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Alteração 508
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Capítulo II – título

Texto da Comissão Alteração

Autorização dos GFIA Autorização dos FIA

Or. en

Justificação

A autorização deveria ser dada aos produtos (FIA) e não aos GFIA.

Alteração 509
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que nenhum GFIA abrangido pela 
presente directiva preste serviços de 
gestão a um FIA ou comercialize as 
respectivas acções ou unidades de 
participação sem autorização prévia.

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que nenhum FIA é oferecido a 
investidores na União sem autorização 
prévia.  Os FIA que não são autorizados 
em conformidade com a presente directiva
não podem ser oferecidos aos investidores 
na União.

As entidades que não estejam 
autorizadas em conformidade com a 
presente directiva ou, no que diz 
respeito aos GFIA não abrangidos pela 
presente directiva, em conformidade 
com a legislação nacional de um 
Estado-Membro, não podem prestar 
serviços de gestão a um FIA nem 
comercializar as respectivas acções ou 
unidades de participação na 
Comunidade.

Or. en
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Justificação

Todos os FIA que recebam fundos de investidores europeus têm de ser abrangidos pela 
directiva.

Alteração 510
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que nenhum GFIA abrangido pela 
presente directiva preste serviços de 
gestão a um FIA ou comercialize as 
respectivas acções ou unidades de 
participação sem autorização prévia.

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que nenhum GFIA abrangido pela presente 
directiva preste serviços de gestão a um 
FIA sem autorização prévia.

As entidades que não estejam 
autorizadas em conformidade com a 
presente directiva ou, no que diz 
respeito aos GFIA não abrangidos pela 
presente directiva, em conformidade 
com a legislação nacional de um 
Estado-Membro, não podem prestar 
serviços de gestão a um FIA nem 
comercializar as respectivas acções ou 
unidades de participação na 
Comunidade.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar a letra do presente diploma com a Directiva OICVM.  
Deve ser claramente afirmado o princípio de que as entidades que não estejam autorizadas 
como GFIA em conformidade com a presente directiva não podem prestar serviços de gestão 
a um FIA (excepto por delegação).  Por razões de segurança jurídica, cada FIA deveria ter 
apenas um GFIA, independentemente da sua estrutura legal.  A directiva deve ter em conta as 
diferenças existentes entre as estruturas dos fundos, por exemplo o facto de que alguns 
fundos são auto-geridos, enquanto outros nomeiam um gestor externo.  No caso dos FIA que 
não designam um gestor externo como GFIA, o próprio FIA é o GFIA.
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Alteração 511
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que nenhum GFIA abrangido pela 
presente directiva preste serviços de 
gestão a um FIA ou comercialize as 
respectivas acções ou unidades de 
participação sem autorização prévia.

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que nenhum GFIA abrangido pela presente 
directiva preste serviços de gestão a um 
FIA sem autorização prévia.

As entidades que não estejam
autorizadas em conformidade com a 
presente directiva ou, no que diz respeito 
aos GFIA não abrangidos pela presente 
directiva, em conformidade com a 
legislação nacional de um Estado-
Membro, não podem prestar serviços de 
gestão a um FIA nem comercializar as 
respectivas acções ou unidades de 
participação na Comunidade.

Os Estados-Membros exigem que apenas 
as entidades autorizadas em conformidade 
com a presente directiva possam prestar 
serviços de gestão a um FIA, excepto por 
delegação pelo GFIA em conformidade 
com o artigo 18.° da presente directiva.   

Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar a letra do presente diploma com a Directiva OICVM.  
Deve ser claramente afirmado o princípio de que as entidades que não estejam autorizadas 
como GFIA em conformidade com a presente directiva não podem prestar serviços de gestão 
a um FIA (excepto por delegação). 

Alteração 512
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades que não estejam 
autorizadas em conformidade com a 
presente directiva ou, no que diz 
respeito aos GFIA não abrangidos pela 

Suprimido
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presente directiva, em conformidade 
com a legislação nacional de um 
Estado-Membro, não podem prestar 
serviços de gestão a um FIA nem 
comercializar as respectivas acções ou 
unidades de participação na 
Comunidade.

Or. en

Justificação

Concordamos com a alteração da proposta de compromisso da presidência sueca.  É nossa 
opinião que é muito importante assegurar que aos GFIA não abrangidos pela directiva (em 
especial, os GFIA estabelecidos fora da Comunidade) não deve ser proibida a 
comercialização dos seus FIA na Comunidade numa base de colocação privada. 

Alteração 513
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades que não estejam 
autorizadas em conformidade com a 
presente directiva ou, no que diz 
respeito aos GFIA não abrangidos pela 
presente directiva, em conformidade 
com a legislação nacional de um 
Estado-Membro, não podem prestar 
serviços de gestão a um FIA nem 
comercializar as respectivas acções ou 
unidades de participação na 
Comunidade.

Suprimido

Or. en
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Alteração 514
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades que não estejam autorizadas 
em conformidade com a presente 
directiva ou, no que diz respeito aos 
GFIA não abrangidos pela presente 
directiva, em conformidade com a 
legislação nacional de um Estado-
Membro, não podem prestar serviços de 
gestão a um FIA nem comercializar as 
respectivas acções ou unidades de 
participação na Comunidade.

As entidades que não estejam autorizadas 
em conformidade com a presente directiva 
ou, no que diz respeito a um GFIA 
estabelecido na União e não abrangido
pela presente directiva, em conformidade 
com a legislação nacional de um Estado-
Membro, não podem prestar serviços de 
gestão a um FIA.

Or. en

Justificação

É importante reconhecer que, em alguns casos, os FIA comercializam directamente acções ou 
unidades de participação dos FIA.  É inteiramente adequado exigir que, para permitir esta 
comercialização, seja designado um GFIA da UE mas, se terceiros forem nomeados pelo FIA 
para executar o papel de GFIA, não é necessário exigir que em todos os casos apenas o 
GFIA autorizado possa comercializar as acções ou as unidades de participação do próprio. 

Alteração 515
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades que não estejam autorizadas 
em conformidade com a presente 
directiva ou, no que diz respeito aos 
GFIA não abrangidos pela presente 
directiva, em conformidade com a 
legislação nacional de um Estado-
Membro, não podem prestar serviços de 
gestão a um FIA nem comercializar as 
respectivas acções ou unidades de 

As entidades que não estejam autorizadas 
em conformidade com a presente directiva 
ou, no que diz respeito aos GFIA não 
abrangidos pela presente directiva, em 
conformidade com a legislação nacional de 
um Estado-Membro, não podem prestar 
serviços de gestão a um FIA nem 
comercializar as respectivas acções ou 
unidades de participação na Comunidade, 
excepto quando tal estiver previsto 
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participação na Comunidade. expressamente pela presente directiva.

Or. en

Justificação

Para permitir excepções como as previstas no artigo 35.° (com a redacção dada pela 
alteração de Hökmark n.º 34), desta forma esclarecendo que pode haver excepções à 
restrição geral consignada no artigo 4.°.

Alteração 516
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades que não estejam autorizadas 
em conformidade com a presente 
directiva ou, no que diz respeito aos 
GFIA não abrangidos pela presente 
directiva, em conformidade com a 
legislação nacional de um Estado-
Membro, não podem prestar serviços de 
gestão a um FIA nem comercializar as 
respectivas acções ou unidades de 
participação na Comunidade.

As entidades que não estejam autorizadas 
em conformidade com a presente directiva 
ou, no que diz respeito aos GFIA não 
abrangidos pela presente directiva, em 
conformidade com a legislação nacional de 
um Estado-Membro, não podem gerir um 
FIA nem comercializar as respectivas 
acções ou unidades de participação na 
União, excepto por delegação pelo GFIA 
nos termos do artigo 18.° da presente 
directiva.

Or. en

Justificação

Alinhamento com o direito comunitário (MIFID e OICVM) no que respeita às disposições 
relativas à delegação.
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Alteração 517
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nenhum GFIA pode executar actividades 
diferentes da gestão dos FIA e do serviço
de gestão discricionária de carteiras de 
investimento e consultoria em matéria de 
investimentos relativamente aos 
instrumentos enumerados na Secção C do 
Anexo I da Directiva 2004/39/CE. Os 
Estados-Membros podem autorizar os 
GFIA a prestar igualmente alguns actos 
de administração e serviços de 
comercialização mencionados no Anexo à 
presente directiva como serviços 
acessórios.

Or. en

Alteração 518
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Um GFIA pode pedir autorização ao 
abrigo da presente directiva para 
comercializar na União, em conformidade 
com a presente directiva, um FIA que foi 
estabelecido antes do prazo de 
transposição da presente directiva, sob 
condição de colocar à disposição das 
autoridades competentes a informação 
referida nos artigos 31.° e 33.° e aos 
investidores a informação referida no 
artigo 20.°.

Or. en
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Justificação

É importante introduzir na presente directiva uma cláusula de protecção dos direitos 
adquiridos e dar aos GFIA, e em especial aos seus investidores, um período de tempo 
suficiente de adaptação às novas medidas, nomeadamente porque operam com fundos 
fechados.

Alteração 519
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B A autoridade competente não concede 
autorização para que um FIA seja o 
GFIA a menos que os directores ou os 
membros do órgão de gestão do FIA 
tenham uma reputação suficientemente 
boa e sejam suficientemente experientes 
em relação ao tipo de actividade exercido 
pelo FIA, a fim de assegurar que os 
requisitos da presente directiva são 
cumpridos.

Or. en

Justificação

Assegura que o FIA tem substância suficiente para poder cumprir os requisitos da directiva.  
Este requisito baseia-se no requisito que se aplica aos fundos autogeridos dos OICVM.

Alteração 520
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um GFIA pode ser autorizado a prestar 
serviços de gestão para todos os tipos de 
FIA ou apenas para alguns.

Suprimido

Um GFIA pode deter uma autorização 
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nos termos da presente directiva e ser 
autorizado na qualidade de empresa de 
gestão ou de investimento nos termos da 
Directiva 2009/…/CE [Directiva OICVM].

Or. en

Justificação

Deixou de se justificar devido a alterações anteriores.

Alteração 521
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA pode deter uma autorização 
nos termos da presente directiva e ser 
autorizado na qualidade de empresa de 
gestão ou de investimento nos termos da 
Directiva 2009/…/CE [Directiva 
OICVM].

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar a letra do presente diploma com a Directiva OICVM.  
Deve ser claramente afirmado o princípio de que as entidades que não estejam autorizadas 
como GFIA em conformidade com a presente directiva não podem prestar serviços de gestão 
a um FIA (excepto por delegação).  Por razões de segurança jurídica, cada FIA deveria ter 
apenas um GFIA, independentemente da sua estrutura jurídica.  A directiva deve ter em conta 
as diferenças existentes entre as estruturas dos fundos, por exemplo o facto de que alguns 
fundos são auto-geridos, enquanto outros nomeiam um gestor externo.  No caso dos FIA que 
não designam um gestor externo como GFIA, o próprio FIA é o GFIA.
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Alteração 522
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA pode deter uma autorização 
nos termos da presente directiva e ser 
autorizado na qualidade de empresa de 
gestão ou de investimento nos termos da 
Directiva 2009/…/CE [Directiva 
OICVM].

Se o GFIA detiver uma autorização nos 
termos da presente directiva ou se uma 
empresa de gestão ou de investimento 
detiver uma autorização nos termos da 
Directiva 2009/65/CE, as autoridades 
competentes autorizarão o referido GFIA, 
nos termos da Directiva 2009/65/CE, ou 
uma empresa de gestão ou de investimento 
nos termos da presente Directiva, sob 
reserva do cumprimento dos pertinentes 
requisitos adicionais de autorização. Com 
esta finalidade, as autoridades 
competentes solicitarão unicamente as 
informações que não tenham sido 
fornecidas para efeitos da autorização 
inicial, na condição de essas informações 
não terem sofrido alterações.

Or. en

Justificação

É pertinente reconhecer as semelhanças entre alguns dos requisitos regulamentares que se 
aplicam aos gestores dos OICVM e aqueles previstos pela presente directiva.  Para evitar 
impor custos desproporcionados aos GFIA e aos supervisores é por conseguinte adequado 
permitir às empresas que já gerem OICVM ou FIA que peçam autorização para gerir ambos 
os tipos de fundos demonstrando apenas que cumprem quaisquer requisitos adicionais 
previstos pelas directivas que regem esta actividade adicional em vez de as obrigar a pedir 
uma autorização completamente nova.

Alteração 523
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA pode deter uma autorização nos Se o GFIA detiver uma autorização nos 
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termos da presente directiva e ser 
autorizado na qualidade de empresa de 
gestão ou de investimento nos termos da 
Directiva 2009/…/CE [Directiva OICVM].

termos da presente directiva ou se uma 
empresa de gestão ou de investimento 
detiver uma autorização nos termos da 
Directiva 2009/65/CE, as autoridades 
competentes autorizarão o referido GFIA, 
nos termos da Directiva 2009/65/CE, ou 
uma empresa de gestão ou de 
investimento nos termos da presente 
Directiva, sob reserva do cumprimento 
dos pertinentes requisitos adicionais de 
autorização.
Com esta finalidade, as autoridades 
competentes solicitarão unicamente as 
informações que não tenham sido 
fornecidas para efeitos da autorização 
inicial, na condição de essas informações 
não terem sofrido alterações.

Or. en

Justificação

Para evitar impor custos desproporcionados aos GFIA e aos supervisores é por conseguinte 
adequado permitir às empresas que já gerem OICVM ou FIA que peçam autorização para 
gerir ambos os tipos de fundos demonstrando apenas que cumprem quaisquer requisitos 
adicionais conferidos pelas directivas que regem esta actividade adicional em vez de as 
obrigar a pedir uma autorização completamente nova.

Alteração 524
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para além dos serviços de gestão, os 
Estados-Membros podem autorizar os 
GFIA a fornecer consultoria em matéria 
de investimentos como um serviço 
acessório. Esta actividade representa uma 
parte menor do volume de negócios dos 
GFIA.

Or. en
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Alteração 525
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os artigos 4.° a 8.° não se aplicam a 
sociedades gestoras de participações 
industriais que comercializam as suas 
acções num mercado regulamentado da 
UE na medida em que detenham acções 
nas suas subsidiárias ou empresas 
associadas para efeitos da execução de 
estratégias de negócios industriais e que 
não sejam estabelecidas para o objectivo 
principal de gerar rendimentos para os 
seus investidores por meio de 
desinvestimento num prazo planeado.

Or. en

Justificação

As sociedades gestoras de participações industriais cotadas são reguladas pelas directivas 
relativas ao prospecto e à transparência bem como pela legislação empresarial nacional, 
pelas regras de cotação e outros regulamentos nacionais.  Assim se assegura uma 
transparência suficiente em relação a investidores, reguladores e à sociedade em geral.  As 
disposições dos artigos 4.° a 8.° são irrelevantes ou impróprias para este tipo de empresas.

Alteração 526
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 4 - n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Uma empresa de gestão ou 
investimento nos termos da Directiva 
2009/65/CE é considerada autorizada 
igualmente para efeitos da presente 
directiva, e autorizada a gerir os 
organismos de investimento colectivo 
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regulados a nível nacional não 
abrangidos pela Directiva 2009/65/CE.
Ao gerir um FIA, uma empresa de gestão 
ou de investimento nos termos da 
Directiva 2009/65/CE cumpre as 
disposições da presente directiva.

Or. en

Alteração 527
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 4 - n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Uma empresa de gestão ou 
investimento nos termos da Directiva 
2009/65/CE é considerada autorizada 
igualmente para efeitos da presente 
directiva, e autorizada a gerir os 
organismos de investimento colectivo 
regulados a nível nacional não 
abrangidos pela Directiva 2009/65/CE.
Ao gerir um FIA, uma empresa de gestão 
ou de investimento nos termos da 
Directiva 2009/65/CE cumpre as 
disposições da presente directiva.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar a letra do presente diploma com a Directiva OICVM. 
Deve ser claramente afirmado o princípio de que as entidades que não estejam autorizadas 
como GFIA em conformidade com a presente directiva não podem prestar serviços de gestão 
a um FIA (excepto por delegação).  Por razões de segurança jurídica, cada FIA deveria ter 
apenas um GFIA, independentemente da sua estrutura legal.  A directiva deve ter em conta as 
diferenças existentes entre as estruturas dos fundos, por exemplo o facto de que alguns 
fundos são auto-geridos, enquanto outros nomeiam um gestor externo.  No caso dos FIA que 
não designam um gestor externo como GFIA, o próprio FIA é o GFIA.
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Alteração 528
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Sem prejuízo do disposto no artigo 
18.°, os Estados-Membros asseguram que 
cada FIA abrangido pelo âmbito da 
presente directiva tem um único GFIA, 
que é responsável pelo cumprimento dos 
requisitos da presente directiva.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar a letra do presente diploma com a Directiva OICVM.  
Deve ser claramente afirmado o princípio de que as entidades que não estejam autorizadas 
como GFIA em conformidade com a presente directiva não podem prestar serviços de gestão 
a um FIA (excepto por delegação).  Por razões de segurança jurídica, cada FIA deveria ter 
apenas um GFIA, independentemente da sua estrutura legal.  A directiva deve ter em conta as 
diferenças existentes entre as estruturas dos fundos, por exemplo o facto de que alguns 
fundos são auto-geridos, enquanto outros nomeiam um gestor externo.  No caso dos FIA que 
não designam um gestor externo como GFIA, o próprio FIA é o GFIA.

Alteração 529
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B.  Sem prejuízo do disposto no artigo 
18.°, os Estados-Membros asseguram que 
cada FIA abrangido pelo âmbito da 
presente directiva tem um único GFIA, 
que é responsável pelo cumprimento dos 
requisitos da presente directiva.

Or. en
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Justificação

Por razões de segurança jurídica, cada FIA deveria ter apenas um GFIA, independentemente 
da sua estrutura legal. 

Alteração 530
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B.  Sem prejuízo do disposto no artigo 
18.°, os Estados-Membros asseguram que 
cada FIA abrangido pelo âmbito da 
presente directiva tem um único GFIA, 
que é responsável pelo cumprimento dos 
requisitos da presente directiva.

Or. en

Justificação

Ao abrigo da presente directiva apenas deve ser autorizado um GFIA por FIA.

Alteração 531
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B.  2-B. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 18.°, os Estados-Membros 
asseguram que cada FIA abrangido pelo 
âmbito da presente directiva tem um 
único GFIA, que é responsável pelo 
cumprimento dos requisitos da presente 
directiva.

Or. en
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Justificação

Por razões de segurança jurídica, cada FIA deveria ter apenas um GFIA, independentemente 
da sua estrutura legal. 

Alteração 532
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B.  Sem prejuízo do disposto no artigo 
18.°, os Estados-Membros asseguram que 
cada FIA abrangido pelo âmbito da 
presente directiva tem um único GFIA, 
que é responsável pelo cumprimento dos 
requisitos da presente directiva.

Or. en

Justificação

Por razões de segurança jurídica, cada FIA deveria ter apenas um GFIA, independentemente 
da sua estrutura legal. 

Alteração 533
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-C – (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C.  Apenas uma entidade jurídica deve 
ser habilitada como GFIA para o 
respectivo FIA e ser responsável pelo 
cumprimento dos requisitos da presente 
directiva.

Or. en
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Justificação

Clarificação.

Alteração 534
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D.  Em função da sua forma jurídica, o 
FIA pode ser gerido internamente ou 
pode nomear um gestor externo.
Quando o FIA não designou um gestor 
externo como GFIA, o próprio FIA é o 
GFIA.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar a letra do presente diploma com a Directiva OICVM.  
Deve ser claramente afirmado o princípio de que as entidades que não estejam autorizadas 
como GFIA em conformidade com a presente directiva não podem prestar serviços de gestão 
a um FIA (excepto por delegação).  Por razões de segurança jurídica, cada FIA deveria ter 
apenas um GFIA, independentemente da sua estrutura legal.  A directiva deve ter em conta as 
diferenças existentes entre as estruturas dos fundos, por exemplo o facto de que alguns 
fundos são auto-geridos, enquanto outros nomeiam um gestor externo.  No caso dos FIA que 
não designam um gestor externo como GFIA, o próprio FIA é o GFIA.

Alteração 535
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D.  Em função da sua forma jurídica, o 
FIA pode ser gerido internamente ou 
pode nomear um gestor externo. Quando 
o FIA não designou um gestor externo 
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como GFIA, o próprio FIA é o GFIA.

Or. en

Justificação

A directiva deve ter em conta as diferenças existentes entre as estruturas dos fundos, por 
exemplo o facto de que alguns fundos são auto-geridos, enquanto outros nomeiam um gestor 
externo.  No caso dos FIA que não designam um gestor externo como GFIA, o próprio FIA é 
o GFIA.

Alteração 536
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D.  Em função da sua forma jurídica, o 
FIA pode ser gerido internamente ou 
pode nomear um gestor externo.
Quando o FIA não designou um gestor 
externo como GFIA, o próprio FIA é o 
GFIA.

Or. en

Justificação

A directiva deve ter em conta as diferenças existentes entre as estruturas dos fundos, por 
exemplo o facto de que alguns fundos são auto-geridos, enquanto outros nomeiam um gestor 
externo.  No caso dos FIA que não designam um gestor externo como GFIA, o próprio FIA é 
o GFIA.

Alteração 537
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D.  Em função da sua forma jurídica, o 
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FIA pode ser gerido internamente ou 
pode nomear um gestor externo.
Quando o FIA não designou um gestor 
externo como GFIA, o próprio FIA é o 
GFIA.

Or. en

Justificação

A directiva deve ter em conta as diferenças existentes entre as estruturas dos fundos, por 
exemplo o facto de que alguns fundos são auto-geridos, enquanto outros nomeiam um gestor 
externo.  No caso dos FIA que não designam um gestor externo como GFIA, o próprio FIA é 
o GFIA.

Alteração 538
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-E.  Os Estados-Membros podem 
autorizar que o FIA seja o GFIA. Contudo, 
cada FIA apenas pode ter um GFIA.

