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Alteração 310
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva define regras no que 
diz respeito à autorização, actividade e 
transparência dos gestores de fundos de 
investimento alternativos (GFIA).

A presente directiva define regras no que 
diz respeito à autorização, actividade e 
transparência dos fundos de investimento 
alternativos (FIA) na União e dos gestores 
de fundos de investimento alternativos 
(GFIA).

Or. en

Justificação

A fim de assegurar uma posição coerente com a Directiva OICVM, a presente directiva 
deveria regular sobretudo produtos (FIA) e não apenas gestores (GFIA).

Alteração 311
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva define regras no que 
diz respeito à autorização, actividade e 
transparência dos gestores de fundos de 
investimento alternativos (GFIA).

A presente directiva define regras no que 
diz respeito à autorização, actividade e 
transparência dos gestores de fundos de 
investimento alternativos (GFIA) que 
prestam serviços de gestão a um ou mais 
fundos de investimento alternativos (FIA).

Or. en
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Alteração 312
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva é aplicável a todos 
os GFIA estabelecidos na Comunidade 
que prestam serviços de gestão a um ou 
mais fundos de investimento alternativos 
(FIA), independentemente:

1. A presente directiva é aplicável a todos 
os FIA e respectivos GFIA, desde que o 
FIA:

Or. en

Justificação

A directiva deveria centrar-se nos fundos. O objectivo principal da presente directiva deveria 
consistir na regulamentação de fundos (FIA) não regulamentados oferecidos a investidores 
europeus ou que invistam nos mercados europeus.

Alteração 313
Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva é aplicável a todos 
os GFIA estabelecidos na Comunidade que 
prestam serviços de gestão a um ou mais 
fundos de investimento alternativos (FIA), 
independentemente:

1. A presente directiva é aplicável a todos 
os GFIA estabelecidos na União ou GFIA 
que prestam serviços de gestão a um ou 
mais FIA cujos investidores incluam um 
ou mais investidores que residam ou se 
encontrem estabelecidos na União, 
independentemente:

Or. en

Justificação

A protecção dos investidores não se encontra vinculada ao local em que os GFIA se 
encontram estabelecidos mas sim à localização dos investidores que investem no FIA. 
Quando esses investidores se encontram localizados na UE devem beneficiar de protecção.
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Alteração 314
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva é aplicável a todos 
os GFIA estabelecidos na Comunidade que 
prestam serviços de gestão a um ou mais 
fundos de investimento alternativos (FIA), 
independentemente:

1. A presente directiva é aplicável a todos 
os GFIA estabelecidos na União que 
gerem um ou mais fundos de investimento 
alternativos (FIA), independentemente:

Or. en

Justificação

Esta alteração visa regulamentar a questão da governação das empresas que não se 
encontrava incluída na proposta inicial da Comissão e que também foi introduzida pelo 
relatório Gauzès (cf. alteração 23). O artigo 3.º-A proposto pela Presidência sueca não é 
necessário para regular esta questão.

Alteração 315
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva é aplicável a todos 
os GFIA estabelecidos na Comunidade que 
prestam serviços de gestão a um ou mais 
fundos de investimento alternativos (FIA), 
independentemente:

1. A presente directiva é aplicável a todos 
os GFIA estabelecidos na União que 
gerem um ou mais fundos de investimento 
alternativos (FIA), independentemente:

Or. en

Justificação

Apenas um gestor deve poder assumir o papel de responsável dos GFIA para efeitos de 
cumprimento dos requisitos da presente directiva.



PE438.497v02-00 6/119 AM\806449PT.doc

PT

Alteração 316
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva é aplicável a todos 
os GFIA estabelecidos na Comunidade que 
prestam serviços de gestão a um ou mais 
fundos de investimento alternativos (FIA), 
independentemente:

1. A presente directiva é aplicável a todos 
os GFIA estabelecidos na União que 
gerem um ou mais fundos de investimento 
alternativos (FIA), independentemente:

Or. en

Justificação

A presente alteração reflecte o efeito global do relatório Gauzès e da proposta de 
compromisso da Presidência sueca, de acordo com os quais apenas uma única entidade deve 
ser o gestor do fundo de investimento alternativo de qualquer FIA. Trata-se de uma 
abordagem com a qual concordamos. Saudamos também a definição revista de 
"estabelecidos". Em nosso entender, é importante deixar bem claro que os GFIA que tenham 
a sua sede fora da UE possam ser tratados como gestores estabelecidos na UE através de 
uma ou mais sucursais. Seria útil clarificar que esta é a intenção da utilização da expressão 
"estabelecidos".

Alteração 317
Pascal Canfin

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

Texto da Comissão Alteração

a) De o FIA estar domiciliado na 
Comunidade ou fora dela;

a) Que sejam propostos a investidores da 
UE, quer o FIA esteja domiciliado na 
União ou fora dela;

Or. en

Justificação

A directiva deveria centrar-se nos fundos. O objectivo principal da presente directiva deveria
consistir na regulamentação de fundos (FIA) não regulamentados oferecidos a investidores 
europeus ou que invistam nos mercados europeus.
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Alteração 318
Astrid Lulling

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

Texto da Comissão Alteração

a) De o FIA estar domiciliado na 
Comunidade ou fora dela;

a) De o FIA estar estabelecido na União ou 
fora dela; 

Or. en

Justificação

Esta alteração visa regulamentar a questão da governação das empresas que não se 
encontrava incluída na proposta inicial da Comissão e que também foi introduzida pelo 
relatório Gauzès (cf. alteração 23). O artigo 3.º-A proposto pela Presidência sueca não é 
necessário para regular esta questão.

Alteração 319
Syed Kamall

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

Texto da Comissão Alteração

a) De o FIA estar domiciliado na 
Comunidade ou fora dela;

a) De o FIA estar estabelecido na União ou 
fora dela; 

Or. en

Justificação

Concordamos com a alteração da proposta de compromisso da presidência sueca. 
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Alteração 320
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Texto da Comissão Alteração

a) De o FIA estar domiciliado na 
Comunidade ou fora dela;

a) De o FIA estar estabelecido na União ou 
fora dela; 

Or. en

Justificação

(n) In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and 
invest for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives 
cited by the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable 
(e.g. liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation..

Alteração 321
Astrid Lulling

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

Texto da Comissão Alteração

b) De o GFIA prestar os seus serviços 
directamente ou por via de delegação;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração visa regulamentar a questão da governação das empresas que não se 
encontrava incluída na proposta inicial da Comissão e que também foi introduzida pelo 
relatório Gauzès (cf. alteração 23). O artigo 3.º-A proposto pela Presidência sueca não é 
necessário para regular esta questão.
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Alteração 322
Wolf Klinz

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

Texto da Comissão Alteração

b) De o GFIA prestar os seus serviços 
directamente ou por via de delegação;

Suprimido

Or. en

Justificação

Adaptação da legislação comunitária em vigor.

