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Alteração 980
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA que tenham a intenção de
delegar em terceiros a tarefa de realização, 
em seu nome, de uma ou mais das suas 
funções solicita previamente, em relação a 
cada delegação, a autorização das 
autoridades competentes do seu 
Estado-Membro de origem.

1. Os GFIA podem delegar em terceiros a 
tarefa de realização, em seu nome, de uma 
ou mais das suas funções.

Or. en

Justificação

Os gestores devem ter a possibilidade de delegar determinadas funções de gestão 
administrativa (nomeadamente, a gestão de riscos) em serviços fora da UE, sem, de cada vez 
que o façam, terem de pedir uma autorização prévia.

Alteração 981
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA que tenham a intenção de
delegar em terceiros a tarefa de realização, 
em seu nome, de uma ou mais das suas 
funções solicita previamente, em relação a 
cada delegação, a autorização das
autoridades competentes do seu 
Estado-Membro de origem.

1. Os GFIA que deleguem em terceiros a 
tarefa de realização, em seu nome, de uma 
ou mais das suas funções informam em 
moldes adequados as autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem.

Or. en

Justificação

Pode aceitar-se um procedimento de notificação aplicável aos GFIA, mas deve ficar claro 
que a notificação também pode ser efectuada “ex post”.  Uma vez que os prestadores de 
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serviços não são, muitas vezes, entidades regulamentadas nos termos da Directiva GFIA, 
levando a cabo tarefas limitadas, ao nível, por exemplo, das ferramentas informáticas, não 
há necessidade de a entidade designada por delegação possuir uma licença de gestor de 
activos.  À luz do disposto na Directiva OICVM, as funções de GFIA também podem ser 
delegadas ao depositário, desde que isso não dê azo a conflitos de interesses.

Alteração 982
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA que tenham a intenção de
delegar em terceiros a tarefa de realização, 
em seu nome, de uma ou mais das suas 
funções solicita previamente, em relação a 
cada delegação, a autorização das
autoridades competentes do seu 
Estado-Membro de origem.

1. Os GFIA que deleguem em terceiros a 
tarefa de realização, em seu nome, de uma 
ou mais das suas funções informam em 
moldes adequados as autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem.

Or. en

Alteração 983
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA que tenham a intenção de 
delegar em terceiros a tarefa de realização, 
em seu nome, de uma ou mais das suas 
funções solicita previamente, em relação a 
cada delegação, a autorização das
autoridades competentes do seu 
Estado-Membro de origem.

1. Os GFIA que tenham a intenção de 
delegar em terceiros a tarefa de realização, 
em seu nome, de uma ou mais das suas 
funções informam, em relação a cada 
delegação, as autoridades competentes do 
seu Estado-Membro de origem.

Or. en

Justificação

Alinhamento com as Directivas OICVM e DMIF. 
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Alteração 984
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA que tenham a intenção de 
delegar em terceiros a tarefa de realização, 
em seu nome, de uma ou mais das suas 
funções solicita previamente, em relação a 
cada delegação, a autorização das
autoridades competentes do seu 
Estado-Membro de origem.

1. Os GFIA que tenham a intenção de 
delegar em terceiros a tarefa de realização, 
em seu nome, de uma ou mais das suas 
funções substantivas informam
previamente, em relação a cada delegação, 
as autoridades competentes do seu 
Estado-Membro de origem, com a 
celeridade possível, antes de a delegação 
se tornar efectiva. As autoridades 
competentes podem, no prazo de um mês 
a contar da notificação, indeferir a 
delegação, caso se possa demonstrar que 
o indeferimento constituiria uma defesa 
dos interesses dos investidores no FIA em 
apreço.

Or. en

Justificação

A exigência de uma aprovação prévia equivaleria a criar um regime de delegação mais 
rigoroso do que o do OICVM (Organismo de Investimento Colectivo em Valores 
Mobiliários).  Dado que não houve problemas com a delegação ao abrigo das disposições do 
OICVM, os requisitos da Directiva GFIA não deveriam ser, em termos ideais, mais restritivos 
do que o nº 1, alínea c), do artigo 13º da Directiva OICVM IV.

Alteração 985
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA que tenham a intenção de 
delegar em terceiros a tarefa de realização, 
em seu nome, de uma ou mais das suas 
funções solicita previamente, em relação a 

1. Os GFIA que tenham a intenção de 
delegar em terceiros a tarefa de realização, 
em seu nome, de uma ou mais das suas 
próprias funções notificam as autoridades 
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cada delegação, a autorização das
autoridades competentes do seu 
Estado-Membro de origem.

competentes do seu Estado-Membro de 
origem, antes de o clausulado da 
delegação se tornar efectivo.

Or. en

Justificação

Vide também o artigo 18.º da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de 
Dezembro de 2009.

Alteração 986
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA que tenham a intenção de 
delegar em terceiros a tarefa de realização, 
em seu nome, de uma ou mais das suas 
funções solicita previamente, em relação a 
cada delegação, a autorização das
autoridades competentes do seu
Estado-Membro de origem.

1. Os GFIA que tenham a intenção de 
delegar em terceiros a tarefa de realização, 
em seu nome, de uma ou mais das suas 
funções notificam as autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem, antes de o clausulado da 
delegação se tornar efectivo.

Or. en

Alteração 987
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 18.º – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A parte terceira deve ser solvente e as 
pessoas que conduzem efectivamente as 
suas actividades devem gozar de boa 
reputação e ter uma experiência suficiente;

a) as pessoas que conduzem efectivamente 
as actividades da entidade terceira devem 
gozar de boa reputação e ter uma 
experiência suficiente;

Or. en
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Justificação

Pode aceitar-se um procedimento de notificação aplicável aos GFIA, mas deve ficar claro 
que a notificação também pode ser efectuada “ex post”.  Uma vez que os prestadores de 
serviços não são, muitas vezes, entidades regulamentadas nos termos da Directiva GFIA, 
levando a cabo tarefas limitadas, ao nível, por exemplo, das ferramentas informáticas, não 
há necessidade de a entidade designada por delegação possuir uma licença de gestor de 
activos.  À luz do disposto na Directiva OICVM, as funções de GFIA também podem ser 
delegadas ao depositário, desde que isso não dê azo a conflitos de interesses.

Alteração 988
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 18.º – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A parte terceira deve ser solvente e as 
pessoas que conduzem efectivamente as 
suas actividades devem gozar de boa 
reputação e ter uma experiência suficiente;

a) as pessoas que conduzem efectivamente 
as actividades da entidade terceira devem 
gozar de boa reputação e ter uma 
experiência suficiente;

Or. en

Justificação

Vide também o artigo 18.º da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de 
Dezembro de 2009.

Alteração 989
Markus Ferber

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos casos em que a delegação envolva a 
gestão de carteiras ou de riscos, a parte 
terceira deve também estar autorizada
como GFIA para a gestão de FIA do 
mesmo tipo;

b) Nos casos em que a delegação envolva a 
gestão de carteiras,

i) o mandato só será concedido a 
empresas que estejam autorizadas ou 
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registadas para efeitos de gestão de 
activos e sujeitas a supervisão prudencial;
e
ii) nos casos em que a entidade terceira se 
encontre sedeada num país terceiro, têm 
de existir estruturas de supervisão 
equivalentes às da UE;
Nos termos dos Artigos 49º-A, 49º-B e 
49º-C, a Comissão adopta os actos 
delegados que especifiquem os critérios de 
avaliação da equivalência das estruturas 
de supervisão em países terceiros;

Or. en

Justificação

A restrição de delegar a gestão de carteiras a GFIA autorizados nos termos da legislação 
comunitária vai limitar a capacidade dos fundos para gerirem carteiras fora da UE.  Essa 
eventualidade reduz o número de oportunidades de investimento para os investidores e não é 
desprovida de consequências para a sua capacidade de diversificação do risco.  A presente 
Directiva deveria, pois, seguir a abordagem do OICVM.

Alteração 990
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos casos em que a delegação envolva a 
gestão de carteiras ou de riscos, a parte 
terceira deve também estar autorizada
como GFIA para a gestão de FIA do 
mesmo tipo;

b) Nos casos em que a delegação envolva a 
gestão de carteiras,

i) o mandato só é conferido a empresas 
autorizadas ou registadas para o exercício 
da actividade de gestão de activos e 
sujeitas a supervisão prudencial; e
ii) nos casos em que a entidade terceira se 
encontre sedeada num país terceiro, têm 
de existir estruturas de supervisão 
equivalentes às da UE;
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Nos termos dos Artigos 49º-A, 49º-B e 
49º-C, a Comissão adopta os actos 
delegados que especifiquem os critérios de 
avaliação da equivalência das estruturas 
de supervisão em países terceiros;

Or. en

Justificação

A restrição de delegar a gestão de carteiras a GFIA autorizados nos termos da legislação 
comunitária vai limitar a capacidade dos fundos para gerirem carteiras fora da UE.  Essa 
eventualidade reduz o número de oportunidades de investimento para os investidores e não é 
desprovida de consequências para a sua capacidade de diversificação do risco.  A presente 
Directiva deveria, pois, seguir a abordagem do OICVM.

Alteração 991
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos casos em que a delegação envolva a 
gestão de carteiras ou de riscos, a parte 
terceira deve também estar autorizada
como GFIA para a gestão de FIA do 
mesmo tipo;

b) Nos casos em que a delegação envolva a 
gestão de investimentos, o mandato só é 
conferido a empresas autorizadas ou 
registadas para o exercício da actividade 
de gestão de activos e sujeitas a 
supervisão prudencial. A delegação deve 
obedecer aos critérios de repartição dos 
investimentos definidos periodicamente 
pelas sociedades gestoras. Se o mandato 
disser respeito à gestão dos investimentos 
e for confiado a uma empresa de um país 
terceiro, deve ser assegurada a 
cooperação entre as autoridades de 
supervisão em causa;

Or. en
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Alteração 992
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos casos em que a delegação envolva a 
gestão de carteiras ou de riscos, a parte 
terceira deve também estar autorizada
como GFIA para a gestão de FIA do 
mesmo tipo;

b) Nos casos em que a delegação envolva a 
gestão de carteiras, o mandato só é 
conferido a empresas autorizadas ou 
registadas para o exercício da actividade 
de gestão de activos e sujeitas a 
supervisão prudencial; se esta condição 
não puder ser satisfeita, a delegação só 
poderá ser conferida sob reserva de uma 
autorização prévia das autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem;

Or. en

Justificação

Pode aceitar-se um procedimento de notificação aplicável aos GFIA, mas deve ficar claro 
que a notificação também pode ser efectuada “ex post”.  Uma vez que os prestadores de 
serviços não são, muitas vezes, entidades regulamentadas nos termos da Directiva GFIA, 
levando a cabo tarefas limitadas, ao nível, por exemplo, das ferramentas informáticas, não 
há necessidade de a entidade designada por delegação possuir uma licença de gestor de 
activos.  À luz do disposto na Directiva OICVM, as funções de GFIA também podem ser 
delegadas ao depositário, desde que isso não dê azo a conflitos de interesses.

Alteração 993
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos casos em que a delegação envolva a 
gestão de carteiras ou de riscos, a parte 
terceira deve também estar autorizada
como GFIA para a gestão de FIA do 
mesmo tipo;

b) Nos casos em que a delegação envolva a 
gestão de carteiras ou de riscos, o mandato 
só é conferido a empresas autorizadas ou 
registadas para o exercício da actividade 
de gestão de activos e sujeitas a 
supervisão prudencial; o GFIA deve levar 
a cabo as diligências que lhe competem.
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Se o mandato disser respeito à gestão dos 
investimentos e for confiado a uma 
empresa de um país terceiro, deve ser 
assegurada a cooperação entre as 
autoridades de supervisão em causa; se 
esta condição não for integralmente 
satisfeita, a delegação só poderá ser 
conferida sob reserva de uma autorização 
prévia das autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do GFIA;

Or. en

Alteração 994
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos casos em que a delegação envolva a 
gestão de carteiras ou de riscos, a parte 
terceira deve também estar autorizada
como GFIA para a gestão de FIA do 
mesmo tipo;

b) Nos casos em que a delegação envolva a 
gestão de carteiras ou de riscos, o mandato 
só é conferido a empresas autorizadas ou 
registadas para o exercício da actividade 
de gestão de activos e sujeitas a 
supervisão prudencial; se esta condição 
não puder ser satisfeita, a delegação só 
poderá ser conferida sob reserva de uma 
autorização prévia das autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem; nos casos em que a entidade 
terceira se encontre sedeada num país 
terceiro, terá de respeitar as condições 
previstas no Artigo 39º;

Or. en

Justificação

Vide também o artigo 18.º da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de 
Dezembro de 2009.
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Alteração 995
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos casos em que a delegação envolva a
gestão de carteiras ou de riscos, a parte 
terceira deve também estar autorizada
como GFIA para a gestão de FIA do 
mesmo tipo;

b) Nos casos em que a delegação diga 
respeito à gestão de carteiras ou de 
riscos (no todo ou em parte), o mandato 
só é conferido a empresas autorizadas 
ou registadas para o exercício da 
actividade de gestão de activos e sujeitas 
a supervisão prudencial; se esta 
condição não puder ser satisfeita, a 
delegação só poderá ser conferida sob 
reserva de uma autorização prévia das 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem;

Or. en

Justificação

Muitos gestores de activos, incluindo os de âmbito internacional, recorrem às competências 
locais para investir em determinados mercados (principalmente nos mercados emergentes).  
Isso é permitido, mesmo ao abrigo da Directiva OICVM.  É importante que esta prática 
continue a ser autorizada, para que os investidores possam beneficiar das competências 
locais sem demoras injustificadas.  Ao invés de, pura e simplesmente, banirmos na íntegra a 
prática da delegação internacional, seria mais conveniente certificarmo-nos de que as 
entidades junto de quem se pretende efectuar uma delegação são as mais adequadas.

Alteração 996
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos casos em que a delegação envolva a 
gestão de carteiras ou de riscos, a parte 
terceira deve também estar autorizada 
como GFIA para a gestão de FIA do 
mesmo tipo;

b) Nos casos em que a delegação 
envolva, seja a gestão de carteiras ou de 
riscos, seja a gestão de liquidez, a parte 
terceira deve:
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i) estar autorizada como GFIA para a 
gestão de FIA do mesmo tipo, ou ;
ii) ser um GFIA não sedeado na União, 
mas autorizado a gerir FIA do mesmo 
tipo no país em que se encontra 
estabelecido

Or. en

.

Alteração 997
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos casos em que a delegação envolva a 
gestão de carteiras ou de riscos, a parte 
terceira deve também estar autorizada 
como GFIA para a gestão de FIA do 
mesmo tipo;

b) Nos casos em que a delegação 
envolva a gestão de carteiras ou de 
riscos, o mandato só é conferido a 
empresas autorizadas ou registadas 
para o exercício da actividade de 
gestão de activos e sujeitas a 
supervisão;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar a letra do presente diploma com a Directiva OICVM.  
É prática corrente os GFIA delegarem parte da carteira que têm a cargo aos seus homólogos 
a nível local (fora da UE) sempre que investem no espaço extra-comunitário, a fim de 
utilizarem o conhecimento da realidade local em matéria de oportunidades de investimento.  
Esta possibilidade revela-se, por vezes, menos arriscada do que a gestão à distância. Ora, 
estes gestores a nível local devem ser supervisionados de forma adequada.
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Alteração 998
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) nos casos em que a delegação 
envolva a gestão de carteiras ou de riscos 
e seja atribuída a uma empresa de um 
país terceiro, tem de haver, para além dos 
requisitos previstos na alínea b), 
disposições adequadas em matéria de 
cooperação entre a autoridade competente 
do GFIA e a autoridade de supervisão da 
entidade sedeada no país terceiro;

Or. en

Justificação

Muitos gestores de activos, incluindo os de âmbito internacional, recorrem às competências 
locais para investir em determinados mercados (principalmente nos mercados emergentes).  
Isso é permitido, mesmo ao abrigo da Directiva OICVM.  É importante que esta prática 
continue a ser autorizada, para que os investidores possam beneficiar das competências 
locais sem demoras injustificadas.  Ao invés de, pura e simplesmente, banirmos na íntegra a 
prática da delegação internacional, seria mais conveniente certificarmo-nos de que as 
entidades junto de quem se pretende efectuar uma delegação são as mais adequadas.