Or. en

Justificação

Confirma que os Estados-Membros podem, mas não são obrigados a, autorizar o FIA a agir 
como GFIA.  Contudo, para assegurar a clareza da responsabilidade reguladora, apenas um 
GFIA será permitido.

Alteração 539
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-F.  O GFIA assumirá uma das seguintes 
formas:
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a) um gestor externo, que é a pessoa 
colectiva nomeada pelo FIA ou em nome 
do FIA (o GFIA nomeado) e que, através 
desta nomeação, é responsável por gerir 
toda a carteira do FIA;  ou
b) quando a lei ao abrigo da qual o FIA é 
estabelecido exige que o FIA tenha um 
órgão de gestão com responsabilidade 
pela gestão do FIA e esse órgão de gestão 
opta por não designar um gestor externo 
como GFIA, o próprio FIA é autorizado 
como GFIA.

Or. en

Justificação

A directiva deve ter em conta a estrutura dos FIA que são constituídos como uma entidade 
empresarial ao abrigo do direito das sociedades dos Estados-Membros e que devem obedecer 
ao requisito legal de estabelecer um Conselho de Administração como seu órgão de gestão, 
tal como no caso das empresas de fundo de investimento, sendo esses administraores eleitos 
pelos os accionistas do FIA, a quem prestam serviços fiduciários.  Qualquer conflito pode ser 
superado se o próprio FIA puder ser autorizado como GFIA.

Alteração 540
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Actividades autorizadas

1. Os Estados-Membros exigem que 
nenhum GFIA nomeado externamente 
abrangido pela presente directiva 
desenvolva actividades diferentes da 
gestão de um ou mais FIA em 
conformidade com a presente directiva, 
com excepção de actividades 
administrativas e de comercialização, tal 
como figuram no Anexo II da Directiva 
2009/65/CE, actividades relacionadas com 
os activos subjacentes ao FIA ou com a 
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emissão e reembolso de acções ou de 
unidades de participação no FIA, ou da 
gestão adicional de OICVM nos termos da 
autorização ao abrigo da Directiva 
2009/65/CE e de serviços em 
conformidade com o n.° 2 do artigo 6.° da 
Directiva 2009/65/CE para os quais o 
GFIA possui autorização.
2. Os Estados-Membros asseguram que 
nenhum FIA autogerido abrangido pela 
presente directiva desenvolve actividades 
diferentes das actividades internas de 
gestão constantes do Anexo II da 
Directiva 2009/65/CE, excepto a 
comercialização desse FIA e as 
actividades relacionados com os activos 
subjacentes a esse FIA ou a emissão e 
reembolso de unidades de participação ou 
acções do FIA.
3. Em derrogação do disposto no n.º 1, os 
Estados-Membros podem autorizar um 
GFIA nomeado externamente a prestar, 
para além das actividades enunciadas no 
n.º 1, os seguintes serviços:
a) gestão de carteiras de investimentos, 
incluindo de carteiras possuídas por 
fundos de pensões, instituições de 
realização de planos de pensões 
profissionais em conformidade com o n.° 
1 do artigo 19.° da Directiva 2003/41/CE, 
em conformidade com os mandatos dados 
pelos investidores numa base 
discricionária, cliente a cliente;
b) serviços acessórios:
(i) recepção e transmissão de ordens em 
relação aos FIA;
(ii) custódia e administração em relação 
aos FIA, incluindo serviços afins tais 
como gestão de tesouraria/de garantias;
(iii) consultoria em matéria de 
investimentos relativamente a um ou mais 
dos instrumentos enumerados na secção 
C do anexo I da Directiva 2004/39/CE.
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Or. en

Justificação

Alinhamento com OICVM e MiFID. 

Alteração 541
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Actividades autorizadas

1. Os Estados-Membros exigem que 
nenhum GFIA nomeado externamente 
abrangido pela presente directiva 
desenvolva actividades diferentes da 
gestão de um ou mais FIA em 
conformidade com a presente directiva, 
com excepção dos serviços mencionados 
nos pontos 2 e 3 do Anexo, das actividades 
relacionadas com os activos subjacentes 
ao FIA ou com a emissão e reembolso de 
unidades de participação ou de acções do 
FIA, ou da gestão adicional de OICVM 
nos termos da autorização ao abrigo da 
Directiva 2009/65/CE e de serviços em 
conformidade com o n.° 2 do artigo 6.° da 
Directiva 2009/65/CE para os quais o 
GFIA possui autorização.
2. Os Estados-Membros asseguram que 
nenhum FIA autogerido abrangido pela 
presente directiva desenvolve actividades 
diferentes das actividades internas de 
gestão mencionadas nos pontos 2 e 3 do 
Anexo e as actividades relacionados com 
os activos subjacentes a esse FIA ou a 
emissão e reembolso de unidades de 
participação ou acções do FIA.
3. Em derrogação do disposto no n.º 1, os 
Estados-Membros podem autorizar um 
GFIA nomeado externamente a prestar, 
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para além das actividades enunciadas no 
n.º 1, os seguintes serviços:
a) gestão de carteiras de investimentos e 
actividades relacionadas com os activos 
subjacentes a essas carteiras, incluindo de 
carteiras possuídas por fundos de 
pensões, instituições de realização de 
planos de pensões profissionais em 
conformidade com o n.° 1 do artigo 19.° 
da Directiva 2003/41/CE, em 
conformidade com os mandatos dados 
pelos investidores numa base 
discricionária, cliente a cliente;  bem 
como
b) enquanto serviços acessórios:
(i) recepção e transmissão de ordens em 
relação aos FIA;
(ii) consultoria em matéria de 
investimentos relativamente a um ou mais 
dos instrumentos enumerados na secção 
C do anexo I da Directiva 2004/39/CE;
(iii) custódia e administração em relação 
aos FIA, incluindo serviços afins tais 
como gestão de tesouraria/de garantias.
4. O GFIA não é autorizado ao abrigo da 
presente directiva a prestar apenas os 
serviços referidos no n.º 3, ou a prestar 
serviços acessórios sem obter autorização 
para os serviços referidos na alínea a) do 
n.º 3, ou a desenvolver apenas as 
actividades referidas nos pontos 2 e 3 do 
Anexo.
5. O n.º 2 do artigo 2.º e os artigos 12.º, 
13.º e 19.º da Directiva 2004/39/CE 
aplicam-se à prestação pelo GFIA dos 
serviços referidos no n.º 3 do presente 
artigo.

Or. en

Justificação

Definição das actividades de gestão e dos serviços acessórios que um GFIA pode fornecer.  A 
limitação dos serviços de gestão aos serviços fundamentais de gestão colectiva de carteiras 
(no Anexo) em conformidade com a directiva OICVM, assim como aos serviços acessórios 
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(gestão discricionária de carteiras e alguns dos serviços auxiliares) são muito importantes 
para evitar conflitos de interesses entre actividades fiduciárias relacionadas com a gestão do 
investimento e outras actividades (assuntos bancários, seguros, etc.).

Alteração 542
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Actividades autorizadas

 1. Os Estados-Membros exigem que 
nenhum GFIA nomeado externamente 
abrangido pela presente directiva 
desenvolva actividades diferentes da 
gestão de um ou mais FIA em 
conformidade com a presente directiva, 
com excepção dos serviços mencionados 
nos pontos 2 e 3 do Anexo, das actividades 
relacionadas com os activos subjacentes 
ao FIA ou com a emissão e reembolso de 
unidades de participação ou de acções do 
FIA, ou da gestão adicional de OICVM 
nos termos da autorização ao abrigo da 
Directiva 2009/65/CE e de serviços em 
conformidade com o n.° 2 do artigo 6.° da 
Directiva 2009/65/CE para os quais o 
GFIA possui autorização.
2. Os Estados-Membros asseguram que 
nenhum FIA autogerido abrangido pela 
presente directiva desenvolve actividades 
diferentes das actividades internas de 
gestão desse GFIA mencionadas nos 
pontos 2 e 3 do Anexo e actividades 
relacionados com os activos subjacentes a 
esse FIA ou a emissão e reembolso de 
unidades de participação ou acções do 
FIA.
3. Em derrogação do disposto no n.º 1, os 
Estados-Membros podem autorizar um 
GFIA nomeado externamente a prestar, 
para além das actividades enunciadas no 
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n.º 1, os seguintes serviços:
a) gestão de carteiras de investimentos e 
actividades relacionadas com os activos 
subjacentes a essas carteiras, incluindo de 
carteiras possuídas por fundos de 
pensões, instituições de realização de 
planos de pensões profissionais em 
conformidade com o n.° 1 do artigo 19.° 
da Directiva 2003/41/CE, em 
conformidade com os mandatos dados 
pelos investidores numa base 
discricionária, cliente a cliente;  bem 
como
b) enquanto serviços acessórios:
(i) recepção e transmissão de ordens em 
relação aos FIA;
(ii) consultoria em matéria de 
investimentos relativamente a um ou mais 
dos instrumentos enumerados na secção 
C do anexo I da Directiva 2004/39/CE;
(iii) custódia e administração em relação 
aos FIA, incluindo serviços afins tais 
como gestão de tesouraria/de garantias.
4. O GFIA não é autorizado ao abrigo da 
presente directiva a prestar apenas os 
serviços referidos no n.º 3, ou a prestar 
serviços acessórios sem obter autorização 
para os serviços referidos na alínea a) do 
n.º 3, ou a desenvolver apenas as 
actividades referidas nos pontos 2 e 3 do 
Anexo.
5. O n.º 2 do artigo 2.º e os artigos 12.º, 
13.º e 19.º da Directiva 2004/39/CE 
aplicam-se à prestação pelo GFIA dos 
serviços referidos no n.º 3 do presente 
artigo.

Or. en

Justificação

A limitação dos serviços de gestão aos serviços fundamentais de gestão colectiva de carteiras 
(no Anexo) em conformidade com a directiva OICVM, assim como aos serviços acessórios 
(gestão discricionária de carteiras e alguns dos serviços auxiliares) são muito importantes 
para evitar conflitos de interesses entre actividades fiduciárias relacionadas com a gestão do 
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investimento e outras actividades (assuntos bancários, seguros, etc.), em especial se as 
entidades tais como instituições de crédito, companhias de seguros, etc. já não estiverem 
excluídas do âmbito de aplicação.

Alteração 543
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Actividades de um GFIA

1. Os Estados-Membros exigem que 
nenhum GFIA nomeado externamente 
abrangido pela presente directiva 
desenvolva actividades diferentes da 
gestão de um ou mais FIA em 
conformidade com a presente directiva, 
com excepção das actividades referidas 
nos pontos 2 e 3 do Anexo da presente 
Directiva, actividades relacionadas com os 
activos subjacentes ao FIA ou com a 
emissão e reembolso de unidades de 
participação ou de acções do FIA, ou da 
gestão adicional de OICVM nos termos da 
autorização ao abrigo da Directiva 
2009/65/CE e de serviços em 
conformidade com o n.° 2 do artigo 6.° da 
Directiva 2009/65/CE para os quais o 
GFIA possui autorização.
2. Os Estados-Membros asseguram que 
nenhum FIA autogerido abrangido pela 
presente directiva desenvolve actividades 
diferentes das actividades internas de 
gestão desse FIA mencionadas nos pontos 
2 e 3 do Anexo e as actividades 
relacionados com os activos subjacentes a 
esse FIA e a emissão e reembolso de 
unidades de participação ou acções do 
FIA.
3. Em derrogação do disposto no n.º 1, os 
Estados-Membros podem autorizar um 
GFIA nomeado externamente a prestar, 
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para além da gestão de um ou mais FIA, 
os seguintes serviços:
a) gestão de carteiras de investimentos, 
incluindo de carteiras possuídas por 
fundos de pensões, instituições de 
realização de planos de pensões 
profissionais em conformidade com o n.° 
1 do artigo 19.° da Directiva 2003/41/CE, 
em conformidade com os mandatos dados 
pelos investidores numa base 
discricionária, cliente a cliente;
b) enquanto serviços acessórios:
(i) consultoria em matéria de 
investimentos,
(ii) guarda e administração de unidades 
de participação de organismos de 
investimento colectivo.
4. O GFIA não é autorizado ao abrigo da 
presente directiva a prestar apenas os 
serviços referidos no n.º 3, ou a 
desenvolver apenas as actividades 
referidas nos pontos 2 e 3 do Anexo I da 
presente Directiva.
5. O n.º 2 do artigo 2.º e os artigos 12.º, 
13.º e 19.º da Directiva 2004/39/CE 
aplicam-se à prestação pelo GFIA dos 
serviços referidos no n.º 3 do presente 
artigo.

Or. en

Justificação

Definição das actividades de gestão e dos serviços acessórios que um GFIA pode fornecer.  A 
limitação dos serviços de gestão aos serviços fundamentais de gestão colectiva de carteiras 
(no artigo 3.º-D e no Anexo) em conformidade com a directiva OICVM, assim como aos 
serviços acessórios no artigo 4.º-A (novo) (gestão discricionária de carteiras e alguns dos 
serviços auxiliares) são muito importantes para evitar conflitos de interesses entre 
actividades fiduciárias relacionadas com a gestão do investimento e outras actividades 
(assuntos bancários, seguros, etc.).
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Alteração 544
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

A autorização é concedida pelas 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento onde se 
pretende oferecer o FIA aos investidores.  
A autorização concedida pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de acolhimento não é válida para 
oferecer o FIA em nenhum outro Estado-
Membro.
As autorizações válidas para todos os 
Estados-Membros são concedidas pela 
ESMA.  Os FIA não domiciliadas na 
União não podem solicitar essa 
autorização.

Um GFIA que apresenta um pedido de 
autorização fornece às autoridades 
competentes do Estado-Membro onde tem 
a sua sede social:

Um FIA que apresenta um pedido de 
autorização fornece às autoridades 
competentes:

Or. en

Justificação

O passaporte europeu deve ser emitido por uma agência europeia a fim de evitar qualquer 
arbitragem reguladora entre os Estados-Membros.  O Estado-Membro de acolhimento deve 
ter a possibilidade de não autorizar que um FIA de um país terceiro seja oferecido aos seus 
investidores nacionais.

Alteração 545
Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA que apresenta um pedido de 
autorização fornece às autoridades 
competentes do Estado-Membro onde tem 

1. Um GFIA que apresenta um pedido de 
autorização fornece às autoridades 
competentes do Estado-Membro onde tem 
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a sua sede social: a sua sede social ou, se o GFIA não estiver  
estabelecido na União, à autoridade 
competente do Estado-Membro onde 
pretende ter a actividade de 
comercialização mais activa do FIA  que 
gere:

Or. en

Alteração 546
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA que apresenta um pedido de 
autorização fornece às autoridades 
competentes do Estado-Membro onde tem 
a sua sede social:

Os Estados-Membros exigem que um 
GFIA que apresenta um pedido de 
autorização fornece às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem:

Or. en

Justificação

Para a supervisão e monitorização eficientes dos riscos sistémicos é necessário um 
mecanismo em que os intercâmbios de informações entre os Estados-Membros e as 
autoridades europeias sejam clarificados e organizados de modo eficiente;  e que sejam 
concedidos à ESMA poderes que lhe permitem receber a informação pertinente, intervir 
numa base contínua e pontual perante as autoridades nacionais e os gestores de fundos, 
adoptar normas técnicas juridicamente vinculativas para identificar e abordar os riscos em 
matéria de integridade e estabilidade dos mercados financeiros, incluindo o risco sistémico 
que decorre do efeito de alavanca excessivo.

Alteração 547
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) informação sobre as pessoas que
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conduzem efectivamente as actividades do 
GFIA;

Or. en

Justificação

Esta informação é essencial e deveria ser acrescentada.

Alteração 548
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Informação sobre a identidade dos 
accionistas ou membros do GFIA, por via 
directa ou indirecta, sejam eles pessoas 
singulares ou colectivas, que detenham 
uma participação qualificada, bem como o 
valor dessa participação;

a) Informação sobre a identidade dos 
accionistas ou membros do GFIA, por via 
directa ou indirecta, sejam eles pessoas 
singulares ou colectivas, que detenham 
uma participação qualificada, bem como o 
valor dessa participação no momento da 
apresentação do pedido autorização; esta 
alínea não se aplica aos FIA autogeridos;

Or. en

Justificação

Esta obrigação não deve aplicar-se aos FIA autogeridos.

Alteração 549
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Informação sobre a identidade dos
accionistas ou membros do GFIA, por via 
directa ou indirecta, sejam eles pessoas 
singulares ou colectivas, que detenham 
uma participação qualificada, bem como o 

a) Informação sobre as pessoas que 
conduzem efectivamente as actividades do 
GFIA e a identidade dos accionistas ou 
membros do GFIA, por via directa ou 
indirecta, sejam eles pessoas singulares ou 
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valor dessa participação; colectivas, que detenham uma participação 
qualificada, bem como o valor dessa 
participação;

Or. en

Justificação

Para a supervisão e monitorização eficientes dos riscos sistémicos é necessário um 
mecanismo em que os intercâmbios de informações entre os Estados-Membros e as 
autoridades europeias sejam clarificados e organizados de modo eficiente;  e que sejam 
concedidos à ESMA poderes que lhe permitem receber a informação pertinente, intervir 
numa base contínua e pontual perante as autoridades nacionais e gestores de fundos, adoptar 
normas técnicas juridicamente vinculativas para identificar e abordar os riscos em matéria 
de integridade e estabilidade dos mercados financeiros, incluindo o risco sistémico que 
decorre do efeito de alavanca excessivo.

Alteração 550
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 5 - n.º 1 - alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Informação sobre a identidade do 
GFIA;

Or. en

Justificação

Como para a autorização do FIA, é necessária informação sobre a identidade do GFIA.

Alteração 551
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um programa de actividades, incluindo 
informação sobre a forma como o GFIA 
tenciona cumprir as obrigações que lhe 

b) Um programa de actividades, incluindo
informação sobre a forma como o GFIA 
tenciona cumprir as obrigações que lhe 
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incumbem por força dos capítulos III, IV e, 
quando aplicáveis, V, VI e VII;

incumbem por força dos capítulos III, IV e, 
quando aplicáveis, V, VI e VII, e 
informação sobre os Estados-Membros 
em que o GFIA pretende comercializar o 
FIA que gere;

Or. en

Alteração 552
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um programa de actividades, incluindo 
informação sobre a forma como o GFIA 
tenciona cumprir as obrigações que lhe 
incumbem por força dos capítulos III, IV e, 
quando aplicáveis, V, VI e VII;

b) Um programa de actividades que 
estabelece a estrutura organizacional do 
GFIA, incluindo informação sobre a forma 
como o GFIA tenciona cumprir as 
obrigações que lhe incumbem por força 
dos capítulos III, IV e, quando aplicáveis, 
V, VI e VII;

Or. en

Justificação

Para a supervisão e monitorização eficientes dos riscos sistémicos é necessário um 
mecanismo em que os intercâmbios de informações entre os Estados-Membros e as 
autoridades europeias sejam clarificados e organizados de modo eficiente;  e que sejam 
concedidos à ESMA poderes que lhe permitem receber a informação pertinente, intervir 
numa base contínua e pontual perante as autoridades nacionais e gestores de fundos, adoptar 
normas técnicas juridicamente vinculativas para identificar e abordar os riscos em matéria 
de integridade e estabilidade dos mercados financeiros, incluindo o risco sistémico que 
decorre do efeito de alavanca excessivo.
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Alteração 553
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um programa de actividades, incluindo 
informação sobre a forma como o GFIA 
tenciona cumprir as obrigações que lhe
incumbem por força dos capítulos III, IV e, 
quando aplicáveis, V, VI e VII;

b) Um programa de actividades, incluindo 
informação sobre a forma como o FIA e o 
seu GFIA tencionam cumprir as 
obrigações que lhes incumbem por força 
dos capítulos III, IV e, quando aplicáveis, 
V, VI e VII;

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com as alterações anteriores.

Alteração 554
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 5 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Informação pormenorizada sobre as 
características dos FIA que tenciona gerir, 
incluindo a identificação dos Estados-
Membros ou países terceiros em cujo 
território esses FIA estejam domiciliados;

c) Informação sobre as estratégias de 
investimento, incluindo a política do 
GFIA no que diz respeito à utilização do 
efeito de alavanca, e os perfis de risco e 
outras características dos FIA que gere ou 
tenciona gerir, informação sobre os 
Estados-Membros ou países terceiros em 
cujo território esses FIA estejam 
domiciliados ou pretendam ser 
domiciliados;
c-A) Informações sobre o domicílio dos 
fundos subjacentes, caso um tal FIA seja 
um fundo de fundos;
c-B) Informações sobre o domicílio do 
fundo principal;

Or. en
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Justificação

Para a supervisão e monitorização eficientes dos riscos sistémicos é necessário um 
mecanismo em que os intercâmbios de informações entre os Estados-Membros e as 
autoridades europeias sejam clarificados e organizados de modo eficiente;  e que sejam
concedidos à ESMA poderes que lhe permitem receber a informação pertinente, intervir 
numa base contínua e pontual perante as autoridades nacionais e gestores de fundos, adoptar 
normas técnicas juridicamente vinculativas para identificar e abordar os riscos em matéria 
de integridade e estabilidade dos mercados financeiros, incluindo o risco sistémico que 
decorre do efeito de alavanca excessivo.

Alteração 555
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Informação pormenorizada sobre as 
características dos FIA que tenciona gerir, 
incluindo a identificação dos Estados-
Membros ou países terceiros em cujo 
território esses FIA estejam domiciliados;

c) Informação pormenorizada sobre as 
características dos FIA, incluindo a 
identificação dos Estados-Membros ou 
países terceiros em cujo território esses 
FIA estejam domiciliados;

Or. en

Justificação

Autorização aplicada ao FIA.

Alteração 556
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O regulamento ou os documentos 
constitutivos de cada FIA que o GFIA 
pretende gerir;

d) O regulamento ou os documentos 
constitutivos do FIA;

Or. en
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Justificação

Autorização aplicada ao FIA.