Alteração 323
Pascal Canfin

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

Texto da Comissão Alteração

b) De o GFIA prestar os seus serviços 
directamente ou por via de delegação;

b) Que invistam na União Europeia, 
independentemente de o FIA se encontrar 
domiciliado na União ou fora dela;

Or. en

Justificação

A directiva deveria centrar-se nos fundos. O objectivo principal da presente directiva deveria 
consistir na regulamentação de fundos (FIA) não regulamentados oferecidos a investidores 
europeus ou que invistam nos mercados europeus.
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Alteração 324
Pascal Canfin

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

Texto da Comissão Alteração

c) De se tratar de um FIA de tipo aberto 
ou fechado; 

Suprimido

Or. en

Justificação

A directiva deveria centrar-se nos fundos. O objectivo principal da presente directiva deveria 
consistir na regulamentação de fundos (FIA) não regulamentados oferecidos a investidores 
europeus ou que invistam nos mercados europeus.

Alteração 325
Syed Kamall

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

Texto da Comissão Alteração

c) De se tratar de um FIA de tipo aberto 
ou fechado; 

Suprimido

Or. en

Justificação

Os fundos de tipo fechado deveriam ser excluídos, bem como os veículos financeiros de 
iniciativa das sociedades de um modo geral. A inclusão dos FIA independentemente da 
estrutura jurídica requer derrogações específicas, judiciosamente enumeradas no n.º 2 do 
artigo 2.º. Este regime, bem como a disposição em matéria de passaporte, devem aplicar-se, 
independentemente do local de estabelecimento dos GFIA, se exercer a sua actividade a título 
permanente na Comunidade.
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Alteração 326
Astrid Lulling

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) De o FIA assumir, por força da lei 
aplicável, forma contratual, de "trust", 
forma estatutária ou qualquer outra 
forma jurídica.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa regulamentar a questão da governação das empresas que não se 
encontrava incluída na proposta inicial da Comissão e que também foi introduzida pelo 
relatório Gauzès (cf. alteração 23). O artigo 3.º-A proposto pela Presidência sueca não é 
necessário para regular esta questão.

Alteração 327
Pascal Canfin

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

Texto da Comissão Alteração

d) De estrutura jurídica do FIA e do 
GFIA.

Suprimido

Or. en

Justificação

A directiva deveria centrar-se nos fundos. O objectivo principal da presente directiva deveria 
consistir na regulamentação de fundos (FIA) não regulamentados oferecidos a investidores 
europeus ou que invistam nos mercados europeus.
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Alteração 328
Astrid Lulling

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

Texto da Comissão Alteração

d) De estrutura jurídica do FIA e do GFIA. d) Da estrutura jurídica do GFIA.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa regulamentar a questão da governação das empresas que não se 
encontrava incluída na proposta inicial da Comissão e que também foi introduzida pelo 
relatório Gauzès (cf. alteração 23). O artigo 3.º-A proposto pela Presidência sueca não é 
necessário para regular esta questão.

Alteração 329
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) De estrutura jurídica do FIA e do GFIA. d) Da estrutura jurídica do GFIA e, por 
força do n.º 2 do artigo 2.º, do FIA.

Or. en

Alteração 330
Astrid Lulling

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

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a legislação ao abrigo 
da qual o FIA está organizado requeira o 
estabelecimento de um conselho de 
administração ou de qualquer outro órgão 
de gestão e em que o FIA não designe um 
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GFIA, o FIA é considerado como o GFIA 
para efeitos da presente directiva. 

Or. en

Justificação

Esta alteração visa regulamentar a questão da governação das empresas que não se 
encontrava incluída na proposta inicial da Comissão e que também foi introduzida pelo 
relatório Gauzès (cf. alteração 23). O artigo 3.º-A proposto pela Presidência sueca não é 
necessário para regular esta questão.

Alteração 331
Corien Wortmann-Kool

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

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a legislação ao abrigo 
da qual o FIA está organizado requeira o 
estabelecimento de um conselho de 
administração ou de qualquer outro órgão 
de gestão e em que o órgão de gestão seja 
responsável pelo desempenho das funções 
de gestão em relação ao FIA, este é 
considerado como o GFIA para efeitos da 
presente directiva.

Or. en

Justificação

A directiva deve ser alterada para assegurar que o FIA que disponha de um órgão de gestão -
por exemplo, um conselho de administração - com responsabilidade global pela gestão seja 
considerado como um GFIA sujeito aos requisitos da directiva.  Caso contrário seria difícil 
aplicar as disposições da directiva a esses FIA e respectivos gestores.
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Alteração 332
Pascal Canfin

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

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA autorizado em conformidade 
com a presente directiva a prestar serviços 
de gestão a um ou mais FIA pode também 
comercializar acções ou unidades de 
participação desses FIA junto de 
investidores profissionais na 
Comunidade, desde que sejam cumpridas 
as condições definidas no capítulo VI e, 
quando aplicável, no artigo 35.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

A directiva deveria centrar-se nos fundos. O objectivo principal da presente directiva deveria 
consistir na regulamentação de fundos (FIA) não regulamentados oferecidos a investidores 
europeus ou que invistam nos mercados europeus.

Alteração 333
Syed Kamall

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

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA autorizado em conformidade 
com a presente directiva a prestar serviços 
de gestão a um ou mais FIA pode também 
comercializar acções ou unidades de 
participação desses FIA junto de 
investidores profissionais na Comunidade, 
desde que sejam cumpridas as condições 
definidas no capítulo VI e, quando 
aplicável, no artigo 35.º.

Um GFIA autorizado em conformidade 
com a presente directiva a gerir um ou 
mais FIA pode também comercializar 
acções ou unidades de participação desses 
FIA junto de investidores profissionais na 
União, desde que sejam cumpridas as 
condições definidas no capítulo VI e, 
quando aplicável, no artigo 35.º.

Or. en
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Justificação

Saudamos a alteração da proposta de compromisso da presidência sueca.

Alteração 334
Wolf Klinz

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

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA autorizado em conformidade 
com a presente directiva a prestar serviços 
de gestão a um ou mais FIA pode também 
comercializar acções ou unidades de 
participação desses FIA junto de 
investidores profissionais na Comunidade, 
desde que sejam cumpridas as condições 
definidas no capítulo VI e, quando 
aplicável, no artigo 35.º.

