos mínimos de 
liquidez aplicáveis aos GFIA; os requisitos 
que os emitentes de instrumentos de 
titularização terão de cumprir para que um 
GFIA seja autorizado a investir em 
instrumentos desse tipo emitidos depois de 
1 de Janeiro de 2011,  bem como os 
requisitos que os GFIA terão de cumprir 
quando investirem em instrumentos de 
titularização desse tipo; os critérios com 
base nos quais um avaliador poderá ser 
considerado independente na acepção da 
presente directiva; as condições em que a 
delegação das funções de um GFIA 
deverá ser aprovada e as condições em que 
o gestor deixará de poder ser considerado 
como gestor do FIA em caso de delegação 
excessiva de funções; o teor e formato dos 
relatórios anuais que os GFIA terão de 
disponibilizar em relação a cada um dos 
FIA por si geridos e os requisitos de 
divulgação de informação aos investidores 
e de comunicação de informações às 
autoridades competentes por parte dos 
GFIA, bem como a respectiva frequência;
os requisitos de divulgação de 
informações impostos ao GFIA no que 
respeita ao efeito de alavanca e à 
frequência da comunicação de 
informações às autoridades competentes e 
da divulgação de informações aos 
investidores os limites quanto ao nível do 
efeito de alavanca a que um GFIA pode 
recorrer na gestão dos FIA; o teor 
pormenorizado e a forma como os GFIA 
que adquiram o controlo de emitentes e 
empresas não cotadas deverão cumprir as 
suas obrigações de divulgação de 
informações a esses emitentes e empresas 
não cotadas e aos respectivos accionistas 
e representantes dos trabalhadores, 

considerado como gestor do FIA em caso 
de delegação excessiva de funções; o teor e 
formato dos relatórios anuais que os GFIA 
terão de disponibilizar em relação a cada 
um dos FIA por si geridos e os requisitos 
de divulgação de informação aos 
investidores e de comunicação de 
informações às autoridades competentes 
por parte dos GFIA, bem como a 
respectiva frequência; as modalidades, o 
teor e a frequência do intercâmbio de 
informações sobre os GFIA entre as 
autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem e outras autoridades 
competentes, quando o GFIA, por si só ou 
em conjunto com outros GFIA, possa ter 
um impacto na estabilidade de instituições 
financeiras de importância sistémica e no 
bom funcionamento dos mercados e os 
procedimentos aplicáveis nas verificações 
no local e investigações.
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incluindo a informação a fornecer nos 
relatórios anuais dos FIA por si geridos;
os tipos de restrições e condições que 
podem ser impostas à comercialização de 
FIA junto de investidores profissionais no 
Estado-Membro de origem do FIA;
critérios gerais para determinação da 
equivalência das normas de avaliação 
utilizadas nos países terceiros onde o 
avaliador esteja estabelecido, da 
legislação desses países no que respeita 
aos depositários e, para efeitos da 
autorização de GFIA estabelecidos em 
países terceiros, da equivalência da sua 
legislação prudencial e da sua supervisão 
contínua; critérios gerais para avaliar se 
os países terceiros concedem aos GFIA da 
Comunidade um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável ao que é concedido 
na Comunidade aos GFIA desses países 
terceiros; as modalidades, o teor e a 
frequência do intercâmbio de informações 
sobre os GFIA entre as autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de
origem e outras autoridades competentes, 
quando o GFIA, por si só ou em conjunto 
com outros GFIA, possa ter um impacto na 
estabilidade de instituições financeiras de 
importância sistémica e no bom 
funcionamento dos mercados e os 
procedimentos aplicáveis nas verificações 
no local e investigações.

Or. en

Justificação

Adaptação às alterações propostas no texto legislativo.
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Alteração 298
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A Comissão deve, em particular, estar 
habilitada a adoptar as medidas
necessárias para a aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve, nesse 
contexto, poder adoptar medidas que 
determinem os procedimentos pelos quais 
os GFIA que gerem carteiras de FIA, em 
que o valor dos activos geridos não 
ultrapasse o limiar definido pela presente 
directiva, poderão exercer o seu direito a 
serem tratados como os GFIA por ela 
abrangidos. Estas medidas são também
concebidas de modo a especificar: o 
critério a utilizar pelas autoridades 
competentes para avaliar se um GFIA 
cumpre as suas obrigações em termos de 
normas de conduta, do tipo de conflitos de 
interesses que os GFIA devem identificar e 
ainda das medidas razoáveis que os GFIA 
deverão aplicar em termos de 
procedimentos internos e de organização 
para identificar, prevenir, gerir e divulgar 
os conflitos de interesses; os requisitos de 
gestão dos riscos a aplicar pelo GFIA em 
função dos riscos que assume em nome de 
fundos por si geridos, bem como quaisquer 
mecanismos necessários para que o GFIA 
possa gerir os riscos específicos 
associados às transacções a descoberto, 
incluindo qualquer limitação pertinente 
que possa ser necessária para proteger o 
FIA da exposição a riscos indevidos; os 
requisitos de gestão da liquidez da 
presente directiva e, nomeadamente, os 
requisitos mínimos de liquidez aplicáveis 
aos GFIA; os requisitos que os emitentes 
de instrumentos de titularização terão de 
cumprir para que um GFIA seja autorizado 
a investir em instrumentos desse tipo 
emitidos depois de 1 de Janeiro de 2011,  

(27) A Comissão deve, em particular, estar 
habilitada a adoptar os actos delegados 
necessários para a aplicação da presente 
directiva, nos termos do artigo 290.º do 
Tratado, e que devem ser concebidos de 
modo a especificar: o critério a utilizar 
pelas autoridades competentes para avaliar 
se um GFIA cumpre as suas obrigações em 
termos de normas de conduta, do tipo de 
conflitos de interesses que os GFIA devem 
identificar e ainda das medidas razoáveis 
que os GFIA deverão aplicar em termos de 
procedimentos internos e de organização 
para identificar, prevenir, gerir e divulgar 
os conflitos de interesses; os requisitos de 
gestão dos riscos a aplicar pelo GFIA em 
função dos riscos que assume em nome de 
fundos por si geridos; os sistemas e os 
procedimentos de gestão da liquidez que 
os GFIA devem aplicar; os requisitos que 
os emitentes de instrumentos de 
titularização terão de cumprir para que um 
GFIA seja autorizado a investir em 
instrumentos desse tipo emitidos depois de 
1 de Janeiro de 2011, bem como os 
requisitos que os GFIA terão de cumprir 
quando investirem em instrumentos de 
titularização desse tipo; os procedimentos 
para uma avaliação adequada dos activos, 
das acções ou das unidades de 
participação dos FIA; as modalidades, no 
que se refere aos depositários, da 
segregação dos pagamentos em contas 
diferentes, as noções de guarda e 
custódia, incluindo as modalidades de 
segregação dos instrumentos financeiros 
e dos respectivos direitos em contas 
diferentes, a determinação do momento 
em que os instrumentos financeiros e os 
respectivos direitos podem ser 
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bem como os requisitos que os GFIA terão 
de cumprir quando investirem em 
instrumentos de titularização desse tipo; os 
critérios com base nos quais um avaliador 
poderá ser considerado independente na 
acepção da presente directiva; as 
condições em que a delegação das funções 
de um GFIA deverá ser aprovada e as 
condições em que o gestor deixará de 
poder ser considerado como gestor do FIA 
em caso de delegação excessiva de 
funções; o teor e formato dos relatórios 
anuais que os GFIA terão de disponibilizar 
em relação a cada um dos FIA por si 
geridos e os requisitos de divulgação de 
informação aos investidores e de 
comunicação de informações às 
autoridades competentes por parte dos 
GFIA, bem como a respectiva frequência;
os requisitos de divulgação de informações 
impostos ao GFIA no que respeita ao efeito 
de alavanca e à frequência da comunicação 
de informações às autoridades competentes 
e da divulgação de informações aos 
investidores os limites quanto ao nível do 
efeito de alavanca a que um GFIA pode 
recorrer na gestão dos FIA; o teor 
pormenorizado e a forma como os GFIA 
que adquiram o controlo de emitentes e 
empresas não cotadas deverão cumprir as 
suas obrigações de divulgação de 
informações a esses emitentes e empresas 
não cotadas e aos respectivos accionistas 
e representantes dos trabalhadores, 
incluindo a informação a fornecer nos 
relatórios anuais dos FIA por si geridos;
os tipos de restrições e condições que 
podem ser impostas à comercialização de 
FIA junto de investidores profissionais no 
Estado-Membro de origem do FIA;
critérios gerais para determinação da 
equivalência das normas de avaliação 
utilizadas nos países terceiros onde o 
avaliador esteja estabelecido, da 
legislação desses países no que respeita 
aos depositários e, para efeitos da 
autorização de GFIA estabelecidos em 
países terceiros, da equivalência da sua 