Alteração 557
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O regulamento ou os documentos 
constitutivos de cada FIA que o GFIA 
pretende gerir;

d) O regulamento ou os documentos 
constitutivos de cada FIA que o GFIA 
gere;

Or. en

Justificação

Para a supervisão e monitorização eficientes dos riscos sistémicos é necessário um 
mecanismo em que os intercâmbios de informações entre os Estados-Membros e as 
autoridades europeias sejam clarificados e organizados de modo eficiente;  e que sejam 
concedidos à ESMA poderes que lhe permitem receber a informação pertinente, intervir 
numa base contínua e pontual perante as autoridades nacionais e gestores de fundos, adoptar 
normas técnicas juridicamente vinculativas para identificar e abordar os riscos em matéria 
de integridade e estabilidade dos mercados financeiros, incluindo o risco sistémico que 
decorre do efeito de alavanca excessivo.

Alteração 558
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Quando já disponíveis, o 
regulamento ou os documentos 
constitutivos de cada FIA que o GFIA 
pretende gerir;

Or. en
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Justificação

Para a supervisão e monitorização eficientes dos riscos sistémicos é necessário um
mecanismo em que os intercâmbios de informações entre os Estados-Membros e as 
autoridades europeias sejam clarificados e organizados de modo eficiente;  e que sejam 
concedidos à ESMA poderes que lhe permitem receber a informação pertinente, intervir 
numa base contínua e pontual perante as autoridades nacionais e gestores de fundos, adoptar 
normas técnicas juridicamente vinculativas para identificar e abordar os riscos em matéria 
de integridade e estabilidade dos mercados financeiros, incluindo o risco sistémico que 
decorre do efeito de alavanca excessivo.

Alteração 559
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Informação sobre os mecanismos 
previstos para a delegação a terceiros de 
funções de gestão, descrita no artigo 18.º e, 
quando aplicável, no artigo 35.º;

e) Quando já disponível, informação sobre 
os mecanismos previstos para a delegação 
a terceiros de funções de gestão, descrita 
no artigo 18.º ;

Or. en

Justificação

Para a supervisão e monitorização eficientes dos riscos sistémicos é necessário um 
mecanismo em que os intercâmbios de informações entre os Estados-Membros e as 
autoridades europeias sejam clarificados e organizados de modo eficiente;  e que sejam 
concedidos à ESMA poderes que lhe permitem receber a informação pertinente, intervir 
numa base contínua e pontual perante as autoridades nacionais e gestores de fundos, adoptar 
normas técnicas juridicamente vinculativas para identificar e abordar os riscos em matéria 
de integridade e estabilidade dos mercados financeiros, incluindo o risco sistémico que 
decorre do efeito de alavanca excessivo.
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Alteração 560
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Informação sobre os mecanismos 
previstos para a delegação a terceiros de 
funções de gestão, descrita no artigo 18.º e, 
quando aplicável, no artigo 35.º;

e) Informação sobre os mecanismos 
previstos para a delegação a terceiros de 
funções de gestão, descrita no artigo 18.º;

Or. en

Alteração 561
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Informação sobre os mecanismos 
previstos para a guarda dos activos do FIA,
incluindo, quando aplicável, os 
mecanismos previstos a título do artigo 
38.º;

f) Informação sobre os mecanismos 
previstos para a guarda dos activos do FIA, 
quando aplicável;

Or. en

Alteração 562
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 5 - n.º 1 - alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Informação sobre os mecanismos 
previstos para a guarda dos activos do FIA, 
incluindo, quando aplicável, os 
mecanismos previstos a título do artigo 
38.º;

f)  Quando já disponível, informação sobre 
os mecanismos previstos para a guarda dos 
activos do FIA;
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Or. en

Justificação

Para a supervisão e monitorização eficientes dos riscos sistémicos é necessário um 
mecanismo em que os intercâmbios de informações entre os Estados-Membros e as 
autoridades europeias sejam clarificados e organizados de modo eficiente;  e que sejam 
concedidos à ESMA poderes que lhe permitem receber a informação pertinente, intervir 
numa base contínua e pontual perante as autoridades nacionais e gestores de fundos, adoptar 
normas técnicas juridicamente vinculativas para identificar e abordar os riscos em matéria 
de integridade e estabilidade dos mercados financeiros, incluindo o risco sistémico que 
decorre do efeito de alavanca excessivo.

Alteração 563
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Qualquer informação adicional referida 
no n.º 1 do artigo 20.º.

g) Quando já disponível, qualquer 
informação adicional referida no n.º 1 do 
artigo 20.º para cada FIA que o GFIA 
gere ou pretende gerir.

Or. en

Justificação

Para a supervisão e monitorização eficientes dos riscos sistémicos é necessário um 
mecanismo em que os intercâmbios de informações entre os Estados-Membros e as 
autoridades europeias sejam clarificados e organizados de modo eficiente;  e que sejam 
concedidos à ESMA poderes que lhe permitem receber a informação pertinente, intervir 
numa base contínua e pontual perante as autoridades nacionais e gestores de fundos, adoptar 
normas técnicas juridicamente vinculativas para identificar e abordar os riscos em matéria 
de integridade e estabilidade dos mercados financeiros, incluindo o risco sistémico que 
decorre do efeito de alavanca excessivo.
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Alteração 564
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Quando o FIA solicita autorização 
para actuar como GFIA, os nomes dos 
directores, ou dos membros do órgão de 
gestão do FIA e detalhes do seu histórico 
e experiência em relação às actividades do 
FIA.

Or. en

Justificação

Para que o FIA seja autorizado como GFIA, fornece à autoridade competente a informação
necessária para assegurar que os directores ou membros do órgão de gestão podem cumprir 
as obrigações da directiva.

Alteração 565
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) Quando um FIA autogerido solicita 
autorização para actuar como GFIA, os 
nomes dos membros do órgão de gestão 
do FIA e detalhes do seu histórico e 
experiência em relação às actividades
desenvolvidas pelo FIA.

Or. en

Justificação

Especificação necessária devida a estrutura de fundo.
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Alteração 566
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea g-C) (novo)

Texto da Comissão Alteração

g-C) Informação sobre o historial do 
GFIA e, quando o GFIA é uma pessoa 
colectiva, informação sobre o historial dos 
representantes legais, directores e dos 
empregados-chave do GFIA;

Or. en

Alteração 567
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando o FIA está autorizado a actuar 
como GFIA, e as partes ou unidades de 
participação do FIA são comercializadas 
em mercados públicos, o FIA não é 
instado a facultar a informação prevista 
na alínea a) do n.° 1 do artigo 5.°, mas 
deve informar detalhadamente em que 
mercados as suas partes e unidades são 
comercializadas, e onde o seu registo 
acionário está disponível para inspecção.

Or. en

Justificação

Para os FIA cujas partes ou unidades são comercializadas em mercados públicos, a 
informação exigida na alínea a) do n.° 1 do artigo 5.° seria de valor limitado, e rapidamente 
estaria muito desactualizada, já que a comercialização das partes estaria a acontecer 
continuamente.  A alternativa facultaria uma informação mais útil para as autoridades 
competentes e asseguraria uma supervisão eficaz.
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Alteração 568
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A administração central do GFIA tem de 
estar localizada no Estado-Membro onde 
tenha a sua sede social.

Suprimido

Or. en

Justificação

É implantado um procedimento coordenado para proteger os investidores dos Estados-
Membros onde os fundos serão comercializados.  A decisão final recai no Estado-Membro de 
origem, mas os Estados-Membros de acolhimento são consultados e têm permanentemente 
acesso a toda a informação pertinente.

Alteração 569
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva
Artigo 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A administração central do GFIA tem de 
estar localizada no Estado-Membro onde 
tenha a sua sede social.

O GFIA tem de estar legalmente 
estabelecido no Estado-Membro onde 
tenha a sua sede social.

Or. en

Justificação

Os GFIA e os FIA (1) de países terceiros com presença física num Estado-Membro da UE e 
(2) que estão registados junto do regulador de um Estado-Membro da UE devem ser tratados 
ao abrigo da directiva na mesma base que os GFIA e os FIA da UE.
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Alteração 570
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 5 - n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A informação facultada a uma autoridade 
competente nos termos de n.º 1, assim 
como qualquer alteração ou adição à 
mesma, são notificadas imediatamente 
por essa autoridade aos Estados-Membros 
em que o GFIA pretende comercializar o 
FIA que gere e arquivadas imediatamente 
por essa autoridade junto do Comité das 
Autoridades de Regulamentação dos 
Mercados Europeus de Valores 
Mobiliários (CARMEVM).  O 
CARMEVM institui e opera uma base de 
dados específica com esta finalidade, que 
é acessível às autoridades competentes de 
todos os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

É implantado um procedimento coordenado para proteger os investidores dos Estados-
Membros onde os fundos serão comercializados.  A decisão final recai no Estado-Membro de 
origem, mas os Estados-Membros de acolhimento são consultados e têm permanentemente 
acesso a toda a informação pertinente.

Alteração 571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 5 - n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros em que o GFIA 
pretende comercializar o FIA que gere 
são autorizadas, no prazo de seis semanas 
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após a recepção da notificação, a:
a) requerer à autoridade competente a 
quem o GFIA apresentou o seu pedido de 
autorização qualquer informação 
adicional em relação ao GFIA requerente 
que esta última autoridade competente 
tem direito a exigir;
b) facultar informação à autoridade 
competente a quem o GFIA apresentou o 
seu pedido de autorização;
c) indicar qualquer objecção à 
autorização do candidato e receber da 
autoridade competente a quem o GFIA 
apresentou o seu pedido de autorização 
uma resposta pormenorizada a tais 
objecções.

Or. en

Justificação

É implantado um procedimento coordenado para proteger os investidores dos Estados-
Membros onde os fundos serão comercializados.  A decisão final recai no Estado-Membro de 
origem, mas os Estados-Membros de acolhimento são consultados e têm permanentemente 
acesso a toda a informação pertinente.

Alteração 572
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Registo central

1. A ESMA mantém um registo público 
central contendo os seguintes dados 
relativamente a cada FIA e a cada GFIA:
a) um identificador distinto;
b) a designação de cada FIA e GFIA;
c) a autoridade de supervisão competente 
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para o GFIA.
2. Relativamente a cada FIA, o registo 
contém:
a) o GFIA responsável;
b) o depositário;
c) o avaliador.
3. O registo é publicado sob forma 
electrónica e é publicamente acessível 
através da Internet. O início da 
exploração comercial do FIA depende do 
registo e é admissível após o mesmo.

Or. en

Justificação

A maioria das autoridades de supervisão consideraria adequado um registo central a nível 
europeu para facilitar a identificação dos FIA e dos GFIA pelos investidores e supervisores 
nacionais.  Ele aumentaria a transparência transfronteiriça, a procura da documentação 
submetida para autorização do FIA, bem como a identificação de potenciais riscos 
correlacionados em carteiras de diferentes FIA.

Alteração 573
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Registo central

1. A ESMA mantém um registo público 
central contendo os seguintes dados 
relativamente a cada FIA e a cada GFIA:
a) um identificador distinto,
b) a designação de cada FIA e GFIA;
c) a autoridade de supervisão competente 
para o GFIA.
2. Relativamente a cada FIA, o registo 
contém:
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a) o GFIA responsável,
b) o depositário,
c) o avaliador.
3. O registo é publicado sob forma 
electrónica e é publicamente acessível 
através da Internet. O início da 
exploração comercial do FIA depende do 
registo e é admissível após o mesmo.

Or. en

Justificação

A maioria das autoridades de supervisão consideraria adequado um registo central a nível 
europeu para facilitar a identificação dos FIA e dos GFIA pelos investidores e supervisores 
nacionais.  Ele aumentaria a transparência transfronteiriça, a procura da documentação 
submetida para autorização do FIA, bem como a identificação de potenciais riscos 
correlacionados em carteiras de diferentes FIA.

Alteração 574
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes do Estado-
Membro de origem só concedem a 
autorização a um GFIA quando 
considerarem que este está em condições 
de cumprir as condições previstas pela 
presente directiva.

1. As autoridades competentes só 
concedem a autorização a um FIA e ao seu 
GFIA quando considerarem que estes estão 
em condições de cumprir as condições 
previstas pela presente directiva.

Or. en

Justificação

A alteração anterior definiu as autoridades competentes e o âmbito de autorização.

Alteração 575
Sari Essayah
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Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes do Estado-
Membro de origem só concedem a 
autorização a um GFIA quando 
considerarem que este está em condições
de cumprir as condições previstas pela 
presente directiva.

1. As autoridades competentes do Estado-
Membro de origem só concedem a 
autorização para actuar como GFIA
quando considerarem que este está em 
condições de cumprir as condições 
previstas pela presente directiva. O 
regulamento do fundo ou outros 
instrumentos referidas na alínea d) do n.° 
1 do artigo 5.° não estão  sujeitos a 
autorização.

Or. en

Alteração 576
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes do Estado-
Membro de origem só concedem a 
autorização a um GFIA quando 
considerarem que este está em condições 
de cumprir as condições previstas pela 
presente directiva.

1. As autoridades competentes do Estado-
Membro de origem só concedem a 
autorização a um GFIA quando 
considerarem que este está em condições 
de cumprir as condições previstas pela 
presente directiva, após ponderarem 
qualquer objecção recebida nos termos do 
n.º 2-A do artigo 5.°.

Or. en
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Alteração 577
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Podem consultar o ESMA em caso de 
dificuldades.

Or. en

Justificação

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados deve ser consultada em 
casos difíceis a fim de assegurar a igualdade de condições e uma aplicação eficaz da 
presente directiva.

Alteração 578
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autorização é válida para todos os 
Estados-Membros.

Apenas a autorização concedida pela 
ESMA aos FIA domiciliados na União é 
válida para todos os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A alteração anterior definiu as autoridades competentes e o âmbito de autorização.
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Alteração 579
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.° 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes do Estado-
Membro de origem recusam a autorização 
quando o exercício efectivo das suas 
funções de supervisão for posto em causa:

2. As autoridades competentes recusam a 
autorização quando o exercício efectivo 
das suas funções de supervisão for posto 
em causa:

Or. en

Justificação

As alterações anteriores definiram as autoridades competentes.

Alteração 580
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A autorização abrange quaisquer 
mecanismos de delegação previstos pelo 
GFIA e comunicados aquando da 
apresentação do pedido.

Suprimido

Or. en

Justificação

Um requisito de autorização para os mecanismos de delegação seria um requisito 
desproporcionado para o GFIA sem que seja discernível qualquer benefício para os 
objectivos da directiva.  Para mais pormenores detalhes, ver justificação das alterações 
propostas ao artigo 18.°. 
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Alteração 581
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A autorização abrange quaisquer 
mecanismos de delegação previstos pelo 
GFIA e comunicados aquando da 
apresentação do pedido.

Suprimido

Or. en

Justificação

Alinhamento com o direito comunitário (MIFID e OICVM) no que respeita às disposições 
relativas à delegação.

Alteração 582
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes do Estado-
Membro de origem podem limitar o 
âmbito da autorização, nomeadamente no 
que respeita ao tipo de FIA que o GFIA 
fica autorizado a gerir, bem como aos 
mecanismos de delegação.

As autoridades competentes podem limitar 
o âmbito da autorização, nomeadamente no 
que respeita aos mecanismos de delegação.

Or. en

Justificação

Autorização aplicada ao FIA.
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Alteração 583
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Será dada atenção especial à classificação 
de risco do FIA que o GFIA é autorizado 
a gerir.

Or. en

Justificação

Os fundos possuem potenciais de risco diferentes, que dependem da estratégia de 
investimento.  Um fundo neutro deve ser avaliado diferentemente de, por exemplo, um "fundo 
apenas longo" que, como é um modelo unidireccional, fomenta a formação de bolhas 
especulativas.

Alteração 584
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os requerentes são informados pelas 
autoridades competentes, no prazo de dois 
meses a contar da data de apresentação do 
pedido completo, da sua decisão de 
conceder ou não a autorização.

4. Os requerentes são informados por 
escrito pelas autoridades competentes, no 
prazo de dois meses a contar da data de 
apresentação do pedido completo, da sua 
decisão de conceder ou não a autorização.

Or. en
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Alteração 585
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Qualquer recusa ou limitação da 
autorização deve ser devidamente 
fundamentada.

Qualquer recusa ou limitação da 
autorização deve ser devidamente 
fundamentada. Se as autoridades 
competentes não informarem o 
requerente, essa falta de resposta equivale 
ao indeferimento, sem justificação, da 
autorização requerida.

Or. en

Alteração 586
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. O GFIA pode começar a prestar 
serviços de gestão no seu Estado-Membro 
de origem imediatamente após a concessão 
da autorização.

5. O GFIA pode começar a receber fundos 
dos investidores imediatamente após a 
concessão da autorização.

Or. en

Alteração 587
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Condições especiais para a concessão de 

autorização a FIA domiciliados em países 
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terceiros
1. Se o GFIA do FIA que requer a 
autorização estiver estabelecido na União, 
o GFIA será responsável pelo 
cumprimento dos requisitos da presente 
directiva pelo FIA domiciliado em países 
terceiros como se o FIA estivesse 
domiciliado na União.
2. Se o FIA e o seu GFIA estiverem 
ambos estabelecidos num país terceiro, a 
autorização apenas pode ser concedida se 
o FIA e o GFIA obedecerem ao seguinte 
requisito da directiva:
a) Capítulo III com exclusão dos artigos 
12.° e 13.° se o FIA não operar nos 
mercados financeiros comunitários;
b) Capítulo IV;
c) Capítulo V, excepto se o FIA não 
operar nos mercados financeiros da 
União e não comprar empresas não 
cotadas na União.
O cumprimento dos requisitos da presente 
directiva precisa de ser validado por um 
processo de diligências adequadas 
realizado por uma ou mais pessoas 
habilitadas por lei a auditar contas nos 
termos da Directiva 2006/43/EC.   A 
autorização será concedida pelas
autoridades competentes com base no 
presente relatório que terá de ser repetido 
numa base anual.
3. A autorização exige que o FIA esteja 
estabelecido num país ou jurisdição que 
trocam plenamente informação para fins 
fiscais com o Estado-Membro em 
conformidade com a norma acordada 
internacionalmente incluída no artigo 
26.° do Modelo de Convenção Fiscal da 
OCDE.
4. A autorização exige que o FIA esteja 
estabelecido num país que assegura um 
intercâmbio de informações eficaz com a 
ESMA em relação às questões 
prudenciais.



AM\804981PT.doc 55/151 PE439.125v01-00

PT

5. Quando um FIA estiver domiciliado 
num país terceiro, as autoridades 
competentes podem prolongar o período 
referido no n.º 4 do artigo 6.º, sempre que 
tal seja necessário para verificar o 
cumprimento das condições previstas pela 
presente directiva.
6. Quando um FIA estiver domiciliado 
num país terceiro, as autoridades 
competentes do Estado-Membro em que o 
FIA requereu autorização podem impor 
requisitos suplementares quando 
considerarem necessário proteger os seus 
investidores.
7. A Comissão adopta actos delegados em 
conformidade com s artigos 49.º-A, 49.º-B 
e 49.º-C especificando o conteúdo do 
processo de diligências adequadas 
solicitado e o conteúdo de uma troca de 
informação eficaz em relação a questões 
prudenciais.

Or. en

Justificação

Os FIA de países terceiros podem ter acesso ao mercado europeu assim que satisfaçam os 
requisitos da directiva em relação à protecção de investidores.

Alteração 588
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Procedimento e condições para o registo 

de GFIA sem importância sistémica
1. Ao proceder ao registo, um GFIA sem 
importância sistémica faculta às 
autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem a informação 
estabelecida no artigo 5.°, alíneas -a), a), 
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c) e g), bem como as seguintes 
informações:
a) um programa de actividade, incluindo
informação sobre a forma como o GFIA 
pretende cumprir as suas obrigações ao 
abrigo de capítulo IV;
b) a estrutura organizacional do GFIA.
2. As autoridades competentes confirmam 
o registo logo que seja apresentada  a 
informação completa referida no n.º 1.

Or. en

Justificação

O principal ojectivo 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 589
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O GFIA notifica às autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem, antes da respectiva aplicação, 
qualquer alteração da informação prestada 
no seu pedido de autorização inicial que 
possa afectar substancialmente as
condições nas quais a autorização foi 
concedida, incluindo nomeadamente 
alterações da política ou estratégia de 
investimento de qualquer dos FIA que 
gere, do regulamento ou dos documentos 
constitutivos de um FIA e a identificação 
de qualquer FIA adicional que o GFIA 
pretenda gerir.

O GFIA notifica às autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem, antes da respectiva aplicação, 
qualquer alteração material das condições 
nas quais a autorização inicial foi 
concedida, incluindo nomeadamente 
alterações materiais do programa de 
actividades do GFIA, da estratégia de 
investimento de qualquer dos FIA que 
gere.

Or. en
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Justificação

As procuras de investimento dos investidores profissionais estão frequentemente sujeitas a 
alterações com pouca antecedência.  Deve ser possível que os GFIA se adaptem em 
conformidade imediatamente.  Se esses ajustamentos estivessem sujeitos a exame pela 
autoridade competente no prazo de um mês, os atrasos resultantes afectariam adversamente 
o GFIA no seu ambiente concorrencial.

Alteração 590
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O GFIA notifica às autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem, antes da respectiva aplicação, 
qualquer alteração da informação prestada 
no seu pedido de autorização inicial que 
possa afectar substancialmente as 
condições nas quais a autorização foi 
concedida, incluindo nomeadamente 
alterações da política ou estratégia de 
investimento de qualquer dos FIA que 
gere, do regulamento ou dos documentos 
constitutivos de um FIA e a identificação 
de qualquer FIA adicional que o GFIA 
pretenda gerir.

O GFIA notifica às autoridades 
competentes, antes da respectiva aplicação, 
qualquer alteração da informação prestada 
no seu pedido de autorização inicial que 
possa afectar substancialmente as 
condições nas quais a autorização foi 
concedida a um FIA, incluindo 
nomeadamente alterações da política ou 
estratégia de investimento, do regulamento 
ou dos documentos constitutivos de um 
FIA.