Alteração 999
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) nos casos em que a delegação 
envolva a gestão de carteiras ou de riscos 
e seja atribuída a uma empresa de um 
país terceiro, haverá que assegurar, para 
além do requisito previsto na alínea b), a 
existência de formas de cooperação entre 
as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem e a autoridade 
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de supervisão da empresa em causa;

Or. en

Justificação

Vide também o artigo 18.º da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de 
Dezembro de 2009.

Alteração 1000
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) nos casos em que a delegação 
envolva os serviços de administração do 
FIA referidos no ponto 2 do Anexo I, o 
mandato só é conferido às empresas 
autorizadas ou registadas para o efeito e 
sujeitas a supervisão no seu 
Estado-Membro de origem;  se esta 
condição não puder ser satisfeita, a 
delegação só poderá ser conferida sob 
reserva de uma autorização prévia das 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem;

Or. en

Justificação

Vide também o artigo 18.º da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de 
Dezembro de 2009.
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Alteração 1001
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A delegação não deve comprometer a 
eficácia da supervisão do GFIA, não 
devendo nomeadamente impedi-lo de 
actuar, ou de gerir o FIA, tendo em vista o 
interesse dos seus investidores;

c) A delegação não deve comprometer a 
eficácia da supervisão do GFIA, não 
devendo nomeadamente impedi-lo de 
actuar, ou de gerir o FIA, tendo em vista o
interesse do próprio fundo e da 
globalidade dos seus investidores;

Or. en

Justificação

Vide também o artigo 18.º da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de 
Dezembro de 2009.

Alteração 1002
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O GFIA deve demonstrar que a parte 
terceira está habilitada e é capaz de assumir 
as funções em questão, que foi escolhida 
com o cuidado devido e que o GFIA está 
em condições de, a qualquer momento, 
acompanhar de forma eficaz a actividade 
objecto de delegação, dar instruções 
adicionais à parte terceira e revogar a 
delegação com efeitos imediatos quando tal 
seja do interesse dos investidores.

d) O GFIA deve poder demonstrar que a 
parte terceira está habilitada e é capaz de 
assumir as funções em questão, que foi 
escolhida com o cuidado devido e que o 
GFIA está em condições de, a qualquer 
momento, acompanhar de forma eficaz a 
actividade objecto de delegação, dar 
instruções adicionais à parte terceira e 
revogar a delegação com efeitos imediatos 
quando tal seja do interesse colectivo dos 
investidores.

Or. en

Justificação

Vide também o artigo 18.º da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de 
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Dezembro de 2009.

Alteração 1003
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O GFIA deve demonstrar que a parte 
terceira está habilitada e é capaz de assumir 
as funções em questão, que foi escolhida 
com o cuidado devido e que o GFIA está 
em condições de, a qualquer momento, 
acompanhar de forma eficaz a actividade 
objecto de delegação, dar instruções 
adicionais à parte terceira e revogar a 
delegação com efeitos imediatos quando tal 
seja do interesse dos investidores.

d) O GFIA tem de poder demonstrar, se 
necessário, que a parte terceira está 
habilitada e é capaz de assumir as funções 
em questão, que foi escolhida com o 
cuidado devido e que o GFIA está em 
condições de, a qualquer momento, 
acompanhar de forma eficaz a actividade 
objecto de delegação, dar instruções 
adicionais à parte terceira e revogar a 
delegação com efeitos imediatos quando tal 
seja do interesse dos investidores.

Or. en

Justificação

Os gestores devem ter a possibilidade de delegar determinadas funções de gestão 
administrativa (nomeadamente, a gestão de riscos) em serviços fora da UE, sem, de cada vez 
que o façam, terem de pedir uma autorização prévia.

Alteração 1004
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Não podem ser delegadas funções no 
depositário, no avaliador ou em qualquer 
outra entidade cujos interesses possam
entrar em conflito com os interesses dos
FIA ou dos seus investidores.

O GFIA assegura que a delegação não 
entre em conflito com os interesses do FIA
ou dos seus investidores.

Or. en
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Alteração 1005
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Não podem ser delegadas funções no 
depositário, no avaliador ou em qualquer 
outra entidade cujos interesses possam 
entrar em conflito com os interesses dos 
FIA ou dos seus investidores.

Não podem ser delegadas funções em 
qualquer outra entidade cujos interesses 
possam entrar em conflito com os 
interesses dos FIA.

Or. en

Justificação

Pode aceitar-se um procedimento de notificação aplicável aos GFIA, mas deve ficar claro 
que a notificação também pode ser efectuada “ex post”.  Uma vez que os prestadores de 
serviços não são, muitas vezes, entidades regulamentadas nos termos da Directiva GFIA, 
levando a cabo tarefas limitadas, ao nível, por exemplo, das ferramentas informáticas, não 
há necessidade de a entidade designada por delegação possuir uma licença de gestor de 
activos.  À luz do disposto na Directiva OICVM, as funções de GFIA também podem ser 
delegadas ao depositário, desde que isso não dê azo a conflitos de interesses.

Alteração 1006
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Não podem ser delegadas funções no 
depositário, no avaliador ou em qualquer 
outra entidade cujos interesses possam 
entrar em conflito com os interesses dos 
FIA ou dos seus investidores.

Não podem ser delegadas as funções de 
gestão de investimento referidas no ponto 
1 do Anexo I no depositário, num 
delegado do depositário ou em qualquer 
outra entidade cujos interesses possam 
entrar em conflito com os interesses dos 
GFIA ou dos investidores dos FIA, a 
menos que se possa prevenir a ocorrência 
de tal conflito.
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Or. en

Justificação

Vide também o artigo 18.º da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de 
Dezembro de 2009.

Alteração 1007
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Não podem ser delegadas funções no 
depositário, no avaliador ou em qualquer 
outra entidade cujos interesses possam 
entrar em conflito com os interesses dos 
FIA ou dos seus investidores.

Não podem ser delegadas funções de 
gestão de carteiras no depositário ou em 
qualquer entidade cujos interesses possam 
entrar em conflito com os interesses dos 
FIA, a menos que se possa prevenir a 
ocorrência de tal conflito.

Or. en

Justificação

O texto proposto pela Comissão Europeia no que diz respeito às condições ao abrigo das 
quais os GFIA podem delegar funções aos depositários é demasiado restritivo e não está de 
acordo com a prática actual.  A proibição deveria limitar-se à gestão de carteiras.  Quanto 
aos conflitos de interesses, deve ter-se em conta a legislação comunitária em vigor, como a 
Directiva relativa aos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF). A DMIF obriga a que 
os conflitos de interesses sejam geridos devidamente, em vez de impedir por completo a 
realização de negócios nos casos em que existam conflitos de interesses.

Alteração 1008
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Não podem ser delegadas funções no 
depositário, no avaliador ou em qualquer 
outra entidade cujos interesses possam 
entrar em conflito com os interesses dos 

Não podem ser delegadas funções de 
gestão de carteiras no depositário ou em 
qualquer entidade cujos interesses possam 
entrar em conflito com os interesses dos 
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FIA ou dos seus investidores. FIA, a menos que se possa prevenir a 
ocorrência de tal conflito.

Or. en

Justificação

A presente alteração coadjuva a proposta da Comissão, ao declarar que a proibição absoluta 
deve ser aplicável apenas à delegação de gestão de carteiras, para ser mais compatível com 
as práticas actuais.  Além disso, ela está mais de acordo com legislação de outro tipo, como é 
o caso da DMIF, uma vez que afirma que é suficiente que os conflitos de interesses possam 
ser sanados.

Alteração 1009
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Não podem ser delegadas funções no 
depositário, no avaliador ou em qualquer 
outra entidade cujos interesses possam 
entrar em conflito com os interesses dos 
FIA ou dos seus investidores.

Não podem ser delegadas funções de 
gestão de carteiras no depositário, no 
avaliador ou em qualquer outra entidade 
cujos interesses possam entrar em conflito 
com os interesses dos FIA ou dos seus 
investidores.

Or. en

Justificação

A gestão de carteiras é uma das principais tarefas dos gestores de fundos; ela não deve, por 
isso, ser delegada ao depositário, a quem se exige que monitorize o fundo.  Todas as outras 
tarefas devem ser, no entanto, delegáveis ao depositário, na medida em que, neste caso, não 
podem surgir quaisquer conflitos de interesses.  Este princípio está em consonância com as 
disposições da Directiva OICVM, de tal maneira que qualquer restrição aos FIA neste 
contexto pareceria obviamente deslocada.
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Alteração 1010
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 18 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. A responsabilidade do GFIA não é em 
caso algum afectada pela delegação, por 
sua parte, de quaisquer funções em 
terceiros. O GFIA não pode também
delegar as suas funções de tal modo que, 
em termos concretos, deixe de poder ser 
considerado como gestor do FIA.

2. A responsabilidade do GFIA não é 
afectada pela delegação, por sua parte, de 
quaisquer funções em terceiros. O GFIA 
não pode delegar as suas funções de tal 
modo que se transforme numa "sociedade 
caixa-de-correio".

Or. en

Justificação

Vide também o artigo 18.º da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de 
Dezembro de 2009.

Alteração 1011
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva
Artigo 18 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A parte terceira não pode subdelegar 
quaisquer funções que lhe tenham sido 
delegadas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os gestores devem ter a possibilidade de delegar determinadas funções de gestão 
administrativa (nomeadamente, a gestão de riscos) em serviços fora da UE, sem, de cada vez 
que o façam, terem de pedir uma autorização prévia.
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Alteração 1012
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 18 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A parte terceira não pode subdelegar 
quaisquer funções que lhe tenham sido 
delegadas.

Suprimido

Or. en

Justificação

A subdelegação de funções deve ser permitida, para que os GFIA tenham acesso aos 
mercados dos países terceiros e aos recursos existentes a nível local.

Alteração 1013
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 18 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A parte terceira não pode subdelegar 
quaisquer funções que lhe tenham sido 
delegadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 1014
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 18 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A parte terceira não pode subdelegar 
quaisquer funções que lhe tenham sido 
delegadas.

Suprimido
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Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar a letra do presente diploma com a Directiva OICVM.  
Na área da gestão de activos, a subdelegação de várias das funções do gestor de activos é 
uma prática amplamente aceite, que não gera preocupações ao nível do risco sistémico ou da
defesa dos investidores. Ela também deve, por conseguinte, ser autorizada na área da gestão 
de FIA.

Alteração 1015
Markus Ferber

Proposta de directiva
Artigo 18 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A parte terceira não pode subdelegar 
quaisquer funções que lhe tenham sido 
delegadas.

Suprimido

Or. en

Justificação

A proibição da subdelegação corre o risco de produzir um efeito negativo na eficiência da 
gestão do fundo.  Ela poderia impedir determinadas soluções de gestão dos FIA, como a 
possibilidade de os fundos geridos por várias pessoas oferecerem uma gama de serviços 
administrativos especializados em diferentes sectores e em relação a um único produto, ou o 
conceito subjacente à constituição de uma única sociedade de gestão de investimentos 
(“Master KAG”, ou “Master Kapitalanlagegesellschaft”), embora ambas as soluções de 
gestão não ocasionem a emergência de qualquer risco sistémico.  A consequência de um 
GFIA ter de estabelecer uma relação contratual directa com cada subdelegado seria o facto 
de os fundos/investidores terem de suportar custos mais elevados.

Alteração 1016
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 18 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A parte terceira não pode subdelegar Suprimido
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quaisquer funções que lhe tenham sido 
delegadas.

Or. en

Justificação

A proibição da subdelegação corre o risco de produzir um efeito negativo na eficiência da 
gestão do fundo.  Ela poderia impedir determinadas soluções de gestão dos FIA, como a 
possibilidade de os fundos geridos por várias pessoas oferecerem uma gama de serviços 
administrativos especializados em diferentes sectores e em relação a um único produto, ou o 
conceito subjacente à constituição de uma única sociedade de gestão de investimentos 
(“Master KAG”, ou “Master Kapitalanlagegesellschaft”), embora ambas as soluções de 
gestão não ocasionem a emergência de qualquer risco sistémico.  A consequência de um 
GFIA ter de estabelecer uma relação contratual directa com cada subdelegado seria o facto 
de os os fundos/investidores terem de suportar custos mais elevados.

Alteração 1017
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 18 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A parte terceira não pode subdelegar 
quaisquer funções que lhe tenham sido 
delegadas.

Suprimido

Or. en

Justificação

A subdelegação é essencial para a gestão global de investimentos, tal como o é para a 
avaliação e para as funções de depositário.

Alteração 1018
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 18 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A parte terceira não pode subdelegar 3. A parte terceira pode subdelegar 
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quaisquer funções que lhe tenham sido 
delegadas.

quaisquer funções que lhe tenham sido 
delegadas, desde que as condições 
previstas no nº 1 tenham sido satisfeitas.

Or. en

Justificação

A subdelegação não deve ser completamente proibida; ao invés, ela deve ser autorizada, 
desde que as condições previstas para o acto de delegação sejam satisfeitas.

Alteração 1019
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 18 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A parte terceira não pode subdelegar 
quaisquer funções que lhe tenham sido 
delegadas.

3. A parte terceira pode subdelegar 
quaisquer funções que lhe tenham sido 
delegadas, desde que as condições 
previstas no nº 1 tenham sido satisfeitas.

Or. en

Justificação

Vide também o artigo 18.º da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de 
Dezembro de 2009.

Alteração 1020
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 18 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A parte terceira não pode subdelegar 
quaisquer funções que lhe tenham sido 
delegadas.

3. A parte terceira pode subdelegar 
quaisquer funções que lhe tenham sido 
delegadas, desde que as condições 
previstas no nº 1 tenham sido 
satisfeitas.
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Or. en

Justificação

Esta disposição deveria, em termos ideais, ser completamente suprimida, para ser conforme 
com o disposto na Directiva OICVM.  Por exemplo, os FIA imobiliários muitas vezes delegam 
funções de gestão imobiliária, do mesmo modo que as redes de diferentes prestadores de 
serviços são mobilizados com bastante frequência, pelo que seria de todo inviável a proibição 
da subdelegação.

Alteração 1021
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 18 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A parte terceira não pode subdelegar 
quaisquer funções que lhe tenham sido 
delegadas.

3. A parte terceira pode subdelegar 
quaisquer funções que lhe tenham sido 
delegadas, desde que as condições 
previstas no nº 1 tenham sido satisfeitas.

Or. en

Alteração 1022
Marta Andreasen

Proposta de directiva
Artigo 18 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A parte terceira não pode subdelegar 
quaisquer funções que lhe tenham sido 
delegadas.

3. A parte terceira pode subdelegar 
quaisquer funções que lhe tenham sido 
delegadas, excepto o controlo e a 
supervisão.