Um GFIA autorizado em conformidade 
com a presente directiva a gerir um ou 
mais FIA pode também comercializar 
acções ou unidades de participação desses 
FIA junto de investidores profissionais na 
União, desde que sejam cumpridas as 
condições definidas no capítulo VI e, 
quando aplicável, no artigo 35.º.

Or. en

Justificação

Apenas um gestor deve poder assumir o papel de responsável dos GFIA para efeitos de 
cumprimento dos requisitos da presente directiva.

Alteração 335
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os artigos 19.º a 30.º aplicam-se a 
todos os FIA comercializados na União 
independentemente do local em que se 
encontram estabelecidos e de se 
encontrarem domiciliados na União.

Or. en
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Alteração 336
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os artigos 19.º a 30.º aplicam-se a 
todos os FIA comercializados na União 
independentemente do local em que se 
encontram estabelecidos e de se 
encontrarem domiciliados na União.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da directiva deveria abranger todos os FIA em que os investidores da 
UE investem, bem como todas as operações do (G)FIA de origem europeia ou estrangeira 
nos mercados financeiros da UE. Esta alteração regula a questão da "pegada" do GFIA e 
dos fundos não domiciliados na UE e o problema dos fundos "offshore" utilizados para fins
fiscais ou de arbitragem regulamentar. 

Alteração 337
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 2 – nº 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B Os artigos 31.º a 33.º não se aplicam à 
comercialização de acções ou unidades de 
participação dos FIA sujeitas a uma 
oferta pública em curso com base num 
prospecto elaborado e publicado nos 
termos da Directiva 2003/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 
de Novembro de 2003, relativa ao 
prospecto a publicar em caso de oferta 
pública de valores mobiliários ou da sua 
admissão à negociação1.
1 JO L 345, 31.12.2003, p. 64..
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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 338
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. A presente directiva não deve impedir 
que os investidores alienem nos mercados 
de capitais acções ou unidades de 
participação que detenham num FIA, 
nem colocar-lhes restrições a este nível.  
Tais investidores, ou os seus 
intermediários, podem oferecer as acções 
ou unidades de participação em questão 
ou investi-las junto de investidores num 
Estado-Membro, em conformidade com a 
legislação nacional desse 
Estado-Membro. Todavia, sempre essa 
oferta ou investimento, seja iniciativa de 
um GFIA que gere um tal FIA, devem ser 
considerados como comercialização por 
esse GFIA para efeitos no disposto na 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Investors in funds which are closed-ended and do not permit redemptions, such as private 
equity funds, rely on being able to sell their fund investments to other investors in order to be 
able to exit funds when needed. Because private equity funds are not typically listed on a 
securities market or exchange, such sales take place by way of transactions between 
investors.  This “secondary market” is substantial and critically important to EU private 
equity funds of funds and other European investors (including pension funds) not only as a 
means of achieving liquidity but also as a means of acquiring mature private equity assets -
which can enhance investment returns.
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Alteração 339
Hans-Peter Martin

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A presente directiva não se aplica: Suprimido
a) Aos GFIA que, directa ou 
indirectamente, através de uma empresa à 
qual estejam ligados por uma gestão ou 
controlo comuns ou por uma participação 
directa ou indirecta significativa, gerem 
carteiras de FIA cujos activos geridos, 
incluindo quaisquer activos adquiridos 
através do recurso ao efeito de alavanca, 
não excedam no total o limiar de 100 
milhões de euros ou de 500 milhões de 
euros quando as carteiras não incluírem 
FIA que recorram ao efeito de alavanca e 
em relação aos quais não existam direitos 
de reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 
constituição de cada FIA;
b) Aos GFIA estabelecidos na 
Comunidade que não prestem serviços de 
gestão a FIA domiciliados na 
Comunidade nem comercializem FIA na 
Comunidade;
c) Aos OICVM, ou respectivas empresas 
de gestão ou de investimento, autorizados 
em conformidade com a Directiva 
2009/…/CE [Directiva OICVM];
d) Às instituições de crédito abrangidas 
pela Directiva 2006/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de Junho 
de 2006, relativa ao acesso à actividade 
das instituições de crédito e ao seu 
exercício (reformulada);
e) Às instituições abrangidas pela 
Directiva 2003/41/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 3 de Junho de 
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2003, relativa às actividades e à 
supervisão das instituições de realização 
de planos de pensões profissionais1;
f) Às instituições abrangidas pela 
Primeira Directiva do Conselho, de 24 de 
Julho de 1973, relativa à coordenação das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes ao acesso à 
actividade de seguro directo não vida e ao 
seu exercício (Directiva 73/239/CEE)2, 
pela Directiva 2002/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de 
Novembro de 2002, relativa aos seguros 
de vida3 e pela Directiva 2005/68/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de Novembro de 2005, relativa ao 
resseguro e que altera as Directivas 
73/239/CEE e 92/49/CEE do Conselho, 
assim como as Directivas 98/78/CE e 
2002/83/CE4;
g) Às instituições supranacionais, como o 
Banco Mundial, o FMI, o BCE, o BEI, o 
FEI, outras instituições supranacionais 
ou internacionais semelhantes, nos casos 
em que essas instituições ou organizações 
giram um ou vários FIA.

Or. de

Alteração 340
Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

a) Aos GFIA que, directa ou 
indirectamente, através de uma empresa à 
qual estejam ligados por uma gestão ou 
controlo comuns ou por uma participação 
directa ou indirecta significativa, gerem 

Suprimido

                                               
1 JO L 235 de 23.09.03, p. 10.
2 JO L 228 de 16.08.73, p. 3.
3 JO L 345 de 19.12.02, p. 1.
4 JO L 323 de 09.12.05, p. 1.
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carteiras de FIA cujos activos geridos, 
incluindo quaisquer activos adquiridos 
através do recurso ao efeito de alavanca, 
não excedam no total o limiar de 100 
milhões de euros ou de 500 milhões de 
euros quando as carteiras não incluírem 
FIA que recorram ao efeito de alavanca e 
em relação aos quais não existam direitos 
de reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 
constituição de cada FIA;

Or. en

Justificação

A regulamentação dos fundos de retorno absoluto (hedge funds) e dos fundos de investimento 
em participações privadas (private equities) deve cobrir todos os fundos e respectivos 
gestores sem qualquer excepção. A premissa de que os fundos de investimento em 
participações privadas não recorrem ao efeito de alavanca para justificar limiares mais 
elevados afigura-se irrealista. Os limiares e as isenções "de minimis" encorajam os GFIA a 
recorrer à contabilidade criativa para contornar a regulamentação.