Or. en

Justificação

Autorização aplicada ao FIA.
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Alteração 591
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de um FIA gerido internamente 
cujas acções são admitidas à negociação 
num mercado regulamentado, a 
informação sobre alterações referentes a 
accionistas do GFIA com uma 
participação qualificada terá de ser 
notificada às autoridades competentes 
antes da aplicação apenas quando esses 
accionistas estiverem, ou solicitam estar, 
representados no conselho de 
administração do FIA ou de outra forma 
exercerem, ou tentarem exercer, controlo 
ou influência na administração ou gestão 
do FIA.

Or. en

Justificação

A fim de evitar obstáculos desnecessários à negociação e investimento das acções do FIA, 
parece desejável limitar a necessidade de notificação prévia às autoridades de supervisão 
aos casos em que as alterações nas participações qualificadas afectam ou podem afectar a 
composição do conselho de administração, mudar o controlo do FIA (por exemplo, como 
ocorre numa oferta de aquisição maioritária) ou resultar em qualquer outra influência sem 
controlo do conselho de administração ou gestão do FIA (por exemplo, como no caso de um 
fundo ou accionista "activista" que investem a gestão do FIA para influenciar a sua 
estratégia ou decisões).

Alteração 592
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No prazo de um mês a contar da recepção 
dessa notificação, as autoridades 
competentes aprovam, impõem restrições 

Se, no prazo de um mês a contar da 
recepção dessa notificação, as autoridades 
competentes decidirem impor restrições 
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ou rejeitam essas alterações. ou rejeitar essas alterações, informam o 
GFIA. Se as autoridades competentes não 
se opuserem às alterações no período de 
avaliação, as mesmas podem ser 
efectuadas.

Or. en

Justificação

As procuras de investimento dos investidores profissionais estão frequentemente sujeitas a 
alterações com pouca antecedência.  Deve ser possível que os GFIA se adaptem em 
conformidade imediatamente.  Se esses ajustamentos estivessem sujeitos a exame pela 
autoridade competente no prazo de um mês, os atrasos resultantes afectariam adversamente 
o GFIA no seu ambiente concorrencial.

Alteração 593
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 7 - parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os parágrafos 1 e 2 não se aplicam se as 
alterações constituírem exclusivamente 
alterações nas estratégias de investimento 
e nas políticas do FIA gerido pelo GFIA 
que foram comercializadas apenas a 
investidores profissionais.  O GFIA 
informa as autoridades competentes de 
forma adequada sobre tais alterações.

Or. en

Justificação

As procuras de investimento dos investidores profissionais estão frequentemente sujeitas a 
alterações com pouca antecedência.  Deve ser possível que os GFIA se adaptem em 
conformidade imediatamente.  Se esses ajustamentos estivessem sujeitos a exame pela 
autoridade competente no prazo de um mês, os atrasos resultantes afectariam adversamente 
o GFIA no seu ambiente concorrencial.
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Alteração 594
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 7 - parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de um FIA gerido internamente 
cujas acções são admitidas à negociação 
num mercado regulamentado, a 
informação sobre alterações referentes a 
accionistas do GFIA com uma 
participação qualificada terá de ser 
notificada às autoridades competentes 
antes da aplicação apenas quando esses 
accionistas estiverem, ou solicitam estar, 
representados no conselho de 
administração do FIA ou de outra forma 
exercerem, ou tentarem exercer, controlo 
ou influência na administração ou gestão 
do FIA.

Or. en

Justificação

Nos FIA cotados e comercializados em mercados regulamentados, as operações ordinárias 
de mercado podem ter como resultado alterações ocasionais ou frequentes em participações 
com mais de de 10% dos direitos de capital ou de voto no FIA.

A fim de evitar obstáculos desnecessários à negociação e investimento das acções do FIA, 
parece desejável limitar a necessidade de notificação prévia às autoridades de supervisão 
aos casos em que as alterações nas participações qualificadas afectam ou podem afectar a 
composição do conselho de administração, mudar o controlo do FIA ou resultar em qualquer 
outra influência sem controlo do conselho de administração ou gestão do FIA.

Alteração 595
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 7 - parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta actos delegados, nos 
termos dos artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C, 
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especificando os critérios para avaliar as 
alterações substanciais às condições em 
que a autorização foi concedida.

Or. en

Alteração 596
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes podem 
revogar a autorização concedida a um 
GFIA quando este:

As autoridades competentes podem 
revogar a autorização concedida a um FIA 
quando este:

Or. en

Justificação

Autorização aplicada ao FIA.

Alteração 597
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
As autoridades competentes informarão a 
ESMA numa base trimestral e numa 
forma consolidada sobre as autorizações 
concedidas ou não concedidas e sobre a 
aplicação dos artigos 6.°, 7.º e 8.º da 
presente directiva.

Or. en
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Justificação

À Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados deve ser prestada toda a 
informação pertinente para fins estatísticos e de monitorizações para assegurar a igualdade 
de condições e uma aplicação eficaz da presente directiva.

Alteração 598
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Capítulo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Capítulo 2-A
Obrigações dos GFIA que gerem carteiras 

de FIA não apoiados no efeito de 
alavanca e com activos geridos inferiores 

a mil milhões de euros
Artigo 8.º-A

Âmbito de aplicação
Esta secção aplica-se aos GFIA que 
gerem carteiras de FIA cujos activos 
geridos não excedem no total o limiar de 
1.000 milhões de euros quando as 
carteiras incluem FIA que não recorrem 
ao efeito de alavanca e em relação aos 
quais não existem direitos de reembolso 
que possam ser invocados durante um 
período de 5 anos a contar da constituição 
de cada FIA.

Artigo 8.º-B
Pedido de autorização

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que nenhum GFIA abrangido pela 
presente directiva preste serviços de 
gestão a um FIA ou comercialize as 
respectivas acções ou unidades de 
participação sem autorização prévia.
As empresas que não estejam nem 
autorizadas em conformidade com a 
presente directiva ou, no caso de um 
GFIA não abrangido pela presente 
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directiva, nem em conformidade com a 
legislação nacional de um Estado-
Membro, não podem prestar serviços de 
gestão a um FIA na União.
As empresas que não são autorizadas nos 
termos de:
a) Capítulo II ou capítulo VII da presente 
directiva;
b) Directiva 2004/39/CE, ou
c) Directiva 2006/48/CE
não são autorizadas a comercializar 
unidades de participação ou acções do 
FIA a investidores na União desde que 
qualquer pessoa possa comercializar 
partes ou unidades de FIAs a investidores 
num Estado-Membro em conformidade 
com a legislação nacional desse Estado-
Membro.
2. Um GFIA pode ser autorizado a prestar 
serviços de gestão para todos os tipos de 
FIA ou apenas para alguns.
Um GFIA pode deter uma autorização ao 
abrigo da presente directiva e ser 
autorizado na qualidade de sociedade de 
gestão ou sociedade de investimento nos 
termos da Directiva 2009/65/CE.

Artigo 8.º-C
Procedimento de concessão da 

autorização
Um GFIA que apresenta um pedido de 
autorização fornece às autoridades 
competentes do Estado-Membro onde tem 
a sua sede social:
a) Informação sobre a identidade dos 
accionistas ou membros do GFIA, por via 
directa ou indirecta, sejam eles pessoas 
singulares ou colectivas, que detenham 
uma participação qualificada, bem como 
o valor dessa participação;
b) Um programa de actividades, incluindo 
informação sobre a forma como o GFIA 
tenciona cumprir as obrigações que lhe 
incumbem por força dos capítulos III, IV 
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e, quando aplicáveis, V, VI e VII;
c) Informação sobre os tipos de FIA que 
tenciona gerir;
d) Quando aplicável, informação sobre os 
mecanismos previstos para a delegação a 
terceiros de funções críticas ou 
importantes de gestão, descrita no artigo 
18.º e, quando aplicável, no artigo 35.º;
e) Informação sobre os mecanismos 
previstos para a guarda dos activos do 
FIA.
A administração central do GFIA tem de 
estar localizada no Estado-Membro onde 
tenha a sua sede social.

Artigo 8.º-D
Condições para a concessão de 

autorização
1. As autoridades competentes do Estado-
Membro de origem só concedem a 
autorização a um GFIA quando 
considerarem que este está em condições 
de cumprir as condições previstas pela 
presente directiva.
A autorização é válida para todos os 
Estados-Membros.
2. As autoridades competentes do Estado-
Membro de origem recusam a autorização 
quando o exercício efectivo das suas 
funções de supervisão for posto em causa:
a) Pelas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas de um 
país terceiro que regule uma ou mais 
pessoas singulares ou colectivas com as 
quais o GFIA tenha relações estreitas, em 
conformidade com a definição do n.º 31 
do artigo 4.º da Directiva 2004/39/CE;
b) Por dificuldades ligadas à aplicação 
dessas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas.
3. As autoridades competentes do Estado-
Membro de origem podem limitar o 
âmbito da autorização, nomeadamente no 
que respeita ao tipo de FIA que o GFIA 
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fica autorizado a gerir.
4. Os requerentes são informados pelas 
autoridades competentes, no prazo de dois 
meses a contar da data de apresentação 
do pedido completo, da sua decisão de 
conceder ou não a autorização.
Qualquer recusa ou limitação da 
autorização deve ser devidamente 
fundamentada.
5. O GFIA pode começar a prestar 
serviços de gestão no seu Estado-Membro 
de origem imediatamente após a 
concessão da autorização.

Artigo 8.º-E
Notificações suplementares e alterações 

do âmbito da autorização
O GFIA notifica às autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem, 30 dias após a respectiva 
aplicação, qualquer alteração da 
informação prestada no seu pedido de 
autorização inicial que possa afectar 
substancialmente as condições nas quais 
a autorização foi concedida, incluindo 
nomeadamente alterações materiais da 
política ou estratégia de investimento de 
qualquer dos FIA que gere, do 
regulamento ou dos documentos 
constitutivos ou de formação de um FIA e 
a identificação de qualquer FIA adicional 
que o GFIA pretenda gerir.
Se uma alteração proposta for contrária a 
uma restrição colocada ao âmbito da 
autorização do GFIA pelas autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem, o GFIA notifica tais autoridades 
competentes antes da aplicação e, no 
prazo de um mês de recepção dessa 
notificação, as autoridades competentes 
aprovam ou impõem restrições ou 
rejeitam essas alterações.

Artigo 8.º-F
Revogação da autorização
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As autoridades competentes podem 
revogar a autorização concedida a um 
GFIA quando este:
(1) Tiver obtido a autorização recorrendo 
a falsas declarações ou qualquer outro 
meio irregular;
(2) Deixar de reunir as condições da 
concessão da autorização;
(3) Tiver infringido seriamente ou de 
forma sistemática as disposições que 
transpõem a presente directiva.
Antes de revogar a autorização, as 
autoridades competentes consideram os 
interesses dos investidores do FIA e 
procuram tomar ou facilitar medidas 
adequadas para a gestão subsequente do 
FIA em conformidade com os seus 
termos.

Artigo 8.º-G
Princípios gerais

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que os GFIA só possam prestar os seus 
serviços de gestão a FIA domiciliados ou 
estabelecidos na Comunidade se 
cumprirem de forma continuada o 
disposto na presente directiva.
Os GFIA devem:
a) Actuar com honestidade, com a devida 
competência, cuidado, diligência e 
correcção na condução das suas 
actividades;
b) Actuar no interesse superior do FIA 
que gere e dos investidores do FIA 
(colectivamente, em conformidade com os 
documentos constitutivos do FIA);
c) Cumprir a lei e os regulamentos 
relativos à integridade do mercado; e
d) Garantir que todos os investidores dos 
GFIA recebam um tratamento justo.
Nenhum investidor pode obter um 
tratamento preferencial, a menos que tal 
seja divulgado a todos os investidores.
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2. A Comissão adopta actos delegados nos 
termos dos artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C 
que especificam os critérios a utilizar 
pelas autoridades competentes para 
avaliar se o GFIA cumpre a suas 
obrigações nos termos do n.º 1 que são 
adequadas e proporcionais tomando em 
consideração as diferenças de dimensão, 
recursos, complexidade, natureza, 
investimentos, estratégias e técnicas de 
investimento, estruturas e investidores dos 
diferentes tipos de GFIA.

Artigo 8.º-H
Conflitos de interesses

1. Os Estados-Membros exigem aos GFIA 
que tomem todas as medidas razoáveis 
para identificar possíveis conflitos de 
interesses entre si próprios, incluindo os 
seus dirigentes, empregados e quaisquer 
pessoas com eles directa ou 
indirectamente ligadas por uma relação 
de controlo, e os investidores dos FIA por 
si geridos, ou entre os próprios 
investidores, que possam surgir no quadro 
da gestão de um ou mais FIA.
Os GFIA mantêm e aplicam mecanismos 
organizativos e administrativos eficazes, 
por forma a tomar todas as medidas 
razoáveis para evitar que conflitos de 
interesses prejudiquem os interesses dos 
FIA e respectivos investidores;
Os GFIA devem, se oportuno e 
proporcionado em virtude da natureza, 
escala e complexidade das suas 
actividades, isolar, nas suas próprias 
condições de funcionamento, as tarefas e 
responsabilidades que podem ser 
consideradas incompatíveis entre si. Os 
GFIA verificam se as suas condições de 
funcionamento podem implicar quaisquer 
outros conflitos de interesses 
significativos e divulgam esses eventuais 
conflitos junto dos investidores do FIA.
2. Se as medidas em matéria de 
organização adoptadas pelo GFIA para 
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gerir os conflitos de interesses não forem 
suficientes para garantir, com um grau de 
certeza razoável, que os riscos de os 
interesses dos investidores serem 
prejudicados foram efectivamente 
afastados, o GFIA informa claramente os 
investidores, antes de efectuar uma 
operação em seu nome, da natureza 
genérica ou das fontes desses conflitos de 
interesses, desenvolvendo políticas e 
procedimentos adequados nesse contexto.

Artigo 8.º-I
Fundos próprios iniciais e permanentes

Os GFIA devem deter fundos próprios 
num valor mínimo de 50.000 euros.
Independentemente do montante dos 
requisitos estabelecidos no primeiro 
parágrafo, os fundos próprios de um 
GFIA, com excepção de um GFIA que  
gere exclusivamente um FIA, que:
a) não recorram ao efeito de alavanca; e
b) em relação aos quais não existam 
direitos de reembolso que possam ser 
invocados durante um período de 5 anos a 
contar da constituição do FIA,
nunca devem ser inferiores ao montante 
exigido nos termos do artigo 21.º da 
Directiva 2006/49/CE.  Os fundos 
próprios totais exigidos, contudo, não 
excedem 1.000.000 de EUR.
Para efeitos do segundo parágrafo, são 
consideradas carteiras do GFIA:
a) Quaisquer carteiras de FIA geridas 
pelo GFIA, incluindo os FIA em relação 
aos quais o GFIA tenha delegado uma ou 
mais funções em conformidade com o 
artigo 18.º, mas excluindo as carteiras que 
gere por delegação.

Artigo 8.º-J
Relatório anual

1. Os GFIA disponibilizam, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, um 
relatório anual para cada exercício. O 
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relatório anual é disponibilizado aos 
investidores e às autoridades competentes 
o mais tardar quatro meses após o final 
do exercício ou, em circunstâncias em que 
a informação é exigida de terceiros (como 
a auditoria de quaisquer investimentos 
subjacentes ao FIA), o mais tardar seis 
meses após o final do exercício 
orçamental.
2. O relatório anual deve incluir, no 
mínimo, os seguintes elementos:
a) Um balanço ou um mapa dos activos e 
passivos;
b) Uma conta das receitas e despesas do 
exercício;
c) Um relatório sobre as actividades do 
exercício.
3. A informação contabilística prestada 
no relatório anual é preparada em 
conformidade com as normas ou 
princípios contabilísticos exigidos pelo 
regulamento ou pelos instrumentos de 
incorporação ou formação do FIA 
aplicáveis e auditada por uma ou mais 
pessoas legalmente habilitadas para 
auditar contas em conformidade com a 
Directiva 2006/43/CE.  O relatório do 
auditor e, se for caso disso, as suas 
reservas, são reproduzidos integralmente 
no relatório anual.
4.  A Comissão adopta actos delegados em 
conformidade com os artigos 49.º-A, 
49.º-B e 49.º-C, especificando o conteúdo 
e formato do relatório anual. Estes actos 
serão adequados e proporcionais e 
adaptados ao tipo de GFIA a que se 
aplicam e de FIA com o qual o relatório 
se relaciona, tomando em consideração as 
diferenças de dimensão, recursos, 
complexidade, natureza, investimentos, 
estratégias e técnicas de investimento, 
estruturas e investidores dos diferentes 
tipos de GFIA.

Artigo 8.º-K
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Divulgação de informações aos 
investidores

1. Os GFIA asseguram-se de que, se 
aplicável ao FIA em questão, os 
investidores nos FIA recebam a seguinte 
informação, antes de efectuarem o 
investimento, sendo igualmente 
informados de qualquer alteração da 
mesma:
a) Uma descrição da estratégia de 
investimento e dos objectivos do FIA, de 
todos os activos em que o FIA pode 
investir e das técnicas que pode utilizar, 
com todos os riscos que lhes estejam 
associados, quaisquer limitações 
aplicáveis em termos de investimentos, as 
circunstâncias em que o FIA poderá 
recorrer ao efeito de alavanca, os tipos e 
fontes de efeito de alavanca permitidos e 
os riscos que lhes estão associados e ainda 
quaisquer restrições da utilização desse 
mecanismo;
b) Uma descrição dos procedimentos pelos 
quais o FIA poderá alterar a sua 
estratégia de investimento, a sua política 
de investimento ou ambas;
c) Uma descrição das implicações 
jurídicas da relação contratual acordada 
para efeitos do investimento, incluindo 
informação sobre a jurisdição, legislação 
aplicável e sobre a existência, ou não, de 
qualquer instrumento jurídico que 
garanta o reconhecimento e a aplicação 
de sentenças no território em que o fundo 
está domiciliado;
d) A identidade, se aplicável, dos actuais 
ou propostos depositário, avaliador, 
revisor de contas e de qualquer outra 
entidade, actual ou proposta, que preste 
serviços críticos ou importantes, bem 
como uma descrição das respectivas 
obrigações e dos direitos dos investidores 
no caso de qualquer falha;
e) Uma descrição de qualquer função 
crítica ou importante de gestão que tenha 
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sido delegada e a identidade da parte 
terceira a quem a função foi delegada;
f) Uma descrição do procedimento de 
avaliação do FIA e, se aplicável, dos 
modelos de tarifação para avaliar activos,
incluindo os métodos usados para a 
avaliação dos activos de difícil avaliação;
g) Quando o FIA tem direitos de 
reembolso que possam ser invocados, uma 
descrição da gestão dos riscos de liquidez 
do FIA, incluindo os direitos de 
reembolso em circunstâncias normais ou 
em circunstâncias excepcionais, as 
condições de reembolso acordadas com os 
investidores e o modo como o GFIA 
garante um tratamento justo dos mesmos;
h) Uma descrição de todas as 
remunerações, encargos e despesas 
directa ou indirectamente suportadas 
pelos investidores;
i) Sempre que um investidor obtenha um 
tratamento preferencial ou o direito a 
obter um tratamento preferencial, uma 
descrição desse tratamento preferencial e 
informações sobre se há uma qualquer 
conexão entre o GFIA e esse investidor;
j) O último relatório anual, se houver um 
tal relatório relativo ao FIA;
k) Uma confirmação de que o GFIA está 
sujeito aos requisitos de fundos próprios 
nos termos do artigo 14.° ou mantém o 
seguro contra danos profissionais ao nível 
adequado razoavelmente disponível no 
mercado; e
l) Se o GFIA cair abaixo dos limiares 
previstos na alínea a) do n.° 2 do artigo  
2.° ou não estiver de outro modo sujeito 
ao conjunto das disposições da presente 
directiva, uma declaração desse facto.
2. Para cada FIA que gere, no que 
respeita aos direitos de reembolso que 
possam ser invocados, o GFIA divulga 
periodicamente aos investidores:
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a) A percentagem dos activos do FIA que 
estão sujeitos a mecanismos especiais 
decorrentes da sua natureza ilíquida;
b) Quaisquer novos mecanismos de gestão 
da liquidez do FIA;
c) O perfil de risco concreto do FIA e os 
sistemas de gestão dos riscos empregados 
pelo GFIA.
3. A Comissão adopta actos delegados, 
nos termos dos artigos 49.º-A, 49.º-B e 
49.º-C que especificam as obrigações de 
divulgação do GFIA e a frequência da 
divulgação referida no n.º 2.  Estes actos 
serão adaptados ao tipo de GFIA a que se 
aplicam e proporcionais, tomando em 
consideração as diferenças de dimensão, 
recursos, complexidade, natureza, 
investimentos, estratégias e técnicas de 
investimento, estruturas e investidores dos 
diferentes tipos de GFIA.

Artigo 8.º-L
Obrigações de apresentação de relatórios 

às autoridades competentes
1. Os GFIA apresentam regularmente às 
autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem relatórios sobre os 
principais mercados e os instrumentos 
que negoceiam em nome dos FIA por si 
geridos.
Devem fornecer informações agregadas 
sobre os principais instrumentos em que 
negoceiam, sobre os mercados de que são 
membros ou onde negoceiam de forma 
activa e sobre as principais posições em 
risco e as resultantes concentrações mais 
importantes de riscos de cada um dos FIA 
por si geridos.
2. Em relação a cada um dos FIA por si 
geridos, no que respeita aos direitos de 
reembolso que possam ser invocados, os 
GFIA comunicam regularmente às 
autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem:
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a) A percentagem dos activos do FIA que 
estão sujeitos a mecanismos especiais 
decorrentes da sua natureza ilíquida;
b) Quaisquer novos mecanismos de gestão 
da liquidez do FIA;
c) O perfil de risco concreto do FIA e os 
sistemas de gestão dos riscos empregados 
pelo GFIA.
d) As principais categorias de activos em 
que o FIA investiu;
e) Quando pertinente, o recurso às vendas 
a descoberto durante o período a que 
respeita o relatório.
3. Em relação a cada um dos FIA por si 
geridos, os GFIA apresentam às 
autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem os seguintes 
documentos:
a) Um relatório anual por exercício 
relativamente a cada um dos FIA por si 
geridos, no prazo de quatro ou seis meses, 
segundo o caso, a contar do final do 
período a que respeita esse relatório;
b) Uma lista pormenorizada de todos os 
FIA por si geridos, no final de cada 
trimestre.
4. A Comissão adopta actos delegados em 
conformidade com os artigos 49.º-A, 
49.º�B e 49.º-C, especificando as 
obrigações de informação referidas nos 
n.os 1, 2 e 3 e a respectiva frequência.
Estes actos serão adequados e 
proporcionais e adaptados ao tipo de 
GFIA e de FIA a que se aplicam, 
tomando em consideração nomeadamente 
as diferenças de dimensão, recursos, 
complexidade, natureza, investimentos, 
estratégias e técnicas de investimento, 
estruturas e investidores dos diferentes 
tipos de GFIA.