conservados ou mantidos, estão sujeitos a 
uma negociação regular e, quando se 
regista uma perda dos instrumentos 
financeiros ou dos respectivos direitos, as 
obrigações de controlo dos depositários, 
as condições para a delegação, incluindo 
os deveres de devida diligência dos 
depositários e a necessidade de acordos de 
cooperação com outras jurisdições e as 
condições de aprovação dos depositários, 
incluindo uma avaliação quanto à 
capacidade de o depositário oferecer 
garantias financeiras e profissionais 
suficientes para desempenhar 
efectivamente as funções de depositário 
relevantes e respeitar os compromissos 
inerentes a essas mesmas funções; as 
condições em que a delegação das funções 
de um GFIA deverá ser aprovada e as 
condições em que o gestor deixará de 
poder ser considerado como gestor do FIA 
em caso de delegação excessiva de 
funções; o teor e formato dos relatórios 
anuais que os GFIA terão de disponibilizar 
em relação a cada um dos FIA por si 
geridos e os requisitos de divulgação de 
informação aos investidores e de 
comunicação de informações às 
autoridades competentes por parte dos 
GFIA, bem como a respectiva frequência;
os requisitos de divulgação de informações 
impostos ao GFIA no que respeita 
particularmente ao efeito de alavanca e à 
frequência da comunicação de informações 
às autoridades competentes e da divulgação 
de informações aos investidores; quando 
se considera que o efeito de alavanca é 
utilizado de forma sistemática; os 
princípios a que as autoridades 
competentes devem recorrer ao considerar 
a aplicação de limites do efeito de 
alavanca; as modalidades, o teor e a 
frequência do intercâmbio de informações 
sobre os GFIA entre as autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem e outras autoridades competentes, 
quando o GFIA, por si só ou em conjunto 
com outros GFIA, possa ter um impacto na 
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legislação prudencial e da sua supervisão 
contínua; critérios gerais para avaliar se 
os países terceiros concedem aos GFIA da 
Comunidade um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável ao que é concedido 
na Comunidade aos GFIA desses países 
terceiros; as modalidades, o teor e a 
frequência do intercâmbio de informações 
sobre os GFIA entre as autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem e outras autoridades competentes, 
quando o GFIA, por si só ou em conjunto
com outros GFIA, possa ter um impacto na 
estabilidade de instituições financeiras de 
importância sistémica e no bom 
funcionamento dos mercados e os 
procedimentos aplicáveis nas verificações 
no local e investigações.

estabilidade de instituições financeiras de 
importância sistémica e no bom 
funcionamento dos mercados e os 
procedimentos aplicáveis nas verificações 
no local e investigações.

Or. en

Justificação

Tratam-se de alterações necessárias que se ajustam às propostas de reformulação. No artigo 
17.º, o termo "supervisão" foi substituído pelo termo "controlo", a fim de fazer uma distinção 
clara relativamente aos requisitos dos OICVM em matéria de "supervisão", que não são 
aplicáveis.

Alteração 299
Syed Kamall

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A Comissão deve, em particular, estar 
habilitada a adoptar as medidas
necessárias para a aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve, nesse 
contexto, poder adoptar medidas que 
determinem os procedimentos pelos quais 
os GFIA que gerem carteiras de FIA, em 
que o valor dos activos geridos não 
ultrapasse o limiar definido pela presente 
directiva, poderão exercer o seu direito a 

(27) A Comissão deve, em particular, estar 
habilitada a adoptar os actos delegados 
necessários para a aplicação da presente 
directiva, nos termos do artigo 290.º do 
Tratado, e que devem ser concebidos de 
modo a especificar: o critério a utilizar 
pelas autoridades competentes para avaliar 
se um GFIA cumpre as suas obrigações em 
termos de normas de conduta, do tipo de 
conflitos de interesses que os GFIA devem 
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serem tratados como os GFIA por ela 
abrangidos. Estas medidas são também
concebidas de modo a especificar: o 
critério a utilizar pelas autoridades 
competentes para avaliar se um GFIA 
cumpre as suas obrigações em termos de 
normas de conduta, do tipo de conflitos de 
interesses que os GFIA devem identificar e 
ainda das medidas razoáveis que os GFIA 
deverão aplicar em termos de 
procedimentos internos e de organização 
para identificar, prevenir, gerir e divulgar 
os conflitos de interesses; os requisitos de 
gestão dos riscos a aplicar pelo GFIA em 
função dos riscos que assume em nome de 
fundos por si geridos, bem como quaisquer 
mecanismos necessários para que o GFIA 
possa gerir os riscos específicos 
associados às transacções a descoberto, 
incluindo qualquer limitação pertinente 
que possa ser necessária para proteger o 
FIA da exposição a riscos indevidos; os 
requisitos de gestão da liquidez da presente 
directiva e, nomeadamente, os requisitos 
mínimos de liquidez aplicáveis aos GFIA;
os requisitos que os emitentes de 
instrumentos de titularização terão de 
cumprir para que um GFIA seja 
autorizado a investir em instrumentos 
desse tipo emitidos depois de 1 de Janeiro 
de 2011,  bem como os requisitos que os 
GFIA terão de cumprir quando investirem 
em instrumentos de titularização desse 
tipo; os critérios com base nos quais um 
avaliador poderá ser considerado 
independente na acepção da presente 
directiva; as condições em que a delegação 
das funções de um GFIA deverá ser 
aprovada e as condições em que o gestor 
deixará de poder ser considerado como 
gestor do FIA em caso de delegação 
excessiva de funções; o teor e formato dos 
relatórios anuais que os GFIA terão de 
disponibilizar em relação a cada um dos 
FIA por si geridos e os requisitos de 
divulgação de informação aos investidores 
e de comunicação de informações às 
autoridades competentes por parte dos 