Or. en

Justificação

É necessário que um fundo disponha de um depositário que escolha uma entidade de custódia 
global, o qual pode delegar partes do património à guarda a entidades de subcustódia em 
diferentes jurisdições.
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Alteração 1023
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 18 – nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar:

Suprimido

a) As condições para a aprovação de uma 
delegação;
b) As condições em que o gestor deixa de 
poder ser considerado como gestor do 
FIA, como indicado no n.º 2.
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

Vide também o artigo 18.º da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de 
Dezembro de 2009.

Alteração 1024
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar:

4. 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:

Or. en
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Justificação

Caso o presente artigo seja aprovado, será esta a formulação adequada no âmbito dos novos 
procedimentos de “comitologia”.

Alteração 1025
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 18.º – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As condições para a aprovação de uma 
delegação;

Suprimido

Or. en

Justificação

Vide também o artigo 18.º da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de 
Dezembro de 2009.

Alteração 1026
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 4 – 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

Justificação

Caso o presente artigo seja aprovado, será esta a formulação adequada no âmbito dos novos 
procedimentos de “comitologia”.
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Alteração 1027
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 19 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA disponibilizam, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, um 
relatório anual para cada exercício. Esse 
relatório é disponibilizado aos investidores 
e às autoridades competentes o mais tardar 
quatro meses após o final do exercício.

1. Os GFIA disponibilizam, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, um 
relatório anual para cada exercício. Esse 
relatório é disponibilizado aos investidores 
e às autoridades competentes o mais tardar 
quatro meses após o final do exercício, ou, 
no caso de um FIA que invista noutro 
FIA, o mais tardar seis meses após o final 
do exercício orçamental.

Or. en

Justificação

A fim de permitir que um FIA disponha de algum tempo adicional para obter dados acerca de 
um outro FIA, o prazo deve ser prorrogado por mais dois meses.

Alteração 1028
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 19 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA disponibilizam, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, um 
relatório anual para cada exercício. Esse 
relatório é disponibilizado aos investidores 
e às autoridades competentes o mais tardar 
quatro meses após o final do exercício.

1. Os GFIA disponibilizam, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, um 
relatório anual para cada exercício. Esse 
relatório é disponibilizado aos investidores 
e às autoridades competentes o mais tardar 
quatro meses após o final do exercício, ou, 
no caso de um FIA que invista noutro 
FIA, o mais tardar seis meses após o final 
do exercício orçamental.

Or. en
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Justificação

Os fundos de fundos de capitais de investimento preparam os seus relatórios anuais com base 
nas informações financeiras mais recentes provenientes dos fundos de capitais de 
investimento nos quais investem.   Esses fundos subordinados não podem publicar os seus 
relatórios anuais e as suas informações financeiras a tempo de o fundo de fundos respeitar 
um período obrigatório de quatro meses para a preparação do seu relatório anual.  Por este 
motivo, os fundos de fundos precisam de mais tempo para concluírem a preparação dos seus 
relatórios anuais.

Alteração 1029
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 19 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA disponibilizam, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, um 
relatório anual para cada exercício. Esse 
relatório é disponibilizado aos investidores 
e às autoridades competentes o mais tardar 
quatro meses após o final do exercício.

1. Os GFIA disponibilizam, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, um 
relatório anual para cada exercício. Esse 
relatório 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 
seja requerida a terceiros (como uma 
auditoria a quaisquer investimentos 
subjacentes ao FIA), o mais tardar, seis 
meses após o final do exercício 
orçamental.

Or. en

Justificação

As auditorias aos fundos de capitais de investimento pode exigir que as auditorias às 
empresas detentoras das carteiras sejam concluídas em primeiro lugar, pelo que qualquer 
período obrigatório estatuído nos termos da presente Directiva tem de dar tempo à conclusão 
dessa tarefa, atendendo ao lapso de tempo que as empresas detentoras das carteiras têm para 
apresentar as suas próprias contas.  Eis, pois, a razão por que um período obrigatório de 
quatro meses para os FIA não se afigura adequado.
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Alteração 1030
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 19 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA disponibilizam, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, um 
relatório anual para cada exercício. Esse 
relatório é disponibilizado aos investidores 
e às autoridades competentes o mais tardar 
quatro meses após o final do exercício.

1. Os GFIA disponibilizam, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, um 
relatório anual para cada exercício. O 
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 seja requerida a terceiros 
(como uma auditoria a quaisquer 
investimentos subjacentes ao FIA), o mais 
tardar, seis meses após o final do 
exercício orçamental.

Or. en

Justificação

As auditorias aos fundos de capitais de investimento pode exigir que as auditorias às 
empresas detentoras das carteiras sejam concluídas em primeiro lugar, pelo que qualquer 
período obrigatório estatuído nos termos da presente Directiva tem de dar tempo à conclusão 
dessa tarefa, atendendo ao lapso de tempo que as empresas detentoras das carteiras têm para 
apresentar as suas próprias contas.  Eis, pois, a razão por que um período obrigatório de 
quatro meses para os FIA não se afigura adequado. Para além disso, as medidas de execução 
de nível 2 deverão ser proporcionadas e não penalizar indevidamente as entidades, no caso 
de não haver nenhum benefício claro associado aos custos da conformidade.

Alteração 1031
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta de directiva
Artigo 19 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA disponibilizam, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, um 
relatório anual para cada exercício. Esse 
relatório é disponibilizado aos investidores 
e às autoridades competentes o mais tardar 

Os GFIA disponibilizam, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, um 
relatório anual para cada exercício. O 
relatório anual é disponibilizado aos 
investidores e às autoridades competentes o 
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quatro meses após o final do exercício. mais tardar quatro meses após o final do 
exercício, ou, em circunstâncias em que a 
informação seja requerida a terceiros 
(como uma auditoria a quaisquer 
investimentos subjacentes ao FIA), o mais 
tardar, seis meses após o final do 
exercício orçamental.

Or. en

Justificação

As auditorias aos fundos de capitais de investimento pode exigir que as auditorias às 
empresas detentoras das carteiras sejam concluídas em primeiro lugar, pelo que qualquer 
período obrigatório estatuído nos termos da presente Directiva tem de dar tempo à conclusão 
dessa tarefa, atendendo ao lapso de tempo que as empresas detentoras das carteiras têm para 
apresentar as suas próprias contas.  Eis, pois, a razão por que um período obrigatório de 
quatro meses para os FIA não se afigura adequado.

Alteração 1032
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 19 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA disponibilizam, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, um 
relatório anual para cada exercício. Esse 
relatório é disponibilizado aos investidores 
e às autoridades competentes o mais tardar 
quatro meses após o final do exercício.

1. Os GFIA disponibilizam, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, um 
relatório anual para cada exercício. O 
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 seja requerida a terceiros 
(como uma auditoria a quaisquer 
investimentos subjacentes ao FIA), o mais 
tardar, seis meses após o final do 
exercício orçamental.

Or. en

Justificação

As auditorias aos fundos de capitais de investimento pode exigir que as auditorias às 
empresas detentoras das carteiras sejam concluídas em primeiro lugar, pelo que qualquer 
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período obrigatório estatuído nos termos da presente Directiva tem de dar tempo à conclusão 
dessa tarefa, atendendo ao lapso de tempo que as empresas detentoras das carteiras têm para 
apresentar as suas próprias contas.  Eis, pois, a razão por que um período obrigatório de 
quatro meses para os FIA não se afigura adequado. Para além disso, as medidas de execução 
de nível 2 deverão ser proporcionadas e não penalizar indevidamente as entidades, no caso 
de não haver nenhum benefício claro associado aos custos da conformidade. 

Alteração 1033
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 19 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA disponibilizam, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, um 
relatório anual para cada exercício. Esse 
relatório é disponibilizado aos investidores 
e às autoridades competentes o mais tardar 
quatro meses após o final do exercício.

1. Os GFIA, em relação a cada um dos FIA
por si geridos, e os FIA disponibilizam um 
relatório anual para cada exercício. Esse 
relatório é disponibilizado aos investidores 
e às autoridades competentes o mais tardar 
quatro meses após o final do exercício.

Or. en

Justificação

Vide a justificação relativa ao "Título". Aos FIA devem ser igualmente aplicáveis os artigos 
19.º e 30.º da Directiva.

Alteração 1034
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 19 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA disponibilizam, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, um 
relatório anual para cada exercício. Esse 
relatório é disponibilizado aos investidores 
e às autoridades competentes o mais tardar 
quatro meses após o final do exercício.

1. Os GFIA, em relação a cada um dos FIA 
por si geridos, e os FIA disponibilizam um 
relatório anual para cada exercício. Esse 
relatório é disponibilizado aos investidores 
e às autoridades competentes o mais tardar 
quatro meses após o final do exercício.

Or. en
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Justificação

 Aos FIA devem ser igualmente aplicáveis os artigos 19.º e 30.º da Directiva.

Alteração 1035
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) As informações mencionadas no 
Artigo 20.º, na medida em que tenham 
sido alteradas durante o exercício 
abrangido pelo relatório.

Or. en

Alteração 1036
Diogo Feio

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) o montante das remunerações, 
discriminado em remuneração fixa e 
remuneração variável, pagas por um 
GFIA de importância sistémica e, se for 
esse o caso, por um FIA gerido por um 
GFIA com essas características, a 
executivos de topo e a outros 
funcionários, que tenham um impacto 
palpável na exposição ao risco da 
empresa em causa.

Or. en

Justificação

Embora a oportunidade para abordar a problemática das remunerações possa ser 
contestada, se há que prever a revelação de quaisquer dados sobre o tema, as autoridades 
competentes só deverão preocupar-se com as informações sobre os vencimentos do pessoal 
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qualificado ao nível dos GFIA de importância sistémica, para poderem supervisionar a 
aplicação dos princípios do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) e da Comissão.   As 
políticas de remuneração comparável não beneficiariam os investidores no FIA, na medida 
em que não há lugar ao direito de reembolso de quaisquer montantes recuperados.

Alteração 1037
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) o montante das remunerações, 
discriminado em remuneração fixa e 
remuneração variável, pagas por um 
GFIA de importância sistémica e, se for 
esse o caso, por um FIA gerido por um 
GFIA com essas características, a 
executivos de topo e a outros 
funcionários, que tenham um impacto 
palpável na exposição ao risco da 
empresa em causa.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes só precisam de se preocupar com as informações relativas aos 
vencimentos do pessoal qualificado ao nível dos GFIA de importância sistémica, para 
poderem supervisionar a aplicação dos princípios do Conselho de Estabilidade Financeira 
(FSB).   É desnecessário, desproporcionado e abusivo que todos os GFIA tenham de 
comunicar esta informação às autoridades competentes.

Alteração 1038
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) o montante das remunerações, 
discriminado em remuneração fixa e 
remuneração variável, pagas por um 
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GFIA de importância sistémica e, se for 
esse o caso, por um FIA gerido por um 
GFIA com essas características, a 
executivos de topo e a outros 
funcionários, que tenham um impacto 
palpável na exposição ao risco da 
empresa em causa.

Or. en

Alteração 1039
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 19 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A informação contabilística apresentada 
no relatório anual é objecto de revisão por 
uma ou mais pessoas com poderes legais 
para proceder à revisão de contas em 
conformidade com a Directiva 2006/43/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de
17 de Maio de 2006, relativa à revisão 
legal das contas anuais e consolidadas, que 
altera as Directivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE do Conselho e que revoga a 
Directiva 84/253/CEE do Conselho. O 
relatório elaborado por estas pessoas e, se 
for caso disso, as suas reservas, são 
reproduzidos integralmente em cada 
relatório anual.

3. A informação contabilística apresentada 
no relatório anual é elaborada segundo as 
normas ou os princípios contabilísticos 
impostos pelo regulamento ou pelos 
documentos constitutivos do FIA em 
causa e é objecto de revisão por uma ou 
mais pessoas com poderes legais para 
proceder à revisão de contas em 
conformidade com a Directiva 2006/43/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de Maio de 2006, relativa à revisão 
legal das contas anuais e consolidadas, que 
altera as Directivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE do Conselho e que revoga a 
Directiva 84/253/CEE do Conselho. O 
relatório elaborado por estas pessoas e, se 
for caso disso, as suas reservas, são 
reproduzidos integralmente em cada 
relatório anual.

Or. en

Justificação

As auditorias aos fundos de capitais de investimento pode exigir que as auditorias às 
empresas detentoras das carteiras sejam concluídas em primeiro lugar, pelo que qualquer 
período obrigatório estatuído nos termos da presente Directiva tem de dar tempo à conclusão 
dessa tarefa, atendendo ao lapso de tempo que as empresas detentoras das carteiras têm para 
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apresentar as suas próprias contas.  Eis, pois, a razão por que um período obrigatório de 
quatro meses para os FIA não se afigura adequado. Para além disso, as medidas de execução 
de nível 2 deverão ser proporcionadas e não penalizar indevidamente as entidades, no caso 
de não haver nenhum benefício claro associado aos custos da conformidade. 

Alteração 1040
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 19 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A informação contabilística apresentada 
no relatório anual é objecto de revisão por 
uma ou mais pessoas com poderes legais 
para proceder à revisão de contas em 
conformidade com a Directiva 2006/43/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de Maio de 2006, relativa à revisão 
legal das contas anuais e consolidadas, que 
altera as Directivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE do Conselho e que revoga a 
Directiva 84/253/CEE do Conselho. O 
relatório elaborado por estas pessoas e, se 
for caso disso, as suas reservas, são 
reproduzidos integralmente em cada 
relatório anual.

3. A informação contabilística apresentada 
no relatório anual é elaborada segundo as 
normas ou os princípios contabilísticos 
impostos pelo regulamento ou pelos 
documentos constitutivos do FIA em 
causa e é objecto de revisão por uma ou 
mais pessoas com poderes legais para 
proceder à revisão de contas em 
conformidade com a Directiva 2006/43/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de Maio de 2006, relativa à revisão 
legal das contas anuais e consolidadas, que 
altera as Directivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE do Conselho e que revoga a 
Directiva 84/253/CEE do Conselho. O 
relatório elaborado por estas pessoas e, se 
for caso disso, as suas reservas, são 
reproduzidos integralmente em cada 
relatório anual.

Or. en

Alteração 1041
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 19 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A informação contabilística apresentada 
no relatório anual é objecto de revisão por 

3. A informação contabilística apresentada 
no relatório anual é elaborada segundo as 
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uma ou mais pessoas com poderes legais 
para proceder à revisão de contas em 
conformidade com a Directiva 2006/43/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de Maio de 2006, relativa à revisão 
legal das contas anuais e consolidadas, que 
altera as Directivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE do Conselho e que revoga a 
Directiva 84/253/CEE do Conselho. O 
relatório elaborado por estas pessoas e, se 
for caso disso, as suas reservas, são 
reproduzidos integralmente em cada 
relatório anual.

normas ou os princípios contabilísticos 
impostos pelo regulamento ou pelos 
documentos constitutivos do FIA em 
causa e é objecto de revisão por uma ou 
mais pessoas com poderes legais para 
proceder à revisão de contas em 
conformidade com a Directiva 2006/43/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de Maio de 2006, relativa à revisão 
legal das contas anuais e consolidadas, que 
altera as Directivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE do Conselho e que revoga a 
Directiva 84/253/CEE do Conselho. O 
relatório elaborado por estas pessoas e, se 
for caso disso, as suas reservas, são 
reproduzidos integralmente em cada 
relatório anual.

Or. en

Alteração 1042
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 19 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A informação contabilística apresentada 
no relatório anual é objecto de revisão por 
uma ou mais pessoas com poderes legais 
para proceder à revisão de contas em 
conformidade com a Directiva 2006/43/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de Maio de 2006, relativa à revisão 
legal das contas anuais e consolidadas, que 
altera as Directivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE do Conselho e que revoga a 
Directiva 84/253/CEE do Conselho. O 
relatório elaborado por estas pessoas e, se 
for caso disso, as suas reservas, são 
reproduzidos integralmente em cada 
relatório anual.