Artigo 8.º-M
Comercialização de acções ou unidades 

de participação de FIA no Estado-
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Membro de origem
1. Um GFIA autorizado pode 
comercializar acções ou unidades de 
participação de um FIA a investidores 
profissionais no Estado-Membro de 
origem do GFIA.
2. O GFIA apresenta uma notificação às 
autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem no prazo de 30 dias 
após o encerramento final do processo de 
subscrição de acções ou unidades de 
participação num FIA (ou, no caso dos 
FIA que estão abertos para subscrição ao 
longo da sua vida, em vez de durante um 
único período de lançamento, no prazo de 
30 dias após a aceitação das subscrições 
iniciais) no que respeita a cada FIA que 
comercializa.
Essa notificação inclui os seguintes 
elementos:
a) Identificação do FIA e informação 
sobre o local onde este se encontra 
domiciliado;
b) O regulamento ou os documentos de 
incorporação ou formação do FIA;
c) Uma descrição do FIA ou qualquer 
informação sobre o mesmo que esteja 
disponível para os investidores;
d) Informação sobre os mecanismos 
definidos para assegurar que o FIA é 
apenas comercializado a investidores 
profissionais ou, se o Estado-Membro em 
causa permitir que o FIA seja 
comercializado a investidores de retalho, 
que são respeitadas quaisquer restrições 
aplicáveis referentes à comercialização 
aos investidores de retalho, incluindo nos 
casos em que o GFIA confia em 
actividades de entidades independentes 
para prestar serviços de comercialização 
no que respeita ao seu FIA.
3. Sob reserva das medidas de execução 
referidas no segundo parágrafo e desde 
que tais medidas não impeçam a 
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comercialização a investidores 
profissionais, as autoridades competentes 
podem impor restrições ou condições à 
comercialização de FIA no seu território 
nos termos do presente artigo,
A Comissão adopta actos delegados nos 
termos dos artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C, 
especificando os tipos de restrições e 
condições que podem ser impostas à 
comercialização do FIA nos termos do 
segundo parágrafo do presente número.  
Esses actos não permitem nenhuma 
restrição ou condição que impeçam a 
comercialização a investidores 
profissionais.

Artigo 8.º-N
Possibilidade de autorização da 

comercialização de FIA junto dos 
investidores não profissionais por parte 

dos Estados-Membros
Os Estados-Membros podem autorizar a 
comercialização de FIA junto dos 
investidores não profissionais no seu 
território.
Para esse fim os Estados-Membros podem 
impor requisitos ao GFIA ou ao FIA que 
podem diferir daqueles impostos ao abrigo 
da presente directiva.
Um Estado-Membro que permite a 
comercialização a investidores de retalho 
permite a qualquer GFIA autorizado ao 
abrigo da presente directiva a 
comercialização a investidores de retalho 
na mesma base e sujeita aos mesmos 
requisitos que um GFIA nacional, 
independentemente do domicílio do FIA 
gerido pelo GFIA.
Os Estados-Membros que autorizem a 
comercialização de FIA junto de 
investidores não profissionais no seu 
território informam a Comissão, no prazo 
de um ano a contar da data referida no n.º 
1 do artigo 54.º:
a) Dos tipos de FIA que os GFIA podem 
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comercializar junto dos investidores não 
profissionais no seu território;
b) De quaisquer requisitos adicionais que 
imponham para a comercialização de FIA 
junto de investidores não profissionais no 
seu território.
Os Estados-Membros informam ainda a 
Comissão de qualquer alteração 
subsequente da informação prevista no 
primeiro parágrafo.

Artigo 8-O
Condições para a comercialização 

noutros Estados-Membros
1. Um GFIA autorizado pode 
comercializar acções ou unidades de 
participação de um FIA a investidores 
profissionais noutro Estado-Membro.
Quando um GFIA autorizado 
comercializa acções ou unidades de 
participação de um FIA por si gerido 
junto de investidores profissionais noutro 
Estado-Membro, apresenta às autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem, no prazo de 30 dias após recepção 
dos fundos de investidores no outro 
Estado-Membro que subscreve acções ou 
unidades de participação no FIA, a 
seguinte documentação:
a) Uma carta de notificação, que 
identifica o FIA que comercializa e 
informação sobre o local onde este se 
encontra domiciliado;
b) O regulamento ou os documentos de 
incorporação ou formação do FIA;
c) Uma descrição do FIA ou qualquer 
informação sobre o mesmo que esteja 
disponível para os investidores;
d) A indicação do Estado-Membro onde 
foram comercializadas junto dos 
investidores profissionais as acções ou 
unidades de participação de um FIA que 
gere;
e) Os mecanismos previstos para a 
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comercialização do FIA e, quando 
aplicável, informação sobre os 
mecanismos aplicados para evitar que as 
acções ou unidades de participação desse 
FIA sejam comercializadas junto de 
investidores não profissionais.
2. O mais tardar dez dias úteis após a data 
da sua recepção, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem transmitem às autoridades 
competentes do Estado-Membro onde o 
FIA foi ser comercializado a 
documentação completa referida no n.º 1,  
incluindo um atestado da autorização do 
GFIA em questão.
3. Após a transmissão da documentação, 
as autoridades competentes do Estado-
Membro de origem notificam sem demora 
o GFIA da mesma.
4. Os Estados-Membros de acolhimento 
não impõem quaisquer requisitos 
adicionais aos GFIA em causa no que diz 
respeito às matérias abrangidas pela 
presente directiva mas as disposições 
referidas na alínea e) do n.º 1 referente à 
comercialização do FIA a investidores de 
retalho estão sujeitas às leis e supervisão 
do Estado-Membro de acolhimento.
5. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que a carta de notificação e o atestado 
referidos no n.º 1 sejam fornecidos numa 
língua de uso corrente na esfera 
financeira internacional.
Cabe aos Estados-Membros assegurar 
que a transmissão e o arquivo 
electrónicos dos documentos referidos no 
n.º 2 seja aceite pelas respectivas 
autoridades competentes.
6. Caso se verifique uma alteração de 
quaisquer dos elementos comunicados 
nos termos do n.º 2, o GFIA notifica por 
escrito essa alteração às autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem no prazo de 30 dias após a 
implementação da alteração.
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As autoridades competentes do Estado-
Membro de origem informam sem demora 
as autoridades competentes do Estado-
Membro de acolhimento dessas 
alterações.
7. A Comissão adopta actos delegados, 
nos termos dos artigos 49.º-A, 49.º- B e 
49.º-C, especificando o seguinte:
a) A forma e o teor de uma minuta de 
carta de notificação;
b) A forma e o teor de uma minuta do 
atestado.

Or. en

Justificação

Os GFIA que gerem carteiras FIA que não recorrem ao efeito de alavanca e e com activos 
sob gestão inferiores a €1bn não deveriam estar sujeitos a todas as obrigações previstas pela 
presente directiva.  Qualquer regulamento imposto a esses GFIA deveria ser muito 
cuidadosamente desenhado em função dos riscos limitados que apresentam.

Alteração 599
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Capítulo III – título

Texto da Comissão Alteração

Condições de funcionamento dos GFIA Condições de funcionamento dos  FIA e 
respectivos GFIA

Or. en

Justificação

As condições de funcionamento dizem respeito quer aos fundos de investimento alternativos 
quer aos seus gestores.
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Alteração 600
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que os GFIA só possam prestar os seus 
serviços de gestão na Comunidade se 
cumprirem de forma continuada o disposto 
na presente directiva.

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que os GFIA só possam prestar os seus 
serviços de gestão transfronteiras na 
Comunidade se cumprirem de forma 
continuada o disposto na presente 
directiva.

Or. en

Alteração 601
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que os GFIA só possam prestar os seus 
serviços de gestão na Comunidade se 
cumprirem de forma continuada o disposto 
na presente directiva.

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que os GFIA só possam prestar os seus 
serviços de gestão transfronteiras na 
Comunidade se cumprirem de forma 
continuada o disposto na presente 
directiva.

Or. en

Alteração 602
Hans-Peter Martin

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Estabelecer os princípios das práticas 
de remuneração voltadas contra o lucro a 
curto prazo e que salvaguardem os 
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interesses de longo prazo dos gestores de 
fundos de investimento alternativos e dos 
investidores;

Or. de

Alteração 603
Markus Ferber

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem exigir 
aos gestores de fundos de investimento 
alternativos que divulguem anualmente, 
em termos gerais, a sua política interna de 
remuneração.

Or. en

Justificação

A remuneração deve continuar a ser uma questão privada entre os FIA, os seus gestores, os 
respectivos investidores e a autoridade competente.

Alteração 604
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os critérios a 
utilizar pelas autoridades competentes para 
avaliar se um GFIA cumpre as suas 
obrigações nos termos do n.º 1.

2. A Comissão pode adoptar, através de 
actos delegados nos termos dos artigos 
49.º, 49.º-A e 49.º-B, medidas para 
especificar os critérios a utilizar pelas 
autoridades competentes para avaliar se um 
GFIA cumpre as suas obrigações nos 
termos do n.º 1.

Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
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presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Caso o presente artigo seja mantido, esta é a formulação adequada no âmbito dos novos 
procedimentos de ”comitologia”.

Alteração 605
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Remuneração

1. Os Estados-Membros exigem aos 
gestores de fundos de investimento 
alternativos que desenvolvam políticas e 
práticas de remuneração consentâneas 
com, e promotoras de, uma gestão dos 
riscos sã e eficaz  e que não encorajem a 
assunção excessiva de riscos ou sejam 
incompatíveis com os perfis de risco, as 
regras relativas aos fundos ou os 
instrumentos de incorporação dos FIA 
por si geridos.
As políticas e práticas devem ser 
exaustivas e proporcionais à natureza, à 
dimensão e à complexidade das 
actividades dos gestores de fundos de 
investimento alternativos e dos FIA por si 
geridos. Os princípios estabelecidos no 
Anexo I devem ser sempre respeitados.
2.  A Comissão adopta actos delegados em 
conformidade com os artigos 49.º-A, 
49.º-B e 49.º-C, especificando os 
princípios descritos no Anexo I. O Comité 
das Autoridades de Regulamentação dos 
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Mercados Europeus de Valores 
Mobiliários (CARMEVM) assegura a 
existência de orientações em matéria de 
políticas de remuneração sãs, que 
respeitem os princípios estabelecidos no 
Anexo I. As orientações têm igualmente 
em conta os princípios subjacentes às 
políticas de remuneração sãs definidas na 
Recomendação da Comissão, de 30 de 
Abril de 2009, relativa às políticas de 
remuneração no sector dos serviços 
financeiros, bem como a  dimensão  dos 
dos gestores de fundos de investimento 
alternativos e dos FIA por si geridos, a 
sua organização interna e natureza, o 
âmbito e a complexidade das suas 
actividades.   O Comité das Autoridades 
Europeias de Supervisão Bancária 
(CAESB) coopera de forma estreita com o 
CARMEVM, com vista a garantir a 
existência de orientações sobre políticas
de remuneração.

Or. en

Justificação

As medidas em matéria de remuneração devem ser aplicáveis a todo o sector financeiro,  
para evitar riscos excessivos. Estas medidas devem ser obrigatórias e não apenas indicativas. 
Em particular, deverão abranger aquilo que é uma das principais componentes da 
remuneração, ou seja, os juros transitados. Os princípios fundamentais devem ser 
estabelecidos na directiva, mas as regras mais específicas devem ser deixadas para os níveis 
2 e 3. Ao nível das orientações, os princípios podem ser especificados tendo em conta  a 
dimensão e o tipo dos GFIA e dos AIF.

Alteração 606
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Remuneração
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1. Os Estados-Membros exigem aos 
gestores de fundos de investimento 
alternativos que desenvolvam políticas e 
práticas de remuneração consentâneas 
com, e promotoras de, uma gestão dos 
riscos sã e eficaz, a criação de valor a 
longo prazo,  e que não encorajem a 
assunção excessiva de riscos ou sejam 
incompatíveis com os perfis de risco, as 
regras relativas aos fundos ou os 
instrumentos de incorporação dos FIA 
por si geridos.
2. As políticas e práticas de remuneração 
devem ser proporcionais à natureza, à 
dimensão e à complexidade das 
actividades dos gestores de fundos de 
investimento alternativos e dos FIA por si 
geridos.

Or. en

Justificação

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking.

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any Alteração to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.
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Alteração 607
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Política de remuneração

1. A política de remuneração dos gestores 
de fundos de investimento alternativos 
deve ser de molde a  não encorajar uma 
assunção de risco desproporcionada em 
relação ao perfil de risco dos FIA por si 
geridos.
2. Ao estabelecer e aplicar as políticas em 
matéria de  remuneração às categorias de 
pessoal cujas actividades profissionais 
tenham um impacto significativo no 
respectivo perfil de risco, os gestores de 
fundos de investimento alternativos 
observam os princípios estipulados no 
anexo da Directiva 2010/.../UE [ que 
altera as Directivas 2006/48/CE e 
2006/49/CE Directivas 2006/48/CE e 
2006/49/CE no que diz respeito aos 
requisitos de fundos próprios para a 
carteira de negociação e as 
retitularizações, bem como à análise das 
políticas de remuneração pelas 
autoridades de supervisão];
3. Além disso, a política de remuneração 
deve garantir a independência da função 
de risco, da função de verificação e da 
função de avaliação.

Or. en

Justificação

Esta alteração aborda as preocupações de que a estrutura de remuneração possa encorajar a 
assunção excessiva de riscos. Ao mesmo tempo, a formulação reconhece a natureza especial 
dos FIA. A assunção de riscos, enquanto tal, não é sancionada, mas sim a assunção 
desproporcionada de riscos em relação ao perfil de risco dos FIA.
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Alteração 608
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Política de remuneração

1. A política de remuneração dos GFIA 
deve ser de molde a  não encorajar uma 
assunção desproporcionada de riscos em 
relação ao perfil de risco dos FIA por si 
geridos.
2. Ao estabelecer e aplicar as políticas em 
matéria de  remuneração às categorias de 
pessoal cujas actividades profissionais 
tenham um impacto significativo no 
respectivo perfil de risco, os GFIA 
observam os princípios estipulados no 
anexo da Directiva 2010/.../UE [ que 
altera as Directivas 2006/48/CE e 
2006/49/CE Directivas 2006/48/CE e 
2006/49/CE no que diz respeito aos 
requisitos de fundos próprios para a 
carteira de negociação e as 
retitularizações, bem como à análise das 
políticas de remuneração pelas 
autoridades de supervisão];
3. Além disso, a política de remuneração 
deve garantir a independência da função 
de risco, da função de verificação e da 
função de avaliação.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa evitar que a estrutura de remuneração instigue a assunção excessiva de 
riscos. Ao mesmo tempo, a formulação reconhece a natureza especial dos FIA. A assunção de 
riscos, enquanto tal, não é sancionada, mas sim a assunção desproporcionada de riscos em 
relação ao perfil de risco dos FIA.
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Alteração 609
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Política de remuneração

1. As autoridades competentes exigem que 
os fundos de investimento alternativos e 
os respectivos gestores desenvolvam 
políticas e práticas de remuneração 
consentâneas com, e promotoras de, uma 
gestão dos riscos sã e eficaz  e que não 
encorajem uma assunção de riscos  
incompatível com os perfis de risco, as 
regras relativas aos fundos ou os 
instrumentos de incorporação dos FIA 
por si geridos. Devem ser tidos em conta 
os critérios técnicos previstos no Anexo I.
2. As autoridades competentes asseguram 
que os fundos de investimento alternativos 
e os respectivos gestores cumprem os 
requisitos estabelecidos no Anexo I.

Or. en

Justificação

São necessárias políticas de remuneração sãs, por forma a evitar estratégias de assunção 
excessiva de riscos.

Alteração 610
Arlene McCarthy

Proposta de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Políticas de remuneração dos gestores de 
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fundos de investimento alternativos
Os Estados-Membros exigem que os 
gestores de fundos de investimento 
alternativos desenvolvam políticas e 
práticas sãs de remuneração 
consentâneas com uma gestão eficaz do 
risco e que garantam que os incentivos 
são alinhados pelos interesses a longo 
prazo dos gestores de fundos de 
investimento alternativos , dos FIA e dos 
investidores.

Or. en

Justificação

A regulamentação da UE em matéria de práticas remuneratórias sãs destinadas  às  
instituições de crédito e às sociedades de investimento será implementada através da 
alteração da Directiva 2006/48/CE. A fim de assegurar a coerência da política de 
remuneração do sector financeiro da UE, as orientações vinculativas 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. As 
autoridades competentes dos Estados-Membros devem dispor dos poderes necessários para 
proceder à supervisão e à aplicação da presente legislação.

Alteração 611
Diogo Feio

Proposta de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A

Política de remuneração

Os gestores de fundos de investimento 
alternativos elaboram e implementam 
políticas e práticas sãs de remuneração 
consentâneas com uma gestão eficaz do 
risco e a criação de valor a longo prazo.

Or. en
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Alteração 612
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-B
Notificação

O gestor de fundos de investimento 
alternativos informa as autoridades 
competentes dos Estados-Membros sobre 
as características das suas políticas e 
práticas em matéria de remuneração.

Or. en

Justificação

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking.

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any Alteração to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.
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Alteração 613
Diogo Feio

Proposta de directiva
Artigo 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-B

Notificação

O gestor de fundos de investimento 
alternativos informa as autoridades 
competentes dos Estados-Membros sobre 
as características das suas políticas e 
práticas em matéria de remuneração.

Or. en

Alteração 614
Arlene McCarthy

Proposta de directiva
Artigo 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-B
Notificação

O gestor de fundos de investimento 
alternativos informa as autoridades 
competentes relevantes sobre as 
características das suas políticas e
práticas em matéria de remuneração.

Or. en

Justificação

A regulamentação da UE em matéria de práticas remuneratórias sãs destinadas  às  
instituições de crédito e às sociedades de investimento será implementada através da 
alteração da Directiva 2006/48/CE. A fim de assegurar a coerência da política de 
remuneração do sector financeiro da UE, as orientações vinculativas 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 
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acto delegado, para que o Parlamento e o Conselho exerçam uma supervisão adequada. As 
autoridades competentes dos Estados-Membros devem dispor dos poderes necessários para 
proceder à supervisão e à aplicação da presente legislação.

Alteração 615
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 9 -C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º–C
Autoridades competentes

As autoridades competentes dos 
Estados-Membros podem reagir e adoptar 
as medidas correctivas pertinentes, a fim 
de neutralizar os riscos que possam 
resultar da ausência de aplicação de 
políticas e práticas sãs de remuneração 
por parte de um gestor de fundos de 
investimento alternativos.

Or. en

Justification

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking.

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any Alteração to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
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differ from banks and broker/dealers, for example.

Alteração 616
Diogo Feio

Proposta de directiva
Artigo 9 -C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º–C

Autoridades competentes

As autoridades competentes dos 
Estados-Membros podem reagir e adoptar 
as medidas correctivas pertinentes, a fim 
de neutralizar os riscos que possam 
resultar da ausência de aplicação de 
políticas e práticas sãs de remuneração 
por parte de um gestor de fundos de 
investimento alternativos .

Or. en

Alteração 617
Arlene McCarthy

Proposta de directiva
Artigo 9 - D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-D
Políticas de remuneração dos gestores de 

fundos de investimento alternativos
Os Estados-Membros asseguram que, 
para efeitos do primeiro parágrafo, as 
respectivas autoridades competentes 
disponham dos poderes necessários para 
impor sanções ou medidas financeiras e 
não financeiras. As referidas sanções ou 
medidas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.
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Or. en

Justificação

A regulamentação da UE em matéria de práticas remuneratórias sãs destinadas  às  
instituições de crédito e às sociedades de investimento será implementada através da 
alteração da Directiva 2006/48/CE. A fim de assegurar a coerência da política de 
remuneração do sector financeiro da UE, as orientações vinculativas 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. As 
autoridades competentes dos Estados-Membros devem dispor dos poderes necessários para 
proceder à supervisão e à aplicação da presente legislação.

Alteração 618
Arlene McCarthy

Proposta de directiva
Artigo 9-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-E
Políticas de remuneração dos gestores de 

fundos de investimento alternativos
Para garantir a aplicação coerente na
União, a Comissão define orientações 
vinculativas para as políticas de 
remuneração dos gestores de fundos de 
investimento alternativos, o mais tardar 
até à data de entrada em vigor da presente 
directiva, através de actos delegados nos 
termos dos artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C.   
Estas orientações devem assegurar o 
respeito dos elementos aplicáveis das 
disposições que figuram no Anexo V da 
Directiva 2006/48/CE.

Or. en

Justificação

A regulamentação da UE em matéria de práticas remuneratórias sãs destinadas  às  
instituições de crédito e às sociedades de investimento será implementada através da 
alteração da Directiva 2006/48/CE. A fim de assegurar a coerência da política de 
remuneração do sector financeiro da UE, as orientações vinculativas para as políticas de 
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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. As 
autoridades competentes dos Estados-Membros devem dispor dos poderes necessários para 
proceder à supervisão e à aplicação da presente legislação.

Alteração 619
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º3 – parágrafo 1- parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar:

3. A Comissão pode adoptar, através de 
actos delegados nos termos dos artigos 
49.º-A, 49.º- B e 49.º-C, medidas:

Or. en

Justificação

Caso o presente artigo seja mantido, esta é a formulação adequada no âmbito dos novos 
procedimentos de ”comitologia”.