identificar e ainda das medidas razoáveis 
que os GFIA deverão aplicar em termos de 
procedimentos internos e de organização 
para identificar, prevenir, gerir e divulgar 
os conflitos de interesses; quando não é 
necessário separar a gestão de riscos e os 
requisitos de gestão dos riscos a aplicar 
pelo GFIA em função dos riscos que 
assume em nome de fundos por si geridos;  
os requisitos de gestão da liquidez da 
presente directiva e, nomeadamente, os 
requisitos mínimos de liquidez aplicáveis 
aos GFIA; os critérios com base nos quais 
um avaliador poderá ser considerado 
independente na acepção da presente 
directiva; as condições em que a delegação 
das funções de um GFIA deverá ser 
aprovada e as condições em que o gestor 
deixará de poder ser considerado como 
gestor do FIA em caso de delegação 
excessiva de funções; o teor e formato dos 
relatórios anuais que os GFIA terão de 
disponibilizar em relação a cada um dos 
FIA por si geridos e os requisitos de 
divulgação de informação aos investidores 
e de comunicação de informações às 
autoridades competentes por parte dos 
GFIA, bem como a respectiva frequência;
os requisitos de divulgação de informações 
impostos ao GFIA no que respeita ao efeito 
de alavanca e à frequência da comunicação 
de informações às autoridades competentes 
e da divulgação de informações aos 
investidores; o teor pormenorizado e a 
forma como os GFIA que adquiram o 
controlo de emitentes e empresas não 
cotadas deverão cumprir as suas obrigações 
de divulgação de informações a esses 
emitentes e empresas não cotadas e aos 
respectivos accionistas e representantes dos 
trabalhadores, incluindo a informação a 
fornecer nos relatórios anuais dos FIA por 
si geridos; as modalidades, o teor e a 
frequência do intercâmbio de informações 
sobre os GFIA entre as autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem e outras autoridades competentes, 
quando o GFIA, por si só ou em conjunto 
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GFIA, bem como a respectiva frequência;
os requisitos de divulgação de informações 
impostos ao GFIA no que respeita ao efeito 
de alavanca e à frequência da comunicação 
de informações às autoridades competentes 
e da divulgação de informações aos 
investidores; os limites quanto ao nível do 
efeito de alavanca a que um GFIA pode 
recorrer na gestão dos FIA; o teor 
pormenorizado e a forma como os GFIA 
que adquiram o controlo de emitentes e 
empresas não cotadas deverão cumprir as 
suas obrigações de divulgação de 
informações a esses emitentes e empresas 
não cotadas e aos respectivos accionistas e 
representantes dos trabalhadores, incluindo 
a informação a fornecer nos relatórios 
anuais dos FIA por si geridos; os tipos de 
restrições e condições que podem ser 
impostas à comercialização de FIA junto 
de investidores profissionais no Estado-
Membro de origem do FIA; critérios 
gerais para determinação da equivalência 
das normas de avaliação utilizadas nos 
países terceiros onde o avaliador esteja 
estabelecido, da legislação desses países 
no que respeita aos depositários e, para 
efeitos da autorização de GFIA 
estabelecidos em países terceiros, da 
equivalência da sua legislação prudencial 
e da sua supervisão contínua; critérios 
gerais para avaliar se os países terceiros 
concedem aos GFIA da Comunidade um 
acesso efectivo aos seus mercados, 
comparável ao que é concedido na 
Comunidade aos GFIA desses países 
terceiros; as modalidades, o teor e a 
frequência do intercâmbio de informações 
sobre os GFIA entre as autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem e outras autoridades competentes, 
quando o GFIA, por si só ou em conjunto 
com outros GFIA, possa ter um impacto na 
estabilidade de instituições financeiras de 
importância sistémica e no bom 
funcionamento dos mercados e os 
procedimentos aplicáveis nas verificações 

com outros GFIA, possa ter um impacto na 
estabilidade de instituições financeiras de 
importância sistémica e no bom 
funcionamento dos mercados e os 
procedimentos aplicáveis nas verificações 
no local e investigações.
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no local e investigações.

Or. en

Justificação

Esta alteração surge na sequência de alterações anteriores.

Alteração 300
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A Comissão deve, em particular, estar 
habilitada a adoptar as medidas
necessárias para a aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve, nesse 
contexto, poder adoptar medidas que 
determinem os procedimentos pelos quais 
os GFIA que gerem carteiras de FIA, em 
que o valor dos activos geridos não 
ultrapasse o limiar definido pela presente 
directiva, poderão exercer o seu direito a 
serem tratados como os GFIA por ela 
abrangidos. Estas medidas são também
concebidas de modo a especificar: o 
critério a utilizar pelas autoridades 
competentes para avaliar se um GFIA 
cumpre as suas obrigações em termos de 
normas de conduta, do tipo de conflitos de 
interesses que os GFIA devem identificar e 
ainda das medidas razoáveis que os GFIA 
deverão aplicar em termos de 
procedimentos internos e de organização 
para identificar, prevenir, gerir e divulgar 
os conflitos de interesses; os requisitos de 
gestão dos riscos a aplicar pelo GFIA em 
função dos riscos que assume em nome de 
fundos por si geridos, bem como quaisquer 
mecanismos necessários para que o GFIA 
possa gerir os riscos específicos associados 
às transacções a descoberto, incluindo 
qualquer limitação pertinente que possa ser 

(27) A Comissão deve, em particular, estar 
habilitada a adoptar os actos delegados 
necessários para a aplicação da presente 
directiva, nos termos do artigo 290.º do 
Tratado, e que devem ser concebidos de 
modo a especificar: o critério a utilizar 
pelas autoridades competentes para avaliar 
se um GFIA cumpre as suas obrigações em 
termos de normas de conduta, do tipo de 
conflitos de interesses que os GFIA devem 
identificar e ainda das medidas razoáveis 
que os GFIA deverão aplicar em termos de 
procedimentos internos e de organização 
para identificar, prevenir, gerir e divulgar 
os conflitos de interesses; os requisitos de 
gestão dos riscos a aplicar pelo GFIA em 
função dos riscos que assume em nome de 
fundos por si geridos, bem como quaisquer 
mecanismos necessários para que o GFIA 
possa gerir os riscos específicos associados 
às transacções a descoberto, incluindo 
qualquer limitação pertinente que possa ser 
necessária para proteger o FIA da 
exposição a riscos indevidos; os requisitos 
de gestão da liquidez da presente directiva 
e, nomeadamente, os requisitos mínimos de 
liquidez aplicáveis aos GFIA; os requisitos 
que os emitentes de instrumentos de 
titularização terão de cumprir para que um 
FIA seja autorizado a investir em 
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necessária para proteger o FIA da 
exposição a riscos indevidos; os requisitos 
de gestão da liquidez da presente directiva 
e, nomeadamente, os requisitos mínimos de 
liquidez aplicáveis aos GFIA; os requisitos 
que os emitentes de instrumentos de 
titularização terão de cumprir para que um 
GFIA seja autorizado a investir em 
instrumentos desse tipo emitidos depois de 
1 de Janeiro de 2011,  bem como os 
requisitos que os GFIA terão de cumprir 
quando investirem em instrumentos de 
titularização desse tipo; os critérios com 
base nos quais um avaliador poderá ser 
considerado independente na acepção da 
presente directiva; as condições em que a 
delegação das funções de um GFIA deverá 
ser aprovada e as condições em que o 
gestor deixará de poder ser considerado 
como gestor do FIA em caso de delegação 
excessiva de funções; o teor e formato dos 
relatórios anuais que os GFIA terão de 
disponibilizar em relação a cada um dos 
FIA por si geridos e os requisitos de 
divulgação de informação aos investidores 
e de comunicação de informações às 
autoridades competentes por parte dos 
GFIA, bem como a respectiva frequência;
os requisitos de divulgação de informações 
impostos ao GFIA no que respeita ao 
efeito de alavanca e à frequência da 
comunicação de informações às 
autoridades competentes e da divulgação 
de informações aos investidores; os limites 
quanto ao nível do efeito de alavanca a que 
um GFIA pode recorrer na gestão dos 
FIA; o teor pormenorizado e a forma como 
os GFIA que adquiram o controlo de 
emitentes e empresas não cotadas deverão 
cumprir as suas obrigações de divulgação 
de informações a esses emitentes e 
empresas não cotadas e aos respectivos 
accionistas e representantes dos 
trabalhadores, incluindo a informação a 
fornecer nos relatórios anuais dos FIA por 
si geridos; os tipos de restrições e 
condições que podem ser impostas à 
comercialização de FIA junto de 