Alteração 341
Jürgen Klute

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

Texto da Comissão Alteração

a) Aos GFIA que, directa ou 
indirectamente, através de uma empresa à 
qual estejam ligados por uma gestão ou 
controlo comuns ou por uma participação 
directa ou indirecta significativa, gerem 
carteiras de FIA cujos activos geridos, 
incluindo quaisquer activos adquiridos 
através do recurso ao efeito de alavanca, 
não excedam no total o limiar de 100 
milhões de euros ou de 500 milhões de 
euros quando as carteiras não incluírem 
FIA que recorram ao efeito de alavanca e 
em relação aos quais não existam direitos 
de reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 

Suprimido
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constituição de cada FIA;

Or. en

Justificação

A regulamentação dos fundos de retorno absoluto (hedge funds) e dos fundos de investimento 
em participações privadas (private equities) deve cobrir todos os fundos e respectivos 
gestores sem qualquer excepção. A premissa de que os fundos de investimento em 
participações privadas não recorrem ao efeito de alavanca para justificar limiares mais 
elevados afigura-se irrealista. Os limiares e as isenções "de minimis" encorajam os GFIA a 
recorrer à contabilidade criativa para contornar a regulamentação. 

Alteração 342
Pascal Canfin

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

Texto da Comissão Alteração

a) Aos GFIA que, directa ou 
indirectamente, através de uma empresa à 
qual estejam ligados por uma gestão ou 
controlo comuns ou por uma participação 
directa ou indirecta significativa, gerem 
carteiras de FIA cujos activos geridos, 
incluindo quaisquer activos adquiridos 
através do recurso ao efeito de alavanca, 
não excedam no total o limiar de 100 
milhões de euros ou de 500 milhões de 
euros quando as carteiras não incluírem 
FIA que recorram ao efeito de alavanca e 
em relação aos quais não existam direitos 
de reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 
constituição de cada FIA;

Suprimido

Or. en

Justificação

Todos os fundos deveriam ser incluídos no âmbito de aplicação da directiva, a fim de lograr 
o objectivo de protecção dos investidores.
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Alteração 343
Wolf Klinz

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

Texto da Comissão Alteração

a) Aos GFIA que, directa ou 
indirectamente, através de uma empresa à 
qual estejam ligados por uma gestão ou 
controlo comuns ou por uma participação 
directa ou indirecta significativa, gerem 
carteiras de FIA cujos activos geridos, 
incluindo quaisquer activos adquiridos 
através do recurso ao efeito de alavanca, 
não excedam no total o limiar de 100 
milhões de euros ou de 500 milhões de 
euros quando as carteiras não incluírem 
FIA que recorram ao efeito de alavanca e 
em relação aos quais não existam direitos 
de reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 
constituição de cada FIA;

Suprimido

Or. en

Justificação

Instaura um regime mais ligeiro para os GFIA que não apresentem uma importância 
sistémica. O principal objectivo da presente directiva consiste em enquadrar o risco 
sistémico. A fim de minimizar os danos colaterais da abordagem do "modelo único", os 
pequenos GFIA deveriam proceder apenas ao registo e respeitar as obrigações de 
transparência previstas nos artigos 19.º a 21.º.

Alteração 344
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

a) Aos GFIA que, directa ou 
indirectamente, através de uma empresa à 
qual estejam ligados por uma gestão ou 
controlo comuns ou por uma participação 

Suprimido
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directa ou indirecta significativa, gerem 
carteiras de FIA cujos activos geridos, 
incluindo quaisquer activos adquiridos 
através do recurso ao efeito de alavanca, 
não excedam no total o limiar de 100 
milhões de euros ou de 500 milhões de 
euros quando as carteiras não incluírem 
FIA que recorram ao efeito de alavanca e 
em relação aos quais não existam direitos 
de reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 
constituição de cada FIA;

Or. en

Justificação

A directiva deve ser aplicável a todos os GFIA sem quaisquer excepções baseadas na 
dimensão dos activos geridos. Caso contrário, os gestores serão fortemente incentivados a 
criarem fundos pouco abaixo do limiar e a encontrarem formas de delegarem tanto quanto 
possível todas as suas funções em prestadores de serviços externos e em "consultores". Tal 
comprometeria o objectivo da directiva, que consiste em cobrir todos os intervenientes do 
sector financeiro.

Alteração 345
Syed Kamall

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

Texto da Comissão Alteração

a) Aos GFIA que, directa ou 
indirectamente, através de uma empresa à 
qual estejam ligados por uma gestão ou 
controlo comuns ou por uma participação 
directa ou indirecta significativa, gerem 
carteiras de FIA cujos activos geridos, 
incluindo quaisquer activos adquiridos 
através do recurso ao efeito de alavanca, 
não excedam no total o limiar de 100 
milhões de euros ou de 500 milhões de 
euros quando as carteiras não incluírem 
FIA que recorram ao efeito de alavanca e 
em relação aos quais não existam direitos 
de reembolso que possam ser invocados 

a) Aos GFIA que gerem FIA cujo total dos
activos geridos incluindo quaisquer activos 
adquiridos através do recurso ao efeito de 
alavanca não exceda o limiar de 1000 
milhões de euros ou de 1500 milhões de 
euros quando os FIA incluírem 
participações a) que não recorram ao 
efeito de alavanca; e b) em relação aos 
quais não existam direitos de reembolso 
que possam ser invocados durante um 
período de 5 anos a contar da constituição 
do FIA; Para efeitos de cálculo desses 
limiares:
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durante um período de 5 anos a contar da 
constituição de cada FIA;

(i) os FIA geridos pelo GFIA ou cuja 
gestão é delegada pelo GFIA a uma 
empresa que pertença ao mesmo grupo 
que o GFIA são agregados;
(ii) em relação aos FIA que a) não 
recorram ao efeito de alavanca; e b) em 
relação aos quais não existam direitos de 
reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 
constituição do FIA, os limiares aplicam-
se à participação líquida dos investidores 
no FIA.

Or. en

Justificação

É essencial que esta directiva seja proporcionada e não imponha um ónus excessivo aos 
pequenos GFIA. 

Alteração 346
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

a) Aos GFIA que, directa ou 
indirectamente, através de uma empresa à 
qual estejam ligados por uma gestão ou 
controlo comuns ou por uma participação 
directa ou indirecta significativa, gerem 
carteiras de FIA cujos activos geridos, 
incluindo quaisquer activos adquiridos 
através do recurso ao efeito de alavanca, 
não excedam no total o limiar de 100 
milhões de euros ou de 500 milhões de 
euros quando as carteiras não incluírem 
FIA que recorram ao efeito de alavanca e 
em relação aos quais não existam direitos 
de reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 

a) Aos GFIA que gerem carteiras de FIA 
cujos activos totais geridos, incluindo 
quaisquer activos adquiridos através do 
recurso ao efeito de alavanca, não excedam 
no total o limiar de 500 milhões de euros
ou de 1000 milhões de euros quando as 
carteiras de FIA incluírem participações 
que a) não recorram ao efeito de alavanca e 
b) em relação aos quais não existam 
direitos de reembolso que possam ser 
invocados durante um período de 5 anos a 
contar da constituição do FIA; Para efeitos 
de cálculo desses limiares: 
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constituição de cada FIA;

(i) as carteiras do FIA geridas pelo GFIA 
ou cuja gestão é delegada pelo GFIA a 
uma empresa que pertença ao mesmo 
grupo que o GFIA são agregadas;
(ii) em relação aos FIA que a) não 
recorram ao efeito de alavanca; e b) em 
relação aos quais não existam direitos de 
reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 
constituição do FIA, os limiares aplicam-
se à totalidade dos compromissos do 
investidor no FIA. 