Alteração 620
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Suprimido

Or. en

Justification

Caso o presente artigo seja mantido, esta é a formulação adequada no âmbito dos novos 
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procedimentos de ”comitologia”.

Alteração 621
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 10 - n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O presente artigo não se aplica 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 e que não se 
encontrem estabelecidas tendo como 
objectivo principal gerar rendimentos 
para os seus investidores por meio de 
alienação num prazo previsto.

Or. en

Justificação

As sociedades gestoras de participações industriais não têm conflitos de interesses potenciais 
do tipo previsto no artigo 10.º. Ao abrigo da legislação nacional em matéria de Direito das 
sociedades, os Conselhos de Administração dessas sociedades têm um dever fiduciário para 
com os accionistas.

Alteração 622
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA garantem que as funções de 
gestão dos riscos e de gestão das carteiras 
estejam separadas e sejam avaliadas 
separadamente.

1. Os GFIA garantem que as funções de 
gestão dos riscos e de gestão das carteiras 
estejam separadas desde que tal seja 
apropriado e proporcionado, tendo em 
conta a natureza, a dimensão e a 



AM\804981PT.doc 95/151 PE439.125v01-00

PT

complexidade das actividades dos gestores 
de fundos de investimento alternativos e 
dos FIA por si geridos.

Or. en

Justificação

The requirement to have a separate risk management function should be proportionate to the 
risks presented by the AIFM and the funds it manages. This will assist in ensuring that costs 
associated with compliance with the requirements of the AIFM Directive (which will 
inevitably be passed on to investors in AIF) are incurred only where there is a commensurate 
benefit to investors. The proposed Alteração reflects the similar requirement for investment 
firms subject to MIFID (see Article 7(2) of the MIFID Implementing Directive 2006/73/EC). 
Many AIFM will also provide investment services and activities within the scope of MIFID 
and there should be consistency between the requirements of MIFID and the requirements of 
the AIFM Directive in this respect.

Alteração 623
Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA garantem que as funções de 
gestão dos riscos e de gestão das carteiras 
estejam separadas e sejam avaliadas 
separadamente.

1. Os GFIA garantem que as funções de 
gestão dos riscos e de gestão das carteiras 
estejam separadas desde que tal seja 
apropriado e proporcionado, tendo em 
conta a natureza, a dimensão e a 
complexidade das actividades dos gestores 
de fundos de investimento alternativos e 
dos FIA por si geridos.

Or. en

Justificação

Exigir que a todos os gestores de fundos de investimento alternativos que mantenham as 
funções completamente separadas não é necessário; essencial é garantir a proporcionalidade 
das medidas necessárias.
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Alteração 624
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA garantem que as funções de 
gestão dos riscos e de gestão das carteiras 
estejam separadas e sejam avaliadas 
separadamente.

1. Os GFIA garantem que as funções de 
gestão dos riscos e de gestão das carteiras 
estejam separadas desde que tal seja 
apropriado e proporcionado, tendo em 
conta a natureza, a dimensão e a 
complexidade das actividades dos gestores 
de fundos de investimento alternativos e 
dos FIA por si geridos.

Or. en

Justificação

Considera-se que seria excessivamente oneroso e desproporcionado exigir a todos os 
gestores de fundos de investimento alternativos que mantivessem funções totalmente 
separadas, tal como reconhecido na Proposta de Compromisso da Presidência sueca e, 
implicitamente, pela alteração16 do relatório Gauzès.

Alteração 625
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que não se considere 
adequado ou proporcionado que um 
gestor de fundos de investimento 
alternativos estabeleça e mantenha uma 
função de gestão de risco separada da 
gestão da carteira, o gestor em causa 
deve, contudo, ser capaz de demonstrar 
que o processo de gestão de risco 
preenche os requisitos do presente artigo, 
com a eficácia devida.

Or. en
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Justificação

A  presente alteração decorre da alteração de Syed Kamall ao artigo 3 º, alínea p-A).

Alteração 626
Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que não se considere adequado 
ou proporcionado que um gestor de 
fundos de investimento alternativos 
estabeleça e mantenha uma função de 
gestão de risco separada da gestão da 
carteira, o gestor em causa deve ser capaz 
de demonstrar que o processo de gestão de 
risco preenche os requisitos do presente 
artigo.

Or. en

Justificação

Exigir que a todos os GFIA que mantenham as funções completamente separadas não é 
necessário; essencial é garantir a proporcionalidade das medidas necessárias. Esta 
alteração segue a argumentação da alteração de Carl Haglund ao artigo 11.º, n.º 1.

Alteração 627
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA aplicam sistemas de gestão dos 
riscos que permitam medir e acompanhar 
de forma apropriada todos os riscos 
associados à estratégia de investimento de 
cada FIA e a que cada FIA se encontre ou 
possa encontrar-se exposto.

2. Os GFIA aplicam sistemas de gestão dos 
riscos que permitam medir, acompanhar e 
gerir de forma apropriada todos os riscos 
pertinentes à estratégia de investimento de 
cada FIA e a que cada FIA se encontre ou 
possa encontrar-se exposto. A gestão do 
risco é adequada à natureza, à dimensão e 
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à complexidade dos FIA.

Or. en

Justificação

A dimensão subjacente e a estratégia de investimento devem ser tidos em conta ao determinar 
um procedimento de gestão de risco adequado.

Alteração 628
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 11 - n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que o gestores de fundos de 
investimento alternativos recorram aos 
serviços de um corretor principal, tal 
deverá ser materializado num contrato.
Em particular, a possibilidade de 
transferência e de aproveitamento de 
activos FIA deve ser clara e estar em 
conformidade com a regulamentação 
aplicável aos FIA.  O depositário é 
informado acerca do contrato. O contrato 
entre o gestor de fundos de investimento 
alternativos e o depositário prevê esta 
obrigação de informação.  Antes de 
investirem em FIA, os investidores são 
informados sobre essa cláusula e postos 
ao corrente da identidade do corretor 
principal.
Os investidores são informados, em 

particular, sobre a transferência da 
responsabilidade para o eventual corretor 
principal, inclusive em caso de perdas nos 
instrumentos financeiros. Nesse caso, o 
prazo de restituição deve ser conforme aos 
termos do contrato celebrado entre o 
gestor de fundos de investimento 
alternativos e o corretor principal.
Os gestores de fundos de investimento 
alternativos devem usar da devida 
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competência, de zelo e de diligência  na 
selecção e na nomeação dos corretores 
com os quais tenham celebrado um 
contrato.

Or. en

Alteração 629
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso dos GFIA que recorrem à 
venda a descoberto nos seus investimentos 
em nome de um ou mais FIA, os 
Estados-Membros garantem que o GFIA 
aplique procedimentos que lhe permitam 
ter acesso aos valores mobiliários ou 
outros instrumentos financeiros na data 
em que o GFIA se comprometeu a 
entregá-los e um procedimento de gestão 
dos riscos que permita uma gestão 
adequada dos riscos associados à entrega 
dos valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros vendidos a 
descoberto.

Suprimido

Or. en

Justificação

Há que solicitar uma medida horizontal nesta matéria.
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Alteração 630
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso dos GFIA que recorrem à 
venda a descoberto nos seus investimentos 
em nome de um ou mais FIA, os 
Estados-Membros garantem que o GFIA 
aplique procedimentos que lhe permitam 
ter acesso aos valores mobiliários ou 
outros instrumentos financeiros na data 
em que o GFIA se comprometeu a 
entregá-los e um procedimento de gestão 
dos riscos que permita uma gestão 
adequada dos riscos associados à entrega 
dos valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros vendidos a 
descoberto.

Suprimido

Or. en

Justificação

Consideramos que a venda a descoberto é um assunto demasiado importante para ser tratado 
de uma forma ad hoc e ainda que não diz respeito apenas aos gestores de fundos de 
investimento alternativos. Consequentemente, deve ser abordada na próxima revisão da 
directiva relativa ao abuso de mercado.

Alteração 631
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso dos GFIA que recorrem à 
venda a descoberto nos seus investimentos 
em nome de um ou mais FIA, os 
Estados-Membros garantem que o GFIA 
aplique procedimentos que lhe permitam 
ter acesso aos valores mobiliários ou 
outros instrumentos financeiros na data 

Suprimido
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em que o GFIA se comprometeu a 
entregá-los e um procedimento de gestão 
dos riscos que permita uma gestão 
adequada dos riscos associados à entrega 
dos valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros vendidos a 
descoberto.

Or. en

Justificação

A regulamentação da venda a descoberto, não só no que toca aos FIA, mas também a outros 
intervenientes no mercado que não se encontrem abrangidos pela Directiva relativa aos 
GFIA através de medidas horizontais destinadas a abarcar todos os intervenientes no 
mercado, não deveria  fazer parte de uma directiva específica como a relativa aos gestores de 
fundos de investimento alternativos. Neste contexto, quer o CARMEVM, quer o IOSCO estão 
a trabalhar em possíveis enquadramentos. Além disso, a Comissão criou um grau inaceitável 
de incerteza jurídica, dado  que se esquivou a dar uma definição de venda a descoberto. O 
artigo 11.º, n .º 4 deve ser suprimido e não alterado, tal como sugerido pelo relator nas 
alterações 53, 54 e 55.

Alteração 632
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso dos GFIA que recorrem à 
venda a descoberto nos seus investimentos 
em nome de um ou mais FIA, os 
Estados-Membros garantem que o GFIA 
aplique procedimentos que lhe permitam 
ter acesso aos valores mobiliários ou 
outros instrumentos financeiros na data 
em que o GFIA se comprometeu a 
entregá-los e um procedimento de gestão 
dos riscos que permita uma gestão 
adequada dos riscos associados à entrega 
dos valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros vendidos a 
descoberto.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Para além dos gestores de fundos de investimento alternativos , existem outros participantes 
do mercado envolvidos na venda a descoberto, pelo que deve ser adoptada uma abordagem 
global para garantir uma igualdade de condições e evitar a arbitragem regulamentar.

Alteração 633
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso dos GFIA que recorrem à venda 
a descoberto nos seus investimentos em 
nome de um ou mais FIA, os 
Estados-Membros garantem que o GFIA 
aplique procedimentos que lhe permitam 
ter acesso aos valores mobiliários ou 
outros instrumentos financeiros na data 
em que o GFIA se comprometeu a 
entregá-los e um procedimento de gestão 
dos riscos que permita uma gestão 
adequada dos riscos associados à entrega 
dos valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros vendidos a 
descoberto.

4. Os GFIA que recorrem à venda a 
descoberto nos seus investimentos em 
nome de um ou mais FIA garantem o 
respeito das disposições que regem a 
venda a descoberto da Directiva 
2003/6/CE (abuso de mercado).

Or. en

Justificação

Não há necessidade de adoptar uma solução específica para os gestores de fundos de 
investimento alternativos. O problema deve, se necessário, ser abordado no âmbito de uma 
reforma da Directiva relativa ao abuso de mercado.
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Alteração 634
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso dos GFIA que recorrem à venda 
a descoberto nos seus investimentos em 
nome de um ou mais FIA, os 
Estados-Membros garantem que o GFIA 
aplique procedimentos que lhe permitam 
ter acesso aos valores mobiliários ou 
outros instrumentos financeiros na data em 
que o GFIA se comprometeu a 
entregá-los e um procedimento de gestão 
dos riscos que permita uma gestão 
adequada dos riscos associados à entrega 
dos valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros vendidos a 
descoberto.

4. No caso dos GFIA que recorrem à venda 
a descoberto nos seus investimentos em 
nome de um ou mais FIA, os gestores de 
fundos de investimento alternativos devem 
dispor dos valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros no início do acto 
de venda a descoberto. Os 
Estados-Membros garantem que o gestor 
de fundos de investimento alternativos 
aplica um procedimento de gestão dos 
riscos que permita uma gestão adequada 
dos riscos associados à entrega dos valores 
mobiliários ou outros instrumentos 
financeiros vendidos a descoberto;

Or. en

Justificação

As chamadas “naked short selling” (vendas a descoberto em que o investidor/especulador 
não possui sequer um empréstimo sobre o activo que está a vender, também designadas por 
“operações curtas”) podem pôr gravemente em perigo a estabilidade financeira. Medidas 
temporárias adoptadas pelas autoridades reguladoras nos Estados-Membros da UE e 
legislação nos EUA proibiram as chamados “operações curtas” nos mercados financeiros. A 
UE deveria avançar com uma proibição permanente, de modo a reforçar a estabilidade 
financeira.

Alteração 635
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso dos GFIA que recorrem à venda 
a descoberto nos seus investimentos em 
nome de um ou mais FIA, os 
Estados-Membros garantem que o GFIA 

4. No caso dos GFIA que recorrem à venda 
a descoberto nos seus investimentos em 
nome de um ou mais FIA, os gestores de 
fundos de investimento alternativos devem 
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aplique procedimentos que lhe permitam 
ter acesso aos valores mobiliários ou 
outros instrumentos financeiros na data em 
que o GFIA se comprometeu a 
entregá-los e um procedimento de gestão 
dos riscos que permita uma gestão 
adequada dos riscos associados à entrega 
dos valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros vendidos a 
descoberto.

dispor dos valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros no início do acto 
de venda a descoberto. Os 
Estados-Membros garantem que o gestor 
de fundos de investimento alternativos 
aplica  um procedimento de gestão dos 
riscos que permita uma gestão adequada 
dos riscos associados à entrega dos valores 
mobiliários ou outros instrumentos 
financeiros vendidos a descoberto;

Or. en

Justification

As chamadas “naked short selling” (vendas a descoberto em que o investidor/especulador 
não possui sequer um empréstimo sobre o activo que está a vender, também designadas por 
“operações curtas”) podem pôr gravemente em perigo a estabilidade financeira. Medidas 
temporárias adoptadas pelas autoridades reguladoras nos Estados-Membros da UE e 
legislação nos EUA proibiram as chamados “operações curtas” nos mercados financeiros. A 
UE deveria avançar com uma proibição permanente, de modo a reforçar a estabilidade 
financeira.

Alteração 636
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso dos GFIA que recorrem à
venda a descoberto nos seus investimentos 
em nome de um ou mais FIA, os 
Estados-Membros garantem que o GFIA 
aplique procedimentos que lhe permitam 
ter acesso aos valores mobiliários ou 
outros instrumentos financeiros na data em 
que o GFIA se comprometeu a 
entregá-los e um procedimento de gestão 
dos riscos que permita uma gestão 
adequada dos riscos associados à entrega 
dos valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros vendidos a 
descoberto.

4. No momento em que se iniciar a venda 
a descoberto, os gestores de fundos de 
investimento alternativos que recorreram 
à venda a descoberto devem dispor dos
valores mobiliários ou de outros 
instrumentos financeiros. Os 
Estados-Membros garantem que o gestor 
de fundos de investimento alternativos 
aplica um procedimento de gestão dos 
riscos que permita uma gestão adequada 
dos riscos associados à entrega dos valores 
mobiliários ou outros instrumentos 
financeiros vendidos a descoberto;
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Or. en

Justificação

A venda a descoberto que não dispõe de  empréstimo sobre o activo constitui um abuso de 
mercado e deve ser proibida.

Alteração 637
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso dos GFIA que recorrem à 
venda a descoberto nos seus investimentos 
em nome de um ou mais FIA, os 
Estados-Membros garantem que o GFIA 
aplique procedimentos que lhe permitam 
ter acesso aos valores mobiliários ou 
outros instrumentos financeiros na data 
em que o GFIA se comprometeu a 
entregá-los e um procedimento de gestão 
dos riscos que permita uma gestão 
adequada dos riscos associados à entrega 
dos valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros vendidos a 
descoberto.

4. É proibida a venda a descoberto que 
não dispõe de  empréstimo sobre o activo
(“naked short selling” ) de títulos de 
capital próprio, incluindo valores 
mobiliários convertíveis em títulos de 
capital próprio.  A fim de poder entregar 
esses títulos na data de liquidação da 
operação, o vendedor deve garantir o 
acesso aos títulos disponíveis para 
empréstimo (e o controlo sobre esses 
valores mobiliários), antes de realizar 
vendas a descoberto.

O gestor de fundos de investimento 
alternativos envolvido em vendas a 
descoberto divulga periodicamente 
informações sobre as suas posições curtas 
relevantes às autoridades competentes dos 
Estados-Membros. Em situações extremas 
de mercado, a autoridade competente do 
Estado-Membro pode solicitar ao gestor 
de fundos de investimento alternativos 
que comunique todas as posições curtas e 
títulos emprestados.
A autoridade do Estado-Membro 
pertinente partilha a informação acerca 
da venda a descoberto com a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados (AEVMM).
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Or. en

Justificação

A “naked short selling” redunda em  transacções intencionalmente falhadas, por forma a 
manipular o preço dos valores mobiliários e, assim, benefíciar de arbitragem ou evitar custos 
com os empréstimos associados a vendas a descoberto regulares.   Visto que se  trata de uma 
declaração errónea do vendedor sobre a propriedade das acções, há que proibir  este tipo de 
venda a descoberto..

Alteração 638
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar:

Suprimido

a) Os requisitos a aplicar pelo GFIA em 
matéria de gestão dos riscos, em função 
dos riscos que assume em nome do FIA 
por si gerido;
b) Quaisquer mecanismos necessários 
para que o GFIA possa gerir os riscos 
específicos associados às operações de 
venda a descoberto, incluindo qualquer 
restrição pertinente que possa ser 
necessária para proteger o FIA da 
exposição a riscos indevidos;
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Medidas de execução supérfluas. Há que solicitar uma medida horizontal nesta matéria.
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Alteração 639
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar:

Suprimido

a) Os requisitos a aplicar pelo GFIA em 
matéria de gestão dos riscos, em função 
dos riscos que assume em nome do FIA 
por si gerido;
b) Quaisquer mecanismos necessários 
para que o GFIA possa gerir os riscos 
específicos associados às operações de 
venda a descoberto, incluindo qualquer 
restrição pertinente que possa ser 
necessária para proteger o FIA da 
exposição a riscos indevidos;
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justification

A regulamentação da venda a descoberto, não só no que toca aos FIA, mas também a outros 
intervenientes no mercado que não se encontrem abrangidos pela Directiva relativa aos 
GFIA através de medidas horizontais destinadas a abarcar todos os intervenientes no 
mercado, não deveria  fazer parte de uma directiva específica como a relativa aos gestores de 
fundos de investimento alternativos.   Neste contexto, quer o CARMEVM, quer o IOSCO estão 
a trabalhar em possíveis enquadramentos. Além disso, a Comissão criou um grau inaceitável 
de incerteza jurídica, dado  que se esquivou a dar uma definição de venda a descoberto. O 
artigo 11.º, n .º 4 deve ser suprimido e não alterado, tal como sugerido pelo relator nas 
alteraçõess 53, 54 e 55.



PE439.125v01-00 108/151 AM\804981PT.doc

PT

Alteração 640
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar:

5. A Comissão pode adoptar, através de 
actos delegados nos termos dos artigos 
49.º-A, 49.º-B e 49.º-C, medidas para 
especificar os requisitos a aplicar pelo 
gestor de fundos de investimento 
alternativos em matéria de gestão dos 
riscos, em função dos riscos que assume 
em nome do FIA por si gerido;

a) Os requisitos a aplicar pelo GFIA em 
matéria de gestão dos riscos, em função 
dos riscos que assume em nome do FIA 
por si gerido;

b) Quaisquer mecanismos necessários 
para que o GFIA possa gerir os riscos 
específicos associados às operações de 
venda a descoberto, incluindo qualquer 
restrição pertinente que possa ser 
necessária para proteger o FIA da 
exposição a riscos indevidos;
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justification

Caso o presente artigo seja mantido, esta é a formulação adequada no âmbito dos novos 
procedimentos de ”comitologia”.
Para além dos gestores de fundos de investimento alternativos, existem outros participantes 
do mercado envolvidos na venda a descoberto, pelo que deve ser adoptada uma abordagem 
horizontal para garantir uma igualdade de condições e evitar a arbitragem regulamentar.
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Alteração 641
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Quaisquer mecanismos necessários 
para que o GFIA possa gerir os riscos 
específicos associados às operações de 
venda a descoberto, incluindo qualquer 
restrição pertinente que possa ser 
necessária para proteger o FIA da 
exposição a riscos indevidos;

Suprimido

Or. en

Justificação

Modificações a introduzir após conclusão do artigo 17.º.

Alteração 642
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-a) As operações curtas (“naked short 
selling”) não são autorizadas.

Or. en

Justificação

As operações de venda a descoberto podem ser considerados como instrumentos de 
correcção do mercado, ao passo que as operações curtas podem ser consideradas como pura 
especulação.
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Alteração 643
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 11 - n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os gestores de fundos de 
investimento alternativos não são 
obrigados a respeitar o disposto no 
presente artigo no que diz respeito aos 
fundos de fundos de investimento 
alternativos (“feeder FIA”).

Or. en

Justificação

The provisions of this Article as a regulatory measure only really make sense in the context of 
the underlying portfolio of a master AIF – where the real portfolio risk arises – as opposed to 
the portfolio of a Feeder AIF, which consists primarily of shares or units in the underlying 
master AIF.

Accordingly, the investor protections that the provisions of this Article seek to achieve in 
relation to the measurement and monitoring of risks should be adequately covered at the level 
of the master AIF. It is not clear how matters such as investment due diligence and stress 
testing could sensibly take place at the Feeder AIF level, when in substance all that the 
Feeder AIF will be doing is investing in the master AIF. Their application, even as a technical 
matter, would seem to devalue these measures.

Alteração 644
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em relação a cada um dos FIA que 
gere, o GFIA emprega um sistema 
adequado de gestão da liquidez e adopta 
procedimentos que garantam que o perfil 
de liquidez dos investimentos do FIA seja
conforme com as suas obrigações de base.

1. Os FIA dispõem de uma gestão 
adequada da liquidez e garantem que o 
perfil de liquidez dos seus investimentos é
conforme com as suas obrigações de base.