3. A informação contabilística apresentada 
no relatório anual é elaborada segundo as 
normas ou os princípios contabilísticos 
impostos pelo regulamento ou pelos 
documentos constitutivos do FIA em 
causa e é objecto de revisão por uma ou 
mais pessoas com poderes legais para 
proceder à revisão de contas em 
conformidade com a Directiva 2006/43/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de Maio de 2006, relativa à revisão 
legal das contas anuais e consolidadas, que 
altera as Directivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE do Conselho e que revoga a 
Directiva 84/253/CEE do Conselho. O 
relatório elaborado por estas pessoas e, se 
for caso disso, as suas reservas, são 
reproduzidos integralmente em cada 
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relatório anual.

Or. en

Justificação

Esta formulação define de forma mais precisa os requisitos de uma auditoria.

Alteração 1043
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar o teor e formato 
do relatório anual.  Essas medidas serão 
adaptadas em função do tipo de GFIA a 
que sejam aplicadas.

4. A Comissão adopta actos delegados para 
especificar o teor e formato do relatório 
anual.  Esses actos serão adaptados em 
função do tipo de GFIA a que sejam 
aplicados.

Or. en

Justificação

Aos FIA devem ser igualmente aplicáveis os artigos 19.º e 30.º da Directiva.

Alteração 1044
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar o teor e formato 
do relatório anual.  Essas medidas serão 
adaptadas em função do tipo de GFIA a 
que sejam aplicadas.

4. A Comissão adopta actos delegados para 
especificar o teor e formato do relatório 
anual.  Esses actos serão adaptados em 
função do tipo de GFIA a que sejam 
aplicados.

Or. en
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Justificação

 Aos FIA devem ser igualmente aplicáveis os artigos 19.º e 30.º da Directiva.

Alteração 1045
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar o teor e formato 
do relatório anual.  Essas medidas serão 
adaptadas em função do tipo de GFIA a 
que sejam aplicadas.

4. A Comissão adopta actos delegados para 
especificar o teor e formato do relatório 
anual.  Esses actos serão adequados, 
proporcionados e adaptados em função do 
tipo de GFIA a que se aplicam e ao tipo de 
FIA a que o relatório se reporta, tendo em 
conta as diferenças em termos de 
dimensão, recursos, complexidade, 
natureza, investimentos, estratégias e 
técnicas de investimento, estruturas e 
investidores existentes entre os diferentes 
tipos de GFIA e os FIA que têm a seu 
cargo.

Or. en

Justificação

A alteração proposta destina-se a melhor ter em conta as especificidades dos diferentes tipos 
de FIA.

Alteração 1046
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar o teor e formato 
do relatório anual.  Essas medidas serão 
adaptadas em função do tipo de GFIA a 

4. A Comissão adopta actos delegados para 
especificar o teor e formato do relatório 
anual.  Esses actos serão adequados, 
proporcionados e adaptados em função do 
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que sejam aplicadas. tipo de GFIA a que se aplicam e ao tipo de 
FIA a que o relatório se reporta, tendo em 
conta as diferenças em termos de 
dimensão, recursos, complexidade, 
natureza, investimentos, estratégias e 
técnicas de investimento, estruturas e 
investidores existentes entre os diferentes 
tipos de GFIA e os FIA que têm a seu 
cargo.

Or. en

Justificação

As medidas de execução de nível 2 deverão ser proporcionadas e não penalizar 
indevidamente as entidades, no caso de não haver nenhum benefício claro associado aos 
custos de conformidade.

Alteração 1047
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar o teor e formato 
do relatório anual.  Essas medidas serão 
adaptadas em função do tipo de GFIA a 
que sejam aplicadas.

4. A Comissão adopta actos delegados para 
especificar o teor e formato do relatório 
anual.  Esses actos serão adequados, 
proporcionados e adaptados em função do 
tipo de GFIA a que se aplicam e ao tipo de 
FIA a que o relatório se reporta, tendo em 
conta as diferenças em termos de 
dimensão, recursos, complexidade, 
natureza, investimentos, estratégias e 
técnicas de investimento, estruturas e 
investidores existentes entre os diferentes 
tipos de GFIA e os FIA que têm a seu 
cargo.

Or. en

Justificação

As auditorias aos fundos de capitais de investimento pode exigir que as auditorias às 
empresas detentoras das carteiras sejam concluídas em primeiro lugar, pelo que qualquer 
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período obrigatório estatuído nos termos da presente Directiva tem de dar tempo à conclusão 
dessa tarefa, atendendo ao lapso de tempo que as empresas detentoras das carteiras têm para 
apresentar as suas próprias contas.  Eis, pois, a razão por que um período obrigatório de 
quatro meses para os FIA não se afigura adequado. Para além disso, as medidas de execução 
de nível 2 deverão ser proporcionadas e não penalizar indevidamente as entidades, no caso 
de não haver nenhum benefício claro associado aos custos da conformidade. 

Alteração 1048
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar o teor e formato 
do relatório anual.  Essas medidas serão 
adaptadas em função do tipo de GFIA a 
que sejam aplicadas.

4. A Comissão adopta actos delegados para 
especificar o teor e formato do relatório 
anual.  Esses actos serão adequados, 
proporcionados e adaptados em função do 
tipo de GFIA a que se aplicam e ao tipo de 
FIA a que o relatório se reporta, tendo em 
conta as diferenças em termos de 
dimensão, recursos, complexidade, 
natureza, investimentos, estratégias e 
técnicas de investimento, estruturas e 
investidores existentes entre os diferentes 
tipos de GFIA e os FIA que têm a seu 
cargo.

Or. en

Alteração 1049
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar o teor e formato 
do relatório anual. Essas medidas serão 
adaptadas em função do tipo de GFIA a 
que sejam aplicadas.

4. A Comissão pode adoptar actos 
delegados nos termos dos artigos 49-A, 
49-B e 49-C para especificar o teor e 
formato do relatório anual. Essas medidas 
serão adaptadas em função do tipo de 
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GFIA a que sejam aplicadas.

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

Se o presente artigo for aprovado, esta será a formulação adequada no âmbito dos novos 
procedimentos de “comitologia”.

Alteração 1050
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 20 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA asseguram-se de que os
investidores nos FIA recebam a seguinte 
informação, antes de efectuarem o 
investimento, sendo igualmente 
informados de qualquer alteração da
mesma:

1. Os GFIA colocam à disposição dos
investidores não profissionais nos FIA a 
seguinte informação, antes de efectuarem o 
investimento, comunicando igualmente 
qualquer alteração à mesma:

Or. en

Justificação

Considera-se os investidores como profissionais em conformidade com o Anexo II da 
Directiva relativa aos mercados de instrumentos financeiros (DMIF).  Além disso, têm 
perspectivas claras sobre a informação de que necessitam para os seus investimentos. Não é 
de todo necessário estabelecer também em relação aos investidores profissionais requisitos 
de informação adaptados às necessidades dos investidores não profissionais. Em termos de 
distribuição pública, os GFIA apenas devem ter a obrigação de “disponibilizar” as 
informações pertinentes.
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Alteração 1051
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 20 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA asseguram-se de que os 
investidores nos FIA recebam a seguinte 
informação, antes de efectuarem o 
investimento, sendo igualmente
informados de qualquer alteração da 
mesma:

1. Os GFIA asseguram-se de que a 
seguinte informação seja disponibilizada 
aos investidores nos FIA, antes de 
efectuarem o investimento, comunicando
igualmente qualquer alteração à mesma:

Or. en

Justificação

Alinhamento com as Directivas OICVM e DMIF. 

Alteração 1052
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 20 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA asseguram-se de que os 
investidores nos FIA recebam a seguinte 
informação, antes de efectuarem o 
investimento, sendo igualmente 
informados de qualquer alteração da
mesma:

1. Os FIA e os GFIA asseguram-se de que 
os investidores recebam a seguinte 
informação, antes de efectuarem o 
investimento, comunicando igualmente 
qualquer alteração à mesma:

Or. en

Justificação

É indispensável divulgar a política de remuneração dos FIA para melhorar a transparência. 
Ver também o artigo 10º-A (novo) na sua versão modificada.
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Alteração 1053
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 20 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA asseguram-se de que os 
investidores nos FIA recebam a seguinte 
informação, antes de efectuarem o 
investimento, sendo igualmente 
informados de qualquer alteração da
mesma:

1. Os FIA e os GFIA asseguram-se de que 
os investidores recebam a seguinte 
informação, antes de efectuarem o 
investimento, comunicando igualmente 
qualquer alteração à mesma:

Or. en

Justificação

É indispensável divulgar a política de remuneração dos FIA para melhorar a transparência. 
Ver também o artigo 10º-A (novo) na sua versão modificada.

Alteração 1054
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 20 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA asseguram-se de que os 
investidores nos FIA recebam a seguinte 
informação, antes de efectuarem o 
investimento, sendo igualmente 
informados de qualquer alteração da
mesma:

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, comunicando igualmente 
qualquer alteração à mesma:

Or. en

Justificação

A alteração proposta destina-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.
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Alteração 1055
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 20 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA asseguram-se de que os 
investidores nos FIA recebam a seguinte 
informação, antes de efectuarem o 
investimento, sendo igualmente 
informados de qualquer alteração da
mesma:

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, comunicando igualmente 
qualquer alteração à mesma:

Or. en

Justificação

A alteração proposta destina-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.

Alteração 1056
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 20 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA asseguram-se de que os 
investidores nos FIA recebam a seguinte 
informação, antes de efectuarem o 
investimento, sendo igualmente 
informados de qualquer alteração da
mesma:

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, comunicando igualmente 
qualquer alteração à mesma:

Or. en
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Alteração 1057
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 20 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA asseguram-se de que os 
investidores nos FIA recebam a seguinte 
informação, antes de efectuarem o 
investimento, sendo igualmente 
informados de qualquer alteração da
mesma:

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, comunicando igualmente  
qualquer alteração à mesma:

Or. en

Justificação

A presente alteração toma em atenção as especificidades dos diferentes tipos de FIA.

Alteração 1058
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva
Artigo 20 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA asseguram-se de que os 
investidores nos FIA recebam a seguinte 
informação, antes de efectuarem o 
investimento, sendo igualmente 
informados de qualquer alteração da
mesma:

Os GFIA asseguram-se de que os 
investidores nos FIA recebam a seguinte 
informação, antes de efectuarem o 
investimento, comunicando igualmente 
qualquer alteração material à mesma:

Or. en

Justificação

A Directiva deve centrar-se nos riscos sistémicos, de que o efeito de alavanca constitui 
apenas um dos seus componentes.  O risco associado ao efeito de alavanca só deve ser 
avaliado em combinação com a estratégia de investimento subjacente, os processos de gestão 
de riscos e o nível de cobertura eficaz contra os riscos assumidos pelo fundo.
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Alteração 1059
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição da estratégia e objectivos 
de investimento do FIA, dos 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;

a) Uma descrição da estratégia e objectivos 
de investimento do FIA, dos 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, o 
nível máximo do efeito de alavanca e os 
riscos que lhes estão associados e ainda 
quaisquer restrições da utilização desse 
mecanismo, bem como o montante total do 
efeito de alavanca, numa base periódica;

Or. en

Justificação

A informação sobre o efeito de alavanca deve ser um tanto mais pormenorizada.

Alteração 1060
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição da estratégia e objectivos 
de investimento do FIA, dos 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 

a) Uma descrição da estratégia e objectivos 
de investimento do FIA, dos activos em 
que o FIA pode investir e das técnicas que 
pode utilizar, com todos os riscos que lhes 
estejam associados, de eventuais 
disposições em matéria de reutilização e 
transferência de activos e, se for caso 
disso, de disposições de custódia,
quaisquer limitações aplicáveis em termos 
de investimentos, as circunstâncias em que 
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quaisquer restrições da utilização desse 
mecanismo;

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;

Or. en

Alteração 1061
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição da estratégia e objectivos 
de investimento do FIA, dos 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;

a) Uma descrição da estratégia e objectivos 
de investimento do FIA, dos activos em 
que o FIA pode investir e das técnicas que 
pode utilizar, com todos os riscos que lhes 
estejam associados e 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, tendo em conta a estratégia 
de investimento subjacente e os processos 
de gestão de riscos do FIA;

Or. en

Justificação

A Directiva deve centrar-se nos riscos sistémicos, de que o efeito de alavanca constitui 
apenas um dos componentes.  O risco associado ao efeito de alavanca só deve ser avaliado 
em combinação com a estratégia de investimento subjacente, os processos de gestão de riscos 
e o nível de cobertura eficaz contra os riscos assumidos pelo fundo.
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Alteração 1062
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição da estratégia e objectivos 
de investimento do FIA, dos 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;

a) Uma descrição da estratégia e objectivos 
de investimento do FIA, do tipo de 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;

Or. en

Justificação

É mais prático descrever o tipo de activos que os activos específicos em que o FIA pode 
investir. Seria demasiado restritivo exigir aos GFIA que enumerassem todos os activos em 
que um FIA possa investir.
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Alteração 1063
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição da estratégia e objectivos 
de investimento do FIA, dos 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;

a) Uma descrição da estratégia e objectivos 
de investimento do FIA, dos tipos de
activos em que o FIA pode investir e das 
técnicas que pode utilizar, com 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 na
utilização desse mecanismo;

Or. en

Justificação

É inviável publicar “todos” os activos em que um FIA pode investir.

Alteração 1064
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição da estratégia e objectivos 
de investimento do FIA, dos 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 

a) Uma descrição da estratégia e objectivos 
de investimento do FIA, de todos os tipos 
de 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;
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mecanismo;

Or. en

Justificação

A alteração proposta destina-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.

Alteração 1065
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição da estratégia e objectivos 
de investimento do FIA, dos 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;

a) Uma descrição da estratégia e 
objectivos de investimento do FIA, de 
todos os tipos de 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;

Or. en

Justificação

A alteração proposta destina-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.



AM\805040PT.doc 53/115 PE439.133v01-00

PT

Alteração 1066
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição da estratégia e objectivos 
de investimento do FIA, dos 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;

a) Uma descrição da estratégia e objectivos 
de investimento do FIA, de todos os tipos 
de 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;

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.

Alteração 1067
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 20 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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;

Suprimido
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Or. en

Justificação

Em sintonia com outras alterações propostas.

Alteração 1068
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A identidade do depositário, do 
avaliador, do revisor de contas e de 
qualquer outra entidade que preste serviços 
ao FIA, com uma descrição das respectivas 
obrigações e dos direitos dos investidores 
no caso de qualquer falha;

d) A identidade do revisor de contas e de 
qualquer outra entidade que preste serviços 
ao FIA, com uma descrição das respectivas 
obrigações e dos direitos dos investidores 
no caso de qualquer falha;

Or. en

Justificação

Em sintonia com outras alterações propostas.

Alteração 1069
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A identidade do depositário, do 
avaliador, do revisor de contas e de 
qualquer outra entidade que preste serviços 
ao FIA, com uma descrição das respectivas 
obrigações e dos direitos dos investidores 
no caso de qualquer falha;

d) A identidade do depositário, do 
avaliador, do revisor de contas, do corretor 
principal, se for caso disso, e de qualquer 
outra entidade que preste serviços ao FIA, 
com uma descrição das respectivas 
obrigações e dos direitos dos investidores
no caso de qualquer falha;

Or. en
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Alteração 1070
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A identidade do depositário, do
avaliador, do revisor de contas e de 
qualquer outra entidade que preste serviços 
ao FIA, com uma descrição das respectivas 
obrigações e dos direitos dos investidores 
no caso de qualquer falha;

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;

Or. en

Justificação

A alteração proposta destina-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.