Or. en

Justificação

It is not clear what is meant by the reference to portfolios being managed indirectly or by the 
undefined references to substantive direct or indirect holdings. Suggested clarificatory 
wording has been provided indicating that it refers both to portfolios which the AIFM itself 
manages and to portfolios the management of which it delegates to a group member (using 
the normal Community definitions of a group undertakings). Equity AIFs normally obtain 
commitments from their investors which are not drawn down until an investment is to be 
made. Accordingly the commitments do not become assets under management at the time the 
investors make commitments. We assume that Private Equity AIFMs which have raised AIFs 
with commitments over the relevant threshold are nevertheless intended to be subject to 
regulation under the Directive. 

Alteração 347
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

a) Aos GFIA que, directa ou 
indirectamente, através de uma empresa à 
qual estejam ligados por uma gestão ou 
controlo comuns ou por uma participação 
directa ou indirecta significativa, gerem 
carteiras de FIA cujos activos geridos, 
incluindo quaisquer activos adquiridos 
através do recurso ao efeito de alavanca, 
não excedam no total o limiar de 100 

a) Aos GFIA que gerem FIA cujo total dos
activos geridos incluindo quaisquer activos 
adquiridos através do recurso ao efeito de 
alavanca não exceda o limiar de 500 
milhões de euros ou de 1 000 milhões de 
euros quando os FIA incluírem 
participações a) que não recorram ao 
efeito de alavanca; e b) em relação aos 
quais não existam direitos de reembolso 
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milhões de euros ou de 500 milhões de 
euros quando as carteiras não incluírem 
FIA que recorram ao efeito de alavanca e 
em relação aos quais não existam direitos 
de reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 
constituição de cada FIA;

que possam ser invocados durante um 
período de 5 anos a contar da constituição 
do FIA; Para efeitos de cálculo desses 
limiares:

(i) os FIA geridos pelo GFIA ou cuja 
gestão é delegada pelo GFIA a uma 
empresa que pertença ao mesmo grupo 
que o GFIA são agregados;
(ii) em relação aos FIA que a) não 
recorram ao efeito de alavanca; e b) em 
relação aos quais não existam direitos de 
reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 
constituição do FIA, os limiares aplicam-
se à participação líquida dos investidores 
no FIA.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação deve ser limitado aos GFIA que apresentam um risco sistémico, sob 
pena de se tornar difícil levar a cabo a supervisão prevista.  Os pequenos GFIA não 
apresentam um risco sistémico, pelo que é desproporcionado inclui-los. O cumprimento das 
obrigações decorrentes da directiva comportará custos que serão particularmente pesados 
para os pequenos GFIA, que, provavelmente, serão os que menos beneficiarão da introdução 
dos direitos ligados ao passaporte. O aumento dos limiares destina-se a excluir do âmbito de 
aplicação os pequenos fundos sem qualquer impacto no risco sistémico. 

Alteração 348
Corien Wortmann-Kool

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

Texto da Comissão Alteração

a) Aos GFIA que, directa ou 
indirectamente, através de uma empresa à 
qual estejam ligados por uma gestão ou 
controlo comuns ou por uma participação 
directa ou indirecta significativa, gerem 

a) Aos GFIA que, directa ou 
indirectamente, através de uma empresa à 
qual estejam ligados por uma gestão ou 
controlo comuns ou por uma participação 
directa ou indirecta significativa, gerem 
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carteiras de FIA cujos activos geridos, 
incluindo quaisquer activos adquiridos 
através do recurso ao efeito de alavanca, 
não excedam no total o limiar de 100 
milhões de euros ou de 500 milhões de 
euros quando as carteiras não incluírem 
FIA que recorram ao efeito de alavanca e 
em relação aos quais não existam direitos 
de reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 
constituição de cada FIA;

carteiras de FIA cujos activos geridos, 
incluindo quaisquer activos adquiridos 
através do recurso ao efeito de alavanca, 
não excedam no total o limiar de 100 
milhões de euros ou de 1000 milhões de 
euros quando as carteiras não incluírem 
FIA que recorram ao efeito de alavanca e 
em relação aos quais não existam direitos 
de reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 
constituição de cada FIA; Para efeitos de 
cálculo desses limiares: 
(i) as carteiras de FIA geridos pelos GFIA 
ou cuja gestão é delegada pelos GFIA são 
incluídas e as carteiras que os GFIA 
gerem por delegação estão excluídas;
(ii) em relação aos FIA que não recorrem 
ao efeito de alavanca e em relação aos 
quais não existem direitos de reembolso 
que possam ser invocados durante um 
período de 5 anos a contar da constituição 
da FIA, os limiares são aplicados ao total 
dos compromissos dos investidores junto 
do FIA e não ao montante dos activos 
geridos.  

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a ter melhor consideração as especificidades dos diferentes 
tipos de FIA e a evitar que as pequenas e médias empresas sejam confrontadas com um 
elevado ónus administrativo garantindo ao mesmo tempo a supervisão. 