O GFIA procede regularmente a testes de O GFIA procede regularmente a testes de 
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esforço, tanto em condições normais como 
em condições excepcionais de liquidez, e 
acompanha os riscos de liquidez 
suportados pelo FIA nesse contexto.

esforço, tanto em condições normais como 
em condições excepcionais de liquidez, e 
acompanha os riscos de liquidez 
suportados pelo FIA nesse contexto. Os 
resultados destes testes de esforço têm de 
ser comunicados às autoridades 
competentes.
Os FIA fechados que não recorram ao 
efeito de alavanca estão dispensados dos 
requisitos previstos no presente número.

Or. en

Justificação

Os FIA têm de dispor de uma gestão adequada da liquidez. A entidade supervisora tem de ter 
acesso à informação sobre liquidez.

Alteração 645
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em relação a cada um dos FIA que gere, 
o GFIA emprega um sistema adequado de 
gestão da liquidez e adopta procedimentos 
que garantam que o perfil de liquidez dos 
investimentos do FIA seja conforme com 
as suas obrigações de base.

1. Em relação a cada um dos FIA que gere, 
o GFIA emprega um sistema adequado de 
gestão da liquidez e adopta procedimentos 
que garantam que o perfil de liquidez dos 
investimentos do FIA seja conforme com 
as suas obrigações de base e a natureza 
dos fundos de investimento alternativos, o 
horizonte de investimento e de reembolso, 
conforme previsto na  regulamentação 
dos FIA ou nos instrumentos de 
incorporação.

Or. en

Justificação

Cf. gestão do  risco
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Alteração 646
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O GFIA assegura-se de que cada um dos 
FIA que gere tenha uma política de 
reembolsos apropriada ao perfil de 
liquidez dos seus investimentos, que deve 
ser definida no regulamento do fundo ou 
nos seus documentos constitutivos.

2. O GFIA assegura-se de que, para cada 
um dos FIA que gere, a estratégia de 
investimento, o perfil de liquidez e a 
política de reembolsos são coerentes.

Or. en

Justificação

O artigo 12.º, n.º2, tal como proposto pela Comissão, não tem em conta a grande variedade 
de produtos abrangida.  A alteração proposta permite ajustamentos às exigências de diversos 
produtos.

Alteração 647
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O GFIA assegura-se de que cada um dos 
FIA que gere tenha uma política de 
reembolsos apropriada ao perfil de 
liquidez dos seus investimentos, que deve 
ser definida no regulamento do fundo ou 
nos seus documentos constitutivos.

2. O GFIA assegura-se de que cada um dos 
FIA que gere tenha um perfil de liquidez 
dos seus investimentos adequado à política 
de reembolsos, que deve ser definida no 
regulamento do fundo ou nos seus 
documentos constitutivos.

Or. en

Justificação

O perfil de liquidez deve ser adequado à política de reembolso e não o contrário. Tal também 
permite que diferentes tipos de fundos possam cumprir as disposições.
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Alteração 648
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar:

Suprimido

a) Os requisitos de gestão da liquidez 
definidos no n.º 1, e
b) Em especial, os requisitos mínimos de 
liquidez aplicáveis aos FIA que 
reembolsam acções ou unidades de 
participação mais do que uma vez em 
cada período de 6 meses.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Medidas de execução supérfluas.

Alteração 649
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar:

Suprimido

a) Os requisitos de gestão da liquidez 
definidos no n.º 1, e
b) Em especial, os requisitos mínimos de 
liquidez aplicáveis aos FIA que 
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reembolsam acções ou unidades de 
participação mais do que uma vez em 
cada período de 6 meses.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

O artigo afigura-se suficientemente preciso, dispensando o recurso a regras de nível II.   

Alteração 650
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar:

3. A Comissão pode adoptar, através de 
actos delegados nos termos dos artigos 
49.º-A, 49.º- B e 49.º-C, medidas para 
especificar:

a) Os requisitos de gestão da liquidez 
definidos no n.º 1, e

a) Os requisitos de gestão da liquidez 
definidos no n.º 1, e

b) Em especial, os requisitos mínimos de 
liquidez aplicáveis aos FIA que 
reembolsam acções ou unidades de 
participação mais do que uma vez em cada 
período de 6 meses.

b) Em especial, os requisitos mínimos de 
liquidez aplicáveis aos FIA que 
reembolsam acções ou unidades de 
participação mais do que uma vez em cada 
período de 6 meses.

Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en
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Justificação

Caso o presente artigo seja mantido, esta é a formulação adequada no âmbito dos novos 
procedimentos de ”comitologia”.

Alteração 651
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 12 - n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os gestores de fundos de 
investimento alternativos não são 
obrigados a respeitar o disposto no 
presente artigo no que diz respeito os 
fundos de fundos de investimento 
alternativos, desde que o presente artigo 
seja observado no tocante aos FIA 
principais .

Or. en

Justificação

Uma vez mais, o disposto no presente artigo só faz realmente sentido no contexto de uma 
carteira subjacente de um FIA principal por oposição a fundos de fundos de investimento. 
Não é clara, por exemplo, a viabilidade de um teste de esforço a uma carteira nem a forma 
como os sistemas de gestão de liquidez se aplicam no contexto dos fundos de fundos. No 
entanto, foi prevista a possibilidade de as disposições regulamentares se aplicarem, caso os 
mesmos padrões de liquidez não tenham sido aplicados a nível dos fundos principais FIA.

Alteração 652
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 12 - n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O presente artigo não se aplica a 
sociedades gestoras de participações 
industriais que comercializam as suas 
acções num mercado regulamentado da 
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UE na medida em que detenham acções 
nas suas filiais ou empresas associadas 
para efeitos da execução de estratégias de 
negócios industriais e que não se 
encontrem estabelecidas tendo como 
objectivo principal gerar rendimentos 
para os seus investidores por meio de 
alienação num prazo previsto.

Or. en

Justificação

As sociedades gestoras de participações industriais são entidades fechadas. 
Consequentemente, os requisitos da proposta no atinente ao  sistema de gestão de liquidez e à 
política de reembolso são irrelevantes. Os accionistas de uma sociedade gestoras de 
participações industriais cotada podem vender as suas acções no mercado.

Alteração 653
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. O presente artigo não se aplica aos 
gestores de fundos de investimento 
alternativos que gerem FIA que não 
recorrem ao efeito de alavanca e em 
relação aos quais não existem direitos de 
reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 
constituição dos FIA, nem 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 e que não se encontrem 
estabelecidas tendo como objectivo 
principal gerar rendimentos para os seus 
investidores por meio de alienação num 
prazo previsto.

Or. en
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Justificação

Os fundos de activos privados são, tradicionalmente, fechados e não alavancados.  Os 
investidores só recebem os seus fundos após a saída do investimento. O dinheiro não é 
mantido nas contas, mas apenas retirado quando, e se necessário, para fazer investimentos 
ou pagar comissões  fixas. Consequentemente, os requisitos da proposta no atinente ao  
sistema de gestão de liquidez e à política de reembolso são irrelevantes. Existe também um 
mercado limitado secundário para os investidores obrigados a vender as suas participações 
num fundo. O intercâmbio de dinheiro e da participação no fundo realiza-se directamente 
entre o vendedor e o comprador..

Alteração 654
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3-C – (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Os n.ºs 1 a 3 não se aplicam a FIA 
não alavancados e fechados.

Or. en

Justificação

A gestão da liquidez em relação aos possíveis pedidos de resgate não é necessária para um 
fundo fechado, dado que os investidores não estão autorizados a realizar os seus 
investimentos a partir dos activos do fundo. Sempre que um fundo fechado for alavancado, 
essa isenção não deve ser aplicada.

Alteração 655
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido
Investimento em posições de titularização
A fim de assegurar a coerência 
intersectorial e de eliminar as 
divergências entre os interesses de 
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empresas que «reembalam» os 
empréstimos em valores mobiliários 
negociáveis e outros instrumentos 
financeiros (entidades originárias) e os 
interesses dos GFIA que invistam nesses 
valores ou instrumentos em nome de um 
ou mais FIA, a Comissão adopta medidas 
de execução que estabeleçam os requisitos 
aplicáveis nos seguintes domínios:
a) Requisitos a observar pela entidade 
originária para que um GFIA seja 
autorizado a investir em valores 
mobiliários ou noutros instrumentos 
financeiros deste tipo emitidos após 1 de 
Janeiro de 2011 em nome de um ou mais 
FIA, incluindo a garantia de que o 
emitente mantém um interesse económico 
líquido não inferior a 5%;
b) Requisitos qualitativos que os GFIA 
devem respeitar quando investem nestes 
valores ou outros instrumentos 
financeiros em nome de um ou mais FIA.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

O presente artigo visa impor uma restrição à carteira de  investimentos dos próprio FIA, 
contrariamente à intenção expressa na directiva (ver considerando 4). Tal é, aliás, 
consentâneo com o parecer do Banco Central Europeu (16 de Outubro de 2009).
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Alteração 656
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido
Investimento em posições de titularização
A fim de assegurar a coerência 
intersectorial e de eliminar as
divergências entre os interesses de 
empresas que «reembalam» os 
empréstimos em valores mobiliários 
negociáveis e outros instrumentos 
financeiros (entidades originárias) e os 
interesses dos GFIA que invistam nesses 
valores ou instrumentos em nome de um 
ou mais FIA, a Comissão adopta medidas 
de execução que estabeleçam os requisitos 
aplicáveis nos seguintes domínios:
a) Requisitos a observar pela entidade 
originária para que um GFIA seja 
autorizado a investir em valores 
mobiliários ou noutros instrumentos 
financeiros deste tipo emitidos após 1 de 
Janeiro de 2011 em nome de um ou mais 
FIA, incluindo a garantia de que o 
emitente mantém um interesse económico 
líquido não inferior a 5%;
b) Requisitos qualitativos que os GFIA 
devem respeitar quando investem nestes 
valores ou outros instrumentos 
financeiros em nome de um ou mais FIA.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en
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Justificação

O presente artigo visa impor uma restrição à carteira de  investimentos dos próprio FIA, 
contrariamente à intenção expressa na directiva (ver considerando 3). Tal é, aliás, 
consentâneo com o parecer do Banco Central Europeu (16 de Outubro de 2009).

Alteração 657
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a coerência 
intersectorial e de eliminar as divergências 
entre os interesses de empresas que 
«reembalam» os empréstimos em valores 
mobiliários negociáveis e outros 
instrumentos financeiros (entidades 
originárias) e os interesses dos GFIA que 
invistam nesses valores ou instrumentos 
em nome de um ou mais FIA, a Comissão 
adopta medidas de execução que 
estabeleçam os requisitos aplicáveis nos 
seguintes domínios:

A fim de assegurar a coerência 
intersectorial e de eliminar as divergências 
entre os interesses de entidades cedentes, 
na acepção do n.º41 do artigo 4.º da 
Directiva 2006/48/CE e os interesses dos 
GFIA que invistam nesses valores ou 
instrumentos em nome de um ou mais FIA, 
a Comissão adopta medidas de execução 
que estabeleçam os requisitos aplicáveis 
nos seguintes domínios:

Or. en

Justificação

Harmonização e clarificação da definição.

Alteração 658
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a coerência 
intersectorial e de eliminar as divergências 
entre os interesses de empresas que 
«reembalam» os empréstimos em valores 

A fim de assegurar a coerência 
intersectorial e de eliminar as divergências 
entre os interesses de entidades cedentes, 
na acepção do n.º41 do artigo 4.º da 
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mobiliários negociáveis e outros 
instrumentos financeiros (entidades 
originárias) e os interesses dos GFIA que 
invistam nesses valores ou instrumentos 
em nome de um ou mais FIA, a Comissão 
adopta medidas de execução que 
estabeleçam os requisitos aplicáveis nos 
seguintes domínios:

Directiva 2006/48/CE e os interesses dos 
GFIA que invistam nesses valores ou 
instrumentos em nome de um ou mais FIA, 
a Comissão adopta medidas de execução 
que estabeleçam os requisitos aplicáveis 
nos seguintes domínios:

Or. en

Justificação

Os investidores não devem ser obrigados a assegurar que os emitentes / entidades cedentes 
detenham um interesse económico líquido na sua carteira, visto que a obrigação deve ser 
imposta directamente aos emitentes / entidades cedentes. O FIA deve poder basear-se na 
representação de um emitente/uma entidade originária  durante todo o período de existência 
de tais valores mobiliários.

Alteração 659
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a coerência 
intersectorial e de eliminar as divergências 
entre os interesses de empresas que 
«reembalam» os empréstimos em valores 
mobiliários negociáveis e outros 
instrumentos financeiros (entidades 
originárias) e os interesses dos GFIA que 
invistam nesses valores ou instrumentos 
em nome de um ou mais FIA, a Comissão 
adopta medidas de execução que 
estabeleçam os requisitos aplicáveis nos 
seguintes domínios:

Os Estados-Membros tomam todas as 
medidas razoáveis para  assegurar a 
coerência intersectorial e de eliminar as 
divergências entre os interesses de 
empresas que «reembalam» os
empréstimos em valores mobiliários e 
outros instrumentos financeiros (entidades 
originárias) e os interesses dos GFIA que 
invistam nesses valores ou instrumentos 
em nome de um ou mais FIA.  A Comissão 
adopta actos delegados em conformidade 
com os artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C, que 
estabeleçam os requisitos aplicáveis nos 
seguintes domínios:

Or. en
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Alteração 660
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Requisitos a observar pela entidade 
originária para que um GFIA seja 
autorizado a investir em valores 
mobiliários ou noutros instrumentos 
financeiros deste tipo emitidos após 1 de 
Janeiro de 2011 em nome de um ou mais 
FIA, incluindo a garantia de que o 
emitente mantém um interesse económico 
líquido não inferior a 5%;

a) Requisitos a observar pela entidade 
originária para que um GFIA seja 
autorizado a investir, em nome de um ou 
mais FIA, em valores ou noutros 
instrumentos financeiros deste tipo 
emitidos após 1 de Janeiro de 2011, 
incluindo requisitos para que o emitente:
1) mantenha um interesse económico 
líquido não inferior a 5%; na emissão de 
valores mobiliários e 2) represente esse 
interesse (“representação do emitente”) 
no prospecto ou em qualquer outra 
documentação emitida relativamente a 
valores desse tipo que possua, e 
mantenha, e

Or. en

Justificação

Os investidores não devem ser obrigados a assegurar que os emitentes / entidades cedentes
detenham um interesse económico líquido na sua carteira, visto que a obrigação deve ser 
imposta directamente aos emitentes / entidades cedentes.   O FIA deve poder basear-se na 
representação de um emitente/uma entidade originária  durante todo o período de existência 
de tais valores mobiliários.

Alteração 661
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Requisitos a observar pela entidade 
originária para que um GFIA seja 
autorizado a investir em valores 
mobiliários ou noutros instrumentos 
financeiros deste tipo emitidos após 1 de 

(a) Requisitos a observar pela entidade 
originária para que um GFIA seja 
autorizado a investir em valores 
mobiliários ou noutros instrumentos 
financeiros deste tipo emitidos após 1 de 
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Janeiro de 2011 em nome de um ou mais 
FIA, incluindo a garantia de que o emitente 
mantém um interesse económico líquido 
não inferior a 5%;

Janeiro de 2011 em nome de um ou mais 
FIA, incluindo a garantia de que o emitente 
mantém um interesse económico líquido 
não inferior a 10%;

Or. en

Alteração 662
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Requisitos a observar pela entidade 
originária para que um GFIA seja 
autorizado a investir em valores 
mobiliários ou noutros instrumentos
financeiros deste tipo emitidos após 1 de 
Janeiro de 2011 em nome de um ou mais 
FIA, incluindo a garantia de que o emitente 
mantém um interesse económico líquido 
não inferior a 5%;

a) Requisitos a observar pela entidade 
originária para que um GFIA seja 
autorizado a investir em valores 
mobiliários ou noutros instrumentos 
financeiros deste tipo emitidos após 1 de 
Janeiro de 2011 em nome de um ou mais 
FIA, incluindo a garantia de que o emitente 
mantém um interesse económico líquido 
não inferior a 10%;

Or. en

Justificação

O valor de 5% (COM) corresponde à regulamentação das operações de titularização 
aplicável aos bancos (Directiva “Fundos Próprios”). No caso de FIA de maior risco, 10% 
parece mais adequado face à acumulação de risco correspondente. Para além do emitiente e 
do GFIA, as medidas de execução devem igualmente abranger os próprios empréstimos 
transformados (cf. artigo 13.º, alínea b)-A (nova)).

Alteração 663
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Requisitos a observar pela entidade 
originária para que um GFIA seja 

a) Requisitos a observar pela entidade 
originária para que um GFIA seja 
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autorizado a investir em valores 
mobiliários ou noutros instrumentos 
financeiros deste tipo emitidos após 1 de 
Janeiro de 2011 em nome de um ou mais 
FIA, incluindo a garantia de que o emitente 
mantém um interesse económico líquido 
não inferior a 5%;

autorizado a investir em valores 
mobiliários ou noutros instrumentos 
financeiros deste tipo emitidos após 1 de 
Janeiro de 2011 em nome de um ou mais 
FIA, incluindo a garantia de que o emitente 
mantém um interesse económico líquido 
não inferior a 5%. O GFIA pode basear-se 
na documentação escrita pelo emitente 
asseverando que tem, e vai manter, o 
interesse económico líquido;

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica as responsabilidades entre o emitente e o GFIA e em que 
circunstâncias o gestor de fundos de investimento alternativos actuou com a devida 
diligência.

Alteração 664
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Requisitos qualitativos que os GFIA 
devem respeitar quando investem nestes 
valores ou outros instrumentos financeiros 
em nome de um ou mais FIA.

b) Requisitos qualitativos que os GFIA 
devem respeitar quando investem nestes 
valores ou outros instrumentos financeiros 
em nome de um ou mais FIA.

O FIA pode basear-se numa 
representação do emitente durante todo o 
período de existência de tais valores 
mobiliários no momento de determinar se 
investe nesses valores.  

Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Essas medidas, concebidas para alterar 
elementos não-essenciais da presente 
directiva, completando-a, serão adoptadas 
em conformidade com o procedimento
referido nos artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C.

Or. en
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Justificação

Os investidores não devem ser obrigados a assegurar que os emitentes / entidades cedentes 
detenham um interesse económico líquido na sua carteira, visto que a obrigação deve ser 
imposta directamente aos emitentes / entidades cedentes. O FIA pode contar com as  
representações do emitente durante toda a existência de tais titularizações.

Alteração 665
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Requisitos em matéria de 
transparência a observar relativamente a 
empréstimos transformados.

Or. en

Justificação

O valor de 5% (COM) corresponde à regulamentação das operações de titularização 
aplicável aos bancos (Directiva “Fundos Próprios”). No caso de FIA de maior risco, 10% 
parece mais adequado face à acumulação de risco correspondente. Para além do emitiente e 
do GFIA, as medidas de execução devem igualmente abranger os próprios empréstimos 
transformados .

Alteração 666
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Requisitos em matéria de 
transparência a observar relativamente a 
empréstimos transformados.

Or. en
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Justificação

O valor de 5% (COM) corresponde à regulamentação das operações de titularização 
aplicável aos bancos (Directiva “Fundos Próprios”). No caso de FIA de maior risco, 10% 
parece mais adequado face à acumulação de risco correspondente. Para além do emitiente e 
do GFIA, as medidas de execução devem igualmente abranger os próprios empréstimos 
transformados .

Alteração 667
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

A Comissão pode adoptar, através de 
actos delegados nos termos dos artigos 
49.º-A, 49.º- B e 49.º-C, medidas
especificando a retenção, por parte do 
emitente, de um interesse económico 
líquido não inferior a 5% e requisitos 
qualitativos que devem ser observadpos  
pelo gestor de fundos de investimento 
alternativos que investe em valores 
mobiliários ou outros produtos 
financeiros.

Or. en

Justificação

Caso o presente artigo seja mantido, esta é a formulação adequada no âmbito dos novos 
procedimentos de ”comitologia”.

Alteração 668
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
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Investimento nos mercados de 
matérias-primas

Os fundos de investimento alternativos 
que invistam em mercados de 
matéria-primas informam regularmente a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) 
sobre a sua posição directa ou indirecta 
nestes mercados. A fim de evitar qualquer 
tipo de perturbação nos preços das 
matérias-primas devido às operações dos 
fundos de investimento alternativos , a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) 
pode impor limites às posições tomadas 
pelos fundos de investimento alternativos 
nos mercados de matérias-primas .
Os fundos de investimento alternativos 
não estão autorizados a investir, directa 
ou indirectamente, em matérias-primas 
agrícolas.

Or. en

Justificação

Há que regulamentar o envolvimento dos FIA nos mercados de matérias primas.  Os FIA não 
devem ser  autorizados a investir em matérias-primas agrícolas.

Alteração 669
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Capítulo III – Secção 2 – Título

Texto da Comissão Alteração

REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS RESERVAS DE PASSIVOS

Or. en
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Alteração 670
Hans-Peter Martin

Proposta de directiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14 Suprimido
Fundos próprios iniciais e permanentes

Os GFIA devem deter fundos próprios 
num valor mínimo de 125 000 euros.
Quando o valor das carteiras de FIA 
geridos pelo GFIA for superior a 250 
milhões de euros, este será obrigado a 
constituir fundos próprios suplementares, 
num montante igual a 0,02 % do 
montante em que o valor das carteiras do 
GFIA exceder 250 milhões de euros.
Independentemente dos montantes dos 
requisitos definidos no primeiro e 
segundo parágrafos, os fundos próprios 
do GFIA nunca devem ser inferiores ao 
montante exigido nos termos do 
artigo 21.º da 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 crédito 
(reformulada).
Para efeitos dos primeiro, segundo e 
terceiro parágrafos, são consideradas 
carteiras do GFIA:
a) Quaisquer carteiras de FIA geridas 
pelo GFIA, incluindo os FIA em relação 
aos quais o GFIA tenha delegado uma ou 
mais funções em conformidade com o 
artigo 18.º;
b) Quaisquer carteiras de FIA geridas 
pelo GFIA por delegação.

Or. de
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Alteração 671
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Sempre que um fundo de investimento 
alternativo seja autogerido e, 
nomeadamente, autorizado como gestor 
de fundos de investimento alternativos, 
deverá possuir um capital inicial de, pelo 
menos, 300 000 euros.