instrumentos desse tipo emitidos depois de 
1 de Janeiro de 2011, bem como os 
requisitos que os FIA terão de cumprir 
quando investirem em instrumentos de 
titularização desse tipo; os critérios com 
base nos quais um avaliador poderá ser 
considerado independente na acepção da 
presente directiva; as condições em que a 
delegação das funções de um GFIA deverá 
ser aprovada e as condições em que o 
gestor deixará de poder ser considerado 
como gestor do FIA em caso de delegação 
excessiva de funções; o teor e formato dos 
relatórios anuais que os FIA terão de 
disponibilizar e os requisitos de divulgação 
de informação aos investidores e de 
comunicação de informações às 
autoridades competentes por parte dos 
GFIA, bem como a respectiva frequência;
os requisitos de divulgação de informações 
impostos ao FIA no que respeita ao efeito 
de alavanca e à frequência da comunicação 
de informações às autoridades competentes 
e da divulgação de informações aos 
investidores; os limites quanto ao nível do 
efeito de alavanca a que um FIA pode 
recorrer; o teor pormenorizado e a forma 
como os FIA que adquiram o controlo de 
emitentes e empresas não cotadas deverão 
cumprir as suas obrigações de divulgação 
de informações a esses emitentes e 
empresas não cotadas e aos respectivos 
accionistas e representantes dos 
trabalhadores, incluindo a informação a 
fornecer nos relatórios anuais dos FIA por 
si geridos; os tipos de restrições e 
condições que podem ser impostas à 
comercialização de FIA junto de 
investidores profissionais no Estado-
Membro de origem do FIA; critérios gerais 
para determinação da equivalência das 
normas de avaliação utilizadas nos países 
terceiros onde o avaliador esteja 
estabelecido, da legislação desses países no 
que respeita aos depositários e, para efeitos 
da autorização de FIA estabelecidos em 
países terceiros, para especificar critérios 
gerais aplicáveis na avaliação de uma 
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investidores profissionais no Estado-
Membro de origem do FIA; critérios gerais 
para determinação da equivalência das 
normas de avaliação utilizadas nos países 
terceiros onde o avaliador esteja 
estabelecido, da legislação desses países no 
que respeita aos depositários e, para efeitos 
da autorização de GFIA estabelecidos em 
países terceiros, da equivalência da sua 
legislação prudencial e da sua supervisão 
contínua; critérios gerais para avaliar se os 
países terceiros concedem aos GFIA da 
Comunidade um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável ao que é concedido 
na Comunidade aos GFIA desses países 
terceiros; as modalidades, o teor e a 
frequência do intercâmbio de informações 
sobre os GFIA entre as autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem e outras autoridades competentes, 
quando o GFIA, por si só ou em conjunto 
com outros GFIA, possa ter um impacto na 
estabilidade de instituições financeiras de 
importância sistémica e no bom 
funcionamento dos mercados e os 
procedimentos aplicáveis nas verificações 
no local e investigações.

cooperação prudencial e em matéria fiscal 
eficaz; critérios gerais para avaliar se os 
países terceiros concedem aos GFIA da 
União um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável ao que é concedido 
na União aos GFIA desses países terceiros;
as modalidades, o teor e a frequência do 
intercâmbio de informações sobre os FIA e
os GFIA entre o Comité Europeu do Risco 
Sistémico (CERS), a Autoridade Europeia
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
(AEVMM) e as autoridades competentes 
do seu Estado-Membro de origem, quando 
o FIA e o GFIA, por si só ou em conjunto 
com outros FIA ou GFIA, possa ter um 
impacto na estabilidade de instituições 
financeiras de importância sistémica e no 
bom funcionamento dos mercados e os 
procedimentos aplicáveis nas verificações 
no local e investigações.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com as alterações anteriores.

Alteração 301
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A Comissão deve, em particular, estar 
habilitada a adoptar as medidas
necessárias para a aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve, nesse contexto, 

(27) A Comissão deve, em particular, estar 
habilitada a adoptar os actos delegados 
necessários para a aplicação da presente 
directiva, nos termos do artigo 290.º do 



PE439.111v02-00 150/163 AM\804881PT.doc

PT

poder adoptar medidas que determinem os 
procedimentos pelos quais os GFIA que 
gerem carteiras de FIA, em que o valor 
dos activos geridos não ultrapasse o 
limiar definido pela presente directiva, 
poderão exercer o seu direito a serem 
tratados como os GFIA por ela 
abrangidos. Estas medidas são também
concebidas de modo a especificar: o 
critério a utilizar pelas autoridades 
competentes para avaliar se um GFIA 
cumpre as suas obrigações em termos de 
normas de conduta, do tipo de conflitos de 
interesses que os GFIA devem identificar e 
ainda das medidas razoáveis que os GFIA 
deverão aplicar em termos de 
procedimentos internos e de organização 
para identificar, prevenir, gerir e divulgar 
os conflitos de interesses; os requisitos de 
gestão dos riscos a aplicar pelo GFIA em 
função dos riscos que assume em nome de 
fundos por si geridos, bem como quaisquer 
mecanismos necessários para que o GFIA 
possa gerir os riscos específicos associados 
às transacções a descoberto, incluindo 
qualquer limitação pertinente que possa ser 
necessária para proteger o FIA da 
exposição a riscos indevidos; os requisitos 
de gestão da liquidez da presente directiva 
e, nomeadamente, os requisitos mínimos de 
liquidez aplicáveis aos GFIA; os requisitos 
que os emitentes de instrumentos de 
titularização terão de cumprir para que um 
GFIA seja autorizado a investir em 
instrumentos desse tipo emitidos depois de 
1 de Janeiro de 2011,  bem como os 
requisitos que os GFIA terão de cumprir 
quando investirem em instrumentos de 
titularização desse tipo; os critérios com 
base nos quais um avaliador poderá ser 
considerado independente na acepção da 
presente directiva; as condições em que a 
delegação das funções de um GFIA deverá 
ser aprovada e as condições em que o 
gestor deixará de poder ser considerado 
como gestor do FIA em caso de delegação 
excessiva de funções; o teor e formato dos 
relatórios anuais que os GFIA terão de 

Tratado, e que devem ser concebidos de 
modo a especificar: o critério a utilizar 
pelas autoridades competentes para avaliar 
se um GFIA cumpre as suas obrigações em 
termos de normas de conduta, do tipo de 
conflitos de interesses que os GFIA devem 
identificar e ainda das medidas razoáveis 
que os GFIA deverão aplicar em termos de 
procedimentos internos e de organização 
para identificar, prevenir, gerir e divulgar 
os conflitos de interesses; os princípios 
que os GFIA devem respeitar 
relativamente às suas políticas e práticas 
em matéria de remuneração; os requisitos 
de gestão dos riscos a aplicar pelo GFIA 
em função dos riscos que assume em nome
de fundos por si geridos, bem como 
quaisquer mecanismos necessários para 
que o GFIA possa gerir os riscos 
específicos associados às transacções a 
descoberto, incluindo qualquer limitação 
pertinente que possa ser necessária para 
proteger o FIA da exposição a riscos 
indevidos; os requisitos de gestão da 
liquidez da presente directiva e, 
nomeadamente, os requisitos mínimos de 
liquidez aplicáveis aos GFIA; os requisitos 
que os emitentes de instrumentos de 
titularização terão de cumprir para que um 
GFIA seja autorizado a investir em 
instrumentos desse tipo emitidos depois de 
1 de Janeiro de 2011, bem como os 
requisitos que os GFIA terão de cumprir 
quando investirem em instrumentos de 
titularização desse tipo; os requisitos de 
capital inicial e contínuo dos GFIA; os 
critérios com base nos quais um avaliador 
poderá ser considerado independente na 
acepção da presente directiva; as condições 
em que a delegação das funções de um 
GFIA deverá ser aprovada e as condições 
em que o gestor deixará de poder ser 
considerado como gestor do FIA em caso 
de delegação excessiva de funções; o teor e 
formato dos relatórios anuais que os GFIA 
terão de disponibilizar em relação a cada 
um dos FIA por si geridos e os requisitos 
de divulgação de informação aos 
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disponibilizar em relação a cada um dos 
FIA por si geridos e os requisitos de 
divulgação de informação aos investidores 
e de comunicação de informações às 
autoridades competentes por parte dos 
GFIA, bem como a respectiva frequência;
os requisitos de divulgação de informações 
impostos ao GFIA no que respeita ao efeito 
de alavanca e à frequência da comunicação 
de informações às autoridades competentes 
e da divulgação de informações aos 
investidores; os limites quanto ao nível do 
efeito de alavanca a que um GFIA pode 
recorrer na gestão dos FIA; o teor 
pormenorizado e a forma como os GFIA 
que adquiram o controlo de emitentes e 
empresas não cotadas deverão cumprir as 
suas obrigações de divulgação de 
informações a esses emitentes e empresas 
não cotadas e aos respectivos accionistas e 
representantes dos trabalhadores, incluindo 
a informação a fornecer nos relatórios 
anuais dos FIA por si geridos; os tipos de 
restrições e condições que podem ser 
impostas à comercialização de FIA junto 
de investidores profissionais no Estado-
Membro de origem do FIA; critérios gerais 
para determinação da equivalência das 
normas de avaliação utilizadas nos países 
terceiros onde o avaliador esteja 
estabelecido, da legislação desses países no 
que respeita aos depositários e, para efeitos 
da autorização de GFIA estabelecidos em 
países terceiros, da equivalência da sua 
legislação prudencial e da sua supervisão 
contínua; critérios gerais para avaliar se os 
países terceiros concedem aos GFIA da 
Comunidade um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável ao que é concedido 
na Comunidade aos GFIA desses países 
terceiros; as modalidades, o teor e a 
frequência do intercâmbio de informações 
sobre os GFIA entre as autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem e outras autoridades competentes, 
quando o GFIA, por si só ou em conjunto 
com outros GFIA, possa ter um impacto na 
estabilidade de instituições financeiras de 