Alteração 1071
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A identidade do depositário, do
avaliador, do revisor de contas e de 
qualquer outra entidade que preste serviços
ao FIA, com uma descrição das respectivas 
obrigações e dos direitos dos investidores 
no caso de qualquer falha;

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;

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
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diferentes tipos de FIA.

Alteração 1072
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A identidade do depositário, do
avaliador, do revisor de contas e de 
qualquer outra entidade que preste serviços
ao FIA, com uma descrição das respectivas 
obrigações e dos direitos dos investidores 
no caso de qualquer falha;

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;

Or. en

Justificação

A alteração proposta destina-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.

Alteração 1073
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A identidade do depositário, do
avaliador, do revisor de contas e de 
qualquer outra entidade que preste serviços
ao FIA, com uma descrição das respectivas 
obrigações e dos direitos dos investidores 
no caso de qualquer falha;

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;

Or. en
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Justificação

A presente alteração toma em atenção as especificidades dos diferentes tipos de FIA.

Alteração 1074
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma descrição de qualquer função de 
gestão ou de depositário que tenha sido 
delegada e a identidade da parte terceira a 
quem a função foi delegada;

e) Uma descrição de qualquer função 
crítica ou importante de gestão que tenha 
sido delegada e a identidade da parte 
terceira a quem a função foi delegada;

Or. en

Justificação

A presente alteração toma em atenção as especificidades dos diferentes tipos de FIA.

Alteração 1075
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma descrição de qualquer função de 
gestão ou de depositário que tenha sido 
delegada e a identidade da parte terceira a 
quem a função foi delegada;

e) Uma descrição de qualquer função 
crítica ou importante de gestão que tenha 
sido delegada e a identidade da parte 
terceira a quem a função foi delegada;

Or. en

Justificação

A alteração proposta destina-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.
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Alteração 1076
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma descrição de qualquer função de 
gestão ou de depositário que tenha sido 
delegada e a identidade da parte terceira a 
quem a função foi delegada;

e) Uma descrição de qualquer função de 
gestão ou de depositário que tenha sido 
delegada e a identidade da parte terceira a 
quem a função foi delegada, incluindo as 
entidades de subcustódia e os corretores 
principais do FIA; uma descrição das 
suas obrigações e responsabilidades e 
uma descrição dos riscos residuais a que 
os investidores possam estar expostos em 
circunstâncias excepcionais, relacionadas 
com acontecimentos imprevisíveis que 
escapam ao controlo do depositário e do 
GFIA.

Or. en

Alteração 1077
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma descrição de qualquer função de 
gestão ou de depositário que tenha sido 
delegada e a identidade da parte terceira a 
quem a função foi delegada;

e) Uma descrição de qualquer função de 
gestão ou de avaliação ou tarefa de 
depositário que tenha sido delegada e a 
identidade da parte terceira a quem a 
função ou tarefa foi delegada;

Or. en

Justificação

Em sintonia com outras alterações propostas.
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Alteração 1078
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma descrição de qualquer função de 
gestão ou de depositário que tenha sido 
delegada e a identidade da parte terceira a 
quem a função foi delegada;

e) Uma descrição de qualquer função 
crítica ou importante de gestão que tenha 
sido delegada e a identidade da parte 
terceira a quem a função foi delegada;

Or. en

Alteração 1079
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Uma descrição de qualquer função de 
gestão ou de depositário que tenha sido 
delegada e a identidade da parte terceira a 
quem a função foi delegada;

e) Uma descrição de qualquer função 
crítica ou importante de gestão que tenha 
sido delegada e a identidade da parte 
terceira a quem a função foi delegada;

Or. en

Justificação

A alteração proposta destina-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.

Alteração 1080
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Uma descrição da gestão dos riscos de 
liquidez do FIA, incluindo os direitos de 

g) Quando em relação a um FIA possam 
ser invocados direitos de reembolso,uma 
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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;

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;

Or. en

Justificação

A presente alteração toma em atenção as especificidades dos diferentes tipos de FIA.

Alteração 1081
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) 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;

g) Quando em relação a um FIA possam 
ser invocados direitos de reembolso, 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;

Or. en

Justificação

A alteração proposta destina-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.
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Alteração 1082
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) 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;

g) Quando em relação a um FIA possam 
ser invocados direitos de reembolso, 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;

Or. en

Justificação

A alteração proposta destina-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.

Alteração 1083
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) 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;

g) Quando em relação a um FIA possam 
ser invocados direitos de reembolso, 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;

Or. en
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Justificação

A presente alteração destina-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.

Alteração 1084
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Uma descrição de todas as 
remunerações, encargos e despesas directa 
ou indirectamente suportadas pelos 
investidores e a indicação do valor 
máximo que poderão alcançar;

h) Uma descrição de todas as 
remunerações, encargos e despesas directa 
ou indirectamente suportadas pelos 
investidores;

Or. en

Justificação

A alteração proposta destina-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.

Alteração 1085
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Uma descrição de todas as 
remunerações, encargos e despesas directa 
ou indirectamente suportadas pelos 
investidores e a indicação do valor 
máximo que poderão alcançar;

h) Uma descrição de todas as 
remunerações, encargos e despesas directa 
ou indirectamente suportadas pelos 
investidores;

Or. en

Justificação

A presente alteração toma em atenção as especificidades dos diferentes tipos de FIA.
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Alteração 1086
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Uma descrição de todas as 
remunerações, encargos e despesas directa 
ou indirectamente suportadas pelos 
investidores e a indicação do valor máximo 
que poderão alcançar;

h) Uma descrição de todas as 
remunerações, encargos e despesas directa 
ou indirectamente suportadas pelos 
investidores e a indicação do valor máximo 
que poderão alcançar, juntamente com, se 
for caso disso, uma descrição de todas as 
remunerações, encargos e despesas pagas 
nos últimos doze meses;

Or. en

Justificação

A informação fornecida aos investidores tem de ser exaustiva, atendendo aos riscos 
assumidos. Em particular, a informação sobre o historial do FIA, mas também do GFIA, 
constitui um elemento-chave para a decisão de investimento. Essa informação é muitas vezes 
parcial ou enganadora. A informação sobre as comissões efectivamente pagas e sobre a 
origem dos fundos também é necessária para uma decisão ponderada. A informação mensal 
sobre o perfil de risco do FIA também ajudará os investidores a gerir os seus riscos.

Alteração 1087
Proposta de resolução

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Uma descrição de todas as 
remunerações, encargos e despesas directa 
ou indirectamente suportadas pelos 
investidores e a indicação do valor máximo
que poderão alcançar;

h) Uma descrição de todas as 
remunerações, encargos e despesas directa 
ou indirectamente suportadas pelos 
investidores e a indicação do valor ou da 
taxa máxima que poderão alcançar;

Or. en
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Justificação

Dado que os GFIA costumam cobrar comissões de desempenho baseadas na apreciação do 
valor das participações ou unidades de um FIA durante um período determinado, é-lhes 
impossível indicar o”valor” máximo dessas comissões.  Esta alteração é necessária para 
permitir uma divulgação apropriada e conforme com as práticas do mercado.

Alteração 1088
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Uma descrição de todas as 
remunerações, encargos e despesas directa 
ou indirectamente suportadas pelos 
investidores e a indicação do valor máximo
que poderão alcançar;

h) Uma descrição de todas as 
remunerações, encargos e despesas directa 
ou indirectamente suportadas pelos 
investidores e a indicação do valor ou taxa 
máxima que poderão alcançar;

Or. en

Justificação

Muitos GFIA cobram comissões de desempenho ou equivalentes com base na apreciação do 
valor das participações ou unidades de um FIA durante um período determinado. É 
impossível definir o “valor” máximo das comissões, já que para o efeito os FIA deveriam ser 
capazes de antecipar a evolução futura. Por conseguinte, esta alteração é necessária para 
permitir uma divulgação apropriada e conforme com as práticas do mercado.

Alteração 1089
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Sempre que um investidor obtenha um
tratamento preferencial ou o direito a obter 
um tratamento preferencial, a identidade 
desse investidor e uma descrição das 
características desse tratamento 
preferencial;

(i) Uma descrição das características de 
qualquer tratamento preferencial ou do
direito a obter um tratamento preferencial;
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Or. en

Justificação

Por razões de confidencialidade, não é conveniente revelar o nome de um cliente específico 
que obtenha um tratamento preferencial.

Alteração 1090
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Sempre que um investidor obtenha um 
tratamento preferencial ou o direito a obter 
um tratamento preferencial, a identidade 
desse investidor e uma descrição das 
características desse tratamento 
preferencial;

(i) Sempre que um investidor obtenha um 
tratamento preferencial ou o direito a obter 
um tratamento preferencial, uma descrição 
desse tratamento preferencial e 
informações quanto a qualquer eventual 
ligação entre o GFIA e esse investidor;

Or. en

Justificação

A alteração proposta destina-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.

Alteração 1091
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Sempre que um investidor obtenha um 
tratamento preferencial ou o direito a obter 
um tratamento preferencial, a identidade 
desse investidor e uma descrição das 
características desse tratamento 
preferencial;

(i) Sempre que um investidor obtenha um 
tratamento preferencial ou o direito a obter 
um tratamento preferencial, uma descrição 
desse tratamento preferencial e 
informações quanto a qualquer eventual 
ligação entre o GFIA e esse investidor;

Or. en
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Justificação

A presente alteração toma em atenção as especificidades dos diferentes tipos de FIA.

Alteração 1092
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Sempre que um investidor obtenha um 
tratamento preferencial ou o direito a obter 
um tratamento preferencial, a identidade 
desse investidor e uma descrição das 
características desse tratamento 
preferencial;

(i) Sempre que um investidor obtenha um 
tratamento preferencial ou o direito a obter 
um tratamento preferencial, uma descrição 
desse tratamento preferencial e 
informações quanto a qualquer eventual 
ligação entre o GFIA e esse investidor;

Or. en

Justificação

A alteração proposta destina-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.

Alteração 1093
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Sempre que um investidor obtenha um 
tratamento preferencial ou o direito a obter 
um tratamento preferencial, a identidade 
desse investidor e uma descrição das 
características desse tratamento 
preferencial;

(i) Sempre que um investidor obtenha um 
tratamento preferencial ou o direito a obter 
um tratamento preferencial, uma descrição 
das características desse tratamento 
preferencial;

Or. en
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Justificação

Os dados pessoais devem ser objecto de protecção, pelo que é suficiente informar os outros 
investidores sobre qualquer tratamento preferencial e a natureza do mesmo.

Alteração 1094
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Sempre que um investidor obtenha um 
tratamento preferencial ou o direito a obter 
um tratamento preferencial, a identidade 
desse investidor e uma descrição das 
características desse tratamento 
preferencial;

(i) Sempre que um investidor obtenha um 
tratamento preferencial ou o direito a obter 
um tratamento preferencial, uma descrição 
das características desse tratamento 
preferencial;

Or. en

Justificação

É provável que a obrigação de revelar a identidade dos investidores contrarie os princípios 
subjacentes à Directiva comunitária relativa à protecção dos dados e o artigo 8º da 
Convenção Europeu para a Protecção dos Direitos do Homem, já que pode ser interpretada 
como um requisito excessivamente intrusivo. Poderia acautelar-se a necessária protecção dos 
investidores sem identificar os indivíduos em causa.

Alteração 1095
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) O relatório anual mais recente. j) O último relatório anual, se houver um 
tal relatório relativo aos FIA;

Or. en
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Justificação

A presente alteração toma em atenção as especificidades dos diferentes tipos de FIA.

Alteração 1096
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) O relatório anual mais recente. j) O último relatório anual, se houver um 
tal relatório relativo aos FIA;

Or. en

Justificação

Ao ser criado um novo fundo, o mesmo não será objecto de um relatório anual.

Alteração 1097
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) O relatório anual mais recente. j) O último relatório anual, se houver um 
tal relatório relativo aos FIA;

Or. en

Justificação

A alteração proposta destina-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.
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Alteração 1098
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) O relatório anual mais recente. j) o último relatório anual, se houver um 
tal relatório relativo aos FIA;

Or. en

Justificação

A alteração proposta destina-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.

Alteração 1099
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) A política de remuneração do GFIA;

Or. en

Justificação

É indispensável divulgar a política de remuneração dos FIA para melhorar a transparência. 
Ver também o artigo 10º-A (novo) na sua versão modificada.

Alteração 1100
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) A política de remuneração do GFIA;
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Or. en

Justificação

É indispensável divulgar a política de remuneração dos FIA para melhorar a transparência. 
Ver também o artigo 10º-A (novo) na sua versão modificada.

Alteração 1101
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-B) Uma descrição do desempenho do 
FIA no passado, desde a sua criação até à 
avaliação mais recente;

Or. en

Justificação

A informação fornecida aos investidores tem de ser exaustiva, atendendo aos riscos 
assumidos. Em particular, a informação sobre o historial do FIA, mas também do GFIA, 
constitui um elemento-chave para a decisão de investimento. Essa informação é muitas vezes 
parcial ou enganadora. A informação sobre as comissões efectivamente pagas e sobre a 
origem dos fundos também é necessária para uma decisão ponderada. A informação mensal 
sobre o perfil de risco do FIA também ajudará os investidores a gerir os seus riscos.

Alteração 1102
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea j-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-C) Informação sobre a correlação entre 
a abordagem de investimento aplicada e 
as estratégias de investimento tradicionais 
(como acções ou obrigações).

Or. en
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Justificação

O investidor deve ser informado de forma óptima sobre as oportunidades e os riscos, 
incluindo a correlação da estratégia comparada com outras formas de investimento.

Alteração 1103
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea j-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-D) Qualquer modificação do regime de 
responsabilidade previsto no n.°5 do art. 
17.° em consequência das disposições 
contratuais entre o GFIA e o depositário.

Or. en

Alteração 1104
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea j-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A informação fornecida aos investidores tem de ser exaustiva, atendendo aos riscos 
assumidos. Em particular, a informação sobre o historial do FIA, mas também do GFIA, 
constitui um elemento-chave para a decisão de investimento. Essa informação é muitas vezes 
parcial ou enganadora. A informação sobre as comissões efectivamente pagas e sobre a 
origem dos fundos também é necessária para uma decisão ponderada. A informação mensal 
sobre o perfil de risco do FIA também ajudará os investidores a gerir os seus riscos.
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Alteração 1105
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea j-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-F) Informação sobre o historial do FIA 
gerido pelo GFIA, incluindo dados sobre 
o desempenho de FIA activos e já 
desactivados, e, sempre que o GFIA seja 
uma pessoa colectiva, sobre os 
representantes legais, os directores e os 
principais assalariados do GFIA.

Or. en

Justificação

A informação fornecida aos investidores tem de ser exaustiva, atendendo aos riscos 
assumidos. Em particular, a informação sobre o historial do FIA, mas também do GFIA, 
constitui um elemento-chave para a decisão de investimento. Essa informação é muitas vezes 
parcial ou enganadora. A informação sobre as comissões efectivamente pagas e sobre a 
origem dos fundos também é necessária para uma decisão ponderada. A informação mensal 
sobre o perfil de risco do FIA também ajudará os investidores a gerir os seus riscos.

Alteração 1106
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea j-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-G) Uma descrição pormenorizada da 
fonte, do vencimento e montante das 
verbas angariadas pelos FIA, incluindo a 
parte contributiva directa ou indirecta do 
GFIA que gere o FIA, bem como dos seus 
representantes, directores e assalariados.

Or. en
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Justificação

A informação fornecida aos investidores tem de ser exaustiva, atendendo aos riscos 
assumidos. Em particular, a informação sobre o historial do FIA, mas também do GFIA, 
constitui um elemento-chave para a decisão de investimento. Essa informação é muitas vezes 
parcial ou enganadora. A informação sobre as comissões efectivamente pagas e sobre a 
origem dos fundos também é necessária para uma decisão ponderada. A informação mensal 
sobre o perfil de risco do FIA também ajudará os investidores a gerir os seus riscos.

Alteração 1107
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 20 – nº 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA divulgam periodicamente aos 
investidores, em relação a cada um dos 
FIA por si geridos:

2. Os GFIA divulgam periodicamente aos 
investidores, em relação a cada um dos 
FIA por si geridos, e em relação ao qual 
possam ser invocados direitos de 
reembolso:

Or. en

Justificação

A alteração proposta destina-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.

Alteração 1108
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 20 – nº 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA divulgam periodicamente aos 
investidores, em relação a cada um dos 
FIA por si geridos:

2. Os GFIA divulgam periodicamente aos 
investidores, em relação a cada um dos 
FIA por si geridos, e em relação ao qual 
possam ser invocados direitos de 
reembolso:

Or. en
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Justificação

A presente alteração toma em atenção as especificidades dos diferentes tipos de FIA.

Alteração 1109
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 20 – nº 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA divulgam periodicamente aos 
investidores, em relação a cada um dos 
FIA por si geridos:

2. Os GFIA divulgam periodicamente aos 
investidores, em relação a cada um dos 
FIA por si geridos, e em relação ao qual 
possam ser invocados direitos de 
reembolso:

Or. en

Justificação

Caso não possam ser invocados direitos de reembolso, não devem ser necessários requisitos 
especiais de divulgação relativos aos activos ilíquidos nem à liquidez.

Alteração 1110
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 20 – nº 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA divulgam periodicamente aos 
investidores, em relação a cada um dos 
FIA por si geridos:

2. Os GFIA divulgam periodicamente aos 
investidores, em relação a cada um dos 
FIA por si geridos, o que permite 
reembolso por opção dos investidores:

Or. en

Justificação

Os fundos de fundos de capitais de investimento (e os fundos de capitais de investimento) 
investem em activos ilíquidos e não outorgam direitos de reembolso aos investidores.   Caso 
os investidores não tenham o direito de pedir o reembolso, não deveria ser necessário 
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comunicar periodicamente as informações relativas aos activos ilíquidos nem à liquidez.

Alteração 1111
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 20 – nº 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA divulgam periodicamente aos 
investidores, em relação a cada um dos 
FIA por si geridos:

2. Os GFIA divulgam periodicamente aos 
investidores não profissionais, em relação 
a cada um dos FIA por si geridos:

Or. en

Justificação

Considera-se os investidores como profissionais em conformidade com o Anexo II da 
Directiva relativa aos mercados de instrumentos financeiros (DMIF).  Além disso, têm 
perspectivas claras sobre a informação de que necessitam para os seus investimentos. Não é 
de todo necessário estabelecer também em relação aos investidores profissionais requisitos 
de informação adaptados às necessidades dos investidores particulares. Em termos de 
distribuição pública, os GFIA apenas devem ter a obrigação de “disponibilizar” as 
informações pertinentes.

Alteração 1112
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 20 – nº 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA divulgam periodicamente aos 
investidores, em relação a cada um dos 
FIA por si geridos:

2. Os FIA e os GFIA divulgam 
periodicamente aos investidores, 
beneficiários, seus representantes e 
analistas afectados, em relação a cada um 
dos FIA por si geridos:

Or. en

Justificação

Impende sobre os fundos de pensões uma responsabilidade especial no capítulo das pensões 
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de velhice. Os requisitos especiais de divulgação de informações pelos FIA são, pois, um 
ponto essencial no caso dos fundos de pensões autorizados a investir em FIA. Deverão ser 
fornecidas aos investidores primários, ou seja, os beneficiários de seguros de velhice, todas 
as informações pertinentes para controlar o seu fiduciário, isto é, fundo de pensões.

Alteração 1113
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 20 – nº 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA divulgam periodicamente aos 
investidores, em relação a cada um dos 
FIA por si geridos:

2. Os FIA e os GFIA divulgam 
periodicamente aos investidores, 
beneficiários, seus representantes e 
analistas afectados, em relação a cada um 
dos FIA por si geridos:

Or. en

Justificação

Impende sobre os fundos de pensões uma responsabilidade especial no capítulo das pensões 
de velhice. Os requisitos especiais de divulgação de informações pelos FIA são, pois, um 
ponto essencial no caso dos fundos de pensões autorizados a investir em FIA. Deverão ser 
fornecidas aos investidores primários, ou seja, os beneficiários de seguros de velhice, todas 
as informações pertinentes para controlar o seu fiduciário, isto é, fundo de pensões.

Alteração 1114
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva
Artigo 20 – nº 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA divulgam periodicamente aos 
investidores, em relação a cada um dos 
FIA por si geridos:

2. Os GFIA divulgam aos investidores, em 
relação a cada um dos FIA por si geridos:

Or. en
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Alteração 1115
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva
Artigo 20.º – n.º 2 – alíneas a) e b)

Texto da Comissão Alteração

a) A percentagem dos activos do FIA que 
estão sujeitos a mecanismos especiais 
decorrentes da sua natureza ilíquida;

a) Periodicamente, 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;

b) Periodicamente, quaisquer novos 
mecanismos de gestão da liquidez do FIA;

Or. en

Alteração 1116
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva
Artigo 20 - n.º 2 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O perfil de risco concreto do FIA e os 
sistemas de gestão dos riscos empregados 
pelo GFIA.

c) Periodicamente, mas com uma 
periodicidade no mínimo mensal, a menos 
que a informação não tenha sofrido 
alterações desde a última comunicação, o 
perfil de risco concreto do FIA, incluindo 
o nível do efeito de alavanca que é usado,
e os sistemas de gestão dos riscos 
empregados pelo GFIA.

Or. en

Alteração 1117
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Alterações substanciais em termos 
das disposições de custódia; 
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Or. en

Alteração 1118
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) A percentagem dos activos do FIA 
que estão sujeitos a reutilização ou 
transferência, se for caso disso;

Or. en

Alteração 1119
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso dos FIA elegíveis pelos fundos de 
pensões, os GFIA divulgam os riscos 
específicos desta classe de activos.
A Comissão define os requisitos 
adicionais de divulgação de informações 
aplicáveis a este respeito.

Or. en

Justificação

Impende sobre os fundos de pensões uma responsabilidade especial no capítulo das pensões 
de velhice. Os requisitos especiais de divulgação de informações pelos FIA são, pois, um 
ponto essencial no caso dos fundos de pensões autorizados a investir em FIA. Deverão ser 
fornecidas aos investidores primários, ou seja, os beneficiários de seguros de velhice, todas 
as informações pertinentes para controlar o seu fiduciário, isto é, fundo de pensões.
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Alteração 1120
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso dos FIA elegíveis pelos fundos de 
pensões, os GFIA divulgam os riscos 
específicos desta classe de activos.
A Comissão define os requisitos 
adicionais de divulgação de informações 
aplicáveis a este respeito.

Or. en

Justificação

Impende sobre os fundos de pensões uma responsabilidade especial no capítulo das pensões 
de velhice. Os requisitos especiais de divulgação de informações pelos FIA são, pois, um 
ponto essencial no caso dos fundos de pensões autorizados a investir em FIA. Deverão ser 
fornecidas aos investidores primários, ou seja, os beneficiários de seguros de velhice, todas 
as informações pertinentes para controlar o seu fiduciário, isto é, fundo de pensões.

Alteração 1121
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para esclarecer as obrigações de 
divulgação de informações a que o GFIA 
está sujeito e a frequência das divulgações 
a que se refere o n.º 2. Essas medidas são
adaptadas em função do tipo de GFIA a 
que sejam aplicadas.

3. A Comissão pode estabelecer, através 
de actos delegados nos termos dos artigos 
49.º-A, 49.º- B e 49.º-C, medidas para 
esclarecer as obrigações de divulgação de 
informações a que o GFIA está sujeito e a 
frequência das divulgações a que se refere 
o n.º 2. Esses actos são adaptados em 
função do tipo de GFIA a que sejam
aplicados.

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

Or. en

Justificação

Caso o presente artigo seja aprovado, será esta a formulação adequada no âmbito dos novos 
procedimentos de "comitologia".

Alteração 1122
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para esclarecer as obrigações de 
divulgação de informações a que o GFIA
está sujeito e a frequência das divulgações 
a que se refere o n.º 2. Essas medidas são
adaptadas em função do tipo de GFIA a 
que sejam aplicadas.

3. A Comissão adopta actos delegados para 
esclarecer as obrigações de divulgação de 
informações a que o FIA e o GFIA estão 
sujeitos e a frequência das divulgações a 
que se refere o n.º 2. Esses actos são
adaptados em função do tipo de FIA e de
GFIA a que sejam aplicados.

Or. en

Justificação

Ver a justificação sob "Título".  Aos FIA devem ser igualmente aplicáveis os artigos 19.º e
30.º da directiva.

Alteração 1123
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para esclarecer as obrigações de 
divulgação de informações a que o GFIA 
está sujeito e a frequência das divulgações 

3. A Comissão adopta actos delegados para 
esclarecer as obrigações de divulgação de 
informações a que o FIA e o GFIA estão 
sujeitos e a frequência das divulgações a 
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a que se refere o n.º 2. Essas medidas são 
adaptadas em função do tipo de GFIA a 
que sejam aplicadas.

que se refere o n.º 2. Esses actos são
adaptados em função do tipo de FIA e de
GFIA a que sejam aplicados.

Or. en

Justificação

Ver a justificação sob "Título". Aos FIA devem ser igualmente aplicáveis os artigos 19.º e 
30.º da directiva.

Alteração 1124
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para esclarecer as obrigações de 
divulgação de informações a que o GFIA 
está sujeito e a frequência das divulgações 
a que se refere o n.º 2. Essas medidas são 
adaptadas em função do tipo de GFIA a 
que sejam aplicadas.

3. A Comissão adopta actos delegados para 
esclarecer as obrigações de divulgação de 
informações a que o GFIA está sujeito e a 
frequência das divulgações a que se refere 
o n.º 2. Esses actos são adaptados em 
função do tipo de GFIA a que sejam
aplicados e são proporcionais, tomando 
em consideração, nomeadamente, as 
diferentes dimensão, recursos, 
complexidade, natureza, investimentos, 
estratégias e técnicas de investimento, 
estruturas e investidores dos diferentes 
tipos de GFIA.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.
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Alteração 1125
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para esclarecer as obrigações de 
divulgação de informações a que o GFIA 
está sujeito e a frequência das divulgações 
a que se refere o n.º 2. Essas medidas são 
adaptadas em função do tipo de GFIA a 
que sejam aplicadas.

3. A Comissão adopta actos delegados para 
esclarecer as obrigações de divulgação de 
informações a que o GFIA está sujeito e a 
frequência das divulgações a que se refere 
o n.º 2. Esses actos são adaptados em 
função do tipo de GFIA a que sejam
aplicados e são proporcionais, tomando 
em consideração, nomeadamente, as 
diferentes dimensão, recursos, 
complexidade, natureza, investimentos, 
estratégias e técnicas de investimento, 
estruturas e investidores dos diferentes 
tipos de GFIA.

Or. en

Justificação

As alterações propostas destinam-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.

Alteração 1126
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para esclarecer as obrigações de 
divulgação de informações a que o GFIA 
está sujeito e a frequência das divulgações 
a que se refere o n.º 2. Essas medidas são 
adaptadas em função do tipo de GFIA a 
que sejam aplicadas.

3. A Comissão adopta actos delegados para 
esclarecer as obrigações de divulgação de 
informações a que o GFIA está sujeito e a 
frequência das divulgações a que se refere 
o n.º 2. Esses actos são adaptados em 
função do tipo de GFIA a que sejam
aplicados e são proporcionais, tomando 
em consideração, nomeadamente, as 
diferentes dimensão, recursos, 
complexidade, natureza, investimentos, 
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estratégias e técnicas de investimento, 
estruturas e investidores dos diferentes 
tipos de GFIA.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem em atenção as especificidades dos diferentes tipos de FIA.

Alteração 1127
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para esclarecer as obrigações de 
divulgação de informações a que o GFIA
está sujeito e a frequência das divulgações 
a que se refere o n.º 2. Essas medidas são 
adaptadas em função do tipo de GFIA a 
que sejam aplicadas.

3. A Comissão adopta actos delegados para 
esclarecer as obrigações de divulgação de 
informações a que o GFIA está sujeito e a 
frequência das divulgações a que se refere 
o n.º 2. Esses actos são adaptados em 
função do tipo de GFIA a que sejam
aplicados e são proporcionais, tomando 
em consideração, nomeadamente, as 
diferentes dimensão, recursos, 
complexidade, natureza, investimentos, 
estratégias e técnicas de investimento, 
estruturas e investidores dos diferentes 
tipos de GFIA.

Or. en

Justificação

A presente alteração permite ter melhor em consideração na directiva as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.
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Alteração 1128
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para esclarecer as obrigações de 
divulgação de informações a que o GFIA 
está sujeito e a frequência das divulgações 
a que se refere o n.º 2. Essas medidas são 
adaptadas em função do tipo de GFIA a 
que sejam aplicadas.

3. A Comissão adopta actos delegados para 
esclarecer as obrigações de divulgação de 
informações a que o GFIA está sujeito e a 
frequência das divulgações a que se refere 
o n.º 2. Esses actos são adaptados em 
função do tipo de GFIA a que sejam
aplicados e são proporcionais, tomando 
em consideração, nomeadamente, as 
diferentes dimensão, recursos, 
complexidade, natureza, investimentos, 
estratégias e técnicas de investimento, 
estruturas e investidores dos diferentes 
tipos de GFIA.

Or. en

Justificação

As medidas de execução de nível 2 deverão ser proporcionadas e não deverão penalizar 
indevidamente as entidades no caso de não haver nenhum benefício claro associado aos 
custos de conformidade.

Alteração 1129
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 20 – nº 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O presente artigo não se aplica a
sociedades gestoras de participações 
industriais cujas acções são negociadas 
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 
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principal gerar rendimentos para os seus 
investidores por meio de alienação num 
prazo previsto.

Or. en

Justificação

As disposições dos artigos 19.º a 20.º são irrelevantes ou impróprias para este tipo de 
empresas. As sociedades gestoras de participações industriais cotadas já são abrangidas pela 
legislação relativa à transparência e à divulgação de informações adoptada pela UE no 
quadro das Directivas relativas ao prospecto e à transparência, bem como pela 
regulamentação nacional e as regras de cotação nacionais.  Este facto garante que as 
informações adequadas já são fornecidas por estas empresas. No caso de uma sociedade 
cujas acções são negociadas num mercado público, é impraticável fornecer aos investidores 
as informações referidas no artigo 20.º antes de investirem na sociedade.

Alteração 1130

Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA apresentam regularmente às 
autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem relatórios sobre os 
principais mercados e instrumentos que 
negoceiam em nome dos FIA por si 
geridos.

1. Os FIA e os GFIA, em relação a cada 
um dos FIA por si geridos, apresentam 
regularmente às autoridades competentes 
do seu Estado-Membro de origem 
relatórios sobre os principais mercados e 
instrumentos que negoceiam.