Alteração 349
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

a) Aos GFIA que, directa ou 
indirectamente, através de uma empresa à 
qual estejam ligados por uma gestão ou 
controlo comuns ou por uma participação 

a) Aos GFIA que gerem carteiras de FIA 
cujos activos geridos, incluindo quaisquer 
activos adquiridos através do recurso ao 
efeito de alavanca, não excedam no total o 
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directa ou indirecta significativa, gerem 
carteiras de FIA cujos activos geridos, 
incluindo quaisquer activos adquiridos 
através do recurso ao efeito de alavanca, 
não excedam no total o limiar de 100 
milhões de euros ou de 500 milhões de 
euros quando as carteiras não incluírem 
FIA que recorram ao efeito de alavanca e 
em relação aos quais não existam direitos 
de reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 
constituição de cada FIA;

limiar de 100 milhões de euros ou de 1000 
milhões de euros quando as carteiras 
incluírem FIA que a) não recorram ao 
efeito de alavanca e b) em relação aos 
quais não existam direitos de reembolso 
que possam ser invocados durante um 
período de 5 anos a contar da constituição 
do FIA;

Para efeitos de cálculo desses limiares:
(i) as carteiras do FIA geridas pelo GFIA 
ou cuja gestão é delegada pelo GFIA a 
uma empresa que pertença ao mesmo 
grupo que o GFIA são agregadas;
(ii) em relação aos FIA que a) não 
recorrem ao efeito de alavanca e b) em 
relação aos quais não existem direitos de 
reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 
constituição da FIA, os limiares são 
aplicados ao total dos compromissos dos 
investidores junto do FIA e não ao 
montante dos activos geridos; 

Or. en

Alteração 350
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

a) Aos GFIA que, directa ou 
indirectamente, através de uma empresa à 
qual estejam ligados por uma gestão ou 
controlo comuns ou por uma participação 
directa ou indirecta significativa, gerem 
carteiras de FIA cujos activos geridos, 
incluindo quaisquer activos adquiridos 
através do recurso ao efeito de alavanca, 
não excedam no total o limiar de 100 

a) Aos GFIA que, directa ou 
indirectamente, através de uma empresa à 
qual estejam ligados por uma gestão ou 
controlo comuns ou por uma participação 
directa ou indirecta significativa, gerem 
carteiras de FIA cujos activos geridos, 
incluindo quaisquer activos adquiridos 
através do recurso ao efeito de alavanca, 
não excedam no total o limiar de 500 
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milhões de euros ou de 500 milhões de 
euros quando as carteiras não incluírem 
FIA que recorram ao efeito de alavanca e 
em relação aos quais não existam direitos 
de reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 
constituição de cada FIA;

milhões de euros ou de 1000 milhões de 
euros quando as carteiras não incluírem 
FIA que recorram ao efeito de alavanca e 
em relação aos quais não existam direitos 
de reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar do 
investimento inicial em cada FIA; esses 
GFIA devem, porém, estar sujeitos a 
registo nos seus Estados-Membros de 
origem;

Or. en

Justificação

Entende que os "danos colaterais" induzidos pela presente proposta de directiva não se 
justificam. Uma vez que muitos produtos abrangidos pelo âmbito de directiva relativa aos 
GFIA se encontram regulamentados numa base nacional apropriada, devemos centrar os 
nossos esforços regulamentares na supressão das principais lacunas existentes na 
regulamentação. 

Alteração 351
Marta Andreasen

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

Texto da Comissão Alteração

a) Aos GFIA que, directa ou 
indirectamente, através de uma empresa à 
qual estejam ligados por uma gestão ou 
controlo comuns ou por uma participação 
directa ou indirecta significativa, gerem 
carteiras de FIA cujos activos geridos, 
incluindo quaisquer activos adquiridos 
através do recurso ao efeito de alavanca, 
não excedam no total o limiar de 100 
milhões de euros ou de 500 milhões de 
euros quando as carteiras não incluírem 
FIA que recorram ao efeito de alavanca e 
em relação aos quais não existam direitos 
de reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 
constituição de cada FIA;

a) Aos GFIA que, directa ou 
indirectamente, através de uma empresa à 
qual estejam ligados por uma gestão ou 
controlo comuns ou por uma participação 
directa ou indirecta significativa, gerem 
carteiras de FIA cujos activos geridos, 
incluindo quaisquer activos adquiridos 
através do recurso ao efeito de alavanca, 
não excedam no total o limiar de 200 
milhões de euros ou de 1000 milhões de 
euros quando as carteiras não incluírem 
FIA que recorram ao efeito de alavanca e 
em relação aos quais não existam direitos 
de reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 
constituição de cada FIA;
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Or. en

Justificação

A aplicação de um limiar inferior aos fundos geridos teria efeitos negligenciáveis no risco 
sistémico visado pela directiva mas criará um ónus regulamentar para os fundos mais 
modestos menos capazes de o suportar.  

Alteração 352
Thomas Mann

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) Às sociedades de gestão autorizadas 
nos termos da legislação nacional e que 
fornecem serviços de gestão a organismos 
de investimento colectivo sujeitos a 
regulamentação nacional e que apenas 
são comercializados nos respectivos 
Estados-Membros de origem;

Or. en

Alteração 353
Pascal Canfin

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

Texto da Comissão Alteração

b) Aos GFIA estabelecidos na 
Comunidade que não prestem serviços de 
gestão a FIA domiciliados na 
Comunidade nem comercializem FIA na 
Comunidade;

Suprimido

Or. en

Justificação

Não se justifica à luz da nova definição do âmbito de aplicação referido na alteração 26.
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Alteração 354
Syed Kamall

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

Texto da Comissão Alteração

b) Aos GFIA estabelecidos na Comunidade
que não prestem serviços de gestão a FIA 
domiciliados na Comunidade nem 
comercializem FIA na Comunidade;

b) Aos GFIA estabelecidos na União que 
não giram FIA domiciliados na União nem 
comercializem FIA na União além das 
derrogações aplicáveis a investimentos 
privados de que gozem os FIA ao abrigo 
da legislação nacional de um Estado-
Membro;

Or. en

Justificação

We welcome the fact that both the Gauzès Report and the Swedish Presidency Compromise 
Proposal now seek to define management services more clearly. Member States should 
continue to have the ability to define private placement exemptions for offering AIF to classes 
of investors that do not require the protections of this Directive and AIFM – whether 
incorporated in the EU or not – should not be caught by the Directive if they do not market in 
the EU other than to such investors and do not manage AIF established or incorporated in the 
Community. We believe that this principle has been accepted in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal and the Gauzès Report as a consequence of amendments to Article 4.  
We are of the view that retaining subparagraph (b) above, with the amendments suggested 
above, further clarifies the position. We welcome the revised definition of "marketing" and 
agree that an AIFM should only be treated as marketing if it initiates the offer.

Alteração 355
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

b) Aos GFIA estabelecidos na Comunidade
que não prestem serviços de gestão a FIA 
domiciliados na Comunidade nem 
comercializem FIA na Comunidade;

b) Aos GFIA estabelecidos na União que 
não giram FIA domiciliados na União nem 
comercializem FIA na União além das 
derrogações aplicáveis a investimentos 
privados de que gozem os FIA ao abrigo 
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da legislação nacional de um Estado-
Membro;

Or. en

Alteração 356
Wolf Klinz

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

Texto da Comissão Alteração

b) Aos GFIA estabelecidos na Comunidade
que não prestem serviços de gestão a FIA 
domiciliados na Comunidade nem 
comercializem FIA na Comunidade;

b) Aos GFIA estabelecidos na União que 
não giram FIA domiciliados na União nem 
comercializem FIA na União;

Or. en

Justificação

Apenas um gestor deve poder assumir o papel de responsável dos GFIA para efeitos de 
cumprimento dos requisitos da presente directiva.