investidores e de comunicação de 
informações às autoridades competentes 
por parte dos GFIA, bem como a 
respectiva frequência; os requisitos de 
divulgação de informações impostos ao 
GFIA no que respeita ao efeito de alavanca 
e à frequência da comunicação de 
informações às autoridades competentes e 
da divulgação de informações aos 
investidores; os limites quanto ao nível do 
efeito de alavanca a que um GFIA pode 
recorrer na gestão dos FIA; o teor 
pormenorizado e a forma como os GFIA 
que adquiram o controlo de emitentes e 
empresas não cotadas deverão cumprir as 
suas obrigações de divulgação de 
informações a esses emitentes e empresas 
não cotadas e aos respectivos accionistas e 
representantes dos trabalhadores, incluindo 
a informação a fornecer nos relatórios 
anuais dos FIA por si geridos; o teor 
pormenorizado das declarações a prestar 
relativamente à extracção de valor; os 
tipos de restrições e condições que podem 
ser impostas à comercialização de FIA 
junto de investidores profissionais no 
Estado-Membro de origem do FIA;
critérios gerais para determinação da 
equivalência das normas de avaliação 
utilizadas nos países terceiros onde o 
avaliador esteja estabelecido, da legislação 
desses países no que respeita aos 
depositários e, para efeitos da autorização 
de GFIA estabelecidos em países terceiros, 
da equivalência da sua legislação 
prudencial e da sua supervisão contínua;
critérios gerais para avaliar se os países 
terceiros concedem aos GFIA da União um 
acesso efectivo aos seus mercados, 
comparável ao que é concedido na União
aos GFIA desses países terceiros; as 
modalidades, o teor e a frequência do 
intercâmbio de informações sobre os GFIA 
entre as autoridades competentes do seu 
Estado-Membro de origem e outras 
autoridades competentes, quando o GFIA, 
por si só ou em conjunto com outros GFIA, 
possa ter um impacto na estabilidade de 
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importância sistémica e no bom 
funcionamento dos mercados e os 
procedimentos aplicáveis nas verificações 
no local e investigações.

instituições financeiras de importância 
sistémica e no bom funcionamento dos 
mercados e os procedimentos aplicáveis 
nas verificações no local e investigações.

Or. en

Alteração 302
Marta Andreasen

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A Comissão deve, em particular, estar 
habilitada a adoptar as medidas
necessárias para a aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve, nesse contexto, 
poder adoptar medidas que determinem os 
procedimentos pelos quais os GFIA que 
gerem carteiras de FIA, em que o valor dos 
activos geridos não ultrapasse o limiar 
definido pela presente directiva, poderão 
exercer o seu direito a serem tratados como 
os GFIA por ela abrangidos. Estas medidas 
são também concebidas de modo a 
especificar: o critério a utilizar pelas 
autoridades competentes para avaliar se um 
GFIA cumpre as suas obrigações em 
termos de normas de conduta, do tipo de 
conflitos de interesses que os GFIA devem 
identificar e ainda das medidas razoáveis 
que os GFIA deverão aplicar em termos de 
procedimentos internos e de organização 
para identificar, prevenir, gerir e divulgar 
os conflitos de interesses; os requisitos de 
gestão dos riscos a aplicar pelo GFIA em 
função dos riscos que assume em nome de 
fundos por si geridos, bem como quaisquer 
mecanismos necessários para que o GFIA 
possa gerir os riscos específicos associados 
às transacções a descoberto, incluindo 
qualquer limitação pertinente que possa ser 
necessária para proteger o FIA da 
exposição a riscos indevidos; os requisitos 

(27) A Comissão deve, em particular, estar 
habilitada a adoptar os actos delegados
necessários para a aplicação da presente 
directiva, nos termos do artigo 290.º do 
Tratado, que determinem os procedimentos 
pelos quais os GFIA que gerem carteiras de 
FIA, em que o valor dos activos geridos 
não ultrapasse o limiar definido pela 
presente directiva, poderão exercer o seu 
direito a serem tratados como os GFIA por 
ela abrangidos. Estes actos são também
concebidos de modo a especificar: o 
critério a utilizar pelas autoridades 
competentes para avaliar se um GFIA 
cumpre as suas obrigações em termos de 
normas de conduta, do tipo de conflitos de 
interesses que os GFIA devem identificar e 
ainda das medidas razoáveis que os GFIA 
deverão aplicar em termos de 
procedimentos internos e de organização 
para identificar, prevenir, gerir e divulgar 
os conflitos de interesses; os requisitos de 
gestão dos riscos a aplicar pelo GFIA em 
função dos riscos que assume em nome de 
fundos por si geridos, bem como quaisquer 
mecanismos necessários para que o GFIA 
possa gerir os riscos específicos associados 
às transacções a descoberto, incluindo 
qualquer limitação pertinente que possa ser 
necessária para proteger o FIA da 
exposição a riscos indevidos; os requisitos 
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de gestão da liquidez da presente directiva 
e, nomeadamente, os requisitos mínimos de 
liquidez aplicáveis aos GFIA; os requisitos 
que os emitentes de instrumentos de 
titularização terão de cumprir para que um 
GFIA seja autorizado a investir em 
instrumentos desse tipo emitidos depois de 
1 de Janeiro de 2011,  bem como os 
requisitos que os GFIA terão de cumprir 
quando investirem em instrumentos de 
titularização desse tipo; os critérios com 
base nos quais um avaliador poderá ser 
considerado independente na acepção da 
presente directiva; as condições em que a 
delegação das funções de um GFIA 
deverá ser aprovada e as condições em que 
o gestor deixará de poder ser considerado 
como gestor do FIA em caso de delegação 
excessiva de funções; o teor e formato dos 
relatórios anuais que os GFIA terão de 
disponibilizar em relação a cada um dos 
FIA por si geridos e os requisitos de 
divulgação de informação aos investidores 
e de comunicação de informações às 
autoridades competentes por parte dos 
GFIA, bem como a respectiva frequência;
os requisitos de divulgação de informações 
impostos ao GFIA no que respeita ao efeito 
de alavanca e à frequência da comunicação 
de informações às autoridades competentes 
e da divulgação de informações aos 
investidores; o teor pormenorizado e a 
forma como os GFIA que adquiram o 
controlo de emitentes e empresas não 
cotadas deverão cumprir as suas obrigações 
de divulgação de informações a esses 
emitentes e empresas não cotadas e aos 
respectivos accionistas e representantes dos 
trabalhadores, incluindo a informação a 
fornecer nos relatórios anuais dos FIA por 
si geridos; os tipos de restrições e 
condições que podem ser impostas à 
comercialização de FIA junto de 
investidores profissionais no Estado-
Membro de origem do FIA; critérios gerais 
para determinação da equivalência das 
normas de avaliação utilizadas nos países 
terceiros onde o avaliador esteja 