Or. en

Justificação

Artigo 21.º, n.º 2, alínea a-A) (nova): em conformidade com o disposto no artigo 20.º, n.º 1, 
alínea a), as autoridades competentes deverão receber as mesmas informações que são 
divulgadas aos investidores. Para as outras disposições, ver a justificação sob "Título". Aos 
FIA devem ser igualmente aplicáveis os artigos 19.º a 30.º da directiva.
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Alteração 1131
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA apresentam regularmente às 
autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem relatórios sobre os 
principais mercados e instrumentos que 
negoceiam em nome dos FIA por si 
geridos.

1. Os FIA e os GFIA, em relação a cada 
um dos FIA por si geridos, apresentam 
regularmente às autoridades competentes 
do seu Estado-Membro de origem 
relatórios sobre os principais mercados e 
instrumentos que negoceiam.

Or. en

Alteração 1132
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 concentrações mais importantes 
de riscos de cada um dos FIA por si 
geridos.

Os FIA e os GFIA, em relação a cada um 
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 
concentrações mais importantes de riscos.

Or. en

Justificação

Artigo 21.º, n.º 2, alínea a-A) (nova): em conformidade com o disposto no artigo 20.º, n.º 1, 
alínea a), as autoridades competentes deverão receber as mesmas informações que são 
divulgadas aos investidores. Para as outras disposições, ver a justificação sob "Título". Aos 
FIA devem ser igualmente aplicáveis os artigos 19.º a 30.º da directiva.
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Alteração 1133
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 concentrações mais importantes 
de riscos de cada um dos FIA por si 
geridos.

Os FIA e os GFIA, em relação a cada um 
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 
concentrações mais importantes de riscos.

Or. en

Alteração 1134
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 concentrações mais importantes 
de riscos de cada um dos FIA por si 
geridos.

Devem fornecer informações 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 
concentrações mais importantes de riscos 
de cada um dos FIA por si geridos.

Or. en
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Alteração 1135
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 concentrações mais importantes 
de riscos de cada um 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 de 
negociação em risco e as resultantes
concentrações mais importantes de riscos 
de cada um dos FIA por si geridos.

Or. en

Justificação

Os fundos de capitais de investimento são uma categoria de GFIA que não se ocupam da 
negociação de valores mobiliários, mas de investimentos a longo prazo, num pequeno 
número de investimentos ilíquidos, que detêm normalmente durante 3 a 7 anos.

Alteração 1136
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 concentrações mais importantes 
de riscos de cada um 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 de 
negociação em risco e as resultantes
concentrações mais importantes de riscos 
de cada um dos FIA por si geridos.

Or. en

Justificação

Os GFIA deverão apresentar à autoridade competente o relatório anual sobre cada um dos 
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fundos por si geridos e, trimestralmente, a lista dos fundos geridos. As outras disposições do 
artigo 21.º apenas têm cabimento (quanto ao n.º 1) no caso dos fundos que negoceiam 
regularmente em mercados públicos e (quanto ao n.º 2) dos fundos com direitos de 
reembolso. Não tem cabimento a sua aplicação no caso dos fundos que apenas investem em 
valores mobiliários não cotados ou em fundos fechados.

Alteração 1137
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 concentrações mais importantes 
de riscos de cada um 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 de 
negociação em risco e as resultantes
concentrações mais importantes de riscos 
de cada um dos FIA por si geridos.

Or. en

Justificação

Os fundos de capitais de investimento são uma categoria de GFIA que não se ocupam da 
negociação de valores mobiliários, mas de investimentos a longo prazo, num pequeno 
número de investimentos ilíquidos, que detêm normalmente durante 3 a 7 anos, pelo que estas 
disposições não deverão ser aplicáveis aos fundos de capitais de investimento. A exigência de 
informações irrelevantes resulta apenas em custos desnecessários para os GFIA e as 
autoridades competentes.

Alteração 1138
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Devem fornecer informações agregadas 
sobre os principais instrumentos em que 
negoceiam, sobre os mercados de que são 

Devem fornecer informações agregadas 
sobre os principais instrumentos em que 
negoceiam, sobre os mercados de que são 
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membros ou onde negoceiam de forma 
activa e sobre as principais posições em 
risco e as concentrações mais importantes 
de riscos de cada um dos FIA por si 
geridos.

membros ou onde negoceiam de forma 
activa e sobre as principais posições de 
negociação em risco e as resultantes
concentrações mais importantes de riscos 
de cada um dos FIA por si geridos.

Or. en

Alteração 1139
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em relação a cada um dos FIA por si 
geridos, os GFIA comunicam regularmente 
às autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem:

2. Em relação a cada um dos FIA por si 
geridos e em relação aos quais não 
existam direitos de reembolso, os GFIA 
comunicam regularmente às autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem:

Or. en

Justificação

As alterações propostas destinam-se a ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.

Alteração 1140
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em relação a cada um dos FIA por si 
geridos, os GFIA comunicam regularmente 
às autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem:

2. Em relação a cada um dos FIA por si 
geridos e em relação aos quais não 
existam direitos de reembolso, os GFIA 
comunicam regularmente às autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem:
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Or. en

Justificação

Os GFIA deverão apresentar à autoridade competente o relatório anual sobre cada um dos 
fundos por si geridos e, trimestralmente, a lista dos fundos geridos. As outras disposições do 
artigo 21.º apenas têm cabimento (quanto ao n.º 1) no caso dos fundos que negoceiam 
regularmente em mercados públicos e (quanto ao n.º 2) dos fundos com direitos de 
reembolso. Não tem cabimento a sua aplicação no caso dos fundos que apenas investem em 
valores mobiliários não cotados ou em fundos fechados.

Alteração 1141
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em relação a cada um dos FIA por si 
geridos, os GFIA comunicam regularmente 
às autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem:

2. Em relação a cada um dos FIA por si 
geridos e em relação aos quais não 
existam direitos de reembolso, os GFIA 
comunicam regularmente às autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem:

Or. en

Justificação

Esta disposição não é relevante, dentro da classe dos FIA, no caso dos fundos de capitais de 
investimento, visto que são veículos ilíquidos para investimentos numa classe de activos 
ilíquidos de uma categoria específica, não sofrendo variações em termos do seu perfil ou das 
suas necessidades de liquidez que exijam a divulgação periódica de informações. A aplicação 
desta disposição aos GFIA do tipo dos fundos de capitais de investimento, que não têm 
direitos de reembolso, resultaria apenas em despesas desnecessárias para os GFIA e as 
autoridades competentes. Para a sua aplicação apenas nos casos relevantes, esta disposição 
deve, pois, ser alterada.
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Alteração 1142
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em relação a cada um dos FIA por si 
geridos, os GFIA comunicam regularmente 
às autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem:

2. Em relação a cada um dos FIA por si 
geridos e em relação aos quais não 
existam direitos de reembolso, os GFIA 
comunicam regularmente às autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem:

Or. en

Alteração 1143
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em relação a cada um dos FIA por si 
geridos, os GFIA comunicam regularmente 
às autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem:

2. Os GFIA apenas devem comunicar as 
informações referidas nas alíneas a), b) e 
c) em relação aos FIA que permitem o 
reembolso por opção dos investidores. Em 
relação a cada um dos FIA por si geridos, 
os GFIA comunicam regularmente às 
autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem:

Or. en

Justificação

No caso de os investidores não terem o direito de pedir o reembolso, não deverá ser 
necessário comunicar periodicamente as informações relativas aos activos ilíquidos nem à 
liquidez.
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Alteração 1144
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em relação a cada um dos FIA por si 
geridos, os GFIA comunicam regularmente 
às autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem:

2. Os FIA e os GFIA, em relação a cada 
um dos FIA por si geridos, comunicam 
regularmente às autoridades competentes 
do seu Estado-Membro de origem:

Or. en

Alteração 1145
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em relação a cada um dos FIA por si 
geridos, os GFIA comunicam regularmente 
às autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem:

2. Os FIA e os GFIA, em relação a cada 
um dos FIA por si geridos, comunicam 
regularmente às autoridades competentes 
do seu Estado-Membro de origem:

Or. en

Justificação

Artigo 21.º, n.º 2, alínea a-A) (nova): em conformidade com o disposto no artigo 20.º, n.º 1, 
alínea a), as autoridades competentes deverão receber as mesmas informações que são 
divulgadas aos investidores. Para as outras disposições, ver a justificação sob "Título". Aos 
FIA devem ser igualmente aplicáveis os artigos 19.º a 30.º da directiva.
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Alteração 1146
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em relação a cada um dos FIA por si 
geridos, os GFIA comunicam 
regularmente às autoridades competentes 
do seu Estado-Membro de origem:

2. Em relação a cada um dos FIA por si 
geridos, os GFIA fornecem, a pedido, às 
autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem:

Or. en

Justificação

It is appropriate to provide supervisors with the power to collect systemically relevant 
information from AIFM to enable the identification and assessment of emerging systemic 
risks. It is not however necessary to require that all AIFM subject to the Directive 
periodically report information to their supervisors. Such a requirement would impose 
disproportionate costs on those AIFM which are not of systemic importance/relevance and 
would require supervisors to collect vast quantities of data and information which could 
overwhelm them and risk shifting their focus away from systemically important/relevant 
AIFM.

Alteração 1147
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em relação a cada um dos FIA por si 
geridos, os GFIA comunicam regularmente 
às autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem:

2. Em relação a cada um dos FIA por si 
geridos, os GFIA comunicam regularmente
à AEVMM e às autoridades competentes 
do seu Estado-Membro de origem:

Or. en

Justificação

A AEVMM deverá ser a entidade de supervisão final dos GFIA e, portanto, deverá ser 
destinatária de todos os relatórios e de todas as informações pertinentes.
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Alteração 1148
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Uma descrição da estratégia e 
objectivos de investimento do FIA, dos 
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;

Or. en

Alteração 1149
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Uma descrição da estratégia e 
objectivos de investimento do FIA, dos 
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;

Or. en
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Justificação

Artigo 21.º, n.º 2, alínea a-A) (nova): em conformidade com o disposto no artigo 20.º, n.º 1, 
alínea a), as autoridades competentes deverão receber as mesmas informações que são 
divulgadas aos investidores. Para as outras disposições, ver a justificação sob "Título". Aos 
FIA devem ser igualmente aplicáveis os artigos 19.º a 30.º da directiva.

Alteração 1150
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 2 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O perfil de risco concreto do FIA e os 
sistemas de gestão dos riscos empregados 
pelo GFIA.

c) O perfil de risco concreto do FIA e os 
sistemas de gestão dos riscos.

Or. en

Alteração 1151
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 2 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O perfil de risco concreto do FIA e os 
sistemas de gestão dos riscos empregados 
pelo GFIA.

c) O perfil de risco concreto do FIA e os 
sistemas de gestão dos riscos.

Or. en

Justificação

Artigo 21.º, n.º 2, alínea a-A) (nova): em conformidade com o disposto no artigo 20.º, n.º 1, 
alínea a), as autoridades competentes deverão receber as mesmas informações que são 
divulgadas aos investidores. Para as outras disposições, ver a justificação sob "Título". Aos 
FIA devem ser igualmente aplicáveis os artigos 19.º a 30.º da directiva.
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Alteração 1152
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 21 - n.º 2 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O perfil de risco concreto do FIA e os 
sistemas de gestão dos riscos empregados 
pelo GFIA.

c) O perfil de risco concreto do FIA, 
incluindo o nível do efeito de alavanca 
que é usado, e os sistemas de gestão dos 
riscos empregados pelo GFIA.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem ter uma imagem completa dos FIA e dos GFIA.

Alteração 1153
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O nível global do efeito de alavanca 
a que recorreu cada um dos FIA por si 
geridos, uma discriminação em termos de 
efeito de alavanca por contracção de 
empréstimos em numerário ou em valores 
mobiliários e de efeitos de alavanca 
obtidos através de posições sobre 
derivados, e em que medida os seus 
activos foram reutilizados ao abrigo de 
acordos relativos ao efeito de alavanca, 
incluindo as cinco maiores fontes dos 
empréstimos em numerário ou em valores 
mobiliários em relação a cada um dos 
FIA por si geridos;

Or. en
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Alteração 1154
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Quando pertinente, o recurso às vendas 
a descoberto durante o período a que 
respeita o relatório.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta matéria deverá ser objecto de uma medida transversal.

Alteração 1155
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) A estrutura das remunerações e os 
montantes pagos ao GFIA;

Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem ter uma imagem completa dos FIA e dos GFIA. A 
estrutura das remunerações é importante como determinante do risco.

Alteração 1156
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 - alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) A lista de investidores;
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Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem ter uma imagem completa dos FIA e dos GFIA. A lista de 
investidores ajuda a determinar o tipo de investidores que estão expostos a risco sistémico. 

Alteração 1157
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-C) Os dados sobre o desempenho do 
FIA, incluindo a valorização dos activos.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem ter uma imagem completa dos FIA e dos GFIA.

Alteração 1158
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em circunstâncias excepcionais e caso 
necessário para garantir a estabilidade e 
integridade do sistema financeiro, ou para 
proteger o crescimento sustentável a 
longo prazo, as autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem e a 
Comissão podem impor requisitos 
adicionais de comunicação de 
informações.

Or. en
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Alteração 1159
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes do Estado-
Membro de origem transmitem ao CERS 
e à AEVMM, sob um formato comum de 
comunicação, as informações agregadas 
referidas na alínea d-A) do primeiro 
parágrafo.

Or. en

Alteração 1160
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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:

3. Os FIA e os GFIA, em relação a cada 
um dos FIA por si geridos, apresentam às 
autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem os seguintes 
documentos:

Or. en

Justificação

Artigo 21.º, n.º 2, alínea a-A) (nova): em conformidade com o disposto no artigo 20.º, n.º 1, 
alínea a), as autoridades competentes deverão receber as mesmas informações que são 
divulgadas aos investidores. Para as outras disposições, ver a justificação sob "Título". Aos 
FIA devem ser igualmente aplicáveis os artigos 19.º a 30.º da directiva.
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Alteração 1161
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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:

3. Os FIA e os GFIA, em relação a cada 
um dos FIA por si geridos, apresentam às 
autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem os seguintes 
documentos:

Or. en

Justificação

Artigo 21.º, n.º 2, alínea a-A) (nova): em conformidade com o disposto no artigo 20.º, n.º 1, 
alínea a), as autoridades competentes deverão receber as mesmas informações que são 
divulgadas aos investidores. Para as outras disposições, ver a justificação sob "Título". Aos 
FIA devem ser igualmente aplicáveis os artigos 19.º a 30.º da directiva.

Alteração 1162
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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:

3. Em relação a cada um dos FIA por si 
geridos, os GFIA apresentam à AEVMM e
às autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem os seguintes 
documentos:

Or. en

Justificação

A AEVMM deverá ser a entidade de supervisão final dos GFIA e, portanto, deverá ser 
destinatária de todos os relatórios e de todas as informações pertinentes.
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Alteração 1163
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um relatório anual por exercício
relativamente a cada um dos FIA por si 
geridos, no prazo de quatro meses a contar 
do final do período a que respeita esse 
relatório;

a) Um relatório anual por exercício, no 
prazo de quatro meses a contar do final do 
período a que respeita esse relatório;

Or. en

Justificação

Artigo 21.º, n.º 2, alínea a-A) (nova): em conformidade com o disposto no artigo 20.º, n.º 1, 
alínea a), as autoridades competentes deverão receber as mesmas informações que são 
divulgadas aos investidores. Para as outras disposições, ver a justificação sob "Título". Aos 
FIA devem ser igualmente aplicáveis os artigos 19.º a 30.º da directiva.