Alteração 357
Peter Skinner

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

Texto da Comissão Alteração

b) Aos GFIA estabelecidos na 
Comunidade que não prestem serviços de 
gestão a FIA domiciliados na Comunidade
nem comercializem FIA na Comunidade;

b) À gestão de um GFIA de FIA não 
domiciliados na União nem
comercializados na União;

Or. en

Justificação

Por definição todos os fundos de países terceiros são FIA. Se um GFIA da UE gerir fundos 
em países terceiros que não sejam comercializados na UE, não é necessário aplicar as 
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normas da UE a essa actividade, na medida em que tal criaria sobreposições e incoerências 
entre as regulamentações em relação a uma actividade que não se insere no mercado interno. 
Uma tal restrição teria por único efeito impedir que os gestores europeus de investimentos 
fossem competitivos em relação aos gestores de países terceiros para mandatos relativos a 
fundos exteriores à UE.

Alteração 358
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Aos GFIA que prestam serviços de 
gestão exclusivamente à sua empresa-
mãe, às suas filiais ou a outras filiais da 
sua empresa-mãe;

Or. en

Alteração 359
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Aos GFIA que giram um ou mais 
FIA exclusivamente em relação à sua 
empresa-mãe, às suas filiais ou a outras 
filiais da sua empresa-mãe;

Or. en

Justificação

Devem promover-se determinadas derrogações limitadas de modo a evitar consequências 
involuntárias e desproporcionadas e a minimizar os danos colaterais. As sociedades gestoras 
de participações constituem uma excepção.
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Alteração 360
Thomas Mann

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Aos GFIA que giram um ou mais 
FIA cujos únicos investidores sejam os 
próprios GFIA, a empresa-mãe, as suas 
filiais ou outras filiais dessa empresa-
mãe, desde que nenhum desses 
investidores seja um FIA;

Or. en

Alteração 361
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

c) Aos OICVM, ou respectivas empresas 
de gestão ou de investimento, autorizados 
em conformidade com a Directiva 
2009/…/CE [Directiva OICVM];

Suprimido

Or. en

Alteração 362
Syed Kamall

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

Texto da Comissão Alteração

c) Aos OICVM, ou respectivas empresas 
de gestão ou de investimento, autorizados 
em conformidade com a Directiva 
2009/…/CE [Directiva OICVM];

c) Aos OICVM, ou respectivas empresas 
de gestão ou de investimento, autorizados 
em conformidade com a Directiva 
2009/65/CE [Directiva OICVM], na 
medida em que essas empresas de gestão 
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ou de investimento não tenham a seu 
cargo a gestão de FIA;

Or. en

Justificação

Concordamos com a alteração proposta no relatório Gauzès.

Alteração 363
Syed Kamall

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

Texto da Comissão Alteração

d) Às instituições de crédito abrangidas 
pela Directiva 2006/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de Junho 
de 2006, relativa ao acesso à actividade 
das instituições de crédito e ao seu 
exercício (reformulada);

Suprimido

Or. en

Justificação

Concordamos com a alteração da proposta de compromisso da Presidência sueca e do 
relatório Gauzès. Não existe qualquer razão para conceder às instituições de crédito um 
isenção especial por força da directiva - na medida em que tal comportaria simplesmente um 
desequilíbrio nas condições de concorrência entre as diferentes entidades regulamentadas.

Alteração 364
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Às instituições abrangidas pela Directiva 
2003/41/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 3 de Junho de 2003, relativa 
às actividades e à supervisão das 
instituições de realização de planos de 

e) Às instituições abrangidas pela Directiva 
2003/41/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 3 de Junho de 2003, relativa 
às actividades e à supervisão das 
instituições de realização de planos de 
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pensões profissionais; pensões profissionais, incluindo, se for 
caso disso, as entidades autorizadas 
responsáveis pela gestão das instituições 
de planos de pensões profissionais e que 
actuem em seu nome, referidas no nº 1 do 
artigo 2.º da directiva em referência ou os 
gestores de investimento designados nos 
termos do n.º 1 do artigo 19.º da mesma 
directiva, na condição de não gerirem 
FIA estabelecidos na União;

Or. en

Justificação

Concordamos com a alteração da proposta de compromisso da Presidência sueca. 

Alteração 365
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Às instituições abrangidas pela
Directiva 2003/41/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 3 de Junho de 
2003, relativa às actividades e à supervisão 
das instituições de realização de planos de 
pensões profissionais;

e) A uma instituição abrangida pelo n.º 1 
do artigo 2.º da Directiva 2003/41/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de Junho de 2003, relativa às actividades e 
à supervisão das instituições de realização 
de planos de pensões profissionais, 
incluindo de acordo com as modalidades 
de aplicação referidas no artigo 3.º da 
referida directiva, mas excluindo toda e 
qualquer instituição abrangida pelo 
disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º 
da mesma directiva. A fim de determinar, 
para efeitos da presente directiva, se uma 
instituição se insere no âmbito do n.º 1 do 
artigo 2.º da Directiva 2003/41/CE, não é 
tida em conta a não aplicação da directiva 
por um Estado-Membro nos termos do 
artigo 5.º da Directiva 2003/41/CE.

Or. en
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Justificação

Os fundos de pensão deveriam ser excluídos do âmbito de aplicação da directiva. Importa 
corrigir a definição constante do texto, por forma a que as pequenas instituições locais não 
abrangidas pela Directiva relativa às instituições de planos de pensões profissionais por 
razões discricionárias dos Estados-Membros a fim de aliviar o seu ónus administrativo, não 
tenham de obter autorização a titulo da Directiva relativa aos GFIA.

Alteração 366
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Às instituições abrangidas pela
Directiva 2003/41/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 3 de Junho de 
2003, relativa às actividades e à supervisão 
das instituições de realização de planos de 
pensões profissionais;

e) A uma instituição abrangida pelo n.º 1 
do artigo 2.º da Directiva 2003/41/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de Junho de 2003, relativa às actividades e 
à supervisão das instituições de realização 
de planos de pensões profissionais, 
incluindo de acordo com as modalidades 
de aplicação referidas no artigo 3.º da 
referida directiva, mas excluindo toda e 
qualquer instituição abrangida pelo 
disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º 
da mesma directiva. A fim de determinar, 
para efeitos da presente directiva, se uma 
instituição se insere no âmbito do n.º 1 do 
artigo 2.º da Directiva 2003/41/CE, não é 
tida em conta a não aplicação da directiva 
por um Estado-Membro nos termos do 
artigo 5.º da Directiva 2003/41/CE.