de gestão da liquidez da presente directiva 
e, nomeadamente, os requisitos mínimos de 
liquidez aplicáveis aos GFIA; os requisitos 
que os emitentes de instrumentos de 
titularização terão de cumprir para que um 
GFIA seja autorizado a investir em 
instrumentos desse tipo emitidos depois de 
1 de Janeiro de 2011, bem como os 
requisitos que os GFIA terão de cumprir 
quando investirem em instrumentos de 
titularização desse tipo; as condições em 
que o gestor deixará de poder ser 
considerado como gestor do FIA em caso 
de delegação excessiva de funções; o teor e 
formato dos relatórios anuais que os GFIA 
terão de disponibilizar em relação a cada 
um dos FIA por si geridos e os requisitos 
de divulgação de informação aos
investidores e de comunicação de 
informações às autoridades competentes 
por parte dos GFIA, bem como a 
respectiva frequência; os requisitos de 
divulgação de informações impostos ao 
GFIA no que respeita ao efeito de alavanca 
e à frequência da comunicação de 
informações às autoridades competentes e 
da divulgação de informações aos 
investidores; os limites quanto ao nível do 
efeito de alavanca a que um GFIA pode 
recorrer na gestão dos FIA; o teor 
pormenorizado e a forma como os GFIA 
que adquiram o controlo de emitentes e 
empresas não cotadas deverão cumprir as 
suas obrigações de divulgação de 
informações a esses emitentes e empresas 
não cotadas e aos respectivos accionistas e 
representantes dos trabalhadores, incluindo 
a informação a fornecer nos relatórios 
anuais dos FIA por si geridos; os tipos de 
restrições e condições que podem ser 
impostas à comercialização de FIA junto 
de investidores profissionais no Estado-
Membro de origem do FIA; critérios gerais 
para determinação da equivalência das 
normas de avaliação utilizadas nos países 
terceiros onde o avaliador esteja 
estabelecido, da legislação desses países no 
que respeita aos depositários e, para efeitos 
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estabelecido, da legislação desses países no 
que respeita aos depositários e, para efeitos 
da autorização de GFIA estabelecidos em 
países terceiros, da equivalência da sua 
legislação prudencial e da sua supervisão 
contínua; critérios gerais para avaliar se os 
países terceiros concedem aos GFIA da 
Comunidade um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável ao que é concedido 
na Comunidade aos GFIA desses países 
terceiros; as modalidades, o teor e a 
frequência do intercâmbio de informações 
sobre os GFIA entre as autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem e outras autoridades competentes, 
quando o GFIA, por si só ou em conjunto 
com outros GFIA, possa ter um impacto na 
estabilidade de instituições financeiras de 
importância sistémica e no bom 
funcionamento dos mercados e os 
procedimentos aplicáveis nas verificações 
no local e investigações.

da autorização de GFIA estabelecidos em 
países terceiros, da equivalência da sua 
legislação prudencial e da sua supervisão 
contínua; critérios gerais para avaliar se os 
países terceiros concedem aos GFIA da 
União um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável ao que é concedido 
na União aos GFIA desses países terceiros;
as modalidades, o teor e a frequência do 
intercâmbio de informações sobre os GFIA 
entre as autoridades competentes do seu 
Estado-Membro de origem e outras 
autoridades competentes, quando o GFIA, 
por si só ou em conjunto com outros GFIA, 
possa ter um impacto na estabilidade de 
instituições financeiras de importância 
sistémica e no bom funcionamento dos 
mercados e os procedimentos aplicáveis 
nas verificações no local e investigações.

Or. en

Justificação

As avaliações já são efectuadas por peritos independentes, sempre que as circunstâncias o 
justifiquem. A exigência de uma avaliação totalmente independente implicaria um aumento 
dos custos dos fundos e uma diminuição dos lucros dos investidores.

Alteração 303
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A Comissão deve, em particular, estar 
habilitada a adoptar as medidas
necessárias para a aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve, nesse 
contexto, poder adoptar medidas que 
determinem os procedimentos pelos quais 
os GFIA que gerem carteiras de FIA, em 

(27) A Comissão deve estar habilitada a 
adoptar os actos delegados, nos termos do 
artigo 290.º do Tratado, nomeadamente os 
que são necessários para a aplicação da 
presente directiva.  A Comissão deve, 
nesse contexto, poder adoptar actos que 
determinem os procedimentos pelos quais 



AM\804881PT.doc 155/163 PE439.111v02-00

PT

que o valor dos activos geridos não 
ultrapasse o limiar definido pela presente 
directiva, poderão exercer o seu direito a 
serem tratados como os GFIA por ela 
abrangidos. Estas medidas são também
concebidas de modo a especificar: o 
critério a utilizar pelas autoridades 
competentes para avaliar se um GFIA 
cumpre as suas obrigações em termos de 
normas de conduta, do tipo de conflitos de 
interesses que os GFIA devem identificar e 
ainda das medidas razoáveis que os GFIA 
deverão aplicar em termos de 
procedimentos internos e de organização 
para identificar, prevenir, gerir e divulgar 
os conflitos de interesses; os requisitos de 
gestão dos riscos a aplicar pelo GFIA em 
função dos riscos que assume em nome de 
fundos por si geridos, bem como quaisquer 
mecanismos necessários para que o GFIA 
possa gerir os riscos específicos associados 
às transacções a descoberto, incluindo 
qualquer limitação pertinente que possa ser 
necessária para proteger o FIA da 
exposição a riscos indevidos; os requisitos 
de gestão da liquidez da presente directiva 
e, nomeadamente, os requisitos mínimos de 
liquidez aplicáveis aos GFIA; os requisitos 
que os emitentes de instrumentos de 
titularização terão de cumprir para que um 
GFIA seja autorizado a investir em 
instrumentos desse tipo emitidos depois de 
1 de Janeiro de 2011,  bem como os 
requisitos que os GFIA terão de cumprir 
quando investirem em instrumentos de
titularização desse tipo; os critérios com 
base nos quais um avaliador poderá ser 
considerado independente na acepção da 
presente directiva; as condições em que a 
delegação das funções de um GFIA deverá 
ser aprovada e as condições em que o 
gestor deixará de poder ser considerado 
como gestor do FIA em caso de delegação 
excessiva de funções; o teor e formato dos 
relatórios anuais que os GFIA terão de 
disponibilizar em relação a cada um dos 
FIA por si geridos e os requisitos de 
divulgação de informação aos investidores 

os GFIA que gerem carteiras de FIA, em 
que o valor dos activos geridos não 
ultrapasse o limiar definido pela presente 
directiva, poderão exercer o seu direito a 
serem tratados como os GFIA por ela 
abrangidos. Estes actos são também
concebidos de modo a especificar: o 
critério a utilizar pelas autoridades 
competentes para avaliar se um GFIA 
cumpre as suas obrigações em termos de 
normas de conduta, do tipo de conflitos de 
interesses que os GFIA devem identificar e 
ainda das medidas razoáveis que os GFIA 
deverão aplicar em termos de 
procedimentos internos e de organização 
para identificar, prevenir, gerir e divulgar 
os conflitos de interesses; os requisitos de 
gestão dos riscos a aplicar pelo GFIA em 
função dos riscos que assume em nome de 
fundos por si geridos, bem como quaisquer 
mecanismos necessários para que o GFIA 
possa gerir os riscos específicos associados 
às transacções a descoberto, incluindo 
qualquer limitação pertinente que possa ser 
necessária para proteger o FIA da 
exposição a riscos indevidos; os requisitos 
de gestão da liquidez da presente directiva 
e, nomeadamente, os requisitos mínimos de 
liquidez aplicáveis aos GFIA; os requisitos 
que os emitentes de instrumentos de 
titularização terão de cumprir para que um 
GFIA seja autorizado a investir em 
instrumentos desse tipo emitidos depois de 
1 de Janeiro de 2011, bem como os 
requisitos que os GFIA terão de cumprir 
quando investirem em instrumentos de 
titularização desse tipo; os critérios com 
base nos quais um avaliador poderá ser 
considerado independente na acepção da 
presente directiva; as condições em que a 
delegação das funções de um GFIA deverá 
ser aprovada e as condições em que o 
gestor deixará de poder ser considerado 
como gestor do FIA em caso de delegação 
excessiva de funções; o teor e formato dos 
relatórios anuais que os GFIA terão de 
disponibilizar em relação a cada um dos 
FIA por si geridos e os requisitos de 
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e de comunicação de informações às 
autoridades competentes por parte dos 
GFIA, bem como a respectiva frequência;
os requisitos de divulgação de informações 
impostos ao GFIA no que respeita ao efeito 
de alavanca e à frequência da comunicação 
de informações às autoridades competentes 
e da divulgação de informações aos 
investidores; os limites quanto ao nível do 
efeito de alavanca a que um GFIA pode 
recorrer na gestão dos FIA; o teor 
pormenorizado e a forma como os GFIA 
que adquiram o controlo de emitentes e 
empresas não cotadas deverão cumprir as 
suas obrigações de divulgação de 
informações a esses emitentes e empresas 
não cotadas e aos respectivos accionistas e 
representantes dos trabalhadores, incluindo 
a informação a fornecer nos relatórios 
anuais dos FIA por si geridos; os tipos de 
restrições e condições que podem ser 
impostas à comercialização de FIA junto 
de investidores profissionais no Estado-
Membro de origem do FIA; critérios gerais 
para determinação da equivalência das 
normas de avaliação utilizadas nos países 
terceiros onde o avaliador esteja 
estabelecido, da legislação desses países no 
que respeita aos depositários e, para efeitos 
da autorização de GFIA estabelecidos em 
países terceiros, da equivalência da sua 
legislação prudencial e da sua supervisão 
contínua; critérios gerais para avaliar se os 
países terceiros concedem aos GFIA da 
Comunidade um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável ao que é concedido 
na Comunidade aos GFIA desses países 
terceiros; as modalidades, o teor e a 
frequência do intercâmbio de informações 
sobre os GFIA entre as autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem e outras autoridades competentes, 
quando o GFIA, por si só ou em conjunto 
com outros GFIA, possa ter um impacto na 
estabilidade de instituições financeiras de 
importância sistémica e no bom 
funcionamento dos mercados e os 
procedimentos aplicáveis nas verificações 

divulgação de informação aos investidores 
e de comunicação de informações às 
autoridades competentes por parte dos 
GFIA, bem como a respectiva frequência;
os requisitos de divulgação de informações 
impostos ao GFIA no que respeita ao efeito 
de alavanca e à frequência da comunicação 
de informações às autoridades competentes 
e da divulgação de informações aos 
investidores; os limites quanto ao nível do 
efeito de alavanca a que um GFIA pode 
recorrer na gestão dos FIA; o teor 
pormenorizado e a forma como os GFIA 
que adquiram o controlo de emitentes e 
empresas não cotadas deverão cumprir as 
suas obrigações de divulgação de 
informações a esses emitentes e empresas 
não cotadas e aos respectivos accionistas e 
representantes dos trabalhadores, incluindo 
a informação a fornecer nos relatórios 
anuais dos FIA por si geridos; os tipos de 
restrições e condições que podem ser 
impostas à comercialização de FIA junto 
de investidores profissionais no Estado-
Membro de origem do FIA; critérios gerais 
para determinação da equivalência das 
normas de avaliação utilizadas nos países 
terceiros onde o avaliador esteja 
estabelecido, da legislação desses países no 
que respeita aos depositários e, para efeitos 
da autorização de GFIA estabelecidos em 
países terceiros, da equivalência da sua 
legislação prudencial e da sua supervisão 
contínua; critérios gerais para avaliar se os 
países terceiros concedem aos GFIA da 
União um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável ao que é concedido 
na União aos GFIA desses países terceiros;
as modalidades, o teor e a frequência do 
intercâmbio de informações sobre os GFIA 
entre as autoridades competentes do seu 
Estado-Membro de origem e outras 
autoridades competentes, quando o GFIA, 
por si só ou em conjunto com outros GFIA, 
possa ter um impacto na estabilidade de 
instituições financeiras de importância 
sistémica e no bom funcionamento dos 
mercados e os procedimentos aplicáveis 
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no local e investigações. nas verificações no local e investigações;
se as normas de avaliação dos fundos 
aplicadas num determinado país terceiro 
são equivalentes às aplicáveis na União, 
quando o avaliador estiver estabelecido 
num país terceiro; se a legislação 
aplicável num determinado país terceiro 
em relação aos depositários é equivalente 
ao disposto pela presente directiva; se a 
legislação no domínio da regulamentação 
prudencial e da supervisão contínua dos 
GFIA aplicada num determinado país 
terceiro é equivalente ao disposto na 
presente directiva; se um determinado 
país terceiro concede aos GFIA da União 
um acesso efectivo aos seus mercados, 
comparável com o que é concedido pela 
União aos GFIA desse país terceiro; as 
minutas e certificados a utilizar para a 
notificação e os procedimentos de 
intercâmbio de informações entre 
autoridades competentes.

Or. en

Justificação

Se o conteúdo integral deste artigo for aprovado, será esta a formulação adequada no âmbito 
dos novos procedimentos de "comitologia".

Alteração 304
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) A fim de assegurar condições de 
concorrência equitativas entre GFIA, 
instituições de crédito e outros 
participantes no mercado, a Comissão 
deve rever a Directiva 2009/.../CE, de 
modo a introduzir os requisitos em 
matéria de retenção e qualidade que os 
OICVM devem observar quando investem 
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em produtos titularizados.

Or. en

Justificação

Os requisitos em matéria de retenção e qualidade dos produtos titularizados devem ser 
igualmente aplicáveis aos OICVM, de forma a impedir uma desigualdade de condições. 

Alteração 305
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Atendendo a que têm alcance geral e 
se destinam a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a mediante o aditamento de
novos elementos não essenciais, essas 
medidas devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE. As medidas não 
abrangidas na categoria acima 
mencionada devem estar sujeitas ao 
procedimento de regulamentação previsto 
no artigo 5.º da mesma decisão. Essas 
medidas são concebidas para determinar:
se as normas de avaliação dos fundos 
aplicadas num determinado país terceiro 
são equivalentes às aplicáveis na 
Comunidade, quando o avaliador estiver
estabelecido num país terceiro; se a 
legislação aplicável num determinado 
país terceiro em relação aos depositários é 
equivalente ao disposto pela presente 
directiva; se a legislação em matéria de 
supervisão prudencial e a supervisão 
contínua aplicáveis num determinado país 
terceiro são equivalentes ao disposto pela 
presente directiva; se um determinado 
país terceiro concede aos GFIA da 
Comunidade um acesso efectivo aos seus 

Suprimido
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mercados, comparável com o que é 
concedido na Comunidade aos GFIA 
desse país terceiro; e para especificar as 
minutas e certificados a utilizar para a 
notificação e os procedimentos de 
intercâmbio de informações entre 
autoridades competentes.

Or. en

Justificação

Este considerando é aplicável no âmbito dos novos procedimentos de comitologia.

Alteração 306
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Atendendo a que têm alcance geral e 
se destinam a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a mediante o aditamento de 
novos elementos não essenciais, essas 
medidas devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE. As medidas não 
abrangidas na categoria acima mencionada 
devem estar sujeitas ao procedimento de 
regulamentação previsto no artigo 5.º da
mesma decisão. Essas medidas são 
concebidas para determinar: se as normas 
de avaliação dos fundos aplicadas num 
determinado país terceiro são 
equivalentes às aplicáveis na 
Comunidade, quando o avaliador estiver 
estabelecido num país terceiro; se a 
legislação aplicável num determinado 
país terceiro em relação aos depositários é 
equivalente ao disposto pela presente 
directiva; se a legislação em matéria de 
supervisão prudencial e a supervisão 

(28) Atendendo a que têm alcance geral e 
se destinam a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a mediante o aditamento de 
novos elementos não essenciais, esses 
actos devem ser aprovados pelo 
procedimento previsto no artigo 290.º do 
Tratado. As medidas não abrangidas na 
categoria acima mencionada devem estar 
sujeitas ao procedimento de 
regulamentação previsto no artigo 5.º da
Decisão 1999/468/CE. Essas medidas 
devem especificar as minutas e certificados 
a utilizar para a notificação e os 
procedimentos de intercâmbio de 
informações entre autoridades 
competentes.
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contínua aplicáveis num determinado país 
terceiro são equivalentes ao disposto pela 
presente directiva; se um determinado 
país terceiro concede aos GFIA da 
Comunidade um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável com o que é 
concedido na Comunidade aos GFIA 
desse país terceiro; e para especificar as 
minutas e certificados a utilizar para a 
notificação e os procedimentos de
intercâmbio de informações entre 
autoridades competentes.

Or. en

Justificação

Adaptação às alterações propostas no texto legislativo.

Alteração 307
Syed Kamall

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Atendendo a que têm alcance geral e 
se destinam a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a mediante o aditamento de 
novos elementos não essenciais, essas 
medidas devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE. As medidas não 
abrangidas na categoria acima mencionada 
devem estar sujeitas ao procedimento de 
regulamentação previsto no artigo 5.º da 
mesma decisão. Essas medidas são 
concebidas para determinar: se as normas 
de avaliação dos fundos aplicadas num 
determinado país terceiro são 
equivalentes às aplicáveis na 
Comunidade, quando o avaliador estiver 
estabelecido num país terceiro; se a 

(28) Atendendo a que têm alcance geral e 
se destinam a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a mediante o aditamento de 
novos elementos não essenciais, esses 
actos devem ser aprovados pelo 
procedimento previsto no artigo 290.º do 
Tratado. As medidas não abrangidas na 
categoria acima mencionada devem estar 
sujeitas ao procedimento de 
regulamentação previsto no artigo 5.º da
Decisão 1999/468/CE.  Essas medidas 
devem especificar as minutas e certificados 
a utilizar para a notificação e os 
procedimentos de intercâmbio de 
informações entre autoridades 
competentes.
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legislação aplicável num determinado 
país terceiro em relação aos depositários é 
equivalente ao disposto pela presente 
directiva; se a legislação em matéria de 
supervisão prudencial e a supervisão 
contínua aplicáveis num determinado país 
terceiro são equivalentes ao disposto pela 
presente directiva; se um determinado 
país terceiro concede aos GFIA da 
Comunidade um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável com o que é 
concedido na Comunidade aos GFIA 
desse país terceiro; e para especificar as 
minutas e certificados a utilizar para a 
notificação e os procedimentos de 
intercâmbio de informações entre 
autoridades competentes.

Or. en

Justificação

Esta alteração surge na sequência de alterações anteriores.

Alteração 308
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Atendendo a que têm alcance geral e 
se destinam a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a mediante o aditamento de 
novos elementos não essenciais, essas 
medidas devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE. As medidas não 
abrangidas na categoria acima mencionada 
devem estar sujeitas ao procedimento de 
regulamentação previsto no artigo 5.º da 
mesma decisão. Essas medidas são 
concebidas para determinar: se as normas 

(28) Atendendo a que têm alcance geral e 
se destinam a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a mediante o aditamento de 
novos elementos não essenciais, esses 
actos devem ser aprovados pelo 
procedimento previsto no artigo 290.º do 
Tratado. As medidas não abrangidas na 
categoria acima mencionada devem estar 
sujeitas ao procedimento de 
regulamentação previsto no artigo 5.º da
Decisão 1999/468/CE. Essas medidas 
devem determinar: se as normas de 
avaliação dos fundos aplicadas num 
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de avaliação dos fundos aplicadas num 
determinado país terceiro são equivalentes 
às aplicáveis na Comunidade, quando o 
avaliador estiver estabelecido num país 
terceiro; se a legislação aplicável num 
determinado país terceiro em relação aos 
depositários é equivalente ao disposto pela 
presente directiva; se a legislação em 
matéria de supervisão prudencial e a 
supervisão contínua aplicáveis num 
determinado país terceiro são 
equivalentes ao disposto pela presente 
directiva; se um determinado país terceiro 
concede aos GFIA da Comunidade um 
acesso efectivo aos seus mercados, 
comparável com o que é concedido na 
Comunidade aos GFIA desse país 
terceiro; e para especificar as minutas e 
certificados a utilizar para a notificação e 
os procedimentos de intercâmbio de 
informações entre autoridades 
competentes.

determinado país terceiro são equivalentes 
às aplicáveis na União, quando o avaliador 
estiver estabelecido num país terceiro; se a 
legislação aplicável num determinado país 
terceiro em relação aos depositários é 
equivalente ao disposto pela presente 
directiva; e para especificar as minutas e 
certificados a utilizar para a notificação e 
os procedimentos de intercâmbio de 
informações entre autoridades 
competentes.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com as alterações anteriores.

Alteração 309
Pervenche Berès, Leonardo Domenici

Proposta de directiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Uma vez que os objectivos da acção a 
empreender, nomeadamente garantir um 
nível elevado de protecção dos 
consumidores e investidores através da 
definição de um enquadramento comum 
para a autorização e supervisão dos GFIA, 
não podem ser realizados adequadamente 
pelos Estados-Membros, como comprovam 
as deficiências da actual regulamentação e 

(29) Uma vez que os objectivos da 
presente directiva, nomeadamente garantir 
um nível elevado de protecção dos 
consumidores e investidores através da 
definição de um enquadramento comum 
para a autorização e supervisão dos GFIA, 
não podem ser realizados adequadamente 
pelos Estados-Membros, como comprovam 
as deficiências da actual regulamentação e 
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supervisão desses intervenientes numa base 
nacional, podendo, por conseguinte, ser 
mais eficazmente realizados no plano 
comunitário, a Comunidade pode tomar 
medidas, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado 
no artigo 5.º do Tratado. De acordo com o 
princípio de proporcionalidade mencionado 
no referido artigo, a presente directiva não 
excede o necessário para alcançar aqueles 
objectivos.

supervisão desses intervenientes numa base 
nacional, podendo, por conseguinte, ser 
mais eficazmente realizados no plano da 
União, a União deve conferir o direito à 
AEVMM de actuar como um organismo 
de protecção dos investidores, responsável 
pela certificação de novos produtos 
financeiros e pelo controlo da evolução 
dos mesmos. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, a presente directiva não 
excede o necessário para atingir aqueles 
objectivos.

Or. en

Justificação

É urgente criar um organismo de protecção dos investidores a nível da União que certifique 
os produtos financeiros e os classifique consoante as diferentes categorias de risco antes de 
serem comercializados. A AEVMM deve desempenhar este papel.