Alteração 1164
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um relatório anual por exercício
relativamente a cada um dos FIA por si 
geridos, no prazo de quatro meses a contar 
do final do período a que respeita esse 
relatório;

a) Um relatório anual por exercício, no 
prazo de quatro meses a contar do final do 
período a que respeita esse relatório;

Or. en

Justificação

Artigo 21.º, n.º 2, alínea a-A) (nova): em conformidade com o disposto no artigo 20.º, n.º 1, 
alínea a), as autoridades competentes deverão receber as mesmas informações que são 
divulgadas aos investidores. Para as outras disposições, ver a justificação sob "Título". Aos 
FIA devem ser igualmente aplicáveis os artigos 19.º a 30.º da directiva.
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Alteração 1165
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um relatório anual por exercício 
relativamente a cada um dos FIA por si 
geridos, no prazo de quatro meses a contar 
do final do período a que respeita esse 
relatório;

a) Um relatório anual por exercício 
relativamente a cada um dos FIA por si
geridos, no prazo de quatro meses a contar 
do final do período a que respeita esse 
relatório, ou, em circunstâncias em que a 
informação seja requerida a terceiros 
(como uma auditoria a quaisquer 
investimentos subjacentes ao FIA), o mais 
tardar, seis meses após o final do 
exercício;

Or. en

Justificação

As auditorias aos fundos de capitais de investimento podem exigir que as auditorias às 
empresas detentoras das carteiras sejam concluídas em primeiro lugar, pelo que qualquer 
período obrigatório estatuído nos termos da presente Directiva tem de dar tempo à conclusão 
dessa tarefa, atendendo ao lapso de tempo que as empresas detentoras das carteiras têm para 
apresentar as suas próprias contas.  Eis, pois, a razão por que um período obrigatório de 
quatro meses para os FIA não se afigura adequado.

Alteração 1166
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um relatório anual por exercício 
relativamente a cada um dos FIA por si 
geridos, no prazo de quatro meses a contar 
do final do período a que respeita esse 
relatório;

a) Um relatório anual por exercício 
relativamente a cada um dos FIA por si 
geridos, no prazo de quatro meses a contar 
do final do período a que respeita esse 
relatório, ou, em circunstâncias em que a 
informação seja requerida a terceiros 
(como uma auditoria a quaisquer 
investimentos subjacentes ao FIA), o mais 
tardar, seis meses após o final do 
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exercício;

Or. en

Justificação

As auditorias aos fundos de capitais de investimento podem exigir que as auditorias às 
empresas detentoras das carteiras sejam concluídas em primeiro lugar, pelo que qualquer 
período obrigatório estatuído nos termos da presente Directiva tem de dar tempo à conclusão 
dessa tarefa, atendendo ao lapso de tempo que as empresas detentoras das carteiras têm para 
apresentar as suas próprias contas.  Eis, pois, a razão por que um período obrigatório de 
quatro meses para os FIA não se afigura adequado.

Alteração 1167
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um relatório anual por exercício 
relativamente a cada um dos FIA por si 
geridos, no prazo de quatro meses a contar 
do final do período a que respeita esse 
relatório;

a) Um relatório anual por exercício 
relativamente a cada um dos FIA por si 
geridos, no prazo de quatro meses a contar 
do final do período a que respeita esse 
relatório, ou, em circunstâncias em que a 
informação seja requerida a terceiros 
(como uma auditoria a quaisquer 
investimentos subjacentes ao FIA), o mais 
tardar, seis meses após o final do 
exercício;

Or. en

Alteração 1168
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um relatório anual por exercício 
relativamente a cada um dos FIA por si 
geridos, no prazo de quatro meses a contar 

a) Um relatório anual por exercício 
relativamente a cada um dos FIA por si 
geridos, no prazo de quatro meses a contar 
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do final do período a que respeita esse 
relatório;

do final do período a que respeita esse 
relatório, ou, em circunstâncias em que a 
informação seja requerida a terceiros 
(como uma auditoria a quaisquer 
investimentos subjacentes ao FIA), o mais 
tardar, seis meses após o final do 
exercício;

Or. en

Justificação

Os GFIA deverão apresentar à autoridade competente o relatório anual sobre cada um dos 
fundos por si geridos e, trimestralmente, a lista dos fundos geridos. As outras disposições do 
artigo 21.º apenas têm cabimento (quanto ao n.º 1) no caso dos fundos que negoceiam 
regularmente em mercados públicos e (quanto ao n.º 2) dos fundos com direitos de 
reembolso. Não tem cabimento a sua aplicação no caso dos fundos que apenas investem em 
valores mobiliários não cotados ou em fundos fechados.

Alteração 1169
Diogo Feio

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os GFIA que gerem um ou mais FIA 
com recurso a níveis substanciais do 
ponto de vista sistémico de efeito de 
alavanca disponibilizam às autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem informações sobre o nível global 
do efeito de alavanca a que recorreu cada 
um dos FIA por si geridos, uma 
discriminação em termos de efeito de 
alavanca por contracção de empréstimos 
em numerário ou em valores mobiliários e 
de efeitos de alavanca obtidos através de 
posições sobre derivados e, caso tal seja 
conhecido, em que medida os activos dos 
FIA foram objecto de reutilização ao 
abrigo de acordos relativos ao efeito de 
alavanca.
Essa informação deve incluir a identidade 
das cinco maiores fontes dos empréstimos 
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em numerário ou em valores mobiliários e 
os montantes recebidos de cada uma 
dessas entidades por cada um dos FIA 
geridos pelo GFIA.

Or. en

Justificação

Esta alteração está de acordo com a proposta de compromisso da presidência sueca. Os 
requisitos de informação às autoridades (artigos 22.º, 23.º e 24.º) estão agora reunidos no 
artigo 21.º. Esta alteração fundamenta e amplia as obrigações de informação às autoridades 
competentes.

Alteração 1170
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os GFIA que gerem um ou mais FIA 
com recurso a níveis substanciais do 
ponto de vista sistémico de efeito de 
alavanca disponibilizam às autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem informações sobre o nível global 
do efeito de alavanca a que recorreu cada 
um dos FIA por si geridos, uma 
discriminação em termos de efeito de 
alavanca por contracção de empréstimos 
em numerário ou em valores mobiliários e 
de efeitos de alavanca obtidos através de 
posições sobre derivados e, caso tal seja 
conhecido, em que medida os activos dos 
FIA foram objecto de reutilização ao 
abrigo de acordos relativos ao efeito de 
alavanca.
Essa informação deve incluir a identidade 
das cinco maiores fontes dos empréstimos 
em numerário ou em valores mobiliários e 
os montantes recebidos de cada uma 
dessas entidades por cada um dos FIA 
geridos pelo GFIA.
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Or. en

Justificação

Esta alteração prevê a divulgação dos casos de níveis substanciais do ponto de vista 
sistémico de efeito de alavanca.

Alteração 1171
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Cada autoridade competente 
comunica periodicamente ao público 
valores agregados relativos às 
informações recebidas nos termos dos n.os

1 e 2.

Or. en

Justificação

A publicação de informações agregadas ajudará os investidores e o público em geral a 
avaliar os verdadeiros desempenhos dos FIA, que até agora, devido à prática instalada no 
sector de apenas divulgar informações selectivas, têm permanecido em grande medida na 
obscuridade.

Alteração 1172
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Nenhuma disposição da presente 
directiva obsta a que um GFIA 
comunique à respectiva autoridade 
competente que determinadas 
informações que lhe são fornecidas nos 
termos da presente directiva constituem 
um segredo comercial ou são informações 
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confidenciais, sem prejuízo de a 
autoridade competente poder partilhar 
informações com outras autoridades 
competentes nos termos da presente 
directiva.

Or. en

Justificação

Para não prejudicar as empresas em que os GFIA investem, além da protecção dos dados 
pessoais, os segredos comerciais e as informações confidenciais deverão igualmente ser 
protegidos da sua divulgação a qualquer outra pessoa excepto as autoridades competentes.

Alteração 1173
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. Os Estados-Membros asseguram-se 
de que as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem de um GFIA 
têm acesso a informação sobre o recurso 
às vendas a descoberto por conta dos FIA 
geridos pelo GFIA para identificar até 
que ponto o recurso às vendas a 
descoberto está a contribuir para a 
acumulação de riscos sistémicos no 
sistema financeiro ou de riscos de 
perturbação nos mercados. As 
autoridades competentes dos Estados-
Membros de origem asseguram-se 
igualmente de que essa informação, 
agregada em relação a todos os GFIA sob 
a sua supervisão, seja disponibilizada às 
outras autoridades competentes, à 
AEVMM e ao CERS através dos 
procedimentos definidos no artigo 46.º 
relativo à cooperação no domínio da 
supervisão.

Or. en



AM\805040PT.doc 109/115 PE439.133v01-00

PT

Justificação

Esta alteração prevê a divulgação dos casos de níveis substanciais do ponto de vista 
sistémico de vendas a descoberto.

Alteração 1174
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar as obrigações de 
informação referidas nos n.os 1, 2 e 3 e a 
respectiva frequência.

4. A Comissão adopta actos delegados em 
conformidade com os artigos 49.º-A, 49.º-
B e 49.º-C para especificar 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 diferentes dimensão, 
recursos, complexidade, natureza, 
investimentos, estratégias e técnicas de 
investimento, estruturas e investidores dos 
diferentes tipos de GFIA.

Or. en

Justificação

Enquanto os GFIA deverão apresentar à autoridade competente o relatório anual sobre cada 
um dos fundos por si geridos (seis meses após o final do ano – ver supra) e, trimestralmente, 
a lista dos fundos geridos, as outras disposições do artigo 21.º apenas têm cabimento (quanto 
ao n.º 1) no caso dos fundos que negoceiam regularmente em mercados públicos e (quanto ao 
n.º 2) dos fundos com direitos de reembolso. Não tem cabimento a sua aplicação no caso dos 
fundos que apenas investem em valores mobiliários não cotados ou em fundos fechados.

Além disso, a directiva deverá permitir ter melhor em consideração as especificidades dos 
diferentes tipos de FIA.
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Alteração 1175
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar as obrigações de 
informação referidas nos n.os 1, 2 e 3 e a 
respectiva frequência.

4. A Comissão adopta actos delegados em 
conformidade com os artigos 49.º-A, 49.º-
B e 49.º-C para especificar 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 diferentes dimensão, 
recursos, complexidade, natureza, 
investimentos, estratégias e técnicas de 
investimento, estruturas e investidores dos 
diferentes tipos de GFIA.

Or. en

Justificação

Os GFIA deverão apresentar à autoridade competente o relatório anual sobre cada um dos 
fundos por si geridos e, trimestralmente, a lista dos fundos geridos. As outras disposições do 
artigo 21.º apenas têm cabimento (quanto ao n.º 1) no caso dos fundos que negoceiam 
regularmente em mercados públicos e (quanto ao n.º 2) dos fundos com direitos de 
reembolso. Não tem cabimento a sua aplicação no caso dos fundos que apenas investem em 
valores mobiliários não cotados ou em fundos fechados.

Alteração 1176
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar as obrigações de 
informação referidas nos n.os 1, 2 e 3 e a 
respectiva frequência.

4. A Comissão adopta actos delegados em 
conformidade com os artigos 49.º-A, 49.º-
B e 49.º-C para especificar 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 
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tipo de GFIA e de FIA a que se aplicam, 
tomando em consideração, 
nomeadamente, as diferentes dimensão, 
recursos, complexidade, natureza, 
investimentos, estratégias e técnicas de
investimento, estruturas e investidores dos 
diferentes tipos de GFIA.

Or. en

Justificação

As medidas de execução de nível 2 deverão ser proporcionadas e não penalizar 
indevidamente as entidades, no caso de não haver nenhum benefício claro associado aos 
custos de conformidade.

Alteração 1177
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar as obrigações de 
informação referidas nos n.os 1, 2 e 3 e a 
respectiva frequência.

4. A Comissão adopta actos delegados em 
conformidade com os artigos 49.º-A, 49.º-
B e 49.º-C para especificar 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 diferentes dimensão, 
recursos, complexidade, natureza, 
investimentos, estratégias e técnicas de 
investimento, estruturas e investidores dos 
diferentes tipos de GFIA.

Or. en
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Alteração 1178
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar as obrigações de 
informação referidas nos n.os 1, 2 e 3 e a 
respectiva frequência.

4. A Comissão adopta actos delegados em 
conformidade com os artigos 49.º-A, 49.º-
B e 49.º-C para especificar as obrigações 
de informação referidas nos n.os 1, 2 e 3, as 
quais podem ser adaptadas e completadas 
tendo em consideração o desenvolvimento 
das técnicas financeiras, e a respectiva 
frequência.

Or. en

Justificação

A Comissão tem o direito de adaptar as obrigações de informação ao desenvolvimento das 
técnicas financeiras – caso contrário, toda a finalidade das obrigações de informação pode 
ser iludida por técnicas "inovadoras".

Alteração 1179
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4 – 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.

A Comissão adopta os actos delegados 
relativos ao tipo de informação publicada 
nos termos do n.º 3-A. Esses actos, que 
têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a, são aprovados em 
conformidade com os artigos 49.º-A, 49.º-
B e 49.º-C.

Or. en

Justificação

A Comissão tem o direito de adaptar as obrigações de informação ao desenvolvimento das 
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técnicas financeiras – caso contrário, toda a finalidade das obrigações de informação pode 
ser iludida por técnicas "inovadoras".

Alteração 1180
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar as obrigações de 
informação referidas nos n.os 1, 2 e 3 e a 
respectiva frequência.

4. A Comissão, por meio de actos 
delegados, em conformidade com os 
artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C, pode impor 
medidas para especificar as obrigações de 
informação referidas nos n.os 1, 2 e 3 e a 
respectiva frequência.

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

Caso o presente artigo seja aprovado, será esta a formulação adequada no âmbito dos novos 
procedimentos de “comitologia”.

Alteração 1181
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O artigo 21.º não se aplica a 
sociedades gestoras de participações 
industriais cujas acções são negociadas 
num mercado regulamentado da UE na 
medida em que detenham acções nas suas 
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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

O presente artigo prevê a comunicação às autoridades de informação que é pertinente 
apenas no caso dos fundos com cobertura de risco (vendas a descoberto, gestão de liquidez, 
etc.). Tal implicaria obrigações adicionais desnecessárias de comunicação de informação no 
caso das sociedades gestoras de participações industriais.

Alteração 1182
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. O artigo 21.º não é aplicável aos 
fundos fechados sem direitos de 
reembolso.

Or. en

Justificação

O presente artigo prevê a comunicação às autoridades de informação que é pertinente 
apenas no caso dos fundos com cobertura de risco (vendas a descoberto, gestão de liquidez, 
etc.). Tal implicaria obrigações adicionais desnecessárias de comunicação de informação no 
caso dos fundos fechados.
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Alteração 1183
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
Confidencialidade

Nenhuma disposição da presente directiva 
obsta a que um GFIA comunique à 
respectiva autoridade competente que 
determinadas informações que lhe são 
fornecidas nos termos da presente 
directiva constituem um segredo 
comercial ou são informações 
confidenciais, sem prejuízo de a 
autoridade competente poder partilhar 
informações com outras autoridades 
competentes nos termos da presente 
directiva.

Or. en

Justificação

While an AIFM should provide to the competent authority the annual report for each fund 
which it manages (within six months of the year end - see above), and a list of funds managed 
every quarter, the other requirements of Article 21 are only appropriate (in the case of 21.1) 
for funds which regularly trade on public markets and (in the case of 21.2) those which have 
redemption rights. It is not appropriate to apply them to funds which invest only in unquoted 
securities or closed-ended funds.
Furthermore, as well as protecting personal data, trade secrets and confidential information 
should be protected from disclosure to persons other than competent authorities, so that 
companies in which AIFM invest are not prejudiced.