Or. en

Justificação

Importa corrigir a definição constante do texto, por forma a que as pequenas instituições 
locais não abrangidas pela Directiva relativa às instituições de planos de pensões 
profissionais por razões discricionárias dos Estados-Membros a fim de aliviar o seu ónus 
administrativo, não tenham de obter autorização a titulo da Directiva relativa aos GFIA.
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Alteração 367
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Às instituições abrangidas pela Directiva 
2003/41/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 3 de Junho de 2003, relativa 
às actividades e à supervisão das 
instituições de realização de planos de 
pensões profissionais;

e) Às instituições abrangidas pela Directiva 
2003/41/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 3 de Junho de 2003, relativa 
às actividades e à supervisão das 
instituições de realização de planos de 
pensões profissionais, desde que não 
actuem enquanto FIA;

Or. en

Justificação

Os fundos de pensão que actuem enquanto FIA deveriam ser abrangidos pela directiva.

Alteração 368
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Às instituições abrangidas pela 
Directiva 2003/41/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 3 de Junho de 
2003, relativa às actividades e à 
supervisão das instituições de realização 
de planos de pensões profissionais;

e) Às autoridades nacionais, regionais e 
locais, nem aos organismos ou instituições 
que gerem fundos destinados ao 
financiamento dos regimes de segurança 
social e de pensão;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir que as instituições públicas e não públicas e os 
organismos responsáveis pelos regimes de segurança social e de reforma (incluindo as 
instituições de pensões profissionais) não serão incluídos no âmbito de aplicação da 
directiva.
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Alteração 369
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) Às autoridades nacionais, regionais e 
locais, nem aos veículos públicos de 
investimento nem aos organismos ou 
instituições que gerem fundos destinados 
ao financiamento dos regimes de 
segurança social e de pensão;

Or. en

Justificação

As autoridades públicas e os sistemas de segurança social e de pensão deveriam ser isentos.

Alteração 370
Syed Kamall

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) Às pessoas ou entidades que invistam 
unicamente por sua própria conta;

Or. en

Justificação

Concordamos com o princípio enunciado na nova alínea f-A) proposta no relatório Gauzès 
mais não compreendemos por que razão a isenção será limitada a categorias particulares de 
entidades. Toda e qualquer entidade ou pessoa que invista unicamente por sua própria conta 
deveria ser excluída do âmbito de aplicação da directiva.
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Alteração 371
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Aos GFIA que giram fundos de 
capitais de investimento ou fundos de tipo 
fechado;

Or. en

Justificação

É absolutamente necessário introduzir cláusulas de isenção por anterioridade ou seja excluir 
do âmbito de aplicação da directiva os GFIA de fundos de investimento em participações 
privada e os FIA de fundos de investimento em participações privadas já existentes, na 
medida em que as condições aplicáveis a estes fundos foram negociadas sem ter em conta os 
custos e as obrigações que a directiva acarretará para os FIA. Dado que os pequenos FIA em 
participações privadas não têm incidência no mercado interno, que os mesmos não retirarão 
provavelmente nenhuma vantagem dos direitos ligados aos passaportes e que deverão 
certamente fazer face a encargos e a custos suplementares para respeitar as novas 
obrigações, estes fundos alternativos deveriam ser excluídos do âmbito de aplicação da 
directiva.

Alteração 372
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

g-B) Às sociedades de gestão autorizadas 
nos termos da legislação nacional e que 
fornecem serviços de gestão a organismos 
de investimento colectivo sujeitos a 
regulamentação nacional e que apenas 
são comercializados nos respectivos 
Estados-Membros de origem;

Or. en

Justificação

Os FIA exclusivamente nacionais não colocam um risco sistémico, na medida em que se trata 
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frequentemente de fundos de retalho estritamente regulamentados e que muitos deles são 
geridos de forma equiparável aos OICVM.

Alteração 373
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

g-C) A organismos de investimento 
colectivo sujeitos a regulamentação 
nacional e que apenas são 
comercializados nos respectivos Estados-
Membros de origem;

Or. en

Justificação

Os FIA exclusivamente nacionais não colocam um risco sistémico, na medida em que se trata 
frequentemente de fundos de retalho estritamente regulamentados e que muitos deles são 
geridos de forma equiparável aos OICVM.

Alteração 374
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g)-D Aos GFIA que prestam serviços de 
gestão exclusivamente à sua empresa-
mãe, às suas filiais ou a outras filiais da 
sua empresa-mãe;

Or. en

Justificação

Importa excluir os gestores de activos que não fornecem serviços a terceiros.
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Alteração 375
Olle Schmidt, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-E) Às sociedades geridas internamente 
que não concedem aos seus accionista 
nenhum direito de reembolso ou de 
resgate, que investem a longo prazo 
principalmente em valores mobiliários, 
que não recorrem ou recorrem pouco ao 
efeito de alavanca e cujas acções são 
negociadas num mercado regulamentado 
da UE.

Or. en

Justificação

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation.

Alteração 376
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-F) Aos regimes de participação dos 
trabalhadores.

Or. en
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Justificação

Convém excluir do âmbito de aplicação da directiva os regimes de participação dos 
trabalhadores.

Alteração 377
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-F) Aos regimes de participação dos 
trabalhadores.

Or. en

Justificação

Convém excluir os regimes de participação dos trabalhadores.

Alteração 378
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-F) Aos regimes de participação dos 
trabalhadores.

Or. en

Alteração 379
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-F) Aos regimes de participação dos 
trabalhadores;
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Or. en

Justificação

Concordamos com as alterações constantes da proposta de compromisso da Presidência 
sueca e do relatório Gauzès. 

Alteração 380
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-G) Aos GFIA no caso de FIA cujos 
investidores são, na sua totalidade, 
antigos ou actuais membros, accionistas, 
directores, quadros, executivos ou 
trabalhadores
do GFIA ou de qualquer membro do seu 
grupo e/ou que fornecem aconselhamento 
ou serviços
ao FIA ou GFIA e/ou ao GFIA e a 
empresas do seu grupo e/ou outros 
beneficiários autorizados nos termos de 
programas de emprego;

Or. en

Justificação

It is necessary to provide exclusion for employee share schemes. It is also normal, and 
frequently required by investors that AIFM and their group members and their respective 
employees should co-invest with funds they manage, particularly in relation to Private Equity 
Funds. This does not require regulation and investor protections of the kind appropriate for 
third party investors. Like other employee share schemes (which would also benefit from this 
exclusion) such arrangements should be encouraged as aligning the interests of staff and
investors and encouraging the commitment of employees without subjecