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Alteração 1433
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 31 - Título

Texto da Comissão Alteração

Comercialização de acções ou unidades de 
participação de FIA no Estado-Membro de 
origem

Comercialização de acções ou unidades de 
participação de FIA domiciliados na 
União

Or. en

Alteração 1434
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 31 - Título

Texto da Comissão Alteração

Comercialização de acções ou unidades de 
participação de FIA no Estado-Membro de 
origem

Comercialização de acções ou unidades de 
participação de FIA num Estado-Membro

Or. en

Justificação

A autorização de comercialização deve ser concedida pelo Estado-Membro em que o FIA 
será comercializado.

Alteração 1435
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um GFIA autorizado pode 
comercializar acções ou unidades de 

1. Podem ser comercializadas acções ou 
unidades de participação de um FIA 
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participação de um FIA junto de 
investidores profissionais no seu
Estado-Membro de origem logo que 
estejam reunidas as condições previstas no 
presente artigo. 

autorizado junto de investidores 
profissionais num Estado-Membro logo 
que estejam reunidas as condições 
previstas no presente artigo.

Or. en

Justificação

A autorização é dada ao FIA (coerência com alteração anterior).

Alteração 1436
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um GFIA autorizado pode comercializar 
acções ou unidades de participação de um 
FIA junto de investidores profissionais no 
seu Estado-Membro de origem logo que 
estejam reunidas as condições previstas no 
presente artigo. 

1. Um GFIA autorizado pode comercializar 
acções ou unidades de participação de um 
FIA domiciliado na União junto de 
investidores profissionais no seu 
Estado-Membro de origem e/ou em 
qualquer outro Estado-Membro logo que 
estejam reunidas as condições previstas no 
presente artigo.

Or. en

Justificação

Alteração 1437
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um GFIA autorizado pode comercializar 
acções ou unidades de participação de um 

1. Um GFIA autorizado pode comercializar 
acções ou unidades de participação de um 
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FIA junto de investidores profissionais no 
seu Estado-Membro de origem logo que 
estejam reunidas as condições previstas no 
presente artigo. 

FIA estabelecido na União junto de 
investidores profissionais no 
Estado-Membro de origem do GFIA logo 
que estejam reunidas as condições 
previstas no presente artigo. 

Or. en

Justificação

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

Alteração 1438
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O GFIA deve apresentar uma notificação 
às autoridades do seu Estado-Membro de 
origem, em relação a todos os FIA que 
pretenda comercializar,

2. O GFIA deve apresentar uma notificação 
à AEVMM e às autoridades do seu Estado-
Membro de origem, em relação a todos os 
FIA que pretenda comercializar,

Or. en

Justificação

Todas as informações e notificações devem ser apresentadas à AEVMM que é o supervisor 
final dos GFIA.

Alteração 1439
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O GFIA deve apresentar uma notificação 
às autoridades do seu Estado-Membro de 
origem, em relação a todos os FIA que 

2. Para todos os FIA que pretenda 
comercializar, o GFIA deve apresentar 
uma notificação às autoridades do 
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pretenda comercializar, Estado-Membro em que o FIA está 
domiciliado,

Or. en

Alteração 1440
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O GFIA deve apresentar uma notificação 
às autoridades do seu Estado-Membro de 
origem, em relação a todos os FIA que 
pretenda comercializar,

2. O GFIA deve apresentar uma notificação 
às autoridades de um Estado-Membro, em 
relação a todos os FIA que pretenda 
comercializar nesse Estado-Membro,

Or. en

Justificação

A autorização de comercialização deve ser concedida pelo Estado-Membro em que o FIA 
será comercializado.

Alteração 1441
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Identificação do FIA que pretende 
comercializar e informação sobre o local 
onde este se encontra domiciliado;

a) Uma carta de notificação, incluindo um 
programa de actividades que identifique o
FIA que pretende comercializar e 
informação sobre o local onde este se 
encontra domiciliado;

Or. en
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Alteração 1442
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Identificação do FIA que pretende 
comercializar e informação sobre o local 
onde este se encontra domiciliado;

a) Identificação do FIA que pretende 
comercializar e informação sobre o local 
onde este se encontra estabelecido;

Or. en

Alteração 1443
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Uma certidão que ateste que o GFIA 
em questão é autorizado;

Or. en

Alteração 1444
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A lista dos Estados-Membros onde o 
GFIA pretende comercializar as acções 
ou unidades de participação de um FIA 
que gere junto de investidores 
profissionais;

Or. en
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Alteração 1445
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Informação sobre os mecanismos 
definidos para evitar que as acções ou 
unidades de participação desse FIA possam 
ser comercializadas junto de investidores 
não profissionais, nomeadamente nos casos 
em que o GFIA confie a prestação de 
serviços de investimento relacionados com 
esse FIA a entidades independentes.

d) Informação sobre os mecanismos 
definidos para evitar que as acções ou 
unidades de participação desse FIA possam 
ser comercializadas junto de investidores 
não profissionais, nomeadamente nos casos 
em que o GFIA confie a prestação de 
serviços de investimento relacionados com 
esse FIA a entidades independentes, se for 
caso disso.

Or. en

Alteração 1446
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 31 - n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As autoridades competentes do 
Estado-Membro em que o FIA está 
domiciliado devem transmitir sem demora 
a notificação referida no n º 2:
a) Às autoridades competentes do Estado-
Membro de origem do GFIA se o FIA não 
estiver domiciliado no mesmo 
Estado-Membro; e 
b) Às autoridades competentes do 
Estado-Membro em que o GFIA pretende 
comercializar o FIA.

Or. en



AM\805044PT.doc 9/188 PE439.135v01-00

PT

Alteração 1447
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo máximo de dez dias úteis após 
recepção de uma notificação completa nos 
termos do n.º 2, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de origem 
informarão o GFIA se pode começar a 
comercializar o FIA identificado na 
notificação referida no n.º 2.

3. As autoridades competentes do 
Estado-Membro em que o FIA está 
domiciliado deverão, no prazo máximo de 
dez dias úteis após a data de recepção de 
uma notificação completa pelas 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do GFIA, se o 
FIA não estiver domiciliado no mesmo 
Estado-Membro, e pelas autoridades 
competentes do Estado-Membro em que o 
GFIA pretende comercializar o FIA,
informar o GFIA se pode começar a 
comercializar o FIA identificado na 
notificação referida no n.º 2. As 
autoridades competentes do 
Estado-Membro em que o FIA está 
domiciliado devem também informar as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do GFIA, se o 
FIA não estiver domiciliado no mesmo 
Estado-Membro, e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros em 
que o GFIA pretende comercializar o FIA 
de que a GFIA pode começar a 
comercializar acções ou unidades de 
participação do FIA.

Sob reserva das medidas de execução 
referidas no terceiro parágrafo, as 
autoridades competentes podem impor 
restrições ou condições à comercialização 
de FIA nos termos do presente artigo.
A Comissão adopta medidas de execução 
para especificar os tipos de restrições e 
condições que podem ser impostas à 
comercialização de FIA nos termos do 
segundo parágrafo do presente número. 
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
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aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Alteração 1448
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo máximo de dez dias úteis após 
recepção de uma notificação completa nos 
termos do n.º 2, as autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem informarão o 
GFIA se pode começar a comercializar o 
FIA identificado na notificação referida no 
n.º 2.

3. No prazo máximo de vinte dias úteis 
após recepção de uma notificação completa 
nos termos do n.º 2, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de origem 
informarão o GFIA se pode começar a 
comercializar o FIA identificado na 
notificação referida no n.º 2.

Or. en

Alteração 1449
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo máximo de dez dias úteis após 
recepção de uma notificação completa nos 
termos do n.º 2, as autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem informarão o 
GFIA se pode começar a comercializar o 
FIA identificado na notificação referida no 
n.º 2.

3. No prazo máximo de dois meses após 
recepção de uma notificação completa nos 
termos do n.º 2, as autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem informarão o 
GFIA se pode começar a comercializar o 
FIA identificado na notificação referida no 
n.º 2.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem dispor de tempo suficiente para darem a sua autorização.
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Alteração 1450
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sob reserva das medidas de execução 
referidas no terceiro parágrafo, as 
autoridades competentes podem impor 
restrições ou condições à comercialização 
de FIA nos termos do presente artigo.

Suprimido

Or. en

Alteração 1451
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta medidas de execução 
para especificar os tipos de restrições e 
condições que podem ser impostas à 
comercialização de FIA nos termos do 
segundo parágrafo do presente número. 
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
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Alteração 1452
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta medidas de execução
para especificar os tipos de restrições e 
condições que podem ser impostas à 
comercialização de FIA nos termos do 
segundo parágrafo do presente número. 
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 pode estabelecer, através de 
actos delegados, em conformidade com os 
artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C, medidas 
para especificar os tipos de restrições e 
condições que podem ser impostas à 
comercialização de FIA nos termos do 
segundo parágrafo do presente número. 

Or. en

Justificação

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

Alteração 1453
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sem prejuízo do n.º 1 do artigo 32.º, os 
Estados-Membros asseguram-se de que os 
FIA geridos por GFIA só sejam 
comercializados junto de investidores 
profissionais.

4. As autoridades competentes do 
Estado-Membro em que o FIA está 
domiciliado só podem impedir a 
comercialização do FIA se as informações 
fornecidas na notificação indicarem que a 
gestão do FIA pelo GFIA não está em 
conformidade com uma ou mais 
disposições da presente directiva.

Or. en
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Alteração 1454
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 31 - n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os GFIA nos termos da presente 
directiva são autorizados a comercializar 
no seu território FIA domiciliados fora da 
União. Esta possibilidade exige que o 
GFIA esteja domiciliado na União, ou 
que exista um acordo de cooperação e um 
intercâmbio eficiente de todas as 
informações relevantes para o controlo 
dos riscos sistémicos entre:
a) As autoridades competentes do 
Estado-Membro em que o FIA é 
comercializado e as autoridades 
competentes do país terceiro;
b) O GFIA e o seu supervisor;
c) O supervisor do GFIA e a AEVMM.

Or. en

Justificação

A Directiva destina-se a regulamentar gestores de fundos de investimento actualmente não 
regulamentados. Simultaneamente, procura facilitar a distribuição na UE.  Importa, por 
conseguinte, adoptar uma abordagem coerente.

Alteração 1455
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 31 - n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sem prejuízo da legislação nacional, 
o Estado-Membro de origem do GFIA 
pode permitir que o GFIA comercialize no 



PE439.135v01-00 14/188 AM\805044PT.doc

PT

seu território um FIA domiciliado fora da 
União. 
Caso um FIA permita reembolsos por 
opção do investidor, esta possibilidade 
exige que o GFIA esteja domiciliado na 
União, ou que exista um acordo de 
cooperação e um intercâmbio eficiente de 
todas as informações relevantes para o 
controlo dos riscos sistémicos entre:
a) As autoridades competentes do 
Estado-Membro em que o FIA é 
comercializado e as autoridades 
competentes do país terceiro;
b) O GFIA e o seu supervisor;
c) O supervisor do GFIA e a AEVMM.

Or. en

Justificação

Ao permitir que os Estados-Membros mantenham as suas próprias isenções em matéria de 
investimento privado, o novo n º 4-A é essencial para evitar os prejuízos significativos que, de 
outro modo, seriam suportados pelos fundos de pensões da UE e outros investidores se não 
tivessem a possibilidade de aceder a fundos geridos fora da UE.

Alteração 1456
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 31 - n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sem prejuízo do disposto no Capítulo 
VI, os Estados-Membros podem permitir 
que os GFIA comercializem junto de 
investidores profissionais no seu território 
acções ou unidades de participação de 
FIA estabelecidos num país terceiro ou 
não abrangidos pela presente directiva.

Or. en
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Justificação

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

Alteração 1457
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 31 - n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sem prejuízo do disposto na presente 
Directiva, os Estados-Membros podem 
permitir ou continuar a permitir a 
comercialização de quaisquer fundos de 
investimento alternativos não abrangidos 
pela presente Directiva junto de 
investidores profissionais no seu 
território, no respeito da legislação 
nacional.

Or. en

Alteração 1458
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 31 - n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem permitir 
que um GFIA autorizado, que gira um 
FIA estabelecido num país terceiro, 
comercialize junto de investidores 
profissionais no seu território acções ou 
unidades de participação desse FIA.

Or. en
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Justificação

Tal permite a continuação das actuais actividades de países terceiros nas jurisdições da UE 
que assim o desejarem, em conformidade com os princípios da subsidiariedade. O GFIA 
autorizado é regulado de forma plena e transparente por uma autoridade competente na UE.

Alteração 1459
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 31 - n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os mecanismos referidos no n.º 2, 
alínea f), ficam sujeitos à legislação e à 
supervisão do Estado-Membro em que o 
FIA será comercializado.

Or. en

Alteração 1460
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os Estados-Membros asseguram-se 
de que a notificação e o atestado referidos 
no n.º 2 sejam fornecidos numa língua de 
uso corrente na esfera financeira 
internacional.
Cabe igualmente aos Estados-Membros 
assegurar que a transmissão e o arquivo 
electrónicos dos documentos referidos no 
n.º 3 seja aceite pelas respectivas 
autoridades competentes.

Or. en
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Alteração 1461
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. Caso se verifique uma alteração de 
quaisquer dos elementos comunicados 
nos termos do n.º 3, o GFIA notifica por 
escrito essa alteração às autoridades 
competentes do Estado-Membro em que o 
FIA está domiciliado, pelo menos um mês 
antes de a implementar.
As autoridades competentes do 
Estado-Membro em que o FIA está 
domiciliado devem informar sem demora 
dessas alterações as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem do GFIA, se o FIA não estiver 
domiciliado no mesmo Estado-Membro, e 
as autoridades competentes do 
Estado-Membro em que o FIA é 
comercializado.

Or. en

Alteração 1462
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-D. Sem prejuízo do n.º 1 do artigo 32.º, 
os Estados-Membros asseguram-se de que 
os FIA geridos por GFIA só sejam 
comercializados junto de investidores 
profissionais.

Or. en
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Alteração 1463
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 4-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-E. A Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 
49.º, para especificar:
a) A forma e o teor de uma minuta de 
carta de notificação;
b) A forma e o teor de uma minuta do 
atestado.

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 291.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, as regras 
e os princípios gerais relativos aos mecanismos que os Estados-Membros podem aplicar ao 
exercício das competências de execução pela Comissão devem ser estabelecidos previamente 
num regulamento adoptado de acordo com o procedimento legislativo ordinário. Enquanto 
esse novo regulamento não é adoptado, e a fim de evitar perturbações na acção legislativa da 
União durante o período transitório, o controlo pelos Estados-Membros deve ser levado a 
cabo em conformidade com as disposições da Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de 
Junho de 1999, que fixa as modalidades de exercício da competência de execução atribuída à 
Comissão*, na medida em que essas disposições permaneçam compatíveis com os Tratados 
alterados. As referências a essas disposições devem, no entanto, ser substituídas por 
referências às regras e aos princípios estabelecidos no novo regulamento, logo que este entre 
em vigor.

* JO L 184, de 17.7.1999, p. 23.

Alteração 1464
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem autorizar a 
comercialização de FIA junto dos 

1. Sem prejuízo de outros instrumentos do 
direito comunitário, os Estados-Membros 
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investidores não profissionais no seu 
território.

podem autorizar que os GFIA
comercializem junto dos investidores não 
profissionais em geral ou de categorias 
específicas de investidores não 
profissionais no seu território acções ou 
unidades de participação dos FIA por si 
geridos, independentemente de esses FIA 
serem comercializados a nível nacional ou 
transfronteiras.

Os Estados-Membros podem, para esse 
efeito, impor requisitos mais estritos aos 
GFIA ou aos FIA.

Nesses casos, os Estados-Membros podem 
adoptar requisitos adicionais no tocante 
ao funcionamento, à organização e à 
comercialização dos FIA vendidos a 
investidores não profissionais (ou a uma 
combinação de investidores profissionais 
e não profissionais) no seu território ou às 
actividades dos GFIA que gerem esses 
FIA. Os Estados-Membros não podem, 
todavia, impedir a comercialização 
transfronteiras de FIA junto de 
investidores não profissionais, impondo 
aos FIA estabelecidos noutro Estado-
Membro obrigações mais rigorosas ou 
adicionais relativamente aos FIA 
estabelecidos no seu próprio território.

Or. en

Justificação

É necessário reconhecer que certos tipos de FIA, tais como os fundos fiduciários, já estão 
sujeitos à legislação da UE, designadamente à Directivas relativa ao Prospecto e à Directiva 
relativa à Transparência. A legislação em vigor confere certos direitos aos FIA que estão 
sujeitos aos seus requisitos, nomeadamente o direito a um passaporte para fins de 
comercialização transfronteiras. 
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Alteração 1465
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem autorizar a 
comercialização de FIA junto dos 
investidores não profissionais no seu 
território.

1. Sem prejuízo de outros instrumentos do 
direito comunitário, os Estados-Membros 
podem permitir que os GFIA
comercializem junto dos investidores não 
profissionais em geral ou de categorias 
específicas de investidores não 
profissionais no seu território acções ou 
unidades de participação dos FIA por si 
geridos, independentemente de esses FIA 
serem comercializados a nível nacional ou 
transfronteiras.

Os Estados-Membros podem, para esse 
efeito, impor requisitos mais estritos aos 
GFIA ou aos FIA.

Nesses casos, os Estados-Membros podem
adoptar requisitos adicionais no tocante 
ao funcionamento, à organização e à 
comercialização dos FIA vendidos a 
investidores não profissionais (ou a uma 
combinação de investidores profissionais 
e não profissionais) no seu território ou às 
actividades dos GFIA que gerem esses 
FIA. Os Estados-Membros não podem, 
todavia, impedir a comercialização 
transfronteiras de FIA junto de 
investidores não profissionais, impondo 
aos FIA estabelecidos noutro 
Estado-Membro obrigações mais 
rigorosas ou adicionais relativamente aos 
FIA estabelecidos no seu próprio 
território.

Or. en

Justificação

It is appropriate to acknowledge that certain types of AIF, such as investment trusts, are 
already subject to EU legislation including the Prospectus Directive and the Transparency 
Directive. The Prospectus Directive in particular, confers certain rights on those AIF which 
are subject to its requirements including the right to passport AIF for marketing purposes 
cross border. It is appropriate to allow Member States to permit the marketing of AIF to 
retail investors, subject to the provision of certain additional requirements which Member 
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States deem to be necessary for the purposes of providing investor protection on their 
territory. However, the AIFMD should not seek to restrict or remove such existing 
passporting rights including in respect of the marketing of these AIF to retail investors. It is 
therefore important that the requirements in the AIFMD are without prejudice to these other 
instruments of EU legislation. Where it is without prejudice to existing EU legislation, any 
additional requirements applied by Member States in respect of retail marketing should be on
a non-discriminatory basis: that is, if an AIF established in another Member State could meet 
the requirements laid down for sale to retail investors in the first Member State, it would also 
be allowed to be sold to retail investors there.

Alteração 1466
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem autorizar a 
comercialização de FIA junto dos 
investidores não profissionais no seu 
território.

1. Os Estados-Membros podem autorizar a 
comercialização de FIA domiciliados na 
União junto dos investidores não 
profissionais no seu território.

Or. en

Justificação

A protecção dos investidores não profissionais pressupõe que a sua possibilidade de 
investimento seja limitada aos FIA domiciliados na União. Os FIA de países terceiros não 
garantem a mesma protecção aos investidores europeus.

Alteração 1467
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem autorizar a 
comercialização de FIA junto dos 
investidores não profissionais no seu 
território.

1. Os Estados-Membros podem autorizar a 
comercialização de FIA junto dos 
investidores não profissionais no seu 
território, na condição de que cada 
investimento ascenda, pelo menos, a
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50 000 euros.

Or. en

Justificação

A introdução de limites para a comercialização de FIA proporciona protecção contra a 
assunção de riscos aos investidores não profissionais ("pequenos aforradores"). A crise 
financeira demonstrou que mesmo muitos investidores profissionais (institucionais) não 
foram capazes de identificar os riscos nas suas carteiras.

Alteração 1468
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem autorizar a 
comercialização de FIA junto dos 
investidores não profissionais no seu 
território.

1. Os Estados-Membros podem autorizar a 
comercialização de FIA junto dos 
investidores não profissionais no seu 
território, na condição de que cada 
investimento ascenda, pelo menos, a 50 
000 euros.

Or. en

Justificação

É essencial para a transparência das transacções financeiras que os depositários realizem as 
suas próprias tarefas no sentido de permitir o rastreio dos depósitos. Se tal não acontecer, o 
n.º 1 do artigo 20.º tornar-se-á redundante.

Alteração 1469
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem, para esse 
efeito, impor requisitos mais estritos aos 

A AEVMM pode, para esse efeito, 
elaborar orientações e, se necessário, 
propor requisitos mais estritos aos GFIA 
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GFIA ou aos FIA. ou aos FIA.

Or. en

Justificação

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) deverá elaborar 
orientações tendentes a garantir a igualdade de condições e uma aplicação eficaz da presente 
directiva a bem da protecção dos investidores e da estabilidade financeira.

Alteração 1470
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros não 
autorizarão a comercialização junto dos 
investidores não profissionais no seu 
território de qualquer FIA que invista 
mais de 30% noutros FIA que não 
beneficiam do passaporte europeu, a 
menos que esse FIA seja de tipo fechado e 
detenha valores mobiliários admitidos à 
negociação ou objecto de um pedido de 
admissão à negociação num mercado 
regulamentado estabelecido e em 
funcionamento na União.

Or. en

Justificação

Se os Estados-Membros não estiverem autorizados a permitir que esses FIA sejam 
comercializados junto dos investidores não profissionais no seu território, tal terá um efeito 
adverso sobre os investidores não profissionais existentes no FIA, uma vez que não poderão 
participar em emissões de direitos, anúncios de oferta pública e outras mobilizações de 
capitais feitas por esses FIA.  Isto seria incompatível com o direito de preferência e outros 
requisitos previstos na legislação da UE - como a directiva relativa à transparência - em 
matéria de garantia de tratamento justo e equitativo dos accionistas ou dos emitentes cujos 
valores mobiliários são negociados num mercado regulamentado da UE.
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Alteração 1471
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que autorizem a 
comercialização de FIA junto de 
investidores não profissionais no seu 
território informam a Comissão, no prazo 
de um ano a contar da data referida no 
n.º 1 do artigo 54.º:

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 
artigo 32.º, os Estados-Membros 
autorizarão a comercialização de acções e 
unidades de participação sujeitas a uma 
oferta pública em curso no âmbito de um 
prospecto elaborado e publicado em 
conformidade com a Directiva 
2003/71/CE.

a) Dos tipos de FIA que os GFIA podem 
comercializar junto dos investidores não 
profissionais no seu território;
b) De quaisquer requisitos adicionais que 
imponham para a comercialização de FIA 
junto de investidores não profissionais no 
seu território.
Os Estados-Membros informam ainda a 
Comissão de qualquer alteração 
subsequente da informação prevista no 
primeiro parágrafo.

Or. en

Justificação

A Directiva relativa ao Prospecto destina-se a permitir a comercialização transfronteiriça de 
acções. Esta alteração confirma que a Directiva GFIA não impede que seja feita uma oferta 
nos termos da Directiva relativa ao Prospecto.

Alteração 1472
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que autorizem a 2. Os Estados-Membros que autorizem a 
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comercialização de FIA junto de 
investidores não profissionais no seu 
território informam a Comissão, no prazo 
de um ano a contar da data referida no n.º 1 
do artigo 54.º:

comercialização de FIA junto de 
investidores não profissionais no seu 
território, na condição de que cada 
investimento ascenda, pelo menos, a 50 
000 euros, informam a Comissão e a 
AEVMM, no prazo de um ano a contar da 
data referida no n.º 1 do artigo 54.º:

Or. en

Justificação

A introdução de limites para a comercialização de FIA proporciona protecção contra a 
assunção de riscos aos investidores não profissionais ("pequenos aforradores"). A crise 
financeira demonstrou que mesmo muitos investidores profissionais (institucionais) não 
foram capazes de identificar os riscos nas suas carteiras.

Alteração 1473
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que autorizem a 
comercialização de FIA junto de 
investidores não profissionais no seu 
território informam a Comissão, no prazo 
de um ano a contar da data referida no n.º 1 
do artigo 54.º:

2. Os Estados-Membros que autorizem a 
comercialização de FIA junto de 
investidores não profissionais no seu 
território, na condição de que cada 
investimento ascenda, pelo menos, a 50 
000 euros, informam a Comissão e a 
AEVMM, no prazo de um ano a contar da 
data referida no n.º 1 do artigo 54.º:

Or. en

Justificação

A introdução de limites para a comercialização de FIA proporciona protecção contra a 
assunção de riscos aos investidores não profissionais ("pequenos aforradores"). A crise 
financeira demonstrou que mesmo muitos investidores profissionais (institucionais) não 
foram capazes de identificar os riscos nas suas carteiras.
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Alteração 1474
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que autorizem a 
comercialização de FIA junto de 
investidores não profissionais no seu 
território informam a Comissão, no prazo 
de um ano a contar da data referida no n.º 1 
do artigo 54.º:

2. Os Estados-Membros que autorizem a 
comercialização de FIA junto de 
investidores não profissionais no seu 
território informam a AEVMM e a 
Comissão, no prazo de um ano a contar da 
data referida no n.º 1 do artigo 54.º:

Or. en

Justificação

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) deverá elaborar 
orientações tendentes a garantir a igualdade de condições e uma aplicação eficaz da presente 
directiva a bem da protecção dos investidores e da estabilidade financeira.

Alteração 1475
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) De quaisquer requisitos adicionais que 
imponham para a comercialização de FIA 
junto de investidores não profissionais no 
seu território.

(b) De quaisquer requisitos adicionais que 
imponham para a comercialização de FIA 
junto de investidores não profissionais no 
seu território, em conformidade com as 
orientações da AEVMM acima 
mencionadas.

Or. en

Justificação

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) deverá elaborar 
orientações tendentes a garantir a igualdade de condições e uma aplicação eficaz da presente 
directiva a bem da protecção dos investidores e da estabilidade financeira.
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Alteração 1476
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros informam ainda a 
Comissão de qualquer alteração 
subsequente da informação prevista no 
primeiro parágrafo.

Os Estados-Membros informam ainda a 
Comissão e a AEVMM de qualquer 
alteração subsequente da informação 
prevista no primeiro parágrafo.

Or. en

Justificação

A introdução de limites para a comercialização de FIA proporciona protecção contra a 
assunção de riscos aos investidores não profissionais ("pequenos aforradores"). A crise 
financeira demonstrou que mesmo muitos investidores profissionais (institucionais) não 
foram capazes de identificar os riscos nas suas carteiras.

Alteração 1477
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros informam ainda a 
Comissão de qualquer alteração 
subsequente da informação prevista no 
primeiro parágrafo.

Os Estados-Membros informam ainda a 
Comissão e a AEVMM de qualquer 
alteração subsequente da informação 
prevista no primeiro parágrafo.

Or. en

Justificação

A introdução de limites para a comercialização de FIA proporciona protecção contra a 
assunção de riscos aos investidores não profissionais ("pequenos aforradores"). A crise 
financeira demonstrou que mesmo muitos investidores profissionais (institucionais) não 
foram capazes de identificar os riscos nas suas carteiras.
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Alteração 1478
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros informam ainda a 
Comissão de qualquer alteração 
subsequente da informação prevista no 
primeiro parágrafo.

Os Estados-Membros informam ainda a 
AEVMM e a Comissão de qualquer 
alteração subsequente da informação 
prevista no primeiro parágrafo.

Or. en

Justificação

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) deverá elaborar 
orientações tendentes a garantir a igualdade de condições e uma aplicação eficaz da presente 
directiva a bem da protecção dos investidores e da estabilidade financeira.