Or. en

Justificação

Alinhamento com o OICVM. 

Alteração 672
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Os Estados-Membros asseguram que 
um gestor de fundos de investimento 
alternativos que seja um fundo de 
investimento alternativo gerido 
internamente possua um capital inicial 
de, pelo menos, 300 000 euros.

Or. en

Justificação

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore Alteraçãos are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
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managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Alteração 673
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA devem deter fundos próprios
num valor mínimo de 125 000 euros.

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
um GFIA que seja nomeado gestor 
externo de um ou mais fundos de 
investimento alternativos tenha um
capital inicial de, pelo menos, 125 000 
euros, tendo em conta os seguintes pontos:

Or. en

Justificação

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore Alteraçãos are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Alteração 674
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA devem deter fundos próprios 1. Os GFIA devem deter fundos próprios 
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num valor mínimo de 125 000 euros. num valor mínimo de 75 000 euros.

Or. en

Justificação

A presente alteração aproxima, mas não iguala, o nível exigido pela directiva relativa aos 
requisitos de capital e fundos de longo prazo (50 000 euros de capital de base). Os GFIA não 
detêm os fundos dos investidores, pelo que o risco para estes últimos é mínimo. Requisitos de 
capital desnecessariamente elevados para os GFIA apenas contribuem para inibir a entrada 
de novos operadores, assim como uma concorrência desejável. 

Alteração 675
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando o valor das carteiras de FIA 
geridos pelo GFIA for superior a 250 
milhões de euros, este será obrigado a 
constituir fundos próprios suplementares,
num montante igual a 0,02 % do montante 
em que o valor das carteiras do GFIA 
exceder 250 milhões de euros.

2. Quando o valor das carteiras de FIA 
geridos pelo GFIA for superior a 250 
milhões de euros, este será obrigado a 
constituir fundos próprios suplementares, 
num montante igual a 0,02 % do montante 
em que o valor das carteiras do GFIA 
exceder 250 milhões de euros. Todavia, a 
soma exigida do capital inicial e do 
montante suplementar não deve exceder 
10 milhões de euros.

Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore Alteraçãos are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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Alteração 676
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando o valor das carteiras de FIA 
geridos pelo GFIA for superior a 250 
milhões de euros, este será obrigado a 
constituir fundos próprios suplementares, 
num montante igual a 0,02 % do montante 
em que o valor das carteiras do GFIA 
exceder 250 milhões de euros.

2. Quando o valor das carteiras de FIA 
geridos pelo GFIA for superior a 150 
milhões de euros, este será obrigado a 
constituir fundos próprios suplementares, 
num montante igual, pelo menos, a 0,01 %
do montante em que o valor das carteiras 
do GFIA exceder 150 milhões de euros.

Or. en

Justificação

A presente alteração aproxima, mas não iguala, o nível exigido pela directiva relativa aos 
requisitos de capital e fundos de longo prazo (50 000 euros de capital de base). Os gestores 
de fundos de investimento alternativos não possuem os fundos dos investidores, pelo que o 
risco para estes últimos é mínimo. Requisitos de capital desnecessariamente elevados para os 
GFIA apenas contribuem para inibir a entrada de novos operadores, assim como uma 
concorrência desejável. 

Alteração 677
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando o valor das carteiras de FIA 
geridos pelo GFIA for superior a 250 
milhões de euros, este será obrigado a 
constituir fundos próprios suplementares, 
num montante igual a 0,02 % do montante 
em que o valor das carteiras do GFIA 
exceder 250 milhões de euros.

2. Quando o valor das carteiras de FIA 
geridos pelo GFIA for superior a 250 
milhões de euros, este será obrigado a 
constituir fundos próprios suplementares, 
num montante igual a uma percentagem 
específica do montante em que o valor das 
carteiras do GFIA exceder 250 milhões de 
euros.



AM\804981PT.doc 133/151 PE439.125v01-00

PT

Or. en

Justificação

O capital do gestor de fundos de investimento alternativos deve ser suficiente para cobrir a 
exposição potencial às responsabilidades profissionais.  O montante preciso deve ser 
consentâneo com o seu perfil de risco.

Alteração 678
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando o valor das carteiras de FIA 
geridos pelo GFIA for superior a 250 
milhões de euros, este será obrigado a 
constituir fundos próprios suplementares, 
num montante igual a 0,02 % do montante 
em que o valor das carteiras do GFIA 
exceder 250 milhões de euros.

2. Quando o valor das carteiras de FIA 
geridos pelo GFIA for superior a 250 
milhões de euros, este será obrigado a 
constituir fundos próprios suplementares,
num montante igual a 0,02 % do montante 
em que o valor das carteiras do fundo de 
investimento alternativo gerido pelo GFIA 
exceder 250 milhões de euros.

Or. en

Alteração 679
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Independentemente dos montantes dos 
requisitos definidos no primeiro e 
segundo parágrafos, os fundos próprios 
do GFIA nunca devem ser inferiores ao 
montante exigido nos termos do 
artigo 21.º da 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 crédito 

Suprimido
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(reformulada).

Or. en

Justificação

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore Alteraçãos are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Alteração 680
Hans-Peter Martin

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Todos os gestores de fundos de 
investimento alternativos têm de dispor de 
fundos próprios pelo menos no valor do 
montante exigido nos termos do artigo 
21.º da 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 crédito 
(reformulada)1;

Or. de

Justificação

1 JO L 17 de 30.06.06, p. 201.
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Alteração 681
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos dos primeiro, segundo e 
terceiro parágrafos, são consideradas 
carteiras do GFIA:

4. Para efeitos dos primeiro, segundo e 
terceiro parágrafos, são consideradas 
carteiras do GFIA, excluindo, no entanto, 
as carteiras de um fundo de fundos, desde 
que consista em acções, ou em unidades 
de participação de um fundo de 
investimento alternativos principal;

Or. en

Justificação

A clarification is necessary to ensure that this provision does not have the effect of “double 
counting” the portfolios of Feeder AIF (which in general will consist solely of shares or units 
in the relevant master AIF, along with any residual cash balances) the value of which is 
already accounted for in the portfolio of the relevant master AIF. The proposed Alteração will 
only exempt units or shares from “double counting” to the extent that they would be counted 
anyway at the master AIF level. So the 15% that a Feeder AIF may invest other than in the 
master AIF will still count for the purposes of this Article.

Alteração 682
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos dos primeiro, segundo e 
terceiro parágrafos, são consideradas 
carteiras do GFIA:

4 Para efeitos do segundo parágrafo, os 
FIA geridos pelo gestor de fundos de 
investimento alternativos , incluindo os 
fundos de investimento alternativos em 
relação aos quais o GFIA tenha delegado 
uma ou mais funções em conformidade 
com o artigo 18.º, à excepção das carteiras 
de FIA geridas pelo GFIA por delegação, 
são consideradas carteiras do GFIA;

a) Quaisquer carteiras de FIA geridas



PE439.125v01-00 136/151 AM\804981PT.doc

PT

pelo GFIA, incluindo os FIA em relação 
aos quais o GFIA tenha delegado uma ou 
mais funções em conformidade com o 
artigo 18.º;

b) Quaisquer carteiras de FIA geridas pelo 
GFIA por delegação.

Or. en

Justificação

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore Alteraçãos are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Alteração 683
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 14 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem 
autorizar os gestores de fundos de 
investimento alternativos a não 
constituírem até 50 % do montante 
suplementar de fundos próprios a que se 
refere o segundo parágrafo, se 
beneficiarem de uma garantia do mesmo 
montante prestada por uma instituição de 
crédito ou uma empresa de seguros com 
sede estatutária num Estado-Membro, ou 
num país terceiro, desde que esteja sujeita 
a normas prudenciais que as autoridades 
competentes considerem equivalentes às 
previstas na legislação comunitária.
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Or. en

Justificação

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore Alteraçãos are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Alteração 684
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem 
autorizar os gestores de fundos de 
investimento alternativos a não constituir 
até 50 % do montante suplementar de 
fundos próprios a que se refere o segundo 
parágrafo, se essas sociedades 
beneficiarem de uma garantia do mesmo 
montante prestada por uma instituição de 
crédito ou uma empresa de seguros. A 
instituição de crédito, ou a empresa de 
seguros, deve ter a sua sede estatutária 
num Estado-Membro, ou num país 
terceiro desde que esteja sujeita a normas 
prudenciais que as autoridades 
competentes considerem equivalentes às 
previstas na legislação comunitária;

Or. en

Justificação

Alinhamento com o OICVM. 
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Alteração 685
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 14 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sem prejuízo do n.º 4, as carteiras 
FIA que reúnam os critérios a seguir 
enunciados devem ser excluídas do 
cálculo do valor das carteiras dos 
gestores de fundos de investimento 
alternativos, nomeadamente daqueles 
que:
(i) não recorram ao efeito de alavanca;
(ii) não tenham direitos de reembolso 
que possam ser invocados durante um 
período de 5 anos a contar da 
constituição do FIA; e
(iii) de acordo com a sua estratégia de 
investimento e os seus objectivos, apenas 
pontualmente realizem investimentos e 
alienações.
Os Estados-Membros devem exigir que o 
capital inicial dos gestores de fundos de 
investimento alternativos que apenas 
gerem FIA que reúnam as condições 
enunciadas no primeiro parágrafo seja 
de, pelo menos, 50 000 euros.

Or. en

Alteração 686
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 14 – nº 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os n. º s - 1, 1, 2, 4 e 4.º não se 
aplicam aos gestores de fundos de 
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investimento alternativos que não atinjam 
o limiar de 500 milhões de euros previstos 
na alínea a) do n.º 2, do artigo 2.º e que 
pretendam dispor da possibilidade de 
serem considerados gestores de fundos de 
investimento alternativos ao abrigo do 
procedimento de adesão voluntária 
previsto pela presente directiva, se apenas 
gerirem FIA que:
a) não recorram ao efeito de alavanca ao 
nível do FIA;
b) não tenham direitos de reembolso que 
possam ser invocados durante um período 
de 5 anos a contar dda data do 
investimento incial no FIA; e
c) de acordo com a sua estratégia de 
investimento e os seus objectivos, apenas 
pontualmente realizem investimentos e 
alienações.
Os Estados-Membros devem exigir que 
um gestor de fundos de investimento 
alternativos que reúna as condições 
enunciadas no primeiro parágrafo tenha 
um capital inicial de, pelo menos, 50 000 
euros.

Or. en

Alteração 687
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 14 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os números 1 a 4 não são aplicáveis 
a gestores de fundos de investimento 
alternativos que apenas giram FIA:
a) que não recorram ao efeito de 
alavanca;
b) que não tenham direitos de reembolso 
que possam ser invocados durante um 
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período de 5 anos a contar da constituição 
do FIA; e
c) que, de acordo com a sua estratégia de 
investimento e os seus objectivos, apenas 
pontualmente realizem investimentos e 
alienações.
Os Estados-Membros devem exigir que o 
capital inicial dos gestores de fundos de 
investimento alternativos que reúnam as 
condições enunciadas no primeiro 
parágrafo seja de, pelo menos, 50 000 
euros.

Or. en

Justificação

Estes requisitos em matéria de capital são inspirados pela Directiva OICVM que se aplica 
aos fundos abertos distribuídos ao público. Esta abordagem ignora o facto de que os 
investidores profissionais em fundos de capital fixo não são confrontados com os mesmos 
riscos operacionais que os pequenos investidores num fundo de capital variável que requer 
uma gestão activa.

Alteração 688
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 14 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os números 1 a 4 não são aplicáveis 
a gestores de fundos de investimento 
alternativos que apenas giram FIA:
a) que não recorram ao efeito de 
alavanca;
b) que não tenham direitos de reembolso 
que possam ser invocados durante um 
período de 5 anos a contar da constituição 
do FIA; e
c) que, de acordo com a sua estratégia de 
investimento e os seus objectivos, apenas 
pontualmente realizem investimentos e 
alienações.
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Os Estados-Membros devem exigir que o 
capital inicial dos gestores de fundos de 
investimento alternativos que reúnam as 
condições enunciadas no primeiro 
parágrafo seja de, pelo menos, 50 000 
euros.

Or. en

Justificação

Estes requisitos em matéria de capital são inspirados pela Directiva OICVM que se aplica 
aos fundos abertos distribuídos ao público. Esta abordagem ignora o facto de que os 
investidores profissionais em fundos de capital fixo não são confrontados com os mesmos 
riscos operacionais que os pequenos investidores num fundo de capital variável que requer 
uma gestão activa.

Alteração 689
Diogo Feio

Proposta de directiva
Artigo 14 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os números supra não são aplicáveis 
a GFIA que apenas giram fundos de 
investimento alternativos :
a) que não recorram ao efeito de 
alavanca;
b) que não tenham direitos de reembolso 
que possam ser invocados durante um 
período de 5 anos a contar da constituição 
do fundo de investimento alternativo;
c) que tenham compromissos de capital 
fixo;
d) cujas comissões tenham por base 
compromissos de capital ;
e) relativamente aos quais os investidores 
disponham do direito de mudar o gestor 
de fundos de investimento alternativos;
f) f) que incluam cláusulas específicas no 
acordo contratual relativamente à 
liquidação de um GFIA para proteger os 
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investidores durante a transição.
Os números supra também não se 
aplicam a carteiras de um fundo de 
fundos, desde que consistam em acções, 
ou em unidades de participação de um 
FIA principal;

Or. en

Justificação

Necessidade de ajustamento das especificidades do perfil de risco dos investidores dos 
diversos FIA.

Alteração 690
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 14 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os números supra não são aplicáveis 
a GFIA que apenas giram fundos de 
investimento alternativos:
a) que não recorram ao efeito de 
alavanca;
b) que não tenham direitos de reembolso 
que possam ser invocados durante um 
período de 5 anos a contar da constituição 
do FIA;
c) que tenham compromissos de capital 
fixo;
d) cujas comissões tenham por base 
compromissos de capital;  
e) relativamente aos quais os investidores 
disponham do direito de mudar o GFIA; e
f) f) que incluam cláusulas específicas no 
acordo contratual relativamente à 
liquidação de um GFIA para proteger os 
investidores durante a transição.

Or. en
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Justificação

 Estes requisitos em matéria de capital são inspirados pela Directiva OICVM que se aplica 
aos fundos abertos distribuídos ao público. Esta abordagem ignora o facto de que os 
investidores profissionais em fundos de capital fixo não são confrontados com os mesmos 
riscos operacionais que os pequenos investidores num fundo de capital variável que requer 
uma gestão activa.

Alteração 691
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 14 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os números supra não são aplicáveis 
a gestores de fundos de investimento 
alternativos que apenas giram fundos de 
investimento alternativos:
a) que não recorram ao efeito de 
alavanca;
b) que não tenham direitos de reembolso 
que possam ser invocados durante um 
período de 5 anos a contar da constituição 
do FIA;
c) que tenham compromissos de capital 
fixo;
d) cujas comissões tenham por base 
compromissos de capital;
e) relativamente aos quais os investidores 
disponham do direito de mudar o gestor 
de fundos de investimento alternativos ; e
f)  que incluam cláusulas específicas no 
acordo contratual relativamente à 
liquidação de um GFIA para proteger os 
investidores durante a transição.

Or. en

Justificação

Estes requisitos em matéria de capital são inspirados pela Directiva OICVM que se aplica 
aos fundos abertos distribuídos ao público. Os investidores profissionais em fundos de capital 
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fixo são protegidos por mecanismos diferentes. Um capital mais elevado do GFIA não 
aumenta a protecção dos investidores. Os investidores em fundos de investimento em 
participações privadas não são confrontados com os mesmos riscos operacionais que os 
pequenos investidores num fundo de capital variável que requer uma gestão activa.

Alteração 692
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4-C  (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. O presente artigo não se aplica a 
fundos geridos por gestores de fundos de 
investimento alternativos que não 
recorrem ao efeito de alavanca e não 
concedem aos investidores direitos de 
reembolso durante um período de 5 anos 
após a constituição de cada FIA, na 
medida em que investem em fundos de 
activos privados, nem a sociedades 
gestoras de participações industriais que 
comercializam as suas acções num 
mercado regulamentado da UE, desde que 
detenham acções nas suas filiais ou 
empresas associadas para efeitos da 
execução de estratégias de negócios 
industriais e que não se encontrem 
estabelecidas tendo como objectivo 
principal gerar rendimentos para os seus 
investidores por meio de alienação num 
prazo previsto.

Or. en

Justificação

Listed industrial holding companies are closed-ended funds which do not grant their 
shareholders any redemption or repurchase rights. Further, these entities are the legal and 
beneficial owners of their assets. This gives them substantial capital resources to draw on to 
continue to discharge their regulatory obligations. Mechanisms already exist for the orderly 
wind-up of the company if required. This is governed by EU law. Private Equity funds are 
typically closed-ended funds which do not grant their investors any redemption rights. The 
management fees are predictable and based on commitments to the fund and not valuations. 
Funds to investors are only returned as and when investments in portfolio companies are 
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exited. These companies are legal entities with their own boards and operating management. 
In addition fund documentation provides mechanisms for the orderly wind-up of a manager 
should that be required by the investors, who in such case will typically pay a break-fee equal 
to 12-18 months of management fees.

Alteração 693
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-D. O presente artigo não se aplica a 
sociedades gestoras de participações 
industriais que comercializam as suas 
acções num mercado regulamentado da 
UE, desde que detenham acções nas suas 
filiais ou empresas associadas para efeitos 
da execução de estratégias de negócios 
industriais e que não se encontrem 
estabelecidas tendo como objectivo 
principal gerar rendimentos para os seus 
investidores por meio de alienação num 
prazo previsto.

Or. en

Justificação

As sociedades gestoras de participações industriais cotadas são fundos de investimento 
mobiliário de capital fixo que não concedem aos seus accionistas direitos de reembolso ou de 
resgate. Além disso, essas entidades são os proprietários legais e beneficiários dos seus 
activos. Este aspecto dá-lhes recursos de capital substanciais para poderem continuar a
cumprir as suas obrigações regulamentares. Já existem mecanismos para uma liquidação 
devida da empresa, se necessário. Tal encontra-se regido pela legislação comunitária.
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Alteração 694
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sem prejuízo do n.º1, um gestor de 
fundos de investimento alternativos já 
autorizado ao abrigo da Directiva 
2004/39/CE e/ou sujeito a requisitos em 
matéria de capital nos termos da Directiva 
2006/49/CE ou da Directiva 85/611/CEE 
não terá de observar requisitos adicionais 
ao abrigo da presente directiva.      

Or. en

Justificação

Muitos gestores de fundos de investimento alternativos já se encontram autorizados ao abrigo 
da Directiva MIFID e sujeitos a regras em matéria de capital ao abrigo da Directiva 
“Requisitos de capital” e da Directiva OICVM. É, pois, desnecessário, e, até, uma potencial 
duplicação, exigir que tais sociedades observem requisitos adicionais nos termos da 
Directiva FIA.

Alteração 695
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-E. O presente artigo não se aplica às  
sociedades gestoras autorizadas ao abrigo 
da  Directiva 2009/65/CE que também 
gerem FIA.

Or. en

Justificação

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
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management. Furthermore Alteraçãos are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Alteração 696
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 14 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão adopta actos delegados 
através dos quais estabelece a  
percentagem específica, que se situará 
entre 1% e 5%, tal como referido no n.º2, 
de acordo com o perfil de risco do FIA, e 
circunstancia os activos nos quais os 
próprios fundos podem ser investidos.

Os actos que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva,  completando-a, são adoptados 
em conformidade com o procedimento 
referido no artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Justificação

O capital dos gestores de fundos de investimento alternativos deve ser suficiente para cobrir 
a exposição potencial às responsabilidades profissionais.  O montante preciso deve ser 
consentâneo com o seu perfil de risco.
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Alteração 697
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 14 – nº 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. O montante investido pelo gestor de 
fundos de investimento alternativos em 
cada um dos FIA por si geridos deve ser 
tal que, anualmente, a exposição 
económica líquida do gestor seja superior 
ou igual a determinada percentagem do 
montante total investido por todos os 
investidores desse FIA.

Or. en

Justificação

O gestor de FIA tem de alinhar os seus interesses com os dos seus investidores. O 
alinhamento ocorre, em geral, por meio de acordos para partilhar os lucros. Também é 
importante garantir que, em certa medida, os GFIA sejam penalizados pelas perdas que 
causam. Esta disposição é semelhante à exigência aplicável aos bancos de ficarem com 5% 
dos empréstimos relativamente aos quais são emitentes. A percentagem exacta será diferente 
em função do perfil de risco do FIA. 

Alteração 698
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. A Comissão adopta actos delegados 
que estabelecem os requisitos aplicáveis 
nos seguintes domínios:
a) a percentagem específica a ser 
investida pelo gestor de fundos de 
investimento alternativos, que se situará 
entre 1% e 5% do montante investido por 
todos os investidores, de acordo com o 
perfil de risco do FIA;
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b) a maneira como o cálculo deve ser 
feito;
c) o  processo a seguir pelo gestor de 
fundos de investimento alternativos , a fim 
de cumprir os requisitos acima referidos;
Os actos que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptados 
em conformidade com o procedimento 
referido no artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Justificação

O gestor de FIA tem de alinhar os seus interesses com os dos seus investidores. O 
alinhamento ocorre, em geral,  por meio de acordos para partilhar os lucros. Também é 
importante garantir que, em certa medida, os GFIA sejam penalizados pelas perdas que 
causam. Esta disposição é semelhante à exigência aplicável aos bancos de ficarem com 5% 
dos empréstimos relativamente aos quais são emitentes. A percentagem exacta será diferente 
em função do perfil de risco do FIA. 

Alteração 699
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-D. Os fundos próprios devem ser 
investidos em activos líquidos ou em bens 
facilmente convertíveis em dinheiro a 
curto prazo, não devendo incluir posições 
de carácter especulativo.

Or. en

Justificação

O capital dos gestores de fundos de investimento alternativos deve ser suficiente para cobrir 
a exposição potencial às responsabilidades profissionais. O montante preciso deve ser 
consentâneo com o seu perfil de risco.
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