Alteração 1479
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º Suprimido
Condições para a comercialização 
noutros Estados-Membros
1. Quando um GFIA autorizado pretender 
comercializar acções ou unidades de 
participação de um FIA que gere junto de 
investidores profissionais noutro 
Estado-Membro, apresenta às autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem a seguinte documentação: 
a) Uma carta de notificação, incluindo 
um programa operacional que identifique 
o FIA que pretende comercializar e 
informação sobre o local onde este se 
encontra domiciliado;
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b) O regulamento ou os documentos 
constitutivos do FIA;
c) Uma descrição do FIA ou qualquer 
informação sobre o mesmo que esteja 
disponível para os investidores;
d) A indicação do Estado-Membro onde 
pretende comercializar as acções ou 
unidades de participação de um FIA que 
gere junto dos investidores profissionais;
e) Os mecanismos previstos para a 
comercialização do FIA e, quando 
aplicável, informação sobre os 
mecanismos aplicados para evitar que as 
acções ou unidades de participação desse 
FIA sejam comercializadas junto de 
investidores não profissionais. 
2. O mais tardar dez dias úteis após a data 
da sua recepção, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem transmitem às autoridades 
competentes do Estado-Membro onde o 
FIA irá ser comercializado a 
documentação completa referida no n.º 1, 
incluindo um atestado da autorização do 
GFIA em questão.
3.Após a transmissão da documentação, 
as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem notificam sem 
demora o GFIA da mesma. O GFIA pode 
começar a comercializar FIA no 
Estado-Membro de acolhimento a partir 
da data dessa notificação.
4. Os mecanismos referidos no n.º 1, 
alínea e), ficam sujeitos à legislação e à 
supervisão do Estado-Membro de 
acolhimento.
5. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que a carta de notificação e o atestado 
referidos no n.º 1 sejam fornecidos numa 
língua de uso corrente na esfera 
financeira internacional.
Cabe aos Estados-Membros assegurar 
que a transmissão e o arquivo 
electrónicos dos documentos referidos no 
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n.º 2 seja aceite pelas respectivas 
autoridades competentes.
6. Caso se verifique uma alteração de 
quaisquer dos elementos comunicados 
nos termos do n.º 2, o GFIA notifica por 
escrito essa alteração às autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem, pelo menos um mês antes de a 
implementar.
As autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem informam sem 
demora as autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento dessas 
alterações.
7. A Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 
49.º, para especificar:
a) A forma e o teor de uma minuta de 
carta de notificação; 
b) A forma e o teor de uma minuta do 
atestado.
8. Um GFIA só pode começar a 
comercializar acções ou unidades de 
participação de um FIA domiciliado num 
país terceiro junto de investidores 
profissionais domiciliados num 
Estado-Membro que não seja o seu 
Estado-Membro de origem a partir da 
data referida no n.º 1, segundo parágrafo, 
do artigo 54.º.

Or. en

Alteração 1480
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Quando um GFIA autorizado pretender 1. Quando um GFIA autorizado pretender 
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comercializar acções ou unidades de 
participação de um FIA que gere junto de 
investidores profissionais noutro 
Estado-Membro, apresenta às autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem a seguinte documentação: 

comercializar acções ou unidades de 
participação de um FIA que gere junto de 
investidores profissionais e que está 
estabelecido na União noutro 
Estado-Membro, apresenta às autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem a seguinte documentação: 

Or. en

Alteração 1481
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Quando um GFIA autorizado pretender 
comercializar acções ou unidades de 
participação de um FIA que gere junto de 
investidores profissionais noutro
Estado-Membro, apresenta às autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem a seguinte documentação: 

1. Quando um FIA autorizado pela 
AEVMM for comercializado junto de 
investidores profissionais num
Estado-Membro, apresenta à AEVMM a 
seguinte documentação:

Or. en

Justificação

O passaporte europeu deve ser concedido e gerido pela AEVMM.

Alteração 1482
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A indicação do Estado-Membro onde 
pretende comercializar as acções ou 
unidades de participação de um FIA que 

d) A indicação do Estado-Membro onde o 
FIA será comercializado junto dos 
investidores profissionais;
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gere junto dos investidores profissionais;

Or. en

Justificação

O passaporte europeu deve ser concedido e gerido pela AEVMM.

Alteração 1483
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os mecanismos previstos para a 
comercialização do FIA e, quando 
aplicável, informação sobre os 
mecanismos aplicados para evitar que as 
acções ou unidades de participação desse 
FIA sejam comercializadas junto de 
investidores não profissionais. 

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo 32.º faculta aos Estados-Membros a possibilidade de permitirem a comercialização 
de FIA junto de investidores não profissionais. Estes deverão ser autorizados a efectuar 
investimentos em todos os Estados-Membros da UE. Além disso, os investidores não 
profissionais com investimentos em FIA anteriores ao novo quadro regulamentar deverão 
poder continuar a exercer a actividade após a entrada em vigor da directiva GFIA. A alínea 
e) do n.º 1 do artigo 33.º impede a comercialização de FIA noutros Estados-Membros, bem 
como os investimentos transfronteiras de investidores não profissionais no interior do 
mercado único europeu.
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Alteração 1484
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento não 
devem exigir quaisquer documentos ou 
informações para além dos previstos no 
presente artigo.

Or. en

Alteração 1485
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O mais tardar dez dias úteis após a data 
da sua recepção, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem transmitem às autoridades 
competentes do Estado-Membro onde o 
FIA irá ser comercializado a documentação 
completa referida no n.º 1, incluindo um 
atestado da autorização do GFIA em 
questão.

2. O mais tardar dez dias úteis após a data 
da sua recepção, a AEVMM transmite às 
autoridades competentes do Estado-
Membro onde o FIA irá ser comercializado 
a documentação completa referida no n.º 1, 
incluindo um atestado da autorização do 
GFIA em questão.

Or. en

Justificação

O passaporte europeu deve ser concedido e gerido pela AEVMM.
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Alteração 1486
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O mais tardar dez dias úteis após a data 
da sua recepção, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de origem 
transmitem às autoridades competentes do 
Estado-Membro onde o FIA irá ser 
comercializado a documentação completa 
referida no n.º 1, incluindo um atestado da 
autorização do GFIA em questão.

2. O mais tardar vinte dias úteis após a data 
da sua recepção, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de origem 
transmitem às autoridades competentes do 
Estado-Membro onde o FIA irá ser 
comercializado a documentação completa 
referida no n.º 1, incluindo um atestado da 
autorização do GFIA em questão. É 
aplicável o n.º 3 do artigo 5.º

Or. en

Alteração 1487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Após a transmissão da documentação, as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem notificam sem 
demora o GFIA da mesma. O GFIA pode 
começar a comercializar FIA no Estado-
Membro de acolhimento a partir da data 
dessa notificação.

3. Após a transmissão da documentação, as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem notificam sem 
demora o GFIA da mesma. No prazo 
máximo de vinte dias úteis após essa 
transmissão e após tomar em 
consideração eventuais objecções por 
parte das autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento, as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem informam o 
GFIA se pode dar início à 
comercialização proposta na notificação 
apresentada nos termos do n.º 1.

Or. en
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Alteração 1488
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Caso se verifique uma alteração de 
quaisquer dos elementos comunicados nos 
termos do n.º 2, o GFIA notifica por escrito 
essa alteração às autoridades competentes 
do seu Estado-Membro de origem, pelo 
menos um mês antes de a implementar.

6. Caso se verifique uma alteração de 
quaisquer dos elementos comunicados nos 
termos do n.º 2, o GFIA notifica de 
imediato por escrito essa alteração às 
autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem.

Or. en

Alteração 1489
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 
49.º, para especificar:

7. A Comissão estabelece, através de actos 
delegados, em conformidade com os 
artigos 49.º-A, 49.º- B e 49.º-C, medidas 
para especificar: 

a) A forma e o teor de uma minuta de carta 
de notificação; 

a) A forma e o teor de uma minuta de carta 
de notificação; 

b) A forma e o teor de uma minuta do 
atestado.

b) A forma e o teor de uma minuta do 
atestado.

A Comissão assegura que esses actos 
sejam implementados o mais rapidamente 
possível após a entrada em vigor da 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Caso o presente artigo seja aprovado, esta é a formulação adequada no âmbito dos novos 
procedimentos de ”comitologia”.
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Alteração 1490
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 34 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. O mais tardar dez dias úteis após a data 
da sua recepção, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de origem 
transmitem às autoridades competentes do 
Estado-Membro onde vão ser prestados os 
serviços de gestão a documentação 
completa referida no n.º 2 e, quando 
aplicável, no n.º 3, bem como um atestado 
em que certifique a concessão de uma 
autorização ao GFIA em causa, notificando 
imediatamente este último dessa 
transmissão.

4. O mais tardar dois meses após a data da 
sua recepção, as autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem transmitem 
às autoridades competentes do Estado-
Membro onde vão ser prestados os serviços 
de gestão a documentação completa 
referida no n.º 2 e, quando aplicável, no 
n.º 3, bem como um atestado em que 
certifique a concessão de uma autorização 
ao GFIA em causa, notificando 
imediatamente este último dessa 
transmissão. 

Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem dispor de tempo suficiente para darem a sua autorização.

Alteração 1491
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 34 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. O mais tardar dez dias úteis após a data 
da sua recepção, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de origem 
transmitem às autoridades competentes do 
Estado-Membro onde vão ser prestados os 
serviços de gestão a documentação 
completa referida no n.º 2 e, quando 
aplicável, no n.º 3, bem como um atestado 
em que certifique a concessão de uma 
autorização ao GFIA em causa, notificando 

4. O mais tardar dez dias úteis após a data 
da sua recepção, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de origem 
transmitem às autoridades competentes do 
Estado-Membro onde vão ser prestados os 
serviços de gestão a documentação 
completa referida no n.º 2 e, quando 
aplicável, no n.º 3, bem como um atestado 
em que certifique a concessão de uma 
autorização ao GFIA em causa, notificando 
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imediatamente este último dessa 
transmissão.

imediatamente este último dessa 
transmissão. É aplicável o n.º 3 do artigo 
5.º.

Or. en

Alteração 1492
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 34 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. O mais tardar dez dias úteis após a data 
da sua recepção, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de origem 
transmitem às autoridades competentes do 
Estado-Membro onde vão ser prestados os 
serviços de gestão a documentação 
completa referida no n.º 2 e, quando 
aplicável, no n.º 3, bem como um atestado 
em que certifique a concessão de uma 
autorização ao GFIA em causa, notificando 
imediatamente este último dessa 
transmissão.

4. O mais tardar dez dias úteis após a data 
da sua recepção, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de origem 
transmitem à AEVMM e às autoridades 
competentes do Estado-Membro onde vão 
ser prestados os serviços de gestão a 
documentação completa referida no n.º 2 e, 
quando aplicável, no n.º 3, bem como um 
atestado em que certifique a concessão de 
uma autorização ao GFIA em causa, 
notificando imediatamente este último 
dessa transmissão.

Or. en

Justificação

A AEVMM deve ser o supervisor final, pelo que, para fins estatísticos e de acompanhamento, 
deve ser informada das actividades de gestão do GFIA noutros Estados-Membros.

Alteração 1493
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 34 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O GFIA pode começar a prestar os seus 
serviços no Estado-Membro de 

No prazo máximo de vinte dias úteis após 
essa transmissão e após tomar em 



PE439.135v01-00 38/188 AM\805044PT.doc

PT

acolhimento logo que receba a notificação 
da transmissão.

consideração eventuais objecções por 
parte das autoridades competentes dos 
Estados-Membros de acolhimento, as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem informam o 
GFIA se pode começar a prestar os seus 
serviços no Estado-Membro de 
acolhimento. 

Or. en

Alteração 1494
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 34 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Caso se verifique uma alteração de 
qualquer dos elementos comunicados nos 
termos do n.º 2 e, quando aplicável, do n.º 
3, o GFIA informa por escrito as 
autoridades competentes do seu 
Estado-Membro de origem dessa alteração, 
pelo menos um mês antes de a 
implementar.

Caso se verifique uma alteração de 
qualquer dos elementos comunicados nos 
termos do n.º 2 e, quando aplicável, do n.º 
3, o GFIA informa de imediato por escrito 
as autoridades competentes do seu 
Estado-Membro de origem dessa alteração.

Or. en

Alteração 1495
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 34 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A autoridade competente do Estado-
Membro de origem informa a autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento dessas alterações.

A autoridade competente do Estado-
Membro de origem informa a AEVMM e a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de acolhimento dessas alterações.

Or. en
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Justificação

A AEVMM deve ser o supervisor final, pelo que, para fins estatísticos e de acompanhamento, 
deve ser informada das actividades de gestão do GFIA noutros Estados-Membros.

Alteração 1496
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 34 - n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do GFIA são 
responsáveis pela supervisão da 
adequação das regras e da organização do 
GFIA, assegurando que este esteja apto a 
cumprir as obrigações e normas relativas 
à constituição e ao funcionamento de 
todos os FIA por si geridos.
As autoridades competentes do 
Estado-Membro em que os serviços de 
gestão serão prestados são responsáveis 
pela supervisão da conformidade do 
GFIA com as normas desse 
Estado-Membro relativas à constituição e 
ao funcionamento do FIA, incluindo as 
regras previstas para a comercialização.
A fim de sanar qualquer infracção às 
regras sob a sua responsabilidade, as 
autoridades competentes do Estado-
Membro em que os serviços de gestão 
serão prestados devem poder contar com a 
cooperação das autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem do GFIA. 
Se necessário, em último recurso, e após 
ter informado as autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem do GFIA, 
as autoridades competentes do Estado-
Membro em que os serviços de gestão 
serão prestados podem tomar medidas 
directamente contra o GFIA.

Or. en
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Alteração 1497
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º Suprimido
Condições para a comercialização na 
Comunidade de FIA domiciliados em 
países terceiros
Um GFIA só pode comercializar acções 
ou unidades de participação de um FIA 
domiciliado num país terceiro junto de 
investidores profissionais domiciliados 
num Estado-Membro se esse país terceiro 
tiver assinado com o Estado-Membro em 
questão um acordo inteiramente 
conforme com as normas definidas pelo 
artigo 26.º do Modelo de Convenção 
Fiscal da OCDE e que garanta um 
intercâmbio efectivo de informações em 
matéria fiscal.
Sempre que um GFIA comercializar 
acções ou unidades de participação de um 
FIA domiciliado num país terceiro, o 
Estado-Membro de origem pode 
prolongar o período referido no n.º 3 do 
artigo 31.º, sempre que tal seja necessário 
para verificar o cumprimento das 
condições previstas pela presente 
directiva.
Antes de permitir que um GFIA 
comercialize acções ou unidades de 
participação de um FIA domiciliado num 
país terceiro, o Estado-Membro de origem 
toma particularmente em consideração os 
mecanismos previstos pelo GFIA em 
conformidade com o artigo 38.º, quando 
aplicáveis.

Or. en
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Alteração 1498
Marta Andreasen

Proposta de directiva
Artigo 35.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º Suprimido
Condições para a comercialização na 
Comunidade de FIA domiciliados em 
países terceiros
Um GFIA só pode comercializar acções 
ou unidades de participação de um FIA 
domiciliado num país terceiro junto de 
investidores profissionais domiciliados 
num Estado-Membro se esse país terceiro 
tiver assinado com o Estado-Membro em 
questão um acordo inteiramente 
conforme com as normas definidas pelo 
artigo 26.º do Modelo de Convenção 
Fiscal da OCDE e que garanta um 
intercâmbio efectivo de informações em 
matéria fiscal.
Sempre que um GFIA comercializar 
acções ou unidades de participação de um 
FIA domiciliado num país terceiro, o 
Estado-Membro de origem pode 
prolongar o período referido no n.º 3 do 
artigo 31.º, sempre que tal seja necessário 
para verificar o cumprimento das 
condições previstas pela presente 
directiva.
Antes de permitir que um GFIA 
comercialize acções ou unidades de 
participação de um FIA domiciliado num 
país terceiro, o Estado-Membro de origem 
toma particularmente em consideração os 
mecanismos previstos pelo GFIA em 
conformidade com o artigo 38.º, quando 
aplicáveis.

Or. en
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Justificação

Disposições e custos suplementares para a comercialização de fundos de países terceiros ou 
em países terceiros são medidas proteccionistas e fazem correr o risco de represálias por 
parte desses países. Também limitariam seriamente a escolha dos investidores profissionais 
europeus. Uma outra consequência imprevista poderia ser a fuga de capitais da Europa para 
regiões em que o retorno sobre o investimento é mais elevado.

Alteração 1499
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 35 - Título

Texto da Comissão Alteração

Condições para a comercialização na 
Comunidade de FIA domiciliados em 
países terceiros

Condições para o investimento em FIA
domiciliados em países terceiros

Or. en

Justificação

A fim de evitar que os investidores contornem a directiva, é necessário impor restrições 
adequadas às possibilidades de investimento.

Alteração 1500
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA só pode comercializar acções 
ou unidades de participação de um FIA 
domiciliado num país terceiro junto de 
investidores profissionais domiciliados 
num Estado-Membro se esse país terceiro 
tiver assinado com o Estado-Membro em 
questão um acordo inteiramente 
conforme com as normas definidas pelo 
artigo 26.º do Modelo de Convenção 
Fiscal da OCDE e que garanta um 

Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º, os 
Estados-Membros podem permitir que um 
GFIA domiciliado num país terceiro 
comercialize junto de investidores 
profissionais no âmbito da sua jurisdição
acções ou unidades de participação de um 
FIA domiciliado num país terceiro, desde 
que:
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intercâmbio efectivo de informações em 
matéria fiscal.

Sempre que um GFIA comercializar 
acções ou unidades de participação de um 
FIA domiciliado num país terceiro, o 
Estado-Membro de origem pode 
prolongar o período referido no n.º 3 do 
artigo 31.º, sempre que tal seja necessário 
para verificar o cumprimento das 
condições previstas pela presente 
directiva.

a) O FIA seja gerido por um GFIA que 
tenha a sua sede social num 
Estado-Membro e esteja autorizado em 
conformidade com o artigo 4.º; ou

Antes de permitir que um GFIA 
comercialize acções ou unidades de 
participação de um FIA domiciliado num 
país terceiro, o Estado-Membro de origem 
toma particularmente em consideração os 
mecanismos previstos pelo GFIA em 
conformidade com o artigo 38.º, quando 
aplicáveis.

b) O país terceiro em que o FIA ou o 
GFIA tenham a sua sede social tenha 
implementado legislação em 
conformidade com as normas da OICV ou 
similares em matéria de supervisão dos 
fundos de retorno absoluto;

c) Exista um acordo de cooperação 
adequado entre a autoridade competente 
do Estado-Membro de origem do GFIA e 
a(s) autoridade(s) de supervisão do país 
terceiro em que o FIA ou o GFIA está 
estabelecido.

Or. en

Justificação

Os mercados financeiros de hoje estão interligados a nível mundial, o que cria oportunidades 
de crescimento e desenvolvimento, e precisamos de garantir a viabilidade dos mercados 
financeiros na Europa. A presente alteração possibilita a continuação das actuais práticas de 
investimento em países terceiros quando elas são satisfatórias e proporciona aos gestores de 
património e aos investidores profissionais da União Europeia (incluindo os fundos de 
pensões) oportunidades de negócio interessantes. Ao mesmo tempo, garante um quadro 
regulamentar acompanhado da obrigação de preencher critérios essenciais.
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Alteração 1501
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA só pode comercializar acções ou 
unidades de participação de um FIA 
domiciliado num país terceiro junto de 
investidores profissionais domiciliados 
num Estado-Membro se esse país terceiro 
tiver assinado com o Estado-Membro em 
questão um acordo inteiramente 
conforme com as normas definidas pelo 
artigo 26.º do Modelo de Convenção 
Fiscal da OCDE e que garanta um 
intercâmbio efectivo de informações em 
matéria fiscal.

1. Os Estados-Membros podem autorizar, 
em conformidade com a presente 
directiva, GFIA estabelecidos num país 
terceiro a comercializar acções ou 
unidades de participação de um FIA junto 
de investidores profissionais na União, nas 
condições previstas na presente directiva, 
desde que:

Sempre que um GFIA comercializar 
acções ou unidades de participação de um 
FIA domiciliado num país terceiro, o 
Estado-Membro de origem pode 
prolongar o período referido no n.º 3 do 
artigo 31.º, sempre que tal seja necessário 
para verificar o cumprimento das 
condições previstas pela presente 
directiva.

a) Esse país terceiro tenha sido objecto de 
uma decisão, adoptada nos termos da 
alínea a) do n.º 3, certificando que a sua 
regulamentação prudencial e as suas 
rotinas de supervisão são equivalentes ao 
disposto na presente directiva e são 
efectivamente aplicadas;

Antes de permitir que um GFIA 
comercialize acções ou unidades de 
participação de um FIA domiciliado num 
país terceiro, o Estado-Membro de origem 
toma particularmente em consideração os 
mecanismos previstos pelo GFIA em 
conformidade com o artigo 38.º, quando 
aplicáveis.

b) Esse país terceiro tenha sido objecto de 
uma decisão, adoptada nos termos da 
alínea b) do n.º 3, certificando que esse 
país concede aos GFIA da União um 
acesso efectivo aos seus mercados 
comparável ao acesso concedido pela 
União aos GFIA desse país terceiro;

c) O GFIA forneça às autoridades 
competentes do Estado-Membro em que 
apresenta o pedido de autorização as 
informações referidas nos artigos 5.º e 
31.º;
d) Exista um acordo de cooperação entre 
as autoridades competentes desse 
Estado-Membro e as autoridades de 
supervisão responsáveis pelo GFIA que 
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garanta um intercâmbio eficiente de todas 
as informações relevantes para o 
seguimento das potenciais implicações 
das actividades do GFIA na estabilidade 
de instituições financeiras importantes do 
ponto de vista sistémico e no bom 
funcionamento dos mercados em que o 
GFIA desenvolva as suas actividades;
e) Esse país terceiro tenha assinado com o 
Estado-Membro em que apresenta o 
pedido de autorização um acordo 
inteiramente conforme com as normas 
definidas pelo artigo 26.º do Modelo de 
Convenção Fiscal da OCDE e que 
garanta um intercâmbio efectivo de 
informações em matéria fiscal.
2. A Comissão adopta actos delegados em 
conformidade com os artigos 49.º-A, 
49.º-B e 49.º-C com vista a determinar:
a) Critérios gerais de avaliação da 
equivalência e da efectiva aplicação da 
legislação do país terceiro no domínio da 
regulamentação prudencial e da 
supervisão contínua os requisitos 
definidos nos capítulos III, IV e V;
b) Critérios gerais para avaliar se os 
países terceiros concedem aos GFIA da 
União um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável ao que é concedido 
na União aos GFIA desses países 
terceiros,
3. Com base nos critérios referidos no n.º 
2, a Comissão, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação referido 
no n.º 2 do artigo 49.º, adopta medidas de 
execução certificando:
a) Que a legislação no domínio da 
regulamentação prudencial e da 
supervisão contínua dos GFIA aplicada 
num país terceiro é equivalente ao 
disposto na presente directiva e é 
efectivamente aplicada;
b) Que um país terceiro concede aos 
GFIA da União um acesso efectivo aos 
seus mercados pelo menos comparável ao 
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que é concedido pela União aos GFIA 
desse país terceiro.

Or. en

Justificação

The equivalence regime initially foreseen for the authorisation of AIFM established in third 
countries should apply to the marketing in the Community and by AIFM registered and 
authorised in the EU of AIF domiciled in third countries.

According to Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union, rules and 
general principles concerning mechanisms for the control by Member States of the 
Commission’s exercise of its implementing powers shall be laid down in advance by a 
regulation adopted in accordance with the ordinary legislative procedure. Pending the 
adoption of that new regulation and in order to avoid any disruption in the Union's legislative 
action during the interim period, control by Member States should be carried out in 
accordance with the provisions of Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying 
down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission*, 
insofar as those provisions remain compatible with the amended Treaties. References to those 
provisions should nevertheless be replaced with refereneces to the rules and principles set out 
in the new regulation as soon as that regulation enters into force.

* OJ L 184, 17.7.1999, p. 23

Alteração 1502
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA só pode comercializar acções ou 
unidades de participação de um FIA 
domiciliado num país terceiro junto de 
investidores profissionais domiciliados 
num Estado-Membro se esse país terceiro 
tiver assinado com o Estado-Membro em 
questão um acordo inteiramente conforme 
com as normas definidas pelo artigo 26.º 
do Modelo de Convenção Fiscal da OCDE 
e que garanta um intercâmbio efectivo de 
informações em matéria fiscal.

Um GFIA pode comercializar acções ou 
unidades de participação de um FIA num 
país terceiro junto de investidores 
profissionais domiciliados num 
Estado-Membro se esse país terceiro tiver 
assinado com o Estado-Membro de origem 
do GFIA um acordo inteiramente 
conforme com as normas definidas pelo 
artigo 26.º do Modelo de Convenção Fiscal 
da OCDE e que garanta um intercâmbio 
efectivo de informações em matéria fiscal.

Sempre que um GFIA comercializar 
acções ou unidades de participação de um 
FIA domiciliado num país terceiro, o 
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Estado-Membro de origem pode 
prolongar o período referido no n.º 3 do 
artigo 31.º, sempre que tal seja necessário 
para verificar o cumprimento das 
condições previstas pela presente 
directiva.
Antes de permitir que um GFIA 
comercialize acções ou unidades de 
participação de um FIA domiciliado num 
país terceiro, o Estado-Membro de origem 
toma particularmente em consideração os 
mecanismos previstos pelo GFIA em 
conformidade com o artigo 38.º, quando 
aplicáveis.

Or. en

Justificação

O GFIA deve estar sujeito às disposições da Directiva independentemente do local em que o 
FIA está domiciliado.

Alteração 1503
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA só pode comercializar acções 
ou unidades de participação de um FIA 
domiciliado num país terceiro junto de 
investidores profissionais domiciliados 
num Estado-Membro se esse país terceiro 
tiver assinado com o Estado-Membro em 
questão um acordo inteiramente 
conforme com as normas definidas pelo 
artigo 26.º do Modelo de Convenção 
Fiscal da OCDE e que garanta um 
intercâmbio efectivo de informações em 
matéria fiscal.

As sociedades de investimento de OICVM 
autorizadas em conformidade com a 
Directiva 2009/65/CE, as instituições de 
crédito abrangidas pela Directiva 
2006/48/CE, as instituições abrangidas 
pela Directiva 2003/41/CE e as 
instituições abrangidas pelas Directivas 
73/239/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE 
não devem deter, directa ou 
indirectamente, acções ou unidades de 
participação de FIA não autorizados na 
União.

Sempre que um GFIA comercializar 
acções ou unidades de participação de um 
FIA domiciliado num país terceiro, o 
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Estado-Membro de origem pode 
prolongar o período referido no n.º 3 do 
artigo 31.º, sempre que tal seja necessário 
para verificar o cumprimento das 
condições previstas pela presente 
directiva.
Antes de permitir que um GFIA 
comercialize acções ou unidades de 
participação de um FIA domiciliado num 
país terceiro, o Estado-Membro de origem 
toma particularmente em consideração os 
mecanismos previstos pelo GFIA em 
conformidade com o artigo 38.º, quando 
aplicáveis.

Or. en

Justificação

A fim de evitar que os investidores contornem a directiva, é necessário impor restrições 
adequadas às possibilidades de investimento.

Alteração 1504
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 35 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA só pode comercializar acções 
ou unidades de participação de um FIA 
domiciliado num país terceiro junto de 
investidores profissionais domiciliados 
num Estado-Membro se esse país terceiro 
tiver assinado com o Estado-Membro em 
questão um acordo inteiramente 
conforme com as normas definidas pelo 
artigo 26.º do Modelo de Convenção 
Fiscal da OCDE e que garanta um 
intercâmbio efectivo de informações em 
matéria fiscal.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Os FIA domiciliados num país terceiro não devem ser discriminados apenas por este motivo. 
Tratar-se-ia, neste caso, de uma medida proteccionista.

Alteração 1505
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 35 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA só pode comercializar acções ou 
unidades de participação de um FIA 
domiciliado num país terceiro junto de 
investidores profissionais domiciliados 
num Estado-Membro se esse país terceiro 
tiver assinado com o Estado-Membro em 
questão um acordo inteiramente 
conforme com as normas definidas pelo 
artigo 26.º do Modelo de Convenção 
Fiscal da OCDE e que garanta um 
intercâmbio efectivo de informações em 
matéria fiscal.

Um Estado-Membro pode autorizar os 
GFIA a comercializar no seu território 
acções ou unidades de participação de um 
FIA domiciliado num país terceiro se 
existirem acordos de cooperação 
adequados entre as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem do GFIA e a autoridade de 
supervisão desse país.

Or. en

Justificação

O intercâmbio de informações em matéria fiscal não é relevante para o objectivo declarado 
da directiva: estabelecer requisitos comuns para a autorização e supervisão dos GFIA que 
garantam uma abordagem coerente dos respectivos riscos e do seu impacto nos investidores e 
mercados da União (considerando 2). Propõem-se, ao invés, acordos de cooperação 
adequados.

Alteração 1506
Diogo Feio

Proposta de directiva
Artigo 35 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA só pode comercializar acções ou Um Estado-Membro pode autorizar os 
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unidades de participação de um FIA 
domiciliado num país terceiro junto de 
investidores profissionais domiciliados 
num Estado-Membro se esse país terceiro 
tiver assinado com o Estado-Membro em 
questão um acordo inteiramente 
conforme com as normas definidas pelo 
artigo 26.º do Modelo de Convenção 
Fiscal da OCDE e que garanta um 
intercâmbio efectivo de informações em 
matéria fiscal.

GFIA a comercializar no seu território 
acções ou unidades de participação de um 
FIA domiciliado num país terceiro se
existirem acordos de cooperação 
adequados entre as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem do GFIA e a autoridade de 
supervisão desse país.

Or. en

Justificação

O intercâmbio de informações em matéria fiscal não é pertinente para o objectivo declarado 
da presente directiva. Importa permitir a coexistência de regimes nacionais de investimento 
privado por forma a que as medidas proteccionistas, que são prejudiciais para os mercados 
da UE, sejam limitadas. Há que prever acordos de cooperação adequados.

Alteração 1507
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 35 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA só pode comercializar acções ou 
unidades de participação de um FIA 
domiciliado num país terceiro junto de 
investidores profissionais domiciliados 
num Estado-Membro se esse país terceiro 
tiver assinado com o Estado-Membro em 
questão um acordo inteiramente 
conforme com as normas definidas pelo
artigo 26.º do Modelo de Convenção Fiscal 
da OCDE e que garanta um intercâmbio 
efectivo de informações em matéria fiscal.

Um GFIA só pode comercializar acções ou 
unidades de participação de um FIA 
domiciliado num país terceiro junto de 
investidores profissionais domiciliados 
num Estado-Membro se esse país terceiro 
estiver vinculado por um acordo 
multilateral com os Estados-Membros, 
assinado pela Comissão em seu nome, que 
preveja: 

a) Um intercâmbio efectivo de 
informações em matéria fiscal, com base 
no artigo 26.º do Modelo de Convenção 
Fiscal da OCDE, e 
b) Um intercâmbio efectivo de 
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informações com as autoridades 
competentes no tocante às informações 
referidas no artigo 5.º e nos Capítulos IV 
e V.

Or. en

Justificação

A comercialização na UE de FIA domiciliados em países terceiros requer um acordo de 
cooperação efectivo (intercâmbio de informações gerais e em matéria de cooperação fiscal), 
assinado pela Comissão em nome de todos os Estados-Membros ("princípio da extensão").

Alteração 1508
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 35 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA só pode comercializar acções ou 
unidades de participação de um FIA 
domiciliado num país terceiro junto de 
investidores profissionais domiciliados 
num Estado-Membro se esse país terceiro 
tiver assinado com o Estado-Membro em 
questão um acordo inteiramente 
conforme com as normas definidas pelo 
artigo 26.º do Modelo de Convenção 
Fiscal da OCDE e que garanta um 
intercâmbio efectivo de informações em 
matéria fiscal.

Um Estado-Membro pode autorizar os 
GFIA a comercializar no seu território
acções ou unidades de participação de um 
FIA domiciliado num país terceiro se 
existirem acordos de cooperação 
adequados entre as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem do GFIA e a autoridade de 
supervisão desse país. Esses países 
terceiros devem dispor de uma legislação 
adequada contra eventuais fraudes fiscais 
e branqueamento de capitais.

Or. en

Alteração 1509
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 35 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA só pode comercializar acções ou
unidades de participação de um FIA 

Um GFIA só pode comercializar acções ou 
unidades de participação de um FIA 
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domiciliado num país terceiro junto de 
investidores profissionais domiciliados 
num Estado-Membro se esse país terceiro 
tiver assinado com o Estado-Membro em 
questão um acordo inteiramente 
conforme com as normas definidas pelo 
artigo 26.º do Modelo de Convenção 
Fiscal da OCDE e que garanta um 
intercâmbio efectivo de informações em 
matéria fiscal.

domiciliado num país terceiro junto de 
investidores profissionais domiciliados 
num Estado-Membro se esse país terceiro 
estiver incluído na lista da OCDE de 
jurisdições que tenham implementado 
substancialmente as normas fiscais 
acordadas a nível internacional.

Or. en

Justificação

A exigência de um acordo de intercâmbio de informações entre o país em que está 
domiciliado um FIA de um país terceiro e cada Estado-Membro da UE em que esse fundo 
deverá ser comercializado é demasiado onerosa e pode, na prática, limitar de forma 
substancial a capacidade de os Estados-Membros permitirem a comercialização desses FIA 
no seu território devido a derrogações nacionais em matéria de investimento privado. 
Poderia também ser fonte de incoerências no tratamento desses fundos entre os 
Estados-Membros. 

Alteração 1510
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 35 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA só pode comercializar acções ou 
unidades de participação de um FIA 
domiciliado num país terceiro junto de 
investidores profissionais domiciliados 
num Estado-Membro se esse país terceiro 
tiver assinado com o Estado-Membro em 
questão um acordo inteiramente conforme 
com as normas definidas pelo artigo 26.º 
do Modelo de Convenção Fiscal da OCDE 
e que garanta um intercâmbio efectivo de 
informações em matéria fiscal.

Um GFIA só pode comercializar acções ou 
unidades de participação de um FIA 
domiciliado num país terceiro junto de 
investidores profissionais domiciliados 
num Estado-Membro se esse país terceiro 
tiver assinado com o Estado-Membro em 
questão um acordo conforme com as 
normas definidas pelo artigo 26.º do 
Modelo de Convenção Fiscal da OCDE e 
que garanta um intercâmbio efectivo de 
informações em matéria fiscal.

Or. en
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Alteração 1511
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 35 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um GFIA comercializar 
acções ou unidades de participação de um 
FIA domiciliado num país terceiro, o 
Estado-Membro de origem pode 
prolongar o período referido no n.º 3 do 
artigo 31.º, sempre que tal seja necessário 
para verificar o cumprimento das 
condições previstas pela presente 
directiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os FIA domiciliados num país terceiro não devem ser discriminados apenas por este motivo. 
Tratar-se-ia, neste caso, de uma medida proteccionista.

Alteração 1512
Diogo Feio

Proposta de directiva
Artigo 35 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um GFIA comercializar 
acções ou unidades de participação de um 
FIA domiciliado num país terceiro, o 
Estado-Membro de origem pode 
prolongar o período referido no n.º 3 do 
artigo 31.º, sempre que tal seja necessário 
para verificar o cumprimento das 
condições previstas pela presente 
directiva.

Suprimido

Or. en
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Justificação

O intercâmbio de informações em matéria fiscal não é pertinente para o objectivo declarado 
da presente directiva. Importa permitir a coexistência de regimes nacionais de investimento 
privado por forma a que as medidas proteccionistas, que são prejudiciais para os mercados 
da UE, sejam limitadas. Há que prever acordos de cooperação adequados.

Alteração 1513
Diogo Feio

Proposta de directiva
Artigo 35 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Antes de permitir que um GFIA 
comercialize acções ou unidades de 
participação de um FIA domiciliado num 
país terceiro, o Estado-Membro de origem 
toma particularmente em consideração os 
mecanismos previstos pelo GFIA em 
conformidade com o artigo 38.º, quando 
aplicáveis.

Suprimido

Or. en

Justificação

O intercâmbio de informações em matéria fiscal não é pertinente para o objectivo declarado 
da presente directiva. Importa permitir a coexistência de regimes nacionais de investimento 
privado por forma a que as medidas proteccionistas, que são prejudiciais para os mercados 
da UE, sejam limitadas. Há que prever acordos de cooperação adequados.

Alteração 1514
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-A
FIA de países terceiros

Os Estados-Membros asseguram que os 
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GFIA autorizados estabelecidos na UE só 
possam gerir FIA estabelecidos num país 
terceiro que comercializem acções ou 
unidades de participação junto de 
investidores profissionais nesse 
Estado-Membro nas condições previstas 
na presente directiva e em conformidade 
com os procedimentos previstos no artigo 
31.º, desde que existam acordos de 
cooperação adequados entre as 
autoridades competentes desse 
Estado-Membro e as autoridades 
competentes dos países terceiros que 
assegurem um intercâmbio eficiente de 
informações.

Or. en

Justificação

Quando os GFIA europeus comercializam FIA estabelecidos num país terceiro junto de 
investidores profissionais na Comunidade, as autoridades competentes devem poder ter 
acesso a todas as informações necessárias para proteger os investidores europeus. 

Alteração 1515
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-A
FIA de países terceiros

Os Estados-Membros não impedem que os 
investidores profissionais domiciliados 
num Estado-Membro invistam num FIA 
domiciliado num país terceiro.

Or. en

Justificação

Os mercados financeiros de hoje estão interligados a nível mundial, o que cria oportunidades 
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de crescimento e desenvolvimento, e precisamos de garantir a viabilidade dos mercados 
financeiros na Europa. A presente alteração possibilita a continuação das actuais práticas de 
investimento em países terceiros quando elas são satisfatórias e proporciona aos gestores de 
património e aos investidores profissionais da União Europeia (incluindo os fundos de 
pensões) oportunidades de negócio interessantes. Ao mesmo tempo, garante um quadro 
regulamentar acompanhado da obrigação de preencher critérios essenciais.

Alteração 1516
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-A
FIA de países terceiros

Os investidores profissionais domiciliados 
num Estado-membro podem investir num 
FIA domiciliado num país terceiro na 
condição de que tal seja permitido pela 
legislação nacional desse 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A presente alteração permite que os fundos de pensões de trabalhadores continuem a investir 
em FIA de países terceiros nos termos da legislação nacional do Estado-Membro.

Alteração 1517
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-A
Condições aplicáveis ao investimento em 

FIA domiciliados em países terceiros
Os investidores profissionais domiciliados 
num Estado-Membro podem investir num 
FIA domiciliado num país terceiro. Se 
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esse FIA permitir reembolsos por opção 
do investidor, deverá ser gerido por um 
GFIA que tem a sua sede social num 
Estado-Membro e que está autorizado em 
conformidade com o artigo 4 º, ou o país 
terceiro em que o FIA tem a sua sede 
social deverá ter assinado um acordo de 
cooperação para a partilha de 
informações conforme com as normas 
internacionais aplicáveis.

Or. en

Justificação

New Article 35a ensures that professional investors remain free to invest in AIF domiciled in 
third countries, provided that certain conditions are met. However, as proposed in the 
Rapporteur’s draft report, the requirement imposed in new Article 35a is likely to impose a 
substantial practical limitation on the ability for AIF domiciled outside the Community to be 
marketed within Member States under national private placement exemptions and on the 
ability of investors to invest in such AIF on their own initiative.  This is disproportionate in 
the case of funds, such as private equity funds, which are closed-ended, since such funds are 
unlikely to present systemic risks.  Such funds should be capable of being marketed within 
individual Member States under national private placement exemptions - and investors should 
be able to invest in such funds on their own initiative without having to meet the requirement 
in new Article 35a. This approach would also significantly assist EU private equity funds of 
funds and their clients to maintain appropriate levels of risk diversification.

Alteração 1518
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-A
Condições aplicáveis aos investimentos 
nos mercados europeus relativos a FIA 

não autorizados de países terceiros
Tendo em conta as derrogações previstas 
no artigo 2 º, os FIA não autorizados de 
países terceiros, tal como definidos na 
alínea a) do artigo 3.º, que detenham 
activos num montante superior a 100 
milhões de euros na União Europeia e 
operem com um efeito de alavanca são 
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registados na AEVMM.
Para serem autorizados a operar nos 
mercados europeus, os FIA não 
autorizados devem cumprir os requisitos 
dos artigos 11.º, n.º4, 12.º, n.º 1, 13.º, 13.º-
A, 24.º e 25.º. Neste caso, a autoridade 
competente é a AEVMM.

Or. en

Justificação

A actual directiva discrimina os FIA europeus. O risco sistémico não pode ser controlado se 
os fundos de retorno absoluto estrangeiros não estiverem registados e abrangidos pelos 
requisitos da directiva relativos aos riscos sistémicos.

Alteração 1519
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 35-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-B
FIA de países terceiros

Os Estados-Membros podem permitir ou 
continuar a permitir que os investidores 
profissionais domiciliados no seu 
território invistam em quaisquer FIA, 
incluindo nos de países terceiros, no 
respeito da legislação nacional. Esses 
países terceiros devem dispor de uma 
legislação adequada contra eventuais 
fraudes fiscais e branqueamento de 
capitais.

Or. en
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Alteração 1520
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 35 -C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-C
Investimento em FIA autorizados

Os FIA autorizados não podem investir, 
directa ou indirectamente, mais de 20 por 
cento do total dos seus activos em FIA 
não autorizados na União Europeia.

Or. en

Justificação

A fim de evitar que os investidores contornem a directiva, os FIA autorizados devem ser 
impedidos de investir em FIA não autorizados.

Alteração 1521
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 35.º-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-D
Condições aplicáveis à aquisição de uma 
posição de controlo ou de uma influência 
significativa num emitente europeu ou 
numa sociedade europeia não cotada por 
parte de FIA não autorizados de países 
terceiros
Tendo em conta as derrogações previstas 
no artigo 2 º, os FIA não autorizados de 
países terceiros, tal como definidos na 
alínea a) do artigo 3.º, que operem com 
um efeito de alavanca com vista à 
aquisição de uma posição de controlo ou 
de uma influência significativa em 
sociedades não cotadas ou num emitente 
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devem ser conformes com os artigos 26.º a 
30.º.

Or. en

Justificação

A actual directiva discrimina os FIA europeus. As regras devem ser aplicadas a todos os FIA, 
independentemente do local em que possam estar domiciliados. 

Alteração 1522
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 35-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-E
FIA de países terceiros

1. Os Estados-Membros asseguram que 
um GFIA autorizado só possa gerir FIA 
estabelecidos num país terceiro se:
a) A legislação pertinente nesse país 
terceiro estiver em conformidade com as 
normas estabelecidas por organizações 
internacionais, ou o GFIA puder 
demonstrar que o FIA do país terceiro 
está em conformidade com essas normas; 
e
b) Existirem acordos de cooperação 
adequados entre as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem do GFIA e a autoridade de 
supervisão do país terceiro em que o FIA 
está estabelecido.
2. A Comissão adopta actos delegados, em 
conformidade com os artigos 49.º-A, 49.º-
B e 49.º-C, no tocante às normas referidas 
no n º 1, alínea a) e aos acordos de 
cooperação referidos no n º 1, alínea b).
3. A fim de garantir a aplicação uniforme 
do presente artigo, a AEVMM elabora 
orientações no sentido de determinar as 
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condições de aplicação dos actos 
delegados adoptados pela Comissão no 
que se refere às normas e aos acordos de 
cooperação referidos no número 1.

Or. en

Justificação

Este texto proposto pelo Conselho está bem redigido e deve ser utilizado.

Alteração 1522
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º Suprimido
Delegação de tarefas administrativas por 
parte do GFIA a uma entidade 
estabelecida num país terceiro
Os Estados-Membros só autorizam um
GFIA a delegar tarefas administrativas a 
uma entidade estabelecida num país 
terceiro quando estiverem criadas as 
seguintes condições.
a) Os requisitos do artigo 18.º estão 
cumpridos;
b) A entidade está autorizada a prestar 
serviços administrativos ou está registada 
no país terceiro em que está estabelecida e 
é sujeita a supervisão prudencial;
c) Existe um acordo de cooperação 
adequado entre a autoridade competente 
do GFIA e a autoridade de supervisão 
responsável pela entidade em questão.

Or. en
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Alteração 1524
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta de directiva
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º Suprimido
Delegação de tarefas administrativas por 
parte do GFIA a uma entidade 
estabelecida num país terceiro
Os Estados-Membros só autorizam um 
GFIA a delegar tarefas administrativas a 
uma entidade estabelecida num país 
terceiro quando estiverem criadas as 
seguintes condições.
a) Os requisitos do artigo 18.º estão 
cumpridos;
b) A entidade está autorizada a prestar 
serviços administrativos ou está registada 
no país terceiro em que está estabelecida e 
é sujeita a supervisão prudencial;
c) Existe um acordo de cooperação 
adequado entre a autoridade competente 
do GFIA e a autoridade de supervisão 
responsável pela entidade em questão.

Or. en

Justificação

As disposições relativas à delegação de funções deveriam espelhar as actuais disposições da 
Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF) e da Directiva de aplicação da 
mesma no que respeita à externalização de serviços de investimento ou de serviços 
operacionais críticos ou importantes. Estas disposições foram reproduzidas na revisão 
proposta com pequenas alterações para reflectir a passagem das empresas de investimento 
reguladas pela DMIF para os GFIA.
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Alteração 1525
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º Suprimido
Delegação de tarefas administrativas por 
parte do GFIA a uma entidade 
estabelecida num país terceiro
Os Estados-Membros só autorizam um 
GFIA a delegar tarefas administrativas a 
uma entidade estabelecida num país 
terceiro quando estiverem criadas as 
seguintes condições.
a) Os requisitos do artigo 18.º estão 
cumpridos;
b) A entidade está autorizada a prestar 
serviços administrativos ou está registada 
no país terceiro em que está estabelecida e 
é sujeita a supervisão prudencial;
c) Existe um acordo de cooperação 
adequado entre a autoridade competente 
do GFIA e a autoridade de supervisão 
responsável pela entidade em questão.

Or. en

Justificação

Esta disposição deve ser suprimida no sentido de permitir que o artigo 18.º alterado seja 
aplicável às delegações do GFIA em países terceiros.

Alteração 1526
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º Suprimido
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Delegação de tarefas administrativas por 
parte do GFIA a uma entidade 
estabelecida num país terceiro
 Os Estados-Membros só autorizam um 
GFIA a delegar tarefas administrativas a 
uma entidade estabelecida num país 
terceiro quando estiverem criadas as 
seguintes condições.
a) Os requisitos do artigo 18.º estão 
cumpridos;
b) A entidade está autorizada a prestar 
serviços administrativos ou está registada 
no país terceiro em que está estabelecida e 
é sujeita a supervisão prudencial;
c) Existe um acordo de cooperação 
adequado entre a autoridade competente 
do GFIA e a autoridade de supervisão 
responsável pela entidade em questão.

Or. en

Justificação

A delegação é regulamentada pelo artigo 18.º.

Alteração 1527
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros só autorizam um 
GFIA a delegar tarefas administrativas a 
uma entidade estabelecida num país 
terceiro quando estiverem criadas as 
seguintes condições.

Os Estados-Membros não autorizam um 
GFIA de um FIA domiciliado na União a 
delegar tarefas administrativas a uma 
entidade estabelecida num país terceiro.

a) Os requisitos do artigo 18.º estão 
cumpridos;
b) A entidade está autorizada a prestar 
serviços administrativos ou está registada 
no país terceiro em que está estabelecida e 
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é sujeita a supervisão prudencial;
c) Existe um acordo de cooperação 
adequado entre a autoridade competente 
do GFIA e a autoridade de supervisão 
responsável pela entidade em questão.

Or. en

Justificação

Os FIA com passaporte europeu têm de ser inteiramente geridos na União Europeia para que 
seja assegurada a protecção dos investidores

Alteração 1528
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 36 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros só autorizam um 
GFIA a delegar tarefas administrativas a 
uma entidade estabelecida num país 
terceiro quando estiverem criadas as 
seguintes condições.

Os Estados-Membros só autorizam um 
GFIA a delegar tarefas administrativas e de 
gestão a uma entidade estabelecida num 
país terceiro quando estiverem criadas as 
seguintes condições.

Or. en

Justificação

Na esfera financeira, o "know-how" e os conhecimentos especializados estão difundidos a 
nível global. O investidor tem todo o interesse em que o GFIA possa tirar partido do melhor 
"know-how" sem estar limitado aos meios existentes a nível local. 

Alteração 1529
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva
Artigo 36 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros só autorizam um Os GFIA só estão autorizados a delegar 
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GFIA a delegar tarefas administrativas a
uma entidade estabelecida num país 
terceiro quando estiverem criadas as 
seguintes condições.

tarefas administrativas a uma entidade 
estabelecida num país terceiro quando 
estiverem criadas as seguintes condições.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1530
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 36 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A entidade está autorizada a prestar 
serviços administrativos ou está registada 
no país terceiro em que está estabelecida e 
é sujeita a supervisão prudencial;

b) A entidade está autorizada a prestar 
serviços administrativos ou de gestão ou 
está registada no país terceiro em que está 
estabelecida e é sujeita a supervisão 
prudencial;

Or. en

Justificação

Na esfera financeira, o "know-how" e os conhecimentos especializados estão difundidos a 
nível global. O investidor tem todo o interesse em que o GFIA possa tirar partido do melhor 
"know-how" sem estar limitado aos meios existentes a nível local.

Alteração 1531
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva
Artigo 36 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A entidade está autorizada a prestar 
serviços administrativos ou está registada 

b) A entidade está autorizada a prestar 
serviços administrativos ou está registada 
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no país terceiro em que está estabelecida e 
é sujeita a supervisão prudencial;

no país terceiro em que está estabelecida;

Or. en

Justificação

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

Alteração 1532
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 36 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Existe um acordo de cooperação 
adequado entre a autoridade competente
do GFIA e a autoridade de supervisão 
responsável pela entidade em questão.

c) Existe um acordo de cooperação 
adequado e efectivo entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, 
assinado pela Comissão em seu nome, 
com a autoridade de supervisão 
responsável pela entidade em questão, em 
conformidade com as normas definidas 
pela Comissão nos termos do artigo 39.º-
B.

Or. en

Justificação

A delegação de tarefas administrativas numa entidade estabelecida num país terceiro requer 
um acordo de cooperação efectivo (intercâmbio de informações), assinado pela Comissão em 
nome dos Estados-Membros ("princípio da extensão").
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Alteração 1533
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 36 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os serviços estão sob o controlo 
directo de uma GFIA registado num 
Estado-Membro e são executados sob a 
sua responsabilidade. 

Or. en

Justificação

Na esfera financeira, o "know-how" e os conhecimentos especializados estão difundidos a 
nível global. O investidor tem todo o interesse em que o GFIA possa tirar partido do melhor 
"know-how" sem estar limitado aos meios existentes a nível local.

Alteração 1534
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta de directiva
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º Suprimido
Avaliador estabelecido num país terceiro
1. Os Estados-Membros só autorizam a 
nomeação de um avaliador estabelecido 
num país terceiro se forem cumpridas as 
seguintes condições.
a) Os requisitos do artigo 16.º estão 
cumpridos;
b) O país terceiro foi objecto de uma 
decisão, adoptada nos termos do n.º 3, 
certificando que as regras e normas de 
avaliação aplicadas pelos avaliadores 
estabelecidos no seu território são 
equivalentes às aplicáveis na 
Comunidade.
2. A Comissão adopta medidas de 
execução que especifiquem os critérios 
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aplicáveis na avaliação da equivalência 
das regras e normas de avaliação dos 
países terceiros a que se refere a alínea b) 
do n.º 1.
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.
3. Com base nos critérios definidos no n.º 
2, a Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
49.º, certificando que as regras e normas 
de avaliação previstas na legislação de um 
país terceiro são equivalentes às 
aplicáveis na Comunidade.

Or. en

Justificação

As disposições relativas à delegação de funções deveriam espelhar as actuais disposições da 
Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF) e da Directiva de aplicação da 
mesma no que respeita à externalização de serviços de investimento ou de serviços 
operacionais críticos ou importantes. Estas disposições foram reproduzidas na revisão 
proposta com pequenas alterações para reflectir a passagem das empresas de investimento 
reguladas pela DMIF para os GFIA.

Alteração 1535
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º Suprimido
Avaliador estabelecido num país terceiro
1. Os Estados-Membros só autorizam a 
nomeação de um avaliador estabelecido 
num país terceiro se forem cumpridas as 
seguintes condições.
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a) Os requisitos do artigo 16.º estão 
cumpridos;
b) O país terceiro foi objecto de uma 
decisão, adoptada nos termos do n.º 3, 
certificando que as regras e normas de 
avaliação aplicadas pelos avaliadores 
estabelecidos no seu território são 
equivalentes às aplicáveis na 
Comunidade.
2. A Comissão adopta medidas de 
execução que especifiquem os critérios 
aplicáveis na avaliação da equivalência 
das regras e normas de avaliação dos 
países terceiros a que se refere a alínea b) 
do n.º 1.
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.
3. Com base nos critérios definidos no n.º 
2, a Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
49.º, certificando que as regras e normas 
de avaliação previstas na legislação de um 
país terceiro são equivalentes às 
aplicáveis na Comunidade.

Or. en

Alteração 1536
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º Suprimido
Avaliador estabelecido num país terceiro
1. Os Estados-Membros só autorizam a 
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nomeação de um avaliador estabelecido 
num país terceiro se forem cumpridas as 
seguintes condições.
a) Os requisitos do artigo 16.º estão 
cumpridos;
b) O país terceiro foi objecto de uma 
decisão, adoptada nos termos do n.º 3, 
certificando que as regras e normas de 
avaliação aplicadas pelos avaliadores 
estabelecidos no seu território são 
equivalentes às aplicáveis na 
Comunidade.
2. A Comissão adopta medidas de 
execução que especifiquem os critérios 
aplicáveis na avaliação da equivalência 
das regras e normas de avaliação dos 
países terceiros a que se refere a alínea b) 
do n.º 1.
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.
3. Com base nos critérios definidos no n.º 
2, a Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
49.º, certificando que as regras e normas 
de avaliação previstas na legislação de um 
país terceiro são equivalentes às 
aplicáveis na Comunidade.

Or. en

Justificação

Esta disposição deve ser suprimida, uma vez que o artigo 18.º alterado irá reger as 
delegações do GFIA em países terceiros.
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Alteração 1537
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º Suprimido
Avaliador estabelecido num país terceiro
1. Os Estados-Membros só autorizam a 
nomeação de um avaliador estabelecido 
num país terceiro se forem cumpridas as 
seguintes condições.
a) Os requisitos do artigo 16.º estão 
cumpridos;
b) O país terceiro foi objecto de uma 
decisão, adoptada nos termos do n.º 3, 
certificando que as regras e normas de 
avaliação aplicadas pelos avaliadores 
estabelecidos no seu território são 
equivalentes às aplicáveis na 
Comunidade.
2. A Comissão adopta medidas de 
execução que especifiquem os critérios 
aplicáveis na avaliação da equivalência 
das regras e normas de avaliação dos 
países terceiros a que se refere a alínea b) 
do n.º 1.
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.
3. Com base nos critérios definidos no n.º 
2, a Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
49.º, certificando que as regras e normas 
de avaliação previstas na legislação de um 
país terceiro são equivalentes às 
aplicáveis na Comunidade.

Or. en
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Justificação

A função de avaliação deve ser devidamente definida no artigo 16.º e a possibilidade de a 
delegar ou atribuir, no âmbito do artigo 18.º.

Alteração 1538
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º Suprimido
Avaliador estabelecido num país terceiro
1. Os Estados-Membros só autorizam a 
nomeação de um avaliador estabelecido 
num país terceiro se forem cumpridas as 
seguintes condições.
a) Os requisitos do artigo 16.º estão 
cumpridos;
b) O país terceiro foi objecto de uma 
decisão, adoptada nos termos do n.º 3, 
certificando que as regras e normas de 
avaliação aplicadas pelos avaliadores 
estabelecidos no seu território são 
equivalentes às aplicáveis na 
Comunidade.
2. A Comissão adopta medidas de 
execução que especifiquem os critérios 
aplicáveis na avaliação da equivalência 
das regras e normas de avaliação dos 
países terceiros a que se refere a alínea b) 
do n.º 1.
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.
3. Com base nos critérios definidos no n.º 
2, a Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
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procedimento referido no n.º 2 do artigo 
49.º, certificando que as regras e normas 
de avaliação previstas na legislação de um 
país terceiro são equivalentes às 
aplicáveis na Comunidade.

Or. en

Justificação

A avaliação é uma questão muito sensível e não deve ser deixada ao cuidado de 
intervenientes com sede em países terceiros, mesmo com um regime de equivalência.

Alteração 1539
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só autorizam a 
nomeação de um avaliador estabelecido 
num país terceiro se forem cumpridas as 
seguintes condições.

As autoridades competentes podem, a 
título excepcional, permitir que um GFIA 
estabelecido na União nomeie um 
avaliador estabelecido num país terceiro se 
os activos localizados em países terceiros 
não puderem ser rigorosamente avaliados 
por um avaliador estabelecido na União.

a) Os requisitos do artigo 16.º estão 
cumpridos;
b) O país terceiro foi objecto de uma 
decisão, adoptada nos termos do n.º 3, 
certificando que as regras e normas de 
avaliação aplicadas pelos avaliadores 
estabelecidos no seu território são 
equivalentes às aplicáveis na 
Comunidade.
2. A Comissão adopta medidas de 
execução que especifiquem os critérios 
aplicáveis na avaliação da equivalência 
das regras e normas de avaliação dos 
países terceiros a que se refere a alínea b) 
do n.º 1.

A Comissão adopta actos delegados, em 
conformidade com os artigos 49.º-A, 49.º-
B e 49.º-C, que especifiquem os critérios 
aplicáveis na avaliação dos activos que 
não puderem ser rigorosamente avaliados 
por um avaliador estabelecido na União.

Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
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presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.
3. Com base nos critérios definidos no n.º 
2, a Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
49.º, certificando que as regras e normas 
de avaliação previstas na legislação de um 
país terceiro são equivalentes às 
aplicáveis na Comunidade.

Or. en

Justificação

A avaliação é essencial para a protecção dos investidores. Esta tarefa deve ser levada a 
cabo, na medida do possível, na Comunidade.

Alteração 1540
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só autorizam a 
nomeação de um avaliador estabelecido 
num país terceiro se forem cumpridas as 
seguintes condições.

1. Os Estados-Membros só autorizam a 
nomeação de um avaliador estabelecido 
num país terceiro se forem cumpridas as 
seguintes condições.

a) Os requisitos do artigo 16.º estão 
cumpridos;

a) O avaliador do país terceiro tem uma 
sede social num Estado-Membro; e

b) O país terceiro foi objecto de uma 
decisão, adoptada nos termos do n.º 3, 
certificando que as regras e normas de 
avaliação aplicadas pelos avaliadores 
estabelecidos no seu território são 
equivalentes às aplicáveis na 
Comunidade.

b) Os requisitos do artigo 16.º estão 
cumpridos;

Or. en
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Justificação

Os gestores devem poder diversificar entre os prestadores de serviços (administradores, 
avaliadores e depositários/entidades de custódia) que tenham sede social na UE, mas cuja 
sede central se situe fora da UE.

Alteração 1541
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 37 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Existe um acordo de cooperação 
adequado e efectivo entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, 
assinado pela Comissão em seu nome, 
com a autoridade de supervisão 
responsável pela entidade em questão, em 
conformidade com as normas definidas 
pela Comissão nos termos do artigo 39.º-
A.

Or. en

Justificação

A nomeação de um avaliador estabelecido num país terceiro requer um acordo de 
cooperação efectivo (intercâmbio de informações e em matéria de cooperação fiscal), 
assinado pela Comissão em nome dos Estados-Membros ("princípio da extensão").

Alteração 1542
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adopta medidas de 
execução que especifiquem os critérios 
aplicáveis na avaliação da equivalência das 
regras e normas de avaliação dos países 
terceiros a que se refere a alínea b) do n.º 1.

2. A Comissão adopta actos delegados, em 
conformidade com os artigos 49.º-A, 49.º-
B e 49.º-C, que especifiquem os critérios 
aplicáveis na avaliação da equivalência das 
regras e normas de avaliação dos países 
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terceiros a que se refere a alínea b) do n.º 1.

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 assegura que esses actos 
entrem em vigor até ...*.
* Data a inserir pelo JO: dois anos após a 
entrada em vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1543
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 37 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Com base nos critérios definidos no 
n.º 2, a Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 49.º, certificando que as regras e 
normas de avaliação previstas na legislação 
de um país terceiro são equivalentes às 
aplicáveis na Comunidade.

3. Com base nos critérios definidos no n.º 
2, a Comissão adopta actos delegados, em 
conformidade com os artigos 49.º-A, 49.º-
B e 49.º-C, certificando que as regras e 
normas de avaliação previstas na legislação 
de um país terceiro são equivalentes às 
aplicáveis na União.

A Comissão assegura que esses actos 
entrem em vigor até ...*.
* Data a inserir pelo JO: dois anos após a 
entrada em vigor da presente directiva.

Or. en
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Justificação

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

Alteração 1544
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta de directiva
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º Suprimido

Delegação das tarefas do depositário 
relacionadas com FIA domiciliados em 
países terceiros

1. Em derrogação ao n.º 4 do artigo 17.º, 
no caso de um FIA domiciliado num país 
terceiro, os Estados-Membros permitem 
que o depositário desse FIA, nomeado em 
conformidade com o artigo 17.º, possa 
delegar o desempenho de uma ou mais 
das suas funções num subdepositário 
domiciliado no mesmo país terceiro, desde 
que a legislação desse país terceiro seja 
equivalente ao disposto na presente 
directiva e seja efectivamente aplicada.

Devem estar também cumpridas as 
seguintes condições:

a) O país terceiro foi objecto de uma 
decisão, adoptada nos termos do n.º 4, 
certificando que os subdepositários 
domiciliados nesse país estão sujeitos a 
uma regulamentação prudencial eficaz e 
a uma supervisão que é equivalente ao 
disposto pela legislação comunitária;

b) Está suficientemente garantida a 
cooperação entre o Estado-Membro de 
origem e as autoridades relevantes do país 
terceiro em causa;
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c) O país terceiro foi objecto de uma 
decisão, adoptada nos termos do n.º 4, 
certificando que as normas aplicadas para 
prevenir o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo são 
equivalentes ao disposto pela legislação 
comunitária.

2. A responsabilidade do depositário 
perante os investidores não é afectada 
pelo facto de este ter delegado o 
desempenho de parte ou da totalidade das 
suas tarefas num depositário domiciliado 
num país terceiro.

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os critérios 
para determinação da equivalência da 
regulamentação prudencial, da 
supervisão e das normas aplicadas nos 
países terceiros a que se refere o n.º 1.

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.

4. Com base nos critérios definidos no n.º 
3, a Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
49.º, certificando que a regulamentação 
prudencial, a supervisão e as normas de 
um país terceiro são equivalentes ao 
disposto pela presente directiva.

Or. en

Justificação

As disposições relativas à delegação de funções deveriam espelhar as actuais disposições da 
Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF) e da Directiva de aplicação da 
mesma no que respeita à externalização de serviços de investimento ou de serviços 
operacionais críticos ou importantes. Estas disposições foram reproduzidas na revisão 
proposta com pequenas alterações para reflectir a passagem das empresas de investimento 
reguladas pela DMIF para os GFIA. 
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Alteração 1545
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º Suprimido
Delegação das tarefas do depositário 
relacionadas com FIA domiciliados em 
países terceiros
1. Em derrogação ao n.º 4 do artigo 17.º, 
no caso de um FIA domiciliado num país 
terceiro, os Estados-Membros permitem 
que o depositário desse FIA, nomeado em 
conformidade com o artigo 17.º, possa 
delegar o desempenho de uma ou mais 
das suas funções num subdepositário 
domiciliado no mesmo país terceiro, desde 
que a legislação desse país terceiro seja 
equivalente ao disposto na presente 
directiva e seja efectivamente aplicada.
a) O país terceiro foi objecto de uma 
decisão, adoptada nos termos do n.º 4, 
certificando que os subdepositários 
domiciliados nesse país estão sujeitos a 
uma regulamentação prudencial eficaz e 
a uma supervisão que é equivalente ao 
disposto pela legislação comunitária;

b) Está suficientemente garantida a 
cooperação entre o Estado-Membro de 
origem e as autoridades relevantes do país 
terceiro em causa;

c) O país terceiro foi objecto de uma 
decisão, adoptada nos termos do n.º 4, 
certificando que as normas aplicadas para 
prevenir o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo são 
equivalentes ao disposto pela legislação 
comunitária.

2. A responsabilidade do depositário 



AM\805044PT.doc 81/188 PE439.135v01-00

PT

perante os investidores não é afectada 
pelo facto de este ter delegado o 
desempenho de parte ou da totalidade das 
suas tarefas num depositário domiciliado 
num país terceiro.

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os critérios 
para determinação da equivalência da 
regulamentação prudencial, da 
supervisão e das normas aplicadas nos 
países terceiros a que se refere o n.º 1.

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.

4. Com base nos critérios definidos no n.º 
3, a Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
49.º, certificando que a regulamentação 
prudencial, a supervisão e as normas de 
um país terceiro são equivalentes ao 
disposto pela presente directiva.

Or. en
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Alteração 1546
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º Suprimido
Delegação das tarefas do depositário 
relacionadas com FIA domiciliados em 
países terceiros
1. Em derrogação ao n.º 4 do artigo 17.º, 
no caso de um FIA domiciliado num país 
terceiro, os Estados-Membros permitem 
que o depositário desse FIA, nomeado em 
conformidade com o artigo 17.º, possa 
delegar o desempenho de uma ou mais 
das suas funções num subdepositário 
domiciliado no mesmo país terceiro, desde 
que a legislação desse país terceiro seja 
equivalente ao disposto na presente 
directiva e seja efectivamente aplicada.
Devem estar também cumpridas as 
seguintes condições:
a) O país terceiro foi objecto de uma 
decisão, adoptada nos termos do n.º 4, 
certificando que os subdepositários 
domiciliados nesse país estão sujeitos a 
uma regulamentação prudencial eficaz e 
a uma supervisão que é equivalente ao 
disposto pela legislação comunitária;
b) Está suficientemente garantida a 
cooperação entre o Estado-Membro de 
origem e as autoridades relevantes do país 
terceiro em causa;
c) O país terceiro foi objecto de uma 
decisão, adoptada nos termos do n.º 4, 
certificando que as normas aplicadas para 
prevenir o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo são 
equivalentes ao disposto pela legislação 
comunitária.

2. A responsabilidade do depositário 
perante os investidores não é afectada 
pelo facto de este ter delegado o 
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desempenho de parte ou da totalidade das 
suas tarefas num depositário domiciliado 
num país terceiro.

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os critérios 
para determinação da equivalência da 
regulamentação prudencial, da 
supervisão e das normas aplicadas nos 
países terceiros a que se refere o n.º 1.

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.

4. Com base nos critérios definidos no n.º 
3, a Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
49.º, certificando que a regulamentação 
prudencial, a supervisão e as normas de 
um país terceiro são equivalentes ao 
disposto pela presente directiva.

Or. en

Justificação

A delegação será suficientemente regulamentada pelo artigo 18.º 
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Alteração 1547
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º Suprimido

Delegação das tarefas do depositário 
relacionadas com FIA domiciliados em 
países terceiros

1. Em derrogação ao n.º 4 do artigo 17.º, 
no caso de um FIA domiciliado num país 
terceiro, os Estados-Membros permitem 
que o depositário desse FIA, nomeado em 
conformidade com o artigo 17.º, possa 
delegar o desempenho de uma ou mais 
das suas funções num subdepositário 
domiciliado no mesmo país terceiro, desde
que a legislação desse país terceiro seja 
equivalente ao disposto na presente 
directiva e seja efectivamente aplicada.

Devem estar também cumpridas as 
seguintes condições:

a) O país terceiro foi objecto de uma 
decisão, adoptada nos termos do n.º 4, 
certificando que os subdepositários 
domiciliados nesse país estão sujeitos a 
uma regulamentação prudencial eficaz e 
a uma supervisão que é equivalente ao 
disposto pela legislação comunitária;
b) Está suficientemente garantida a 
cooperação entre o Estado-Membro de 
origem e as autoridades relevantes do país 
terceiro em causa;
c) O país terceiro foi objecto de uma 
decisão, adoptada nos termos do n.º 4, 
certificando que as normas aplicadas para 
prevenir o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo são 
equivalentes ao disposto pela legislação 
comunitária.
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2. A responsabilidade do depositário 
perante os investidores não é afectada 
pelo facto de este ter delegado o 
desempenho de parte ou da totalidade das 
suas tarefas num depositário domiciliado
num país terceiro.

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os critérios 
para determinação da equivalência da 
regulamentação prudencial, da 
supervisão e das normas aplicadas nos 
países terceiros a que se refere o n.º 1.

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.

4. Com base nos critérios definidos no n.º 
3, a Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
49.º, certificando que a regulamentação 
prudencial, a supervisão e as normas de 
um país terceiro são equivalentes ao 
disposto pela presente directiva.

Or. en

Justificação

A delegação das tarefas do depositário é prejudicial para a protecção dos investidores, bem 
como para a capacidade do GFIA e dos supervisores para exercerem as suas funções.
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Alteração 1548
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º Suprimido

Delegação das tarefas do depositário 
relacionadas com FIA domiciliados em 
países terceiros

1. Em derrogação ao n.º 4 do artigo 17.º, 
no caso de um FIA domiciliado num país 
terceiro, os Estados-Membros permitem 
que o depositário desse FIA, nomeado em 
conformidade com o artigo 17.º, possa 
delegar o desempenho de uma ou mais 
das suas funções num subdepositário 
domiciliado no mesmo país terceiro, desde 
que a legislação desse país terceiro seja 
equivalente ao disposto na presente 
directiva e seja efectivamente aplicada.

Devem estar também cumpridas as 
seguintes condições:

a) O país terceiro foi objecto de uma 
decisão, adoptada nos termos do n.º 4, 
certificando que os subdepositários 
domiciliados nesse país estão sujeitos a 
uma regulamentação prudencial eficaz e 
a uma supervisão que é equivalente ao 
disposto pela legislação comunitária;

b) Está suficientemente garantida a 
cooperação entre o Estado-Membro de 
origem e as autoridades relevantes do país 
terceiro em causa;

c) O país terceiro foi objecto de uma 
decisão, adoptada nos termos do n.º 4, 
certificando que as normas aplicadas para 
prevenir o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo são 
equivalentes ao disposto pela legislação 
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comunitária.

2. A responsabilidade do depositário 
perante os investidores não é afectada 
pelo facto de este ter delegado o 
desempenho de parte ou da totalidade das 
suas tarefas num depositário domiciliado 
num país terceiro.

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os critérios 
para determinação da equivalência da 
regulamentação prudencial, da 
supervisão e das normas aplicadas nos 
países terceiros a que se refere o n.º 1.

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.

4. Com base nos critérios definidos no n.º 
3, a Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
49.º, certificando que a regulamentação 
prudencial, a supervisão e as normas de 
um país terceiro são equivalentes ao 
disposto pela presente directiva.

Or. en

Justificação

As disposições do artigo 38.º são de um assistência prática muito limitada para um 
depositário. Nos termos do artigo 38.º, a capacidade do depositário de delegar numa 
instituição de crédito fora da União está limitada ao subdepositário domiciliado no mesmo 
país que o FIA, mas a natureza da custódia global é tal que, muitas vezes, é necessário que 
haja um subdepositário ou uma entidade que assuma a subcustódia no mercado em que os 
investimentos são realizados (que geralmente não será o país em que o FIA está domiciliado). 
Por conseguinte, na prática, esta disposição impedirá que os FIA invistam em muitas 
jurisdições fora da UE, especialmente nos países em desenvolvimento que necessitam de 
investimentos para combater a pobreza. 
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Alteração 1549
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 38 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Está suficientemente garantida a
cooperação entre o Estado-Membro de 
origem e as autoridades relevantes do país 
terceiro em causa;

(b) Existe um acordo de cooperação 
adequado e efectivo entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, 
assinado pela Comissão em seu nome, 
com a autoridade de supervisão 
responsável pela entidade em questão, em 
conformidade com as normas definidas 
pela Comissão nos termos do artigo 39.º-
A.

Or. en

Justificação

A delegação das tarefas do depositário numa entidade estabelecida num país terceiro requer 
um acordo de cooperação efectivo (de intercâmbio de informações e em matéria fiscal), 
assinado pela Comissão em nome dos Estados-Membros ("princípio da extensão").

Alteração 1550
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 38 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os critérios para 
determinação da equivalência da 
regulamentação prudencial, da supervisão e 
das normas aplicadas nos países terceiros a 
que se refere o n.º 1.

3. A Comissão adopta actos delegados, em 
conformidade com os artigos 49.º-A, 49.º-
B e 49.º-C, para especificar os critérios 
para determinação da equivalência da 
regulamentação prudencial, da supervisão e 
das normas aplicadas nos países terceiros a 
que se refere o n.º 1.

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 
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refere o n.º 3 do artigo 49.º.
A Comissão assegura que esses actos 
entrem em vigor até ...*.
* Data a inserir pelo JO: dois anos após a 
entrada em vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1551
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Com base nos critérios definidos no 
n.º 3, a Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 49.º, certificando que a 
regulamentação prudencial, a supervisão e 
as normas de um país terceiro são 
equivalentes ao disposto pela presente 
directiva.

4. Com base nos critérios definidos no n.º 
3, a Comissão adopta actos delegados, em 
conformidade com os artigos 49.º-A, 49.º-
B e 49.º-C, certificando que a 
regulamentação prudencial, a supervisão e 
as normas de um país terceiro são 
equivalentes ao disposto pela presente 
directiva.

A Comissão assegura que esses actos 
entrem em vigor até ...*.
* Data a inserir pelo JO: dois anos após a 
entrada em vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

Caso o presente artigo seja aprovado, esta é a formulação adequada no âmbito dos novos 
procedimentos de ”comitologia”.
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Alteração 1552
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º Suprimido

Autorização de GFIA estabelecidos em 
países terceiros

1. Os Estados-Membros podem autorizar, 
em conformidade com a presente 
directiva, GFIA estabelecidos num país 
terceiro a comercializarem acções ou 
unidades de participação de um FIA junto 
de investidores profissionais na 
Comunidade, nas condições previstas na 
presente directiva, desde que:
a) O país terceiro tenha sido objecto de 
uma decisão, adoptada nos termos da 
alínea a) do n.º 3, certificando que a sua 
regulamentação prudencial e as suas 
rotinas de supervisão são equivalentes ao 
disposto na presente directiva e são 
efectivamente aplicadas;
b) O país terceiro tenha sido objecto de 
uma decisão, adoptada nos termos da 
alínea b) do n.º 3, certificando que esse 
país concede aos GFIA da Comunidade 
um acesso efectivo aos seus mercados 
comparável ao acesso concedido pela 
Comunidade aos GFIA desse país 
terceiro;
c) O GFIA forneça às autoridades 
competentes do Estado-Membro em que 
apresenta o pedido de autorização as 
informações referidas nos artigos 5.º e 
31.º;
d) Exista um acordo de cooperação entre 
as autoridades competentes desse Estado-
Membro e as autoridades de supervisão 
responsáveis pelo GFIA que garante um 
intercâmbio eficiente de todas as 
informações relevantes para o seguimento 
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das potenciais implicações das actividades 
do GFIA na estabilidade de instituições 
financeiras importantes do ponto de vista 
sistémico e no bom funcionamento dos 
mercados em que o GFIA desenvolva as 
suas actividades;
e) O país terceiro tenha assinado com o 
Estado-Membro em que apresenta o 
pedido de autorização um acordo 
inteiramente conforme com as normas 
definidas pelo artigo 26.º do Modelo de 
Convenção Fiscal da OCDE e que 
garanta um intercâmbio efectivo de 
informações em matéria fiscal.
2. A Comissão adopta medidas de 
execução com vista a determinar:
a) Critérios gerais de avaliação da 
equivalência e da efectiva aplicação da 
legislação do país terceiro no domínio da 
regulamentação prudencial e da 
supervisão contínua os requisitos 
definidos nos capítulos III, IV e V.
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b) Critérios gerais para avaliar se os 
países terceiros concedem aos GFIA da 
Comunidade um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável ao que é concedido 
na Comunidade aos GFIA desses países 
terceiros,
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.
3.Com base nos critérios referidos no n.º 
2, a Comissão, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação referido 
no n.º 2 do artigo 49.º, adopta medidas de 
execução certificando: 
a) Que a legislação no domínio da 
regulamentação prudencial e da 
supervisão contínua dos GFIA aplicadas 
num país terceiro são equivalentes ao 
disposto na presente directiva e são 
efectivamente aplicadas;
b) Que um país terceiro concede aos 
GFIA da Comunidade um acesso efectivo 
aos seus mercados pelo menos 
comparável ao que é concedido pela 
Comunidade aos GFIA desse país 
terceiro.

Or. en

Alteração 1553
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º Suprimido
Autorização de GFIA estabelecidos em 
países terceiros
1. Os Estados-Membros podem autorizar, 

em conformidade com a presente 
directiva, GFIA estabelecidos num país 
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terceiro a comercializarem acções ou 
unidades de participação de um FIA junto 
de investidores profissionais na 
Comunidade, nas condições previstas na 
presente directiva, desde que:
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a) O país terceiro tenha sido objecto de 
uma decisão, adoptada nos termos da 
alínea a) do n.º 3, certificando que a sua 
regulamentação prudencial e as suas 
rotinas de supervisão são equivalentes ao 
disposto na presente directiva e são 
efectivamente aplicadas;
b) O país terceiro tenha sido objecto de 
uma decisão, adoptada nos termos da 
alínea b) do n.º 3, certificando que esse 
país concede aos GFIA da Comunidade 
um acesso efectivo aos seus mercados 
comparável ao acesso concedido pela 
Comunidade aos GFIA desse país 
terceiro;
c) O GFIA forneça às autoridades 
competentes do Estado-Membro em que 
apresenta o pedido de autorização as 
informações referidas nos artigos 5.º e 
31.º;
d) Exista um acordo de cooperação entre 
as autoridades competentes desse Estado-
Membro e as autoridades de supervisão 
responsáveis pelo GFIA que garante um 
intercâmbio eficiente de todas as 
informações relevantes para o seguimento 
das potenciais implicações das actividades 
do GFIA na estabilidade de instituições 
financeiras importantes do ponto de vista 
sistémico e no bom funcionamento dos 
mercados em que o GFIA desenvolva as 
suas actividades;
e) O país terceiro tenha assinado com o 
Estado-Membro em que apresenta o 
pedido de autorização um acordo 
inteiramente conforme com as normas 
definidas pelo artigo 26.º do Modelo de 
Convenção Fiscal da OCDE e que 
garanta um intercâmbio efectivo de 
informações em matéria fiscal.
2. A Comissão adopta medidas de 
execução com vista a determinar:
a) Critérios gerais de avaliação da 
equivalência e da efectiva aplicação da 
legislação do país terceiro no domínio da 
regulamentação prudencial e da 
supervisão contínua os requisitos 
definidos nos capítulos III, IV e V;
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b) Critérios gerais para avaliar se os 
países terceiros concedem aos GFIA da 
Comunidade um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável ao que é concedido 
na Comunidade aos GFIA desses países 
terceiros;
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.
3. Com base nos critérios referidos no 
n.º 2, a Comissão, em conformidade com 
o procedimento de regulamentação 
referido no n.º 2 do artigo 49.º, adopta 
medidas de execução certificando:
a) Que a legislação no domínio da 
regulamentação prudencial e da 
supervisão contínua dos GFIA aplicadas 
num país terceiro são equivalentes ao 
disposto na presente directiva e são 
efectivamente aplicadas;
b) Que um país terceiro concede aos 
GFIA da Comunidade um acesso efectivo 
aos seus mercados pelo menos 
comparável ao que é concedido pela 
Comunidade aos GFIA desse país 
terceiro.

Or. en

Justificação

O artigo 39.º é inútil na nova redacção da directiva.

Alteração 1554
Pervenche Berès

Proposta de directiva

Artigo 39
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º Suprimido
Autorização de GFIA estabelecidos em 
países terceiros
 1. Os Estados-Membros podem autorizar, 
em conformidade com a presente 
directiva, GFIA estabelecidos num país 
terceiro a comercializarem acções ou
unidades de participação de um FIA junto 
de investidores profissionais na 
Comunidade, nas condições previstas na 
presente directiva, desde que: 
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a) O país terceiro tenha sido objecto de 
uma decisão, adoptada nos termos da 
alínea a) do n.º 3, certificando que a sua 
regulamentação prudencial e as suas 
rotinas de supervisão são equivalentes ao 
disposto na presente directiva e são 
efectivamente aplicadas;
b) O país terceiro tenha sido objecto de 
uma decisão, adoptada nos termos da 
alínea b) do n.º 3, certificando que esse 
país concede aos GFIA da Comunidade 
um acesso efectivo aos seus mercados 
comparável ao acesso concedido pela 
Comunidade aos GFIA desse país 
terceiro;
c) O GFIA forneça às autoridades 
competentes do Estado-Membro em que 
apresenta o pedido de autorização as 
informações referidas nos artigos 5.º e 
31.º;
d) Exista um acordo de cooperação entre 
as autoridades competentes desse Estado-
Membro e as autoridades de supervisão 
responsáveis pelo GFIA que garante um 
intercâmbio eficiente de todas as 
informações relevantes para o seguimento 
das potenciais implicações das actividades 
do GFIA na estabilidade de instituições 
financeiras importantes do ponto de vista 
sistémico e no bom funcionamento dos 
mercados em que o GFIA desenvolva as 
suas actividades;
e) O país terceiro tenha assinado com o 
Estado-Membro em que apresenta o 
pedido de autorização um acordo 
inteiramente conforme com as normas 
definidas pelo artigo 26.º do Modelo de 
Convenção Fiscal da OCDE e que 
garanta um intercâmbio efectivo de 
informações em matéria fiscal.
2. A Comissão adopta medidas de 
execução com vista a determinar:
a) Critérios gerais de avaliação da 
equivalência e da efectiva aplicação da 
legislação do país terceiro no domínio da 
regulamentação prudencial e da 
supervisão contínua os requisitos 
definidos nos capítulos III, IV e V;
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b) Critérios gerais para avaliar se os 
países terceiros concedem aos GFIA da 
Comunidade um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável ao que é concedido 
na Comunidade aos GFIA desses países 
terceiros;
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.
3. Com base nos critérios referidos no 
n.º 2, a Comissão, em conformidade com 
o procedimento de regulamentação 
referido no n.º 2 do artigo 49.º, adopta 
medidas de execução certificando:
a) Que a legislação no domínio da 
regulamentação prudencial e da 
supervisão contínua dos GFIA aplicadas 
num país terceiro são equivalentes ao 
disposto na presente directiva e são 
efectivamente aplicadas;
b) Que um país terceiro concede aos 
GFIA da Comunidade um acesso efectivo 
aos seus mercados pelo menos 
comparável ao que é concedido pela 
Comunidade aos GFIA desse país 
terceiro.

Or. en

Justificação

Permitir que intervenientes estabelecidos em países terceiros comercializem produtos sem 
qualquer espécie de subsidiariedade na UE não tem precedentes e comporta elevados riscos 
prudenciais. Tal não deve ser autorizado.
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Alteração 1555
Diogo Feio

Proposta de directiva
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º Suprimido

Autorização de GFIA estabelecidos em 
países terceiros

1. Os Estados-Membros podem autorizar, 
em conformidade com a presente 
directiva, GFIA estabelecidos num país 
terceiro a comercializarem acções ou 
unidades de participação de um FIA junto 
de investidores profissionais na 
Comunidade, nas condições previstas na 
presente directiva, desde que:

a) O país terceiro tenha sido objecto de 
uma decisão, adoptada nos termos da 
alínea a) do n.º 3, certificando que a sua 
regulamentação prudencial e as suas 
rotinas de supervisão são equivalentes ao 
disposto na presente directiva e são 
efectivamente aplicadas;

b) O país terceiro tenha sido objecto de 
uma decisão, adoptada nos termos da 
alínea b) do n.º 3, certificando que esse 
país concede aos GFIA da Comunidade 
um acesso efectivo aos seus mercados 
comparável ao acesso concedido pela 
Comunidade aos GFIA desse país 
terceiro;

c) O GFIA forneça às autoridades 
competentes do Estado-Membro em que 
apresenta o pedido de autorização as 
informações referidas nos artigos 5.º e 
31.º;

d) Exista um acordo de cooperação entre 
as autoridades competentes desse Estado-
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Membro e as autoridades de supervisão 
responsáveis pelo GFIA que garante um 
intercâmbio eficiente de todas as 
informações relevantes para o seguimento 
das potenciais implicações das actividades 
do GFIA na estabilidade de instituições 
financeiras importantes do ponto de vista 
sistémico e no bom funcionamento dos 
mercados em que o GFIA desenvolva as 
suas actividades;

e) O país terceiro tenha assinado com o 
Estado-Membro em que apresenta o 
pedido de autorização um acordo 
inteiramente conforme com as normas 
definidas pelo artigo 26.º do Modelo de 
Convenção Fiscal da OCDE e que 
garanta um intercâmbio efectivo de 
informações em matéria fiscal.

2. A Comissão adopta medidas de 
execução com vista a determinar:

a) Critérios gerais de avaliação da 
equivalência e da efectiva aplicação da 
legislação do país terceiro no domínio da 
regulamentação prudencial e da 
supervisão contínua os requisitos 
definidos nos capítulos III, IV e V.

b) Critérios gerais para avaliar se os 
países terceiros concedem aos GFIA da 
Comunidade um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável ao que é concedido 
na Comunidade aos GFIA desses países 
terceiros,

c) 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.

3. Com base nos critérios referidos no 
n.º 2, a Comissão, em conformidade com 
o procedimento de regulamentação 
referido no n.º 2 do artigo 49.º, adopta 
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medidas de execução certificando:

a) Que a legislação no domínio da 
regulamentação prudencial e da 
supervisão contínua dos GFIA aplicadas 
num país terceiro são equivalentes ao 
disposto na presente directiva e são 
efectivamente aplicadas;
b) Que um país terceiro concede aos 
GFIA da Comunidade um acesso efectivo 
aos seus mercados pelo menos 
comparável ao que é concedido pela 
Comunidade aos GFIA desse país 
terceiro.

Or. en

Justificação

O intercâmbio de informações de natureza fiscal constitui matéria destituída de relevância 
para a finalidade expressa na presente Directiva. Esta última não deverá substituir os 
regimes de colocação privada dos diferentes Estados-Membros, quando os mesmos existam. 
Por outro lado, não se afigura apropriado que os investidores que os regimes de colocação 
privada dos Estados-Membros possam autorizar a efectuar operações de comercialização 
fiquem limitados a efectuar essas operações com“investidores profissionais”, como definido 
na Directiva, porquanto tal circunstância poderia constranger os Estados-Membros visados 
a alterarem a legislação nacional. 

Alteração 1556
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 39 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. 1. Os Estados-Membros podem 
autorizar, em conformidade com a presente 
directiva, GFIA estabelecidos num país 
terceiro a comercializarem acções ou 
unidades de participação de um FIA junto 
de investidores profissionais na 
Comunidade, nas condições previstas na 
presente directiva, desde que:

1. Os Estados-Membros podem autorizar, 
em conformidade com a presente directiva, 
GFIA estabelecidos num país terceiro a 
comercializar acções ou unidades de 
participação de um FIA junto de 
investidores profissionais na União, nas 
condições previstas na presente directiva, 
desde que a supervisão e a regulação a 
que os GFIA estejam subordinados nos 
respectivos países de origem sejam 
similares.
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2. a) O país terceiro tenha sido 
objecto de uma decisão, adoptada nos 
termos da alínea a) do n.º 3, certificando 
que a sua regulamentação prudencial e as 
suas rotinas de supervisão são 
equivalentes ao disposto na presente 
directiva e são efectivamente aplicadas;
b) O país terceiro tenha sido objecto de 
uma decisão, adoptada nos termos da 
alínea b) do n.º 3, certificando que esse 
país concede aos GFIA da Comunidade 
um acesso efectivo aos seus mercados 
comparável ao acesso concedido pela 
Comunidade aos GFIA desse país 
terceiro;
3. c) O GFIA forneça às autoridades 
competentes do Estado-Membro em que 
apresenta o pedido de autorização as 
informações referidas nos artigos 5.º e 
31.º;
4. d) Exista um acordo de 
cooperação entre as autoridades 
competentes desse Estado-Membro e as 
autoridades de supervisão responsáveis 
pelo GFIA que garante um intercâmbio 
eficiente de todas as informações 
relevantes para o seguimento das 
potenciais implicações das actividades do 
GFIA na estabilidade de instituições 
financeiras importantes do ponto de vista 
sistémico e no bom funcionamento dos 
mercados em que o GFIA desenvolva as 
suas actividades;
e) O país terceiro tenha assinado com o 
Estado-Membro em que apresenta o 
pedido de autorização um acordo 
inteiramente conforme com as normas 
definidas pelo artigo 26.º do Modelo de 
Convenção Fiscal da OCDE e que 
garanta um intercâmbio efectivo de 
informações em matéria fiscal.

Or. en

Justificação

A circunstância de excluir GFIA sediados em países terceiros gera uma cisão no mercado 
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perniciosa para o mercado único financeiro da Europa.

Alteração 1557
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 39 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem autorizar, 
em conformidade com a presente 
directiva, GFIA estabelecidos num país 
terceiro a comercializarem acções ou 
unidades de participação de um FIA junto 
de investidores profissionais na 
Comunidade, nas condições previstas na 
presente directiva, desde que:

1. Os Estados-Membros podem permitir 
que investidores profissionais da União  
invistam, por sua iniciativa, em FIA 
estabelecidos no interior da União ou 
num país terceiro e que sejam geridos por 
um GFIA estabelecido num país terceiro, 
nas condições previstas na presente 
directiva, desde que:

Or. en

Justificação

This Article shall allow to create a level playing field between AIFM established outside the 
Community and AIFM established inside the Community. The conditions for AIFM 
established in third countries to manage AIF, whether domiciled inside or outside the 
Community in which European domiciled investors are permitted to invest, shall not be 
lighter than those which are applicable to AIFM established in the Community. Provided that 
the conditions of equivalence regarding AIFM are met, professional investors shall be able to 
invest both in EU AIF and non-EU AIF managed by non-EU AIFM. This Article shall also 
clarify that non-EU AIFM are permitted to manage AIF domiciled inside the Community and 
that such AIF will not be regarded as self-managed AIF having to comply with the provisions 
of the Directive applicable to AIFM.
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Alteração 1558
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 39 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem autorizar, 
em conformidade com a presente directiva, 
GFIA estabelecidos num país terceiro a 
comercializarem acções ou unidades de 
participação de um FIA junto de 
investidores profissionais na Comunidade, 
nas condições previstas na presente 
directiva, desde que:

1. Os Estados-Membros autorizam, em 
conformidade com a presente directiva, 
GFIA estabelecidos num país terceiro a 
comercializar acções ou unidades de 
participação de um FIA junto de 
investidores profissionais na União, nas 
condições previstas na presente directiva, 
desde que:

Or. en

Alteração 1559
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 39 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem autorizar, 
em conformidade com a presente directiva, 
GFIA estabelecidos num país terceiro a 
comercializarem acções ou unidades de 
participação de um FIA junto de 
investidores profissionais na Comunidade, 
nas condições previstas na presente 
directiva, desde que:

Os Estados-Membros autorizam, em 
conformidade com a presente directiva, 
GFIA estabelecidos num país terceiro a 
comercializar acções ou unidades de 
participação de um FIA junto de 
investidores profissionais na União, nas 
condições previstas na presente directiva, 
desde que:

Or. en

Justificação

A única forma de criar um mercado interno da UE de GFIA e FIA consiste em elaborar um 
sistema assente numa equivalência razoável com países terceiros, conjugado com a livre 
circulação de capitais, como garante o Tratado CE.
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Alteração 1560
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O país terceiro tenha sido objecto de 
uma decisão, adoptada nos termos da 
alínea a) do n.º 3, certificando que a sua 
regulamentação prudencial e as suas 
rotinas de supervisão são equivalentes ao 
disposto na presente directiva e são 
efectivamente aplicadas;

Suprimida

Or. en

Justificação

A única forma de criar um mercado interno da UE de GFIA e FIA consiste em elaborar um 
sistema assente numa equivalência razoável com países terceiros, conjugado com a livre 
circulação de capitais, como garante o Tratado CE.

Alteração 1561
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O país terceiro tenha sido objecto de 
uma decisão, adoptada nos termos da 
alínea a) do n.º 3, certificando que a sua 
regulamentação prudencial e as suas 
rotinas de supervisão são equivalentes ao 
disposto na presente directiva e são 
efectivamente aplicadas;

a) O GFIA ou o FIA tenha uma presença 
física num Estado-Membro;

Or. en

Justificação

Os GFIA e FIA exteriores à UE (1) que tenham uma presença física num Estado-Membro da 
UE e (2) estejam registados numa autoridade reguladora de um Estado-Membro da UE 
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deverão ser tratados, ao abrigo da presente Directiva, segundo os mesmos princípios 
aplicados aos GFIA e aos FIA da UE.

Alteração 1562
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O país terceiro tenha sido objecto de 
uma decisão, adoptada nos termos da 
alínea a) do n.º 3, certificando que a sua 
regulamentação prudencial e as suas 
rotinas de supervisão são equivalentes ao 
disposto na presente directiva e são 
efectivamente aplicadas;

a) O GFIA esteja sujeito a autorização ou 
registo no país terceiro em que se 
encontre estabelecido e que o país terceiro 
tenha sido objecto de uma decisão, 
adoptada nos termos da alínea a) do n.º 3, 
certificando que a sua regulamentação 
prudencial e as suas rotinas de supervisão 
são razoavelmente equivalentes ao 
disposto na presente directiva e são 
efectivamente aplicadas;

Or. en

Alteração 1563
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O país terceiro tenha sido objecto de 
uma decisão, adoptada nos termos da 
alínea b) do n.º 3, certificando que esse 
país concede aos GFIA da Comunidade 
um acesso efectivo aos seus mercados 
comparável ao acesso concedido pela 
Comunidade aos GFIA desse país 
terceiro;

Suprimida

Or. en
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Alteração 1564
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O país terceiro tenha sido objecto de 
uma decisão, adoptada nos termos da 
alínea b) do n.º 3, certificando que esse 
país concede aos GFIA da Comunidade 
um acesso efectivo aos seus mercados 
comparável ao acesso concedido pela 
Comunidade aos GFIA desse país 
terceiro;

Suprimida

Or. en

Justificação

A única forma de criar um mercado interno da UE de GFIA e FIA consiste em elaborar um 
sistema assente numa equivalência razoável com países terceiros, conjugado com a livre 
circulação de capitais, como garante o Tratado CE.

Alteração 1565
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O país terceiro tenha sido objecto de 
uma decisão, adoptada nos termos da 
alínea b) do n.º 3, certificando que esse 
país concede aos GFIA da Comunidade 
um acesso efectivo aos seus mercados 
comparável ao acesso concedido pela 
Comunidade aos GFIA desse país 
terceiro;

b) O GFIA ou o FIA do país terceiro 
esteja registado numa autoridade 
reguladora de um Estado-Membro;

Or. en
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Justificação

Os GFIA e FIA exteriores à UE (1) que tenham uma presença física num Estado-Membro da 
UE e (2) estejam registados numa autoridade reguladora de um Estado-Membro da UE 
deverão ser tratados, ao abrigo da presente Directiva, segundo os mesmos princípios 
aplicados aos GFIA e aos FIA da UE. 

Alteração 1566
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O GFIA forneça às autoridades 
competentes do Estado-Membro em que 
apresenta o pedido de autorização as 
informações referidas nos artigos 5.º e 
31.º;

c) O GFIA ou o FIA do país terceiro prove 
que satisfaz todos os critérios relativos à 
autorização de acesso ao mercado como 
previsto na presente directiva;

Or. en

Justificação

Os GFIA e FIA exteriores à UE (1) que tenham uma presença física num Estado-Membro da 
UE e (2) estejam registados numa autoridade reguladora de um Estado-Membro da UE 
deverão ser tratados, ao abrigo da presente Directiva, segundo os mesmos princípios 
aplicados aos GFIA e aos FIA da UE.

Alteração 1567
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Exista um acordo de cooperação entre 
as autoridades competentes desse Estado-
Membro e as autoridades de supervisão 
responsáveis pelo GFIA que garante um 
intercâmbio eficiente de todas as 
informações relevantes para o seguimento 

Suprimida
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das potenciais implicações das actividades 
do GFIA na estabilidade de instituições 
financeiras importantes do ponto de vista 
sistémico e no bom funcionamento dos 
mercados em que o GFIA desenvolva as 
suas actividades;

Or. en

Justificação

Os GFIA e FIA exteriores à UE (1) que tenham uma presença física num Estado-Membro da 
UE e (2) estejam registados numa autoridade reguladora de um Estado-Membro da UE 
deverão ser tratados, ao abrigo da presente Directiva, segundo os mesmos princípios 
aplicados aos GFIA e aos FIA da UE. 

Alteração 1568
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Exista um acordo de cooperação entre as 
autoridades competentes desse Estado-
Membro e as autoridades de supervisão 
responsáveis pelo GFIA que garante um 
intercâmbio eficiente de todas as 
informações relevantes para o seguimento 
das potenciais implicações das actividades 
do GFIA na estabilidade de instituições 
financeiras importantes do ponto de vista 
sistémico e no bom funcionamento dos 
mercados em que o GFIA desenvolva as 
suas actividades;

d) O GFIA esteja sujeito a autorização ou 
registo no país terceiro em que está 
estabelecido e as suas autoridades de 
supervisão sejam signatárias do 
Memorando de Entendimento 
Multilateral sobre Consulta, Cooperação 
e Intercâmbio de Informações da IOSCO 
ou exista outro acordo de cooperação 
apropriado entre as autoridades 
competentes desse Estado-Membro e as 
autoridades de supervisão responsáveis 
pelo GFIA;

Or. en

Justificação

A única forma de criar um mercado interno da UE de GFIA e FIA consiste em elaborar um 
sistema assente numa equivalência razoável com países terceiros, conjugado com a livre 
circulação de capitais, como garante o Tratado CE.
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Alteração 1569
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Exista um acordo de cooperação entre as 
autoridades competentes desse Estado-
Membro e as autoridades de supervisão 
responsáveis pelo GFIA que garante um 
intercâmbio eficiente de todas as 
informações relevantes para o seguimento 
das potenciais implicações das actividades 
do GFIA na estabilidade de instituições 
financeiras importantes do ponto de vista 
sistémico e no bom funcionamento dos 
mercados em que o GFIA desenvolva as 
suas actividades;

d) O GFIA esteja sujeito a autorização ou 
registo no país terceiro em que está 
estabelecido e as suas autoridades de 
supervisão sejam signatárias do 
Memorando de Entendimento 
Multilateral sobre Consulta, Cooperação 
e Intercâmbio de Informações da IOSCO 
ou exista outro acordo de cooperação 
apropriado entre as autoridades 
competentes desse Estado-Membro e as 
autoridades de supervisão responsáveis 
pelo GFIA;

Or. en

Justificação

A única forma de criar um mercado interno da UE de GFIA e FIA consiste em elaborar um 
sistema assente numa equivalência razoável com países terceiros, conjugado com a livre 
circulação de capitais, como garante o Tratado CE.

Alteração 1570
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Exista um acordo de cooperação entre as 
autoridades competentes desse Estado-
Membro e as autoridades de supervisão 
responsáveis pelo GFIA que garante um 
intercâmbio eficiente de todas as 
informações relevantes para o seguimento 
das potenciais implicações das actividades 
do GFIA na estabilidade de instituições 
financeiras importantes do ponto de vista 
sistémico e no bom funcionamento dos 

d) As autoridades de supervisão do GFIA 
no país terceiro sejam signatárias do 
Memorando de Entendimento 
Multilateral sobre Consulta, Cooperação 
e Intercâmbio de Informações da IOSCO 
ou exista um acordo de cooperação entre as 
autoridades competentes desse Estado-
Membro e as autoridades de supervisão 
responsáveis pelo GFIA que garante um 
intercâmbio eficiente de todas as 
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mercados em que o GFIA desenvolva as 
suas actividades;

informações relevantes para o seguimento 
das potenciais implicações das actividades 
do GFIA na estabilidade de instituições 
financeiras importantes do ponto de vista 
sistémico e no bom funcionamento dos 
mercados em que o GFIA desenvolva as 
suas actividades;

Or. en

Alteração 1571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Exista um acordo de cooperação entre 
as autoridades competentes desse Estado-
Membro e as autoridades de supervisão 
responsáveis pelo GFIA que garante um 
intercâmbio eficiente de todas as 
informações relevantes para o seguimento 
das potenciais implicações das actividades 
do GFIA na estabilidade de instituições 
financeiras importantes do ponto de vista 
sistémico e no bom funcionamento dos 
mercados em que o GFIA desenvolva as 
suas actividades;

d) A autoridade competente do país 
terceiro em que o GFIA se encontra 
estabelecido esteja vinculada a um acordo 
de cooperação multilateral com as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros em que o GFIA pretende 
comercializar as unidades de participação 
ou acções do FIA. Em conformidade com 
o artigo 35.º, esse acordo garantirá um 
intercâmbio eficiente de todas as 
informações relevantes para o seguimento 
das potenciais implicações das actividades 
do GFIA na estabilidade de instituições 
financeiras importantes do ponto de vista 
sistémico e no bom funcionamento dos 
mercados em que o GFIA desenvolva as 
suas actividades, como referido no artigo 
5.º e nos capítulos IV e V, segundo as 
normas definidas pela Comissão nos 
termos do artigo 39.º-A;

Or. en

Justificação

A autorização concedida na UE a GFIA domiciliados em países terceiros requer um acordo 
de cooperação eficaz (intercâmbio de informações), assinado pela Comissão em nome dos 
Estados-Membros (o denominado “princípio de extensão”), que seja efectivamente aplicado.
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Alteração 1572
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) O país terceiro tenha assinado com o 
Estado-Membro em que apresenta o 
pedido de autorização um acordo 
inteiramente conforme com as normas 
definidas pelo artigo 26.º do Modelo de 
Convenção Fiscal da OCDE e que 
garanta um intercâmbio efectivo de 
informações em matéria fiscal.

Suprimida

Or. en

Justificação

A única forma de criar um mercado interno da UE de GFIA e FIA consiste em elaborar um 
sistema assente numa equivalência razoável com países terceiros, conjugado com a livre 
circulação de capitais, como garante o Tratado CE.

Alteração 1573
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) O país terceiro tenha assinado com o 
Estado-Membro em que apresenta o 
pedido de autorização um acordo 
inteiramente conforme com as normas 
definidas pelo artigo 26.º do Modelo de 
Convenção Fiscal da OCDE e que 
garanta um intercâmbio efectivo de 
informações em matéria fiscal.

Suprimida

Or. en
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Justificação

Os GFIA e FIA exteriores à UE (1) que tenham uma presença física num Estado-Membro da 
UE e (2) estejam registados numa autoridade reguladora de um Estado-Membro da UE 
deverão ser tratados, ao abrigo da presente Directiva, segundo os mesmos princípios 
aplicados aos GFIA e aos FIA da UE.

Alteração 1574
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) O país terceiro tenha assinado com o 
Estado-Membro em que apresenta o 
pedido de autorização um acordo 
inteiramente conforme com as normas 
definidas pelo artigo 26.º do Modelo de 
Convenção Fiscal da OCDE e que garanta 
um intercâmbio efectivo de informações 
em matéria fiscal.

e) O país terceiro tenha assinado um 
acordo com a Comissão, a qual agirá em 
nome do Estado-Membro em que o GFIA 
tenha apresentado o pedido de 
autorização, assente nas normas definidas 
pelo artigo 26.º do Modelo de Convenção 
Fiscal da OCDE, que garanta um 
intercâmbio efectivo de informações em 
matéria fiscal, segundo as normas 
definidas pela Comissão nos termos do 
artigo 39.º-A.

Or. en

Alteração 1575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) O país terceiro tenha assinado com o 
Estado-Membro em que apresenta o pedido 
de autorização um acordo inteiramente
conforme com as normas definidas pelo 
artigo 26.º do Modelo de Convenção Fiscal 
da OCDE e que garanta um intercâmbio 
efectivo de informações em matéria fiscal.

e) O país terceiro tenha assinado com o 
Estado-Membro em que apresenta o pedido 
de autorização um acordo conforme com as 
normas definidas pelo artigo 26.º do 
Modelo de Convenção Fiscal da OCDE e 
que garanta um intercâmbio efectivo de 
informações em matéria fiscal.
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Or. en

Alteração 1576
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades competentes do 
Estado-Membro ao qual um GFIA 
estabelecido num país terceiro apresente 
um pedido de autorização para 
comercializar unidades de participação ou 
acções de um FIA junto de investidores 
profissionais na União, nas condições 
definidas na presente directiva, só 
concederão a autorização requerida após 
se terem certificado de que o GFIA está 
habilitado a cumprir as condições 
estipuladas na directiva no que se prende 
com a comercialização pretendida. Para 
efeitos da presente directiva, o Estado-
Membro que conceder aquela autorização 
a um GFIA estabelecido num país 
terceiro será considerado o Estado-
Membro de origem desse GFIA.
A autorização emitida será válida em 
todos os Estados-Membros para efeitos de 
comercialização de unidades de 
participação ou acções do FIA, sendo que 
um GFIA de um país terceiro que 
beneficie de autorização de um Estado-
Membro emitida ao abrigo do presente 
artigo terá os mesmos direitos e ficará 
sujeito às mesmas obrigações, nos termos 
dos capítulos IV, V e VI.

Or. en

Justificação

A única forma de criar um mercado interno da UE de GFIA e FIA consiste em elaborar um 
sistema assente numa equivalência razoável com países terceiros, conjugado com a livre 
circulação de capitais, como garante o Tratado CE.
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Alteração 1577
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adopta medidas de 
execução com vista a determinar:

Suprimido

a) Critérios gerais de avaliação da 
equivalência e da efectiva aplicação da 
legislação do país terceiro no domínio da 
regulamentação prudencial e da 
supervisão contínua os requisitos 
definidos nos capítulos III, IV e V.
b) Critérios gerais para avaliar se os 
países terceiros concedem aos GFIA da 
Comunidade um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável ao que é concedido 
na Comunidade aos GFIA desses países 
terceiros,
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

A única forma de criar um mercado interno da UE de GFIA e FIA consiste em elaborar um 
sistema assente numa equivalência razoável com países terceiros, conjugado com a livre 
circulação de capitais, como garante o Tratado CE.
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Alteração 1578
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 39 – nº 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adopta medidas de 
execução com vista a determinar:

2. A Comissão, em conformidade com os 
artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C,º  adopta  
actos delegados com vista a determinar: 

Or. en

Justificação

A redacção ora proposta é a adequada, à luz dos novos procedimentos de comitologia, se o 
presente artigo for aprovado.

Alteração 1579
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Critérios gerais de avaliação da 
equivalência e da efectiva aplicação da 
legislação do país terceiro no domínio da 
regulamentação prudencial e da supervisão 
contínua os requisitos definidos nos 
capítulos III, IV e V.

a) Critérios gerais e razoáveis de avaliação 
da equivalência e da efectiva aplicação da 
legislação do país terceiro no domínio da 
regulamentação prudencial e da supervisão 
contínua, tendo em conta eventuais 
normas internacionais directamente 
relacionadas com o tipo de GFIA em 
causa ou com o FIA que este gere, 
emanadas da IOSCO ou de outra 
organização internacional a que 
pertençam a autoridade competente, o 
Estado-Membro, a Comissão ou a ESMA; 
o tipo e o nível de regulamentação e de 
supervisão podem variar, nomeadamente 
em função das diferentes tipologias, da 
dimensão ou da complexidade dos FIA e 
dos GFIA.

Or. en
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Alteração 1580
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Critérios gerais para avaliar se os 
países terceiros concedem aos GFIA da 
Comunidade um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável ao que é concedido 
na Comunidade aos GFIA desses países 
terceiros,

Suprimido

Or. en

Alteração 1581
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Critérios gerais para avaliar se os 
países terceiros concedem aos GFIA da 
Comunidade um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável ao que é concedido 
na Comunidade aos GFIA desses países 
terceiros,

Suprimido

Or. en

Justificação

A circunstância de excluir GFIA sediados em países terceiros gera uma cisão no mercado 
perniciosa para o mercado único financeiro da Europa.
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Alteração 1582
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 2 – 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

A circunstância de excluir GFIA sediados em países terceiros gera uma cisão no mercado 
perniciosa para o mercado único financeiro da Europa.

Alteração 1583
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tomará as medidas 
necessárias para que estes actos entrem 
em vigor até  ...*.
* Data a inserir pelo JO: dois anos após a 
entrada em vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

A redacção ora proposta é a adequada, à luz dos novos procedimentos de comitologia, se o 
presente artigo for aprovado. 
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Alteração 1584
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Com base nos critérios referidos no 
n.º 2, a Comissão, em conformidade com 
o procedimento de regulamentação 
referido no n.º 2 do artigo 49.º, adopta 
medidas de execução certificando: 

Suprimido

a) Que a legislação no domínio da 
regulamentação prudencial e da 
supervisão contínua dos GFIA aplicadas 
num país terceiro são equivalentes ao 
disposto na presente directiva e são 
efectivamente aplicadas;
b) Que um país terceiro concede aos 
GFIA da Comunidade um acesso efectivo 
aos seus mercados pelo menos 
comparável ao que é concedido pela 
Comunidade aos GFIA desse país 
terceiro. 

Or. en

Justificação

A única forma de criar um mercado interno da UE de GFIA e FIA consiste em elaborar um 
sistema assente numa equivalência razoável com países terceiros, conjugado com a livre 
circulação de capitais, como garante o Tratado CE.

Alteração 1585
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Com base nos critérios referidos no 
n.º 2, a Comissão, em conformidade com 
o procedimento de regulamentação 
referido no n.º 2 do artigo 49.º, adopta 

Suprimido
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medidas de execução certificando: 
a) Que a legislação no domínio da 
regulamentação prudencial e da 
supervisão contínua dos GFIA aplicadas 
num país terceiro são equivalentes ao 
disposto na presente directiva e são 
efectivamente aplicadas;
b) Que um país terceiro concede aos 
GFIA da Comunidade um acesso efectivo 
aos seus mercados pelo menos 
comparável ao que é concedido pela 
Comunidade aos GFIA desse país 
terceiro. 

Or. en

Justificação

A circunstância de excluir GFIA sediados em países terceiros gera uma cisão no mercado 
perniciosa para o mercado único financeiro da Europa.

Alteração 1586
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 39 – nº 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Com base nos critérios referidos no 
n.º 2, a Comissão, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação referido 
no n.º 2 do artigo 49.º, adopta medidas de 
execução certificando: 

3. Com base nos critérios referidos no 
n.º 2, a Comissão, em conformidade com
os artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C, adopta
actos delegados certificando:

Or. en

Justificação

A redacção ora proposta é a adequada, à luz dos novos procedimentos de comitologia, se o 
presente artigo for aprovado. 
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Alteração 1587
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Que a legislação no domínio da 
regulamentação prudencial e da supervisão 
contínua dos GFIA aplicadas num país 
terceiro são equivalentes ao disposto na 
presente directiva e são efectivamente 
aplicadas;

a) Que a legislação no domínio da 
regulamentação prudencial e da supervisão 
contínua dos GFIA aplicadas num país 
terceiro é razoavelmente equivalente ao 
disposto na presente directiva, em função 
da dimensão, da tipologia ou da 
complexidade do GFIA ou do FIA, e é
efectivamente aplicada;

Or. en

Alteração 1588
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Que um país terceiro concede aos 
GFIA da Comunidade um acesso efectivo 
aos seus mercados pelo menos 
comparável ao que é concedido pela 
Comunidade aos GFIA desse país 
terceiro.

Suprimido

Or. en

Alteração 1589
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tomará as medidas 
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necessárias para que estes actos entrem 
em vigor até  ...*. 
* Data a inserir pelo JO: dois anos após a 
entrada em vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

A redacção ora proposta é a adequada, à luz dos novos procedimentos de comitologia, se o 
presente artigo for aprovado.

Alteração 1590
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para efeitos da presente directiva, o 
Estado-Membro que conceder aquela 
autorização a um GFIA estabelecido num 
país terceiro será considerado o Estado-
Membro de origem desse GFIA. 
A autorização emitida será válida em 
todos os Estados-Membros para efeitos de 
comercialização de unidades de 
participação ou acções do FIA, sendo que 
um GFIA de um país terceiro que 
beneficie de autorização de um Estado-
Membro emitida ao abrigo do presente 
artigo é equiparado, no que respeita à 
actividade de comercialização em causa, 
em termos de direitos e deveres 
estipulados nos artigos 16.º e 17.º do 
capítulo III e nos capítulos IV, V e VI, a 
um GFIA autorizado, na acepção do 
capítulo II da presente directiva. 

Or. en
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Alteração 1591
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Sem prejuízo de eventuais 
autorizações de GFIA estabelecidos em 
países terceiros ao abrigo dos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 39.º, os Estados-Membros podem 
permitir a comercialização de FIA geridos 
por GFIA de países terceiros segundo o 
respectivo direito nacional.

Or. en

Justificação

A única forma de criar um mercado interno da UE de GFIA e FIA consiste em elaborar um 
sistema assente numa equivalência razoável com países terceiros, conjugado com a livre 
circulação de capitais, como garante o Tratado CE.

Alteração 1592
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.°-A
Aplicação e revisão das convenções
A Comissão adopta e reexamina 
regularmente as normas aplicáveis aos 
acordos assinados com países terceiros ao 
abrigo do presente capítulo.
A Comissão reexamina periodicamente 
com os Estados-Membros os acordos 
assinados com países terceiros ao abrigo 
do presente capítulo, no intuito de 
verificar se os países terceiros visados 
cumprem efectivamente o preceituado 
nessas convenções. A Comissão 
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transmitirá aos Estados-Membros um 
relatório sobre o resultado da revisão 
efectuada, o qual os Estados-Membros 
terão em conta ao avaliarem se as 
autorizações já emitidas ou a emitir, ao 
abrigo da presente directiva, devem ser 
concedidas, suspensas ou retiradas.
A Comissão, em conformidade com os 
artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C, adopta 
actos delegados com a finalidade de 
especificar o procedimento a seguir na 
aprovação e revisão das normas, a 
verificação do cumprimento das 
disposições e as condições destinadas a 
assegurar uma cooperação efectiva, bem 
como as consequências do relatório nas 
autorizações.

Or. en

Justificação

A Comissão deve reexaminar periodicamente a eficácia dos acordos de cooperação.

Alteração 1593
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Quando designar várias autoridades 
competentes, um Estado-Membro informa 
a Comissão desse facto, explicitando 
qualquer divisão das funções.

Quando designar várias autoridades 
competentes, um Estado-Membro informa 
a Comissão e a ESMA desse facto, 
explicitando qualquer divisão das funções.

Cumpre à ESMA definir a metodologia 
apropriada para fiscalizar a observância, 
pelos GFIA, das obrigações que lhes são 
cometidas na presente directiva. 

Or. en

Justificação

A ESMA deverá ser a entidade final de supervisão dos GFIA, de modo a assegurar o 
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estabelecimento de condições de igualdade em termos de concorrência e a aplicação 
coerente da presente directiva, assim como a estabilidade e a transparência financeiras. 
Sendo assim, é necessário mencioná-la no presente artigo, referente às autoridades 
competentes.

Alteração 1594
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Quando designar várias autoridades 
competentes, um Estado-Membro informa 
a Comissão desse facto, explicitando 
qualquer divisão das funções.

Quando designar várias autoridades 
competentes, um Estado-Membro informa 
a Comissão e a ESMA desse facto, 
explicitando qualquer divisão das funções.

Or. en

Justificação

A autoridade reguladora europeia necessita de ter conhecimento da organização das 
autoridades competentes em todos os Estados-Membros.

Alteração 1595
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 40 – nº 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes  serão 
entidades públicas, órgãos designados por 
entidades públicas ou órgãos 
reconhecidos pela legislação nacional.

Or. en

Justificação
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Alteração 1596
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 41 – título

Texto da Comissão Alteração

Poderes das autoridades competentes Poderes da ESMA e das autoridades 
competentes

Or. en

Justificação

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) deverá exercer a 
função de supervisor final dos GFIA, de modo a garantir a igualdade de condições e a 
aplicação eficaz da presente directiva, a bem da protecção dos investidores e da estabilidade 
financeira. Sendo assim, torna-se necessário mencionar no presente artigo os poderes que lhe 
estão cometidos.

Alteração 1597
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 41 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem ser 
dotadas de todos os poderes de supervisão 
e investigação necessários para o exercício
das respectivas funções. Esses poderes 
podem ser exercidos de qualquer um dos 
modos a seguir indicados:

1. A ESMA e as autoridades competentes 
devem ser dotadas de todos os poderes de 
supervisão e investigação necessários para 
o exercício das respectivas funções. Esses 
poderes podem ser exercidos de qualquer 
um dos modos a seguir indicados:

Or. en

Justificação

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) deverá exercer a 
função de supervisor final dos GFIA, de modo a garantir a igualdade de condições e a 
aplicação eficaz da presente directiva, a bem da protecção dos investidores e da estabilidade 
financeira.  Sendo assim, torna-se necessário mencionar no presente artigo os poderes que 
lhe estão cometidos.
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Alteração 1598
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 41 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem ser 
dotadas de todos os poderes de supervisão 
e investigação necessários para o exercício 
das respectivas funções. Esses poderes 
podem ser exercidos de qualquer um dos 
modos a seguir indicados:

1. As autoridades competentes designadas 
pelos Estados-Membros e a ESMA devem 
ser dotadas de todos os poderes de 
supervisão e investigação necessários para 
o exercício das respectivas funções. Esses 
poderes podem ser exercidos de qualquer 
um dos modos a seguir indicados:

Or. en

Justificação

A ESMA deve dispor dos mesmos poderes que as autoridades nacionais.

Alteração 1599
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 41 – nº 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem ser 
dotadas, pelo menos, dos seguintes poderes 
de investigação:

2. A ESMA e as autoridades competentes 
devem ser dotadas, pelo menos, dos 
seguintes poderes de investigação: 

Or. en

Justificação

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) deverá exercer a 
função de supervisor final dos GFIA, de modo a garantir a igualdade de condições e a 
aplicação eficaz da presente directiva, a bem da protecção dos investidores e da estabilidade 
financeira.  Sendo assim, torna-se necessário mencionar no presente artigo os poderes que 
lhe estão cometidos.
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Alteração 1600
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 41 – nº 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem ser 
dotadas, pelo menos, dos seguintes poderes 
de investigação:

2. As autoridades competentes devem ser 
dotadas, pelo menos, dos seguintes poderes 
de investigação, que poderão exercer em 
qualquer momento:

Or. en

Justificação

Alteração 1601
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.°-A
Poderes da ESMA
A ESMA define e revê periodicamente as 
orientações dirigidas às autoridades 
competentes dos Estados-Membros, 
relativas ao exercício dos seus poderes em 
matéria de autorização e às obrigações de 
informação impostas por força da 
presente directiva. 

Or. en

Justificação

A ESMA deve estabelecer orientações no intuito de garantir condições equitativas e a 
aplicação coerente da presente directiva. 
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Alteração 1602
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 42 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro de origem assegura-
se de que as autoridades competentes 
possam adoptar as seguintes medidas:

1. O Estado-Membro de origem assegura-
se de que as autoridades competentes 
possam adoptar as seguintes medidas, em 
consonância com as orientações 
estabelecidas pela ESMA:

Or. en

Justificação

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados deve estabelecer orientações 
no intuito de garantir condições equitativas e a aplicação coerente da presente directiva.

Alteração 1603
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 42 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro de origem assegura-
se de que as autoridades competentes 
possam adoptar as seguintes medidas:

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que as autoridades competentes possam 
adoptar as seguintes medidas:

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros necessitam de dispor de poderes efectivos em matéria de supervisão, no 
enquadramento jurídico alterado. 
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Alteração 1604
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 42 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro de origem assegura-
se de que as autoridades competentes 
possam adoptar as seguintes medidas:

1. O Estado-Membro de origem assegura-
se de que as autoridades competentes
disponham, pelo menos, dos seguintes 
poderes:

Or. en

Alteração 1605
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que as autoridades competentes disponham 
dos poderes necessários para adoptar todas 
as medidas que sejam exigidas para 
preservar o bom funcionamento dos 
mercados nos casos em que as actividades 
de um ou mais FIA no mercado de um 
instrumento financeiro o possam pôr em 
causa.

2. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que as autoridades competentes disponham 
dos poderes necessários para adoptar todas 
as medidas que sejam exigidas pela ESMA 
para preservar o bom funcionamento dos 
mercados nos casos em que as actividades 
de um ou mais FIA no mercado de um 
instrumento financeiro o possam pôr em 
causa.

Or. en

Justificação

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) deverá exercer a 
função de supervisor final dos GFIA, de modo a garantir a igualdade de condições e a 
aplicação eficaz da presente directiva.
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Alteração 1606
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 43 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos procedimentos 
destinados à revogação de uma autorização 
ou do direito de os Estados-Membros 
aplicarem sanções penais, os Estados-
Membros asseguram-se, em conformidade 
com o respectivo direito nacional, de que 
possam ser tomadas as medidas 
administrativas adequadas ou ser aplicadas 
sanções administrativas contra as pessoas 
responsáveis, caso as disposições 
adoptadas em aplicação da presente 
directiva não tenham sido cumpridas. Os 
Estados-Membros asseguram-se de que 
essas medidas sejam eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

1. Os Estados-Membros fixam as regras 
relativas às medidas e sanções aplicáveis, 
em caso de infracção às disposições 
nacionais aprovadas nos termos da 
presente directiva, e tomam as medidas 
necessárias para garantir a aplicação 
daquelas regras. Sem prejuízo dos 
procedimentos destinados à revogação de 
uma autorização ou do direito de os 
Estados-Membros aplicarem sanções 
penais, os Estados-Membros asseguram-se, 
em conformidade com o respectivo direito 
nacional, de que possam ser tomadas as 
medidas administrativas adequadas ou ser 
aplicadas sanções administrativas contra as 
pessoas responsáveis, caso as disposições 
adoptadas em aplicação da presente 
directiva não tenham sido cumpridas. Os 
Estados-Membros asseguram-se de que 
essas medidas sejam eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

Or. en

Alteração 1607
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 43 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos procedimentos 
destinados à revogação de uma autorização 
ou do direito de os Estados-Membros 
aplicarem sanções penais, os Estados-
Membros asseguram-se, em conformidade 
com o respectivo direito nacional, de que 

1. Sem prejuízo dos procedimentos 
destinados à revogação de uma autorização 
ou do direito de os Estados-Membros 
aplicarem sanções penais, os Estados-
Membros asseguram-se, em conformidade 
com as orientações da ESMA e o 
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possam ser tomadas as medidas 
administrativas adequadas ou ser aplicadas 
sanções administrativas contra as pessoas 
responsáveis, caso as disposições 
adoptadas em aplicação da presente 
directiva não tenham sido cumpridas. Os 
Estados-Membros asseguram-se de que 
essas medidas sejam eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

respectivo direito nacional, de que possam 
ser tomadas as medidas administrativas 
adequadas ou ser aplicadas sanções 
administrativas contra as pessoas 
responsáveis, caso as disposições 
adoptadas em aplicação da presente 
directiva não tenham sido cumpridas. Os 
Estados-Membros asseguram-se de que 
essas medidas sejam eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

Or. en

Justificação

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados deve estabelecer orientações
no intuito de garantir condições equitativas e a aplicação coerente da presente directiva.

Alteração 1608
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 45 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros cooperam entre si 
sempre que necessário para o exercício das 
funções que lhes são atribuídas pela 
presente directiva ou dos poderes que lhes 
são conferidos pela presente directiva ou 
pela legislação nacional.

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros cooperam entre si, com 
a ESMA e o CERS sempre que necessário 
para o exercício das funções que lhes são 
atribuídas pela presente directiva ou dos 
poderes que lhes são conferidos pela 
presente directiva ou pela legislação 
nacional.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros têm de cooperar com os novos órgãos europeus de supervisão.
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Alteração 1609
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 45 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros cooperam entre si 
sempre que necessário para o exercício das 
funções que lhes são atribuídas pela 
presente directiva ou dos poderes que lhes 
são conferidos pela presente directiva ou 
pela legislação nacional.

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros cooperam com a ESMA 
e entre si, sempre que necessário para o 
exercício das funções que lhes são 
atribuídas pela presente directiva ou dos 
poderes que lhes são conferidos pela 
presente directiva ou pela legislação 
nacional.

Or. en

Justificação

A cooperação e o intercâmbio de informações entre as autoridades competentes dos Estados-
Membros e a ESMA são indispensáveis para assegurar o estabelecimento de condições de 
igualdade, a aplicação efectiva da presente directiva e a estabilidade financeira.

Alteração 1610
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 45 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros procedem de imediato à 
transmissão mútua das informações 
necessárias para o exercício das respectivas 
funções no âmbito da presente directiva.

4. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros procedem de imediato à 
transmissão à ESMA e entre si das 
informações necessárias para o exercício 
das respectivas funções no âmbito da 
presente directiva.

Or. en

Justificação

A cooperação e o intercâmbio de informações entre as autoridades competentes dos Estados-
Membros e a ESMA são indispensáveis para assegurar o estabelecimento de condições de 
igualdade, a aplicação efectiva da presente directiva e a estabilidade financeira.
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Alteração 1611
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 45 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
49.º, relativas aos procedimentos para o 
intercâmbio de informações entre 
autoridades competentes.

5. A Comissão adopta actos delegados, em 
conformidade com os artigos 49.º-A, 49.º-
B e 49.º-C, relativos aos procedimentos 
para o intercâmbio de informações entre 
autoridades competentes.

A Comissão tomará as medidas 
necessárias para que estes actos entrem 
em vigor até  ...*.
* Data a inserir pelo JO: dois anos após a 
entrada em vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

 A redacção ora proposta é a adequada, à luz dos novos procedimentos de comitologia, se o 
presente artigo for aprovado.

Alteração 1612
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 46 – título

Texto da Comissão Alteração

Intercâmbio de informação relativa às 
potenciais consequências sistémicas das
actividades dos GFIA

Intercâmbio de informação relativa às 
actividades dos GFIA

Or. en
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Alteração 1613
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes 
responsáveis pela autorização e supervisão 
dos GFIA nos termos da presente directiva 
fornecem às autoridades competentes dos 
outros Estados-Membros as informações 
que sejam relevantes para o seguimento e 
resposta às potenciais implicações das 
actividades de um GFIA ou do conjunto 
dos GFIA na estabilidade de instituições 
financeiras importantes do ponto de vista 
sistémico e no bom funcionamento dos 
mercados em que os GFIA exerçam as suas 
actividades. O Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários (CARMEVM), 
instituído pela Decisão 2009/77/CE da 
Comissão, de 23 de Janeiro de 2009, é 
igualmente informado e transmite essa 
informação às autoridades competentes 
dos outros Estados-Membros.

1. As autoridades competentes 
responsáveis pela autorização e supervisão 
dos GFIA nos termos da presente directiva 
fornecem às autoridades competentes dos 
outros Estados-Membros as informações 
que sejam relevantes para o seguimento e 
resposta às potenciais implicações das 
actividades de um GFIA ou do conjunto 
dos GFIA na estabilidade de instituições 
financeiras importantes do ponto de vista 
sistémico e no bom funcionamento dos 
mercados em que os GFIA exerçam as 
suas actividades. 

Cabe igualmente às autoridades 
competentes responsáveis pela 
autorização e supervisão dos GFIA nos 
termos da presente directiva informar 
eficazmente a ESMA, em particular:
- cumprindo as obrigações que lhes estão 
cometidas em matéria de informação da 
ESMA, especialmente as consignadas no 
artigo 25.º; 
- respondendo com rapidez a qualquer 
pedido da ESMA, quer o pedido se 
relacione com os GFIA que 
supervisionam ou com os FIA geridos 
por esses GFIA, quer seja de natureza 
genérica; 
- fornecendo rapidamente à ESMA as 
conclusões das avaliações que tenham 
efectuado dos riscos que as actividades de 
um GFIA sejam passíveis de comportar 
relativamente ao FIA que gere, incluindo 
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as medidas que as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem do GFIA proponham que sejam 
tomadas a este respeito,   e
- fornecendo à ESMA todas as 
informações que delas emanem ou de que 
disponham e que julguem úteis para a 
missão desempenhada pela ESMA.  
A ESMA transmite às autoridades 
competentes dos demais Estados-Membros 
as informações comunicadas pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem do GFIA que sejam 
relevantes para os objectivos da supervisão 
das autoridades competentes dos restantes 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1614
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes 
responsáveis pela autorização e supervisão 
dos GFIA nos termos da presente directiva 
fornecem às autoridades competentes dos 
outros Estados-Membros as informações 
que sejam relevantes para o seguimento e 
resposta às potenciais implicações das 
actividades de um GFIA ou do conjunto 
dos GFIA na estabilidade de instituições 

1. As autoridades competentes 
responsáveis pela autorização e supervisão 
dos FIA nos termos da presente directiva 
fornecem à ESMA e ao CERS as 
informações que sejam relevantes para o 
seguimento e resposta às potenciais 
implicações das actividades de um FIA ou 
do conjunto dos FIA na estabilidade de 
instituições financeiras importantes do 
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financeiras importantes do ponto de vista 
sistémico e no bom funcionamento dos 
mercados em que os GFIA exerçam as 
suas actividades. O Comité das 
Autoridades de Regulamentação dos 
Mercados Europeus de Valores 
Mobiliários (CARMEVM), instituído pela 
Decisão 2009/77/CE da Comissão, de 23 
de Janeiro de 2009, é igualmente 
informado e transmite essa informação às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros.

ponto de vista sistémico e no bom 
funcionamento dos mercados em que os 
FIA exerçam as suas actividades. A 
ESMA comunicará essas informações às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A ESMA deve ter a responsabilidade de centralizar a informação relevante sobre riscos 
sistémicos a nível europeu.

Alteração 1615
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes 
responsáveis pela autorização e supervisão 
dos GFIA nos termos da presente directiva 
fornecem às autoridades competentes dos 
outros Estados-Membros as informações 
que sejam relevantes para o seguimento e 
resposta às potenciais implicações das 
actividades de um GFIA ou do conjunto 
dos GFIA na estabilidade de instituições 
financeiras importantes do ponto de vista 
sistémico e no bom funcionamento dos 
mercados em que os GFIA exerçam as suas 
actividades. O Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários (CARMEVM), 
instituído pela Decisão 2009/77/CE da 
Comissão, de 23 de Janeiro de 20091, é 
igualmente informado e transmite essa 

As autoridades competentes responsáveis 
pela autorização e supervisão dos GFIA 
nos termos da presente directiva fornecem 
às autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros as informações que 
sejam relevantes para o seguimento e 
resposta às potenciais implicações das 
actividades de um GFIA ou do conjunto 
dos GFIA na estabilidade de instituições 
financeiras importantes do ponto de vista 
sistémico e no bom funcionamento dos 
mercados em que os GFIA exerçam as suas 
actividades. A ESMA e o CERS são 
igualmente informados e transmitem essa 
informação às autoridades competentes 
dos outros Estados-Membros.
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informação às autoridades competentes 
dos outros Estados-Membros.

JO L 25 de 29.01.2009, p. 18.

Or. en

Justificação

Com a presente alteração, pretende-se subscrever plenamente a criação da nova estrutura 
europeia de supervisão. 

Alteração 1616
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 46 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente responsável 
comunica trimestralmente ao Comité 
Económico e Financeiro instituído pelo 
n.º 2 do artigo 114.º do Tratado CE
informações agregadas sobre as actividades 
dos GFIA que se encontram sob sua 
responsabilidade.

2. Sem prejuízo das condições 
consignadas no artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º ... [relativo à 
supervisão macroprudencial comunitária 
do sistema financeiro e que cria um 
Comité Europeu do Risco Sistémico], as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem comunicam ao CERS 
informações agregadas sobre as actividades 
dos GFIA que se encontram sob a sua 
responsabilidade.

Or. en

Justificação

Para a supervisão e monitorização eficientes dos riscos sistémicos é necessário um 
mecanismo em que os intercâmbios de informações entre os Estados-Membros e as 
autoridades europeias sejam clarificados e organizados de modo eficiente;  e que sejam 
concedidos à AEVMM poderes que lhe permitem receber a informação pertinente, intervir 
numa base contínua e pontual perante as autoridades nacionais e os gestores de fundos, 
adoptar normas técnicas juridicamente vinculativas para identificar e abordar os riscos em 
matéria de integridade e estabilidade dos mercados financeiros, incluindo o risco sistémico 
que decorre do efeito de alavanca excessivo.
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Alteração 1617
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 46 – nº 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Todas as informações recebidas 
pelas autoridades competentes que se 
relacionem com GFIA serão comunicadas 
à Comissão, a seu pedido, a qual 
publicará periodicamente relatórios 
estatísticos sobre este assunto. 

Or. en

Alteração 1618
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar as modalidades, 
o teor e a frequência das informações que 
devem ser objecto de intercâmbio nos 
termos do n.º 1.

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar as modalidades, 
o teor e a frequência das informações que 
devem ser objecto de intercâmbio nos 
termos do n.º 1 e comunicadas à Comissão 
ao abrigo do n.º 1. 

Or. en

Alteração 1619
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar as modalidades, 
o teor e a frequência das informações que 

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar as modalidades, 
o teor e a frequência das informações que 
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devem ser objecto de intercâmbio nos 
termos do n.º 1.

devem ser objecto de intercâmbio nos 
termos dos n.ºs 1 e 2.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1620
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar as modalidades, 
o teor e a frequência das informações que 
devem ser objecto de intercâmbio nos 
termos do n.º 1.

3. A Comissão, em conformidade com os 
artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C, adopta
actos delegados para especificar as 
modalidades, o teor e a frequência das 
informações que devem ser objecto de 
intercâmbio nos termos do n.º 1.

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 tomará as medidas 
necessárias para que estes actos entrem 
em vigor até ...*.
* Data a inserir pelo JO: dois anos após a 
entrada em vigor da presente directiva.

<

Or. en
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Justificação

A redacção ora proposta é a adequada, à luz dos novos procedimentos de comitologia, se o 
presente artigo for aprovado.

Alteração 1621
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes de um 
Estado-Membro podem solicitar a 
cooperação das autoridades competentes de 
outro Estado-Membro para uma actividade 
de supervisão, para uma verificação no 
local ou para uma investigação no território 
deste último no âmbito dos respectivos 
poderes que lhe são conferidos pela 
presente directiva.

1. As autoridades competentes de um 
Estado-Membro podem solicitar a 
cooperação das autoridades competentes de 
outro Estado-Membro para uma actividade 
de supervisão, para uma verificação no 
local ou para uma investigação no território 
deste último no âmbito dos respectivos 
poderes que lhe são conferidos pela 
presente directiva, circunstância de que 
informarão rapidamente a ESMA.

Quando lhe for solicitada a realização de 
uma verificação no local ou de uma 
investigação, a autoridade competente 
deve dar-lhe seguimento de uma das 
seguintes formas:

Quando lhes for solicitada a realização de 
uma verificação no local ou de uma 
investigação, as autoridades competentes 
devem dar-lhe seguimento de uma das 
seguintes formas:

a) Efectuando ela própria as verificações 
ou investigações;

a) Efectuando elas próprias as verificações 
ou investigações;

b) Autorizando as autoridades que 
solicitaram as verificações ou 
investigações a efectuá-las;

b) Autorizando as autoridades que 
solicitaram as verificações ou 
investigações a efectuá-las;

c) Autorizando revisores de contas ou 
outros peritos a efectuar as verificações ou 
investigações.

c) Autorizando revisores de contas ou 
outros peritos a efectuar as verificações ou 
investigações.

Quando efectuarem uma verificação ou 
investigação, na acepção do presente 
número, as autoridades competentes terão 
em conta todas as observações expressas 
na matéria pela ESMA.   

Or. en
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Justificação

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

Alteração 1622
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 47 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As autoridades competentes de um 
Estado-Membro informarão rapidamente 
a ESMA de situações em que:
a) o pedido de realização de uma 
investigação ou verificação no local, nos 
termos do n.º 1, tenha sido rejeitado ou  
não lhe tenha sido dado seguimento num 
prazo razoável, ou
b) o pedido de autorização para que 
membros do seu pessoal possam 
acompanhar os das autoridades 
competentes do outro Estado-Membro 
tenha sido rejeitado ou não lhe tenha sido 
dado seguimento num prazo razoável.

Or. en

Justificação

Para a supervisão e monitorização eficientes dos riscos sistémicos é necessário um 
mecanismo em que os intercâmbios de informações entre os Estados-Membros e as 
autoridades europeias sejam clarificados e organizados de modo eficiente;  e que sejam 
concedidos à AEVMM poderes que lhe permitem receber a informação pertinente, intervir 
numa base contínua e pontual perante as autoridades nacionais e os gestores de fundos, 
adoptar normas técnicas juridicamente vinculativas para identificar e abordar os riscos em 
matéria de integridade e estabilidade dos mercados financeiros, incluindo o risco sistémico 
que decorre do efeito de alavanca excessivo.
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Alteração 1623
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 47 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução relativas aos procedimentos para 
as verificações no local e para as 
investigações.

4. A Comissão adopta actos delegados, em 
conformidade com os artigos 49.º-A, 49.º-
B e 49.º-C, relativos aos procedimentos 
para as verificações no local e para as 
investigações, bem como as modalidades 
de informação da ESMA, em aplicação do 
presente artigo.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1624
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 47 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de
execução relativas aos procedimentos para 
as verificações no local e para as 
investigações.

4. A Comissão pode adoptar actos 
delegados, em conformidade com os 
artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C, relativos
aos procedimentos para as verificações no 
local e para as investigações.

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

Or. en

Justificação

A redacção ora proposta é a adequada, à luz dos novos procedimentos de comitologia, se o 
presente artigo for aprovado. 

Alteração 1625
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários (CARMEVM)
estabelece um mecanismo de mediação.

1. A ESMA estabelece um mecanismo de 
mediação.

Or. en

Justificação

O CARMEVM será dentro em breve substituído pela ESMA. A presente alteração visa 
antecipar esta alteração da arquitectura da supervisão europeia.

Alteração 1626
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários (CARMEVM)
estabelece um mecanismo de mediação.

1. A ESMA estabelece um mecanismo de 
mediação.
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Or. en

Justificação

Há que ter em conta a ESMA na presente directiva.

Alteração 1627
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 48 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em caso de desacordo entre autoridades 
competentes no que respeita a uma 
avaliação, acção ou omissão por parte de 
uma das autoridades competentes para 
efeitos da presente directiva, as autoridades 
competentes transmitem a questão ao 
CARMEVM, onde as divergências são 
discutidas com vista a chegar a uma 
solução rápida e eficaz. As autoridades 
competentes tomam devidamente em 
consideração o parecer do CARMEVM. 

2. Em caso de desacordo entre autoridades 
competentes no que respeita a uma 
avaliação, acção ou omissão por parte de 
uma das autoridades competentes para 
efeitos da presente directiva, as autoridades 
competentes transmitem a questão ao 
CARMEVM, onde as divergências são 
discutidas com vista a chegar a uma 
solução rápida e eficaz. As autoridades 
competentes ficarão vinculadas à decisão 
do CARMEVM.

Or. en

Alteração 1628
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 48 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em caso de desacordo entre autoridades 
competentes no que respeita a uma 
avaliação, acção ou omissão por parte de 
uma das autoridades competentes para 
efeitos da presente directiva, as autoridades 
competentes transmitem a questão ao 
CARMEVM, onde as divergências são 
discutidas com vista a chegar a uma 
solução rápida e eficaz. As autoridades 

2. Em caso de desacordo entre autoridades 
competentes no que respeita a uma 
avaliação, acção ou omissão por parte de 
uma das autoridades competentes para 
efeitos da presente directiva, as autoridades 
competentes transmitem a questão à 
ESMA, onde as divergências são discutidas 
com vista a chegar a uma solução rápida e 
eficaz. Se o desacordo persistir, a ESMA 
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competentes tomam devidamente em 
consideração o parecer do CARMEVM. 

pode impor uma solução às autoridades 
competentes visadas.  

Or. en

Justificação

É necessário que a ESMA seja responsável pela resolução de desacordos entre as 
autoridades competentes de diferentes Estados-Membros, de forma a evitar o recurso à 
arbitragem regulamentar.     

Alteração 1629
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 48 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em caso de desacordo entre autoridades 
competentes no que respeita a uma 
avaliação, acção ou omissão por parte de 
uma das autoridades competentes para 
efeitos da presente directiva, as autoridades 
competentes transmitem a questão ao 
CARMEVM, onde as divergências são 
discutidas com vista a chegar a uma 
solução rápida e eficaz. As autoridades 
competentes tomam devidamente em 
consideração o parecer do CARMEVM. 

2. Em caso de desacordo entre autoridades 
competentes no que respeita a uma 
avaliação, acção ou omissão por parte de 
uma das autoridades competentes para 
efeitos da presente directiva, as autoridades 
competentes transmitem a questão à 
ESMA, onde as divergências são discutidas 
com vista a chegar a uma solução rápida e 
eficaz. As autoridades competentes tomam 
devidamente em consideração o parecer da 
ESMA.

Or. en

Justificação

O CARMEVM será dentro em breve substituído pela ESMA. A presente alteração visa 
antecipar esta alteração da arquitectura da supervisão europeia.
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Alteração 1630Sharon Bowles

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 49

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º Suprimido
Comité

1. A Comissão é assistida pelo Comité 
Europeu dos Valores Mobiliários 
instituído pela Decisão 2001/528/CE 
Comissão, de 6 de Junho de 2001, que 
institui o Comité Europeu dos Valores 
Mobiliários.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão, em observância do disposto no 
seu artigo 8.º.
O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da 
Decisão 1999/468/CE é de três meses.
3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.ºs 1 
a 4 do artigo 5.°-A e o artigo 7.° da 
Decisão 1999/468/CE, em observância do 
disposto no seu artigo 8.°

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 1631
Sharon Bowles

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.°-A
Exercício da delegação

1. O poder para adoptar os actos 
delegados a que se referem o n.º 4 do 
artigo 2.º, o n.º 2 do artigo 9.º, o n.º 3 do 
artigo 10.º, o n.º 5 do artigo 11.º, o n.º 3 do 
artigo 12.º, o artigo 13.º, o n.º 4 do artigo 
16.º, o n.º 4 do artigo 18.º, o n.º 4 do artigo 
19.º, o n.º 3 do artigo 20.º, o n.º 4 do artigo 
21.º, o n.º 2 do artigo 24.º, o n.º 3 do artigo 
25.º, o n.º 2 do artigo 28.º, o n.º 4 do artigo 
29.º, o n.º 3 do artigo 31.º, o n.º 7 do artigo 
33.º, os n.ºs 2 e 3 do artigo 37.º, os n.ºs 3 e 
4 do artigo 38.º, os n.ºs 2 e 3 do artigo 
39.º, o n.º 5 do artigo 45.º, o n.º 3 do artigo 
46.º, o n.º 4 do artigo 47.º e o artigo 53.º é 
conferido à Comissão pelo período de 
cinco anos, a contar da data de entrada 
em vigor da presente directiva. A 
Comissão apresenta um relatório sobre a 
renovação dos poderes delegados o mais 
tardar doze meses antes do termo do 
período quinquenal, juntamente, se se 
justificar, com uma proposta legislativa 
destinada a prorrogar a vigência da 
delegação de poderes.
2. Logo que adopte um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
3. O poder de adoptar actos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas nos artigos 49.º-B 
e 49.º-C.

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 1632
Sharon Bowles

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 49-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-B
Revogação da delegação

1. A delegação de poderes a que se 
referem o n.º 4 do artigo 2.º, o n.º 2 do 
artigo 9.º, o n.º 3 do artigo 10.º, o n.º 5 do 
artigo 11.º, o n.º 3 do artigo 12.º, o artigo 
13.º, o n.º 4 do artigo 16.º, o n.º 4 do artigo 
18.º, o n.º 4 do artigo 19.º, o n.º 3 do artigo 
20.º, o n.º 4 do artigo 21.º, o n.º 2 do artigo 
24.º, o n.º 3 do artigo 25.º, o n.º 2 do artigo 
28.º, o n.º 4 do artigo 29.º, o n.º 3 do artigo 
31.º, o n.º 7 do artigo 33.º, os n.ºs 2 e 3 do 
artigo 37.º, os n.ºs 3 e 4 do artigo 38.º, os 
n.ºs 2 e 3 do artigo 39.º, o n.º 5 do artigo 
45.º, o n.º 3 do artigo 46.º, o n.º 4 do artigo 
47.º e o artigo 53.º pode ser revogada pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.
2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir se 
revoga ou não a delegação de poderes 
informa a outra instituição e a Comissão, 
indicando os poderes delegados que 
poderão ser alvo de revogação.
3. A decisão de revogação porá termo à 
delegação de poderes especificada nessa 
decisão, entrando em vigor imediatamente 
ou em data ulterior nela consignada. A 
decisão de revogação não afecta a 
validade dos actos delegados já em vigor e 
será publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia.
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Or. en

Justificação

Os prazos devem ser suficientemente longos, de forma a ter em conta os procedimentos do 
Parlamento Europeu e os períodos de férias parlamentares. O Parlamento Europeu deverá 
manter o direito absoluto de votar no sentido de revogar a delegação de poderes, como 
previsto no Tratado de Lisboa. Não é necessário expor por escrito os motivos da revogação.
No quadro do procedimento em questão, não se encontra previsto o recurso ao Tribunal de 
Justiça Europeu.  

Alteração 1633
Sharon Bowles

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 49-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-C
Objecções aos actos delegados

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo de quatro meses a 
contar da data de notificação. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, este prazo é prolongado por 
dois meses. A Comissão não adoptará 
actos delegados durante os períodos de 
férias parlamentares, nem nas duas 
semanas imediatamente anteriores aos 
mesmos.
2. Se, no termo deste prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho não tiverem 
formulado objecções ao acto delegado, 
este último será publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entrará em 
vigor na data prevista nas respectivas 
disposições.
3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções ao acto 
delegado, este não entrará em vigor. A 
instituição que formular objecções ao acto 
delegado exporá os motivos das mesmas.
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Or. en

Justificação

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

Os prazos devem ser suficientemente longos, de forma a ter em conta os procedimentos do 
Parlamento Europeu e os períodos de férias parlamentares. 

Alteração 1634
Vicky Ford

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 50

Texto da Comissão Alteração

Dois anos após a data referida no artigo 
54.º, a Comissão, com base numa consulta 
pública e à luz do debate realizado com as 
autoridades competentes, reaprecia a 
aplicação e o âmbito da presente directiva. 
Essa reapreciação tem também em 
consideração a evolução verificada a nível 
internacional e as discussões em curso 
com países terceiros e organizações 
internacionais.

1. Até ...*, a Comissão, com base numa 
consulta pública e à luz do debate realizado 
com as autoridades competentes, 
reapreciará a aplicação e o âmbito da 
presente directiva e avaliará as suas 
repercussões:

a) na disponibilidade de capitais de 
investimento para as empresas 
estabelecidas na União, sobretudo no caso 
de empresas inovadoras;
b) no nível de investimento da União em 
países terceiros, nomeadamente em países 
em desenvolvimento;
c) no retorno do investimento feito por 
fundos de pensões estabelecidos na União 
ou que nesta operam, com particular 
atenção às tendências demográficas que 
se registam no interior da União. 

A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório com 
as propostas relevantes. 

2. A Comissão, em consulta com o 
Parlamento Europeu e o Conselho, 
avaliará, atendendo à evolução registada 
no mercado e às informações coligidas em 
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aplicação do n.º 1, e tendo em conta a 
protecção dos consumidores e a 
competitividade, se é necessário alterar a 
presente directiva. Em caso afirmativo, a 
Comissão apresentará uma proposta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 
...*.
* Data a inserir pelo JO: três anos após a 
data referida no artigo 54.º.

Or. en

Alteração 1635
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Dois anos após a data referida no artigo 
54.º, a Comissão, com base numa consulta 
pública e à luz do debate realizado com as 
autoridades competentes, reaprecia a 
aplicação e o âmbito da presente directiva. 
Essa reapreciação tem também em 
consideração a evolução verificada a nível 
internacional e as discussões em curso com 
países terceiros e organizações 
internacionais.

Até ...*, a Comissão, com base numa 
consulta pública, tendo em conta os 
regimes fiscais nacionais e à luz do debate 
realizado com as autoridades competentes, 
reapreciará a aplicação e o âmbito da 
presente directiva. Essa reapreciação terá
também em consideração a evolução 
verificada a nível internacional e as 
discussões em curso com países terceiros e 
organizações internacionais.

* Data a inserir pelo JO: dois anos após a 
data referida no artigo 54.º.

Or. en



AM\805044PT.doc 153/188 PE439.135v01-00

PT

Alteração 1636
Wolf Klinz

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 50 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Até ...*, a Comissão apresentará uma 
proposta de revisão da presente directiva, 
na qual serão consignados os critérios 
destinados a estabelecer a equivalência 
com os países terceiros.  A Comissão 
avaliará as condições em que um GFIA 
estabelecido na União é autorizado a 
comercializar acções ou unidades de 
participação de um FIA estabelecido em 
países terceiros em toda a União, 
subordinado a procedimentos de 
notificação. Além disso, a Comissão 
avaliará as condições em que um GFIA 
estabelecido num país terceiro pode 
comercializar acções ou unidades de 
participação de um FIA junto de 
investidores profissionais na União.
A Comissão procurará estabelecer a 
equivalência com países terceiros. Os 
requisitos para a equivalência incluem a 
equivalência, em termos de 
regulamentação e de supervisão, a 
reciprocidade de acesso aos mercados e 
um acordo relativo à partilha de 
informações entre as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem do GFIA e a autoridade 
competente do país terceiro.
* JO: inserir a data: cinco anos após a 
data referida no artigo 54.º.

Or. en

Justificação

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



PE439.135v01-00 154/188 AM\805044PT.doc

PT

Alteração 1637
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 50 – nº 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Antes de proceder à reapreciação da 
aplicação e do âmbito da presente 
directiva, a Comissão apresentará 
propostas de alteração das Directivas 
2006/48/CE e 2006/49/CE no intuito de 
garantir um nível apropriado de exigência 
de capital próprio para as instituições 
financeiras que efectuem operações com 
FIA, tendo em conta o risco incorrido, a 
estabilidade financeira em geral e os 
potenciais conflitos de interesses.   

Or. en

Alteração 1638
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

Os GFIA que operavam na Comunidade 
antes de [data limite de transposição da 
presente directiva] adoptam todas as 
medidas necessárias para cumprir a 
presente directiva e apresentam um 
pedido de autorização no prazo de um ano 
a contar da data limite de transposição da 
presente directiva.

Os GFIA já autorizados nos respectivos 
Estados-Membros de origem a prestar 
serviços de gestão antes de ...* e todos os 
FIA por estes geridos são considerados 
como estando autorizados, para efeito da 
presente directiva. Esta autorização será 
válida, para efeito da presente directiva, 
se forem preenchidas as seguintes 
condições:
a) a legislação do Estado-Membro no 
qual o GFIA está autorizado dispõe que 
este observará os requisitos em matéria de 
regras de conduta, de conflitos de 
interesses e de gestão do risco,  e
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b) o GFIA certificou à autoridade 
competente do seu Estado-Membro de 
origem, antes de ...*, que se encontra 
habilitado a observar todos os requisitos  
aplicáveis, impostos por força da presente 
directiva. 
* JO: inserir a data: data referida no 
artigo 54.º.

Or. en

Justificação

Os GFIA que já beneficiem de autorização no respectivo Estado-Membro de origem deverão 
ser considerados autorizados, ao abrigo da presente directiva, desde que preencham certas 
condições.

Alteração 1639
Burkhard Balz

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

Os GFIA que operavam na Comunidade 
antes de [data limite de transposição da 
presente directiva] adoptam todas as 
medidas necessárias para cumprir a 
presente directiva e apresentam um pedido 
de autorização no prazo de um ano a
contar da data limite de transposição da 
presente directiva.

Os GFIA estabelecidos na Comunidade 
antes de ...* adoptam todas as medidas 
necessárias para cumprir a presente 
directiva e apresentam um pedido de 
autorização até ...**, no respectivo Estado-
Membro de origem. Os GFIA não são 
obrigados a acatar a presente directiva, 
nem a apresentar um pedido de 
autorização para prestarem serviços de 
gestão relativamente a FIA estabelecidos 
antes de ...*. 
* JO: inserir a data: data referida no 
artigo 54.º.
** JO: inserir a data: três anos após a data 
referida no artigo 54.º.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1640
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

Os GFIA que operavam na Comunidade 
antes de [data limite de transposição da 
presente directiva] adoptam todas as 
medidas necessárias para cumprir a 
presente directiva e apresentam um pedido 
de autorização no prazo de um ano a 
contar da data limite de transposição da 
presente directiva.

Os GFIA estabelecidos na Comunidade 
antes de ...* adoptam todas as medidas 
necessárias para cumprir a presente 
directiva e apresentam um pedido de 
autorização até ...**. Os GFIA não são 
obrigados a acatar a presente directiva, 
nem a apresentar um pedido de 
autorização para prestarem serviços de 
gestão relativamente a FIA estabelecidos 
até ...*.
* JO: inserir a data: data referida no 
artigo 54.º.
** JO: inserir a data: três anos após a data 
indicada no artigo 54.º.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1641
Sari Essayah

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

Os GFIA que operavam na Comunidade 
antes de [data limite de transposição da 

Os GFIA que operavam na Comunidade 
antes de ...* adoptam todas as medidas 
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presente directiva] adoptam todas as 
medidas necessárias para cumprir a 
presente directiva e apresentam um pedido 
de autorização no prazo de um ano a 
contar da data limite de transposição da 
presente directiva.

necessárias para cumprir a presente 
directiva e apresentam um pedido de 
autorização até ...** Se não forem 
emitidas nem comercializadas novas 
unidades de participação ou acções de um 
determinado FIA após ...*, a presente 
disposição não será aplicável à gestão 
desse FIA. 
* JO: inserir a data: data referida no 
artigo 54.º.
** JO: inserir a data: um ano após a data 
referida no artigo 54.º.

Or. en

Alteração 1642
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

Os GFIA que operavam na Comunidade 
antes de [data limite de transposição da 
presente directiva] adoptam todas as 
medidas necessárias para cumprir a 
presente directiva e apresentam um pedido 
de autorização no prazo de um ano a 
contar da data limite de transposição da 
presente directiva.

1. Os GFIA estabelecidos na Comunidade 
antes de ...* adoptam todas as medidas 
necessárias para cumprir a presente 
directiva e apresentam um pedido de 
autorização até ...**. 

* JO: inserir a data: data referida no 
artigo 54.º.
** JO: inserir a data: três anos após a data 
indicada no artigo 54.º.

Or. en

Justificação

É importante introduzir uma cláusula de protecção dos direitos adquiridos na presente 
directiva e dar aos GFIA, e em especial aos seus investidores, um período de tempo suficiente 
de adaptação às novas medidas, nomeadamente porque operam com fundos fechados.
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Alteração 1643
Wolf Klinz

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

Os GFIA que operavam na Comunidade 
antes de [data limite de transposição da 
presente directiva] adoptam todas as 
medidas necessárias para cumprir a 
presente directiva e apresentam um pedido 
de autorização no prazo de um ano a 
contar da data limite de transposição da 
presente directiva.

Os GFIA que operavam na Comunidade 
antes de ...* adoptam todas as medidas 
necessárias para cumprir a presente 
directiva e apresentam um pedido de 
autorização até ...**. 

* JO: inserir a data: data referida no 
artigo 54.º.
** JO: inserir a data: dois anos após a 
data referida no artigo 54.º.

Or. en

Justificação

O período de um ano afigura-se demasiado breve e deveria ser alargado, por razões de 
ordem prática, para dois anos.

Alteração 1644
Pascal Canfin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

Os GFIA que operavam na Comunidade 
antes de [data limite de transposição da
presente directiva] adoptam todas as 
medidas necessárias para cumprir a 
presente directiva e apresentam um pedido 
de autorização no prazo de um ano a 
contar da data limite de transposição da 
presente directiva.

Os FIA e os GFIA que operavam na 
Comunidade antes de ...* adoptam todas as 
medidas necessárias para cumprir a 
presente directiva e apresentam um pedido 
de autorização até ...**. 

* JO: inserir a data: data referida no 
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artigo 54.º.
** JO: inserir a data: um ano após a data 
indicada no artigo 54.º.

Or. en

Justificação

Os investidores necessitam de dispor de tempo suficiente para darem cumprimento aos novos 
requisitos constantes da presente directiva, de modo a não serem forçados a vender os seus 
activos em condições que os prejudiquem.  

Alteração 1645
Burkhard Balz

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 51 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA pode requerer autorização, ao 
abrigo da presente directiva, para 
comercializar na União, em conformidade 
com a presente directiva, um FIA que 
tenha sido estabelecido antes de ... *, na 
condição de facultar às autoridades 
competentes a informação referida nos 
artigos 31.° e 33.° e aos investidores a 
informação referida no artigo 20.°.
* JO: inserir a data: data referida no 
artigo 54.º.

Or. en

Justificação

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



PE439.135v01-00 160/188 AM\805044PT.doc

PT

Alteração 1646
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 51 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os GFIA podem continuar a gerir sem 
autorização (e, se forem autorizados, não 
lhes será exigido que observem o disposto 
na presente directiva) FIA que tenham 
sido estabelecidos antes de ...*, na 
condição de não terem sido emitidas 
novas acções, nem criadas novas 
participações nesses FIA com data de 
comercialização na União posterior a ...*.  
* JO: inserir a data: data referida no 
artigo 54.º.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1647
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 51 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se os GFIA gerirem FIA de tipo fechado 
ou de tipo aberto imobilizados em ... *, 
sem dívidas de capital após ...**, podem 
continuar a gerir esses FIA sem 
autorização, ao abrigo da presente 
directiva, até ...***  
* Data a inserir pelo JO: data de entrada 
em vigor da presente directiva.
** Data a inserir pelo JO: quatro anos 
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após a data de entrada em vigor da 
presente directiva.
*** Data a inserir pelo JO: vinte anos 
após a data de entrada em vigor da 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.

Alteração 1648
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 51 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O disposto nos artigos 31.º a 33.º não se 
aplica à comercialização de acções, nem 
de unidades de participação de FIA 
sujeitas a uma oferta pública em curso no 
âmbito de um prospecto elaborado e 
publicado em conformidade com a 
Directiva 2003/71/CE .

Or. en

Justificação

É importante introduzir uma cláusula de protecção dos direitos adquiridos na presente 
directiva e dar aos GFIA, e em especial aos seus investidores, um período de tempo suficiente 
de adaptação às novas medidas, nomeadamente porque operam com fundos fechados.
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Alteração 1649
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 51 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os investidores profissionais estabelecidos 
na União que tenham investido, à data de 
...*, num FIA estabelecido num país 
terceiro podem continuar a investir nesse 
FIA, porquanto o seu investimento é 
considerado como tendo sido efectuado 
por iniciativa do investidor profissional.  
* JO: inserir a data de entrada em vigor 
da presente directiva.

Or. en

Justificação

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.

Alteração 1650
Pascal Canfin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 51 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As restrições às políticas de investimento 
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consignadas no artigo 35.º da presente 
directiva serão aplicadas de imediato aos 
novos investimentos. 

Or. en

Justificação

Os investidores necessitam de dispor de tempo suficiente para darem cumprimento aos novos 
requisitos constantes da presente directiva, de modo a não serem forçados a vender os seus 
activos em condições que os prejudiquem.  

Alteração 1651
Pascal Canfin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 51 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

No que respeita aos investimentos em FIA 
de tipo aberto e não autorizados que 
tenham sido efectuados antes de ...*, os 
investidores dispõem de três anos para 
acatarem quanto preceitua a presente 
directiva 
* JO: inserir a data: data referida no 
artigo 54.º.

Or. en

Justificação

Os investidores necessitam de dispor de tempo suficiente para darem cumprimento aos novos 
requisitos constantes da presente directiva, de modo a não serem forçados a vender os seus 
activos em condições que os prejudiquem.  
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Alteração 1652
Pascal Canfin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 51 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

No que respeita aos investimentos em FIA 
de tipo fechado e não autorizados que 
tenham sido efectuados antes de ...*, os 
requisitos constantes da presente directiva 
em matéria de políticas de investimento 
não serão aplicáveis aos investidores 
enquanto não forem reembolsadas acções 
ou participações pelo FIA não autorizado. 
* JO: inserir a data: data referida no 
artigo 54.º.

Or. en

Justificação

Os investidores necessitam de dispor de tempo suficiente para darem cumprimento aos novos 
requisitos constantes da presente directiva, de modo a não serem forçados a vender os seus 
activos em condições que os prejudiquem.  

Alteração 1653
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 51-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 51.°-A
FIA em micro-finança

No intuito de elaborar um quadro 
regulamentar apropriado para a classe de 
activos de fundos de investimento em 
micro-finança, em observância do 
princípio da proporcionalidade, a 
Comissão proporá um quadro 
regulamentar específico para os fundos de 
investimento em micro-finança, através, 
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por exemplo, da respectiva inclusão na 
proposta de alteração da Directiva 
2009/65/CE.   

Or. en

Justificação

O princípio da proporcionalidade deve garantir uma regulação adequada e adaptada às 
especificidades de certos tipos de fundos, como os fundos de microfinança, sem excluí-los do 
âmbito de aplicação da directiva.  Estes devem ser tidos em conta na próxima Directiva 
OICVM V.

Alteração 1654
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 52
Directive 2004/39/CE
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 52.º Suprimido
Alteração da Directiva 2004/39/CE

Ao n.º 6 do artigo 19.º da Directiva 
2004/39/CE é aditado o seguinte 
travessão:
"- o serviço não estar relacionado com 
um FIA na acepção da alínea a) do 
artigo 3.º da [Directiva xx/xx/CE]."

Or. en

Justificação

A classificação de um FIA como instrumento complexo ou não complexo deve continuar a 
depender da aplicação dos critérios fixados no artigo 38.º da directiva de aplicação da 
Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (MIFID).
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Alteração 1655
Sharon Bowles

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 53
Directive 2009/65/CE
Artigo 50-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 53.º Suprimido
Alteração da Directiva 2009/…/CE

A Directiva 2009/XX/CE é alterada do 
seguinte modo:
É inserido o seguinte artigo 50.º-A:
«A fim de assegurar a coerência 
intersectorial e de eliminar as 
divergências entre os interesses de 
empresas que «reembalam» os 
empréstimos em valores mobiliários 
negociáveis e outros instrumentos 
financeiros (entidades originárias) e os 
interesses dos OICVM que invistam 
nesses valores ou instrumentos, a 
Comissão adopta medidas de execução 
que estabeleçam os requisitos aplicáveis 
nos seguintes domínios:
a) Requisitos a observar pela entidade 
originária para que um OICVM seja 
autorizado a investir em valores 
mobiliários ou noutros instrumentos 
financeiros deste tipo emitidos após 1 de 
Janeiro de 2011, incluindo a garantia de 
que a entidade originária mantém um 
interesse económico líquido não inferior a 
5%;
b) Requisitos qualitativos que os OICVM 
devem observar quando investem nestes 
valores ou outros instrumentos 
financeiros.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
a presente directiva, completando-a, são
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 107.º.»
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Or. en

Justificação

Alterar esta disposição obrigaria a modificar vários outros artigos da Directiva OICVM, no 
intuito de incorporar os "actos delegados".  Este contexto não se afigura apropriado para 
propor alterações tão importantes, devendo a Comissão, em contrapartida apresentar uma 
versão revista das secções pertinentes da Directiva OICVM. 

Alteração 1656
Wolf Klinz

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 53
Directiva 2009/65/CE
Artigo 50-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 53.º Suprimido
Alteração da Directiva 2009/…/CE

A Directiva 2009/XX/CE é alterada do 
seguinte modo:
É inserido o seguinte artigo 50.º-A:
«A fim de assegurar a coerência 
intersectorial e de eliminar as 
divergências entre os interesses de 
empresas que «reembalam» os 
empréstimos em valores mobiliários 
negociáveis e outros instrumentos 
financeiros (entidades originárias) e os 
interesses dos OICVM que invistam 
nesses valores ou instrumentos, a 
Comissão adopta medidas de execução
que estabeleçam os requisitos aplicáveis 
nos seguintes domínios:
a) Requisitos a observar pela entidade 
originária para que um OICVM seja 
autorizado a investir em valores 
mobiliários ou noutros instrumentos 
financeiros deste tipo emitidos após 1 de 
Janeiro de 2011, incluindo a garantia de 
que a entidade originária mantém um 
interesse económico líquido não inferior a 
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5%;
b) Requisitos qualitativos que os OICVM 
devem observar quando investem nestes 
valores ou outros instrumentos 
financeiros.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
a presente directiva, completando-a, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 107.º.»

Or. en

Alteração 1657
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 53
Directiva 2009/65/CE
Artigo 50-A

Texto da Comissão Alteração

A Directiva 2009/XX/CE é alterada do 
seguinte modo:

A Directiva 2009/65/CE é alterada do 
seguinte modo:

É inserido o seguinte artigo 50.º-A: É inserido o seguinte artigo 50.º-A:
«A fim de assegurar a coerência 
intersectorial e de eliminar as divergências 
entre os interesses de empresas que 
«reembalam» os empréstimos em valores 
mobiliários negociáveis e outros 
instrumentos financeiros (entidades 
originárias) e os interesses dos OICVM 
que invistam nesses valores ou 
instrumentos, a Comissão adopta medidas 
de execução que estabeleçam os requisitos 
aplicáveis nos seguintes domínios:

"A fim de assegurar a coerência 
intersectorial e de eliminar as divergências 
entre os interesses de entidades 
originárias, na acepção do n.º 41 do 
artigo 4.º da Directiva 2006/48/CE, e os 
interesses dos OICVM que invistam nesses 
valores ou instrumentos, a Comissão 
adopta actos delegados que estabeleçam os 
requisitos aplicáveis nos seguintes 
domínios:

a) Requisitos a observar pela entidade 
originária para que um OICVM seja 
autorizado a investir em valores 
mobiliários ou noutros instrumentos 
financeiros deste tipo emitidos após 1 de 
Janeiro de 2011, incluindo a garantia de 
que a entidade originária mantém um 

a) Requisitos a observar pela entidade 
originária para que um OICVM seja 
autorizado a investir em valores 
mobiliários ou noutros instrumentos 
financeiros deste tipo emitidos após 1 de 
Janeiro de 2011, incluindo os requisitos 
segundo os quais a entidade originária:
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interesse económico líquido não inferior a 
5%;

i) mantém um interesse económico líquido 
não inferior a 5% em todas as emissões de 
valores mobiliários e
ii) certifica, no prospecto ou em qualquer 
outra documentação associada à emissão 
dos referidos valores mobiliários, que 
detém e pretende manter esse interesse 
(declaração da entidade originária), e

b) Requisitos qualitativos que os OICVM 
devem observar quando investem nestes 
valores ou outros instrumentos financeiros.

b) Requisitos qualitativos que os OICVM 
devem observar quando investem nestes 
valores ou outros instrumentos financeiros.

Os  OICVM podem basear-se numa 
declaração da entidade originária relativa 
a todo o ciclo de existência de qualquer 
um destes valores mobiliários, no 
momento de determinarem se investem em 
tais valores.  

Estas medidas, que têm por objecto alterar 
a presente directiva, completando-a, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 107.º.»

Estes actos, que têm por objecto alterar a 
presente directiva, completando-a, são 
adoptados em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido nos artigos 49.º-A, 49.º-B 
e 49.º-C".

Or. en

Justificação

Alinhamento entre as Directivas OICVM e FIA.  Os investidores não devem ser obrigados a 
assegurar que os emitentes /entidades originárias detenham um interesse económico líquido 
na sua carteira, visto que esta obrigação deve ser imposta directamente aos emitentes / 
entidades originárias.   Os FIA devem poder basear-se nas declarações de um emitente/uma 
entidade originária  durante todo o período de existência de tais valores mobiliários.

Alteração 1658
Sari Essayah

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 53
Directive 2009/65/CE
Artigo 50-A – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

"Os Estados-Membros tomam todas as 
medidas razoáveis para assegurar a 
coerência intersectorial e eliminar as 
divergências entre os interesses de 
empresas que «reembalam» os
empréstimos em valores mobiliários 
transferíveis e outros instrumentos 
financeiros (entidades originárias) e os 
interesses dos OICVM que invistam nesses 
valores ou instrumentos. A Comissão 
adopta medidas de execução que 
estabeleçam os requisitos aplicáveis nos 
seguintes domínios:

Or. en

Justificação

Alinhamento entre as Directivas OICVM e DMIF.  Os investidores não devem ser obrigados 
a assegurar que os emitentes /entidades originárias detenham um interesse económico 
líquido na sua carteira, visto que esta obrigação deve ser imposta directamente aos emitentes 
/ entidades originárias.  Os FIA devem poder basear-se nas declarações de um emitente/uma 
entidade originária  durante todo o período de existência de tais valores mobiliários.

Alteração 1659
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 53-A (novo)
Directiva 2003/6/CE
Artigo 1 – n.° 1 – pontos 7-A e 7-B (novos) e artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 53.º-A
Alteração da Directiva 2003/6/CE

A Directiva 2003/6/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro 
de 2003, relativa ao abuso de informação 
privilegiada e à manipulação de mercado 
(abuso de mercado), é alterada do 
seguinte modo:   
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1. No artigo 1.º são aditados os seguintes 
pontos:
"7-A. «Venda curta», a venda de um valor 
mobiliário que o vendedor não detém e 
qualquer venda realizada mediante a 
entrega de um valor mobiliário alienado 
por via de empréstimo pelo vendedor ou 
por sua conta.
7-B. "Venda curta a descoberto", a venda 
curta de um valor mobiliário quando o 
vendedor não tenha contraído um 
empréstimo, nem concluído um acordo 
para contracção de empréstimo, antes ou 
no momento de transmitir a ordem de 
venda curta, referente ao valor mobiliário 
que deverá entregar ao adquirente".
2. É inserido o seguinte artigo:

"Artigo 5.º-A
Com a finalidade de regulamentar as 
vendas curtas e proibir as vendas curtas a 
descoberto de valores mobiliários 
representativos de capital, incluindo 
valores que dêem acesso às acções de um 
emitente, a Comissão adopta actos 
delegados nos quais se consagrem os 
requisitos a observar nos seguintes 
domínios:  
a) a notificação obrigatória de vendas 
curtas, pelos participantes no mercado, às 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem, do mercado mais 
relevante em termos de liquidez e do 
Estado de registo do emitente, sempre que 
sejam superados certos limiares de 
participação, e divulgação ao público 
dessas notificações, sempre que sejam 
superados certos limiares de participação; 
b) a marcação das ordens dadas pelos 
intermediários financeiros, de modo a 
distinguir as vendas curtas de outras 
vendas;
c) a produção, pelos participantes no 
mercado, de documentos que demonstrem 
que antes de procederem a uma venda 
curta ou de se comprometerem a efectuá-
la, os participantes no mercado obtiveram 
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previamente as acções, por via de 
contracção de empréstimo ou mediante 
conclusão de acordo nesse sentido;
d) a exigência de que os participantes no 
mercado entreguem as acções que tiverem 
vendido no prazo máximo de três dias a 
contar da data da transacção e de que 
readquiram as acções vendidas em caso 
de falha na entrega dentro deste prazo; 
e) a concessão de poderes apropriados às 
autoridades competentes, a fim de 
sancionarem a inobservância do 
preceituado nas alíneas a) a d);
f) a concessão de poderes apropriados às 
autoridades competentes para proibirem, 
a título excepcional, o estabelecimento ou 
aumento de uma posição curta líquida 
numa acção cujo preço tenha caído 
significativamente;   
g) a exigência de que as autoridades 
competentes efectuem consultas, por 
intermédio da Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados, 
antes de proibirem, a título excepcional, o 
estabelecimento ou aumento de uma 
posição curta líquida em acções num 
segmento particular do mercado ou em 
todos os mercados, em caso de quebra 
significativa do mercado".    

Or. en

Justificação

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.
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Alteração 1660
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 53-A (novo)
Directiva 2006/48/CE
Anexo XI – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 53.°-A
Alteração da Directiva 2006/48/CE 

No Anexo XI da Directiva 2006/48/CE é 
aditado o seguinte ponto:
"3-A. Para efeitos da determinação a 
realizar nos termos do n.º 3 do artigo 
124.º, e consoante os casos, as 
autoridades competentes vigiarão em 
particular o risco de uma instituição de 
crédito que configure um efeito de 
alavanca financeira para fundos de 
investimento alternativos, em 
conformidade com a Directiva 2010/../CE 
[relativa aos gestores de fundos de 
investimento alternativos]".    

Or. en

Justificação

Os Bancos e os respectivos supervisores são responsáveis pelo controlo dos riscos e 
deveriam, por conseguinte, ser incumbidos de monitorizar o efeito de alavanca. Esta 
circunstância necessita de ser especificada através da alteração da Directiva relativa aos 
requisitos de fundos próprios.  

Alteração 1661
Bernd Lange

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 53-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 53.°-A
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Relação com outras disposições da União 
e nacionais

As medidas previstas na presente directiva 
serão aplicadas sem prejuízo dos 
procedimentos de informação, consulta e, 
quando aplicável, de participação 
consagrados na legislação nacional, em 
particular em conformidade com as 
Directivas 2009/38/CE, 2001/86/CE, 
2002/14/CE e 2004/25/CE.  

Or. en

Alteração 1662
Jürgen Klute

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 53-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 53.°-A
Relação com outras disposições da União 

e nacionais
As medidas previstas na presente directiva 
serão aplicadas sem prejuízo dos 
procedimentos de informação, consulta e, 
quando aplicável, de participação 
consagrados na legislação nacional, em 
particular em conformidade com as 
Directivas 2009/38/CE, 2001/86/CE, 
2002/14/CE e 2004/25/CE.  

Or. en
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Alteração 1663
Astrid Lulling

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Durante o período de três anos em 
referência, os Estados-Membros podem 
permitir que investidores profissionais da 
União invistam, por sua iniciativa, em 
FIA estabelecidos no interior da União ou 
num país terceiro e geridos por um GFIA 
estabelecido num país terceiro, sem que 
estejam preenchidas as condições 
previstas no artigo 39.º. 

Or. en

Justificação

Este aditamento tem por finalidade esclarecer que, durante o período transitório de três 
anos, os Estados-Membros podem permitir que investidores profissionais invistam em FIA 
estabelecidos no interior ou no exterior da Comunidade e geridos por um GFIA estabelecido 
num país terceiro, mesmo que esse GFIA não satisfaça as exigências estipuladas no artigo 
39.º em matéria de equivalência.   

Alteração 1664
Astrid Lulling

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO I-A
Funções que os GFIA podem 
desempenhar:
1. Serviços de gestão de investimentos
a) gestão de carteiras,
b) gestão do risco;
c) avaliação e determinação do valor.
2. Serviços de administração
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a) cálculo do valor líquido do activo, 
baseado nos princípios de avaliação 
expressos nos documentos constitutivos e 
no prospecto;
b) manutenção de um registo dos  
participantes/accionistas; 
c) conservação de documentos;
d) emissão e resgate de partes/acções;
e) prestação de serviços jurídicos e de  
contabilidade relativa à gestão do fundo 
(incluindo declarações fiscais);
f) tratamento dos pedidos de informação 
dos clientes;
g) controlo da observância da 
regulamentação;
h) distribuição de rendimentos;
i) procedimento de liquidação e 
compensação (incluindo o envio de 
certificados);
j) serviços de domiciliação.
3. Serviços de comercialização

Or. en

Justificação

O anexo proposto radica no anexo pertinente da Directiva OICVM IV. Ver igualmente o 
anexo I da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de Dezembro de 2009, e o 
relatório Gauzès (alteração 138).

Alteração 1665
Othmar Karas

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO I-A
Funções que os GFIA podem 
desempenhar:
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1. Gestão de investimento
a) gestão de carteiras;
b) gestão do risco.
2. Administração
a) prestação de serviços jurídicos e de 
contabilidade relativa à gestão do fundo;
b) tratamento dos pedidos de informação 
dos clientes;
c) avaliação e determinação do valor 
(incluindo declarações fiscais);
d) controlo da observância da 
regulamentação;
e) manutenção de um registo dos  
participantes/accionistas; 
f) distribuição de rendimentos;
g) emissão e resgate de partes/acções;
h) Procedimento de liquidação e 
compensação (incluindo o envio de 
certificados);
i) conservação de documentos;
3. Comercialização.

Or. en

Justificação

Definição das actividades de gestão e dos serviços acessórios que um GFIA pode fornecer.  A 
limitação dos serviços de gestão aos serviços fundamentais de gestão colectiva de carteiras 
(no artigo 3.º-D e no Anexo), em conformidade com a Directiva OICVM, assim como aos 
serviços acessórios no artigo 4.º-A (novo) (gestão discricionária de carteiras e alguns dos 
serviços auxiliares), é muito importante para evitar conflitos de interesses entre actividades 
fiduciárias relacionadas com a gestão do investimento e outras actividades (assuntos 
bancários, seguros, etc.).
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Alteração 1666
Thomas Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO I-A
Funções que os GFIA podem 
desempenhar:
1. Gestão de investimento.
a) gestão de carteiras,
b) gestão do risco;
2. Administração
a) prestação de serviços jurídicos e de 
contabilidade relativa à gestão do fundo;
b) tratamento dos pedidos de informação 
dos clientes;
c) avaliação e determinação do valor 
(incluindo declarações fiscais); 
d) controlo da observância da 
regulamentação;
e) manutenção de um registo dos  
participantes/accionistas; 
f) distribuição de rendimentos;
g) emissão e resgate de partes/acções;
h) procedimento de liquidação e 
compensação (incluindo o envio de 
certificados);
i) conservação de documentos;
3. Comercialização.

Or. en
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Alteração 1667
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO I-A
Actividades de gestão que o GFIA pode 
exercer, para efeitos da presente directiva:
1. Gestão de investimento
2. Administração:
a) prestação de serviços jurídicos e de 
contabilidade relativa à gestão do fundo;
b) tratamento dos pedidos de informação 
dos clientes;
c) avaliação e determinação do valor 
(incluindo declarações fiscais); 
d) controlo da observância da 
regulamentação;
e) manutenção de um registo dos 
participantes;
f) distribuição de rendimentos;
g) emissão e resgate de unidades de 
participação;
h) procedimento de liquidação e 
compensação (incluindo o envio de 
certificados);
i) conservação de documentos.
3. Comercialização.

Or. en

Justificação

Alinhamento das actividades de gestão pela Directiva OICVM.
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Alteração 1668
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO I-A
POLÍTICAS DE REMUNERAÇÃO

1. No estabelecimento e aplicação de 
políticas de remuneração relativas a 
categorias de pessoal, incluindo os órgãos 
de direcção, cujas actividades 
profissionais têm um impacto significativo 
no respectivo perfil de risco ou no perfil 
de risco dos FIA que gerem, os GFIA 
respeitarão os seguintes princípios:
a) a política de remuneração é 
consentânea com uma gestão dos riscos 
sã e eficaz, a qual promove, e não 
incentiva à assunção de riscos 
incompatíveis com os perfis de risco, com 
o regulamento ou os documentos 
constitutivos dos FIA por si geridos.
b) a política de remuneração é conforme 
com a estratégia empresarial e os 
objectivos, valores e interesses do GFIA e 
do FIA que gere, e inclui medidas 
destinadas a evitar conflitos de interesses;
c) o órgão de direcção, no exercício da 
sua função de supervisão do GFIA, 
adopta e revê  periodicamente os 
princípios gerais da política de 
remuneração e é responsável pela 
respectiva aplicação;
d) a aplicação da política de remuneração  
é sujeita, no mínimo uma vez por ano, a 
uma análise interna, central e 
independente, para fins de cumprimento 
das políticas e procedimentos de 
remuneração adoptados pelo órgão de 
direcção no exercício da sua função de 
supervisão;
e) os membros do pessoal que exercem 
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funções de controlo são remunerados em 
conformidade com a realização dos 
objectivos associados às suas funções, 
independentemente do desempenho dos 
sectores de actividade sob o seu controlo;
f) sempre que a remuneração varie em 
função do desempenho, o montante total 
da remuneração é estabelecido 
combinando de forma razoável a 
avaliação do desempenho do indivíduo e 
do departamento empresarial ou do FIA 
em causa com os resultados globais do 
GFIA, sendo tidos em conta de modo 
razoável, na avaliação do desempenho 
individual, critérios de natureza 
financeira e não financeira;
g) a avaliação do desempenho processa-se 
num quadro plurianual adaptado ao ciclo 
de vida dos FIA geridos pelo GFIA, a fim 
de assegurar que o processo de avaliação 
se baseia num desempenho a mais longo 
prazo e que o pagamento efectivo das 
componentes da remuneração 
dependentes do desempenho é repartido 
ao longo de um período que tenha em 
conta a política de reembolso dos FIA por 
ele geridos e os respectivos riscos de 
investimento;
h) as remunerações variáveis garantidas 
assumem carácter excepcional, aplicam-
se exclusivamente no contexto da 
contratação de novos efectivos e estão 
limitadas ao primeiro ano de actividade;
i) as componentes fixas e variáveis da 
remuneração total devem estar 
adequadamente equilibradas; a 
componente fixa deve representar uma 
proporção suficientemente elevada da 
remuneração total, a fim de permitir a 
aplicação de uma política plenamente 
flexível de componentes variáveis da 
remuneração, incluindo a possibilidade de 
não pagamento de qualquer componente 
variável da remuneração;
j) os pagamentos relacionados com a 
rescisão antecipada de um contrato devem 
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reflectir o desempenho verificado ao 
longo do tempo e ser concebidos de forma 
a não recompensar o insucesso;
k) A aferição do desempenho utilizada 
para calcular as componentes variáveis da 
remuneração ou conjuntos de 
componentes variáveis da remuneração 
inclui um mecanismo global de 
ajustamento, em função de todos os tipos 
de riscos, actuais e futuros;
l) quando é revelado um risco que, se 
tivesse sido conhecido no momento em 
que foi paga uma remuneração variável, 
teria sido considerado para efeitos de 
determinação dessa remuneração, poderá 
ser recuperada uma parte dessa 
remuneração, que será no mínimo de 20% 
(mediante pedido de reposição), pelo 
GFIA para fins de ajustamento, embora 
somente na medida em que o mecanismo 
previsto na alínea m) não seja suficiente 
para proceder a esse ajustamento; este 
mecanismo de recuperação será aplicável 
durante um período apropriado, em 
função dos riscos tidos em conta no 
momento em que foi paga a remuneração, 
mas que não será inferior a quatro anos; 
m) o pagamento de uma parte substancial, 
correspondente a pelo menos 50% da 
componente variável da remuneração, 
será diferido por um período adequado, 
em função do ciclo de vida e da política de 
reembolso dos FIA em causa, e 
correctamente fixado em função da 
natureza dos riscos dos FIA em questão, 
mas que não será inferior a quatro anos; 
Os direitos à remuneração a pagar em 
regime diferido são adquiridos numa base 
estritamente proporcional. No caso de 
uma componente de remuneração 
variável de valor particularmente elevado, 
pelo menos 60% do montante será pago 
em diferido;
n) A remuneração variável, incluindo a 
parte diferida dessa remuneração, só deve 
ser paga ou constituir um direito 



AM\805044PT.doc 183/188 PE439.135v01-00

PT

adquirido se for compatível com a 
situação financeira geral do GFIA e se se 
justificar pelo desempenho do 
departamento empresarial, do FIA e do 
indivíduo em causa; o montante total das 
remunerações variáveis deve, de um modo 
geral, ser acentuadamente reduzido em 
caso de regressão do desempenho ou de 
desempenho financeiro negativo do GFIA 
ou do FIA em causa;
o) os membros do pessoal devem 
comprometer-se a não utilizar estratégias 
de cobertura pessoal, nem seguros de 
garantia da remuneração ou de cobertura 
de responsabilidades que se destinem a 
contornar os efeitos de alinhamento do 
risco inerentes às suas convenções de 
remuneração.
2. Os princípios definidos no ponto 1 
aplicam-se tanto à remuneração paga 
pelo GFIA, como à remuneração paga 
pelo próprio FIA (recompensa diferida).
O ponto 1 aplica-se aos rendimentos que 
os empregados auferem dos seus 
investimentos no FIA gerido pelo GFIA e 
à remuneração paga que se relacione com 
a liquidação de um FIA. A alínea m) do 
ponto 1 não se aplica à remuneração 
variável que esteja directamente associada 
às comissões auferidas pelo GFIA, as 
quais não podem ser recuperadas. 
3. Os GFIA que sejam significativos em 
termos da sua dimensão ou da dimensão 
dos FIA por eles geridos, da sua 
organização interna e da natureza, âmbito 
e complexidade das suas actividades 
devem criar um comité de remuneração. 
O comité de remuneração deve ser 
constituído de forma que lhe permita 
formular juízos informados e 
independentes sobre as políticas e práticas 
de remuneração e sobre os incentivos 
criados para a gestão de riscos.
O comité de remuneração será 
responsável pela preparação das decisões 
relativas à remuneração, incluindo as 



PE439.135v01-00 184/188 AM\805044PT.doc

PT

decisões com incidências em termos de 
riscos e gestão dos riscos do GFIA ou do 
FIA em causa, que devem ser tomadas 
pelo órgão de direcção, no exercício das 
suas funções de supervisão. O comité de 
remuneração será presidido por um 
membro do órgão de direcção que não 
desempenhe quaisquer funções executivas 
no âmbito do GFIA em causa.

Or. en

Justificação

As regras aplicáveis em matéria de remunerações devem comportar princípios gerais e 
normas simples, imeditamente executórias, que estipulem, por exemplo, a percentagem da 
remuneração variável que pode ser recuperada (por reposição) ou a parte da remuneração 
variável que deve ser diferida.  A regra proposta é a seguinte: pelo menos 50% deve ser 
diferido durante quatro anos, no mínimo; pode ser igualmente recuperado, ao longo de 
quatro anos, um montante suplementar de 20%. Cumpre aplicar estas regras a todas as 
modalidades de remuneração.

Alteração 1669
Pascal Canfin

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO I-A
POLÍTICAS DE REMUNERAÇÃO

1. No estabelecimento e aplicação de 
políticas de remuneração relativas a 
categorias de pessoal, incluindo os órgãos 
de direcção, cujas actividades 
profissionais têm um impacto significativo 
no respectivo perfil de risco ou no perfil 
de risco dos FIA que gerem, os GFIA 
respeitarão os princípios a seguir 
enunciados de uma forma e na medida 
adequadas à sua dimensão e à dimensão 
dos FIA que gerem, à sua organização 
interna e à natureza, âmbito e 
complexidade das suas actividades: 
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a) a política de remuneração é 
consentânea com uma gestão dos riscos 
sã e eficaz, a qual promove, e não 
incentiva à assunção de riscos 
incompatíveis com os perfis de risco, com 
o regulamento ou os documentos 
constitutivos dos FIA por si geridos.
b) a política de remuneração é conforme 
com a estratégia empresarial e os 
objectivos, valores e interesses do GFIA e 
do FIA que gere, e inclui medidas 
destinadas a evitar conflitos de interesses;
c) o órgão de direcção, no exercício da 
sua função de supervisão do GFIA, 
adopta e revê  periodicamente os 
princípios gerais da política de 
remuneração e é responsável pela 
respectiva aplicação; 
d) a aplicação da política de remuneração  
é sujeita, no mínimo uma vez por ano, a 
uma análise interna, central e 
independente, para fins de cumprimento 
das políticas e procedimentos de 
remuneração adoptados pelo órgão de 
direcção no exercício da sua função de 
supervisão;
e) os membros do pessoal que exercem 
funções de controlo são remunerados em 
conformidade com a realização dos 
objectivos associados às suas funções, 
independentemente do desempenho dos 
sectores de actividade sob o seu controlo;
f) sempre que a remuneração varie em 
função do desempenho, o montante total 
da remuneração é estabelecido 
combinando a avaliação do desempenho 
do indivíduo e do departamento
empresarial ou do FIA em causa com os 
resultados globais do GFIA, sendo tidos 
em conta, na avaliação do desempenho 
individual, critérios de natureza 
financeira e não financeira;
g) a avaliação do desempenho processa-se 
num quadro plurianual adaptado ao ciclo 
de vida dos FIA geridos pelo GFIA, a fim 
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de assegurar que o processo de avaliação 
se baseia num desempenho a mais longo 
prazo e que o pagamento efectivo das 
componentes da remuneração 
dependentes do desempenho é repartido 
ao longo de um período que tenha em 
conta a política de reembolso dos FIA por 
ele geridos e os respectivos riscos de 
investimento; 
h) não são autorizadas remunerações 
variáveis garantidas; 
i) a proporção das componentes variáveis 
da remuneração total é limitada; a 
componente fixa deve representar uma 
proporção suficientemente elevada da 
remuneração total, a fim de permitir a 
aplicação de uma política plenamente 
flexível de componentes variáveis da 
remuneração, incluindo a possibilidade de 
não pagamento de qualquer componente 
variável da remuneração;
j) os pagamentos relacionados com a 
rescisão antecipada de um contrato devem 
reflectir o desempenho verificado ao 
longo do tempo e ser concebidos de forma 
a não recompensar o insucesso;
k) a aferição do desempenho utilizada 
para calcular as componentes variáveis da 
remuneração ou conjuntos de 
componentes variáveis da remuneração 
inclui um ajustamento, em função de 
todos os tipos de riscos, actuais e futuros;
l) o pagamento da componente variável é 
diferido por um período adequado, em 
função do ciclo de vida e da política de 
reembolso dos FIA em causa, e 
correctamente fixado em função da 
natureza dos riscos do FIA em questão; 
no caso de fundos de investimento de 
capital fixo, a remuneração variável só 
poderá ser paga quando o FIA for 
liquidado; no caso de fundos de 
investimento de capital variável, a 
remuneração variável só poderá ser paga 
após um período de cinco anos. Os 
direitos à remuneração a pagar em 
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regime diferido são adquiridos numa base 
estritamente proporcional.
m) a remuneração variável, incluindo a 
parte diferida dessa remuneração, só deve 
ser paga ou constituir um direito 
adquirido se for compatível com a 
situação financeira geral do GFIA e se se 
justificar pelo desempenho do 
departamento empresarial, do FIA e do 
indivíduo em causa;  o montante total das 
remunerações variáveis deve, de um modo 
geral, ser acentuadamente reduzido em 
caso de regressão do desempenho ou de 
desempenho financeiro negativo do GFIA 
ou do FIA em causa; 
n) os membros do pessoal devem 
comprometer-se a não utilizar estratégias 
de cobertura pessoal, nem seguros de 
garantia da remuneração ou de cobertura 
de responsabilidades que se destinem a 
contornar os efeitos de alinhamento do 
risco inerentes às suas convenções de 
remuneração. 
2. Os princípios definidos no ponto 1 
aplicam-se tanto à remuneração paga 
pelo GFIA, como à remuneração paga 
pelo próprio FIA (recompensa diferida).
O ponto 1 não se aplica aos rendimentos 
que os empregados aufiram dos seus 
investimentos no FIA gerido pelo GFIA, 
nem à remuneração paga que se relacione 
com a liquidação de um FIA. A alínea l) 
do ponto 1 não se aplica à remuneração 
variável que esteja directamente associada 
às comissões auferidas pelo GFIA, as 
quais não podem ser recuperadas. 
3. Os GFIA que sejam significativos em 
termos da sua dimensão ou da dimensão 
dos FIA por eles geridos, da sua 
organização interna e da natureza, âmbito 
e complexidade das suas actividades 
devem criar um comité de remuneração. 
O comité de remuneração deve ser 
constituído de forma que lhe permita 
formular juízos informados e 
independentes sobre as políticas e práticas 
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de remuneração e sobre os incentivos 
criados para a gestão de riscos.
O comité de remuneração será 
responsável pela preparação das decisões 
relativas à remuneração, incluindo as 
decisões com incidências em termos de 
riscos e gestão dos riscos do GFIA ou do 
FIA em causa, que devem ser tomadas 
pelo órgão de direcção, no exercício das 
suas funções de supervisão. O comité de 
remuneração será presidido por um 
membro do órgão de direcção que não 
desempenhe quaisquer funções executivas 
no âmbito do GFIA em causa.

Or. en

Justificação

O facto de ficarem consignados  pormenores relativos à política de remunerações permite 
evitar o recurso à arbitragem em matéria regulamentar.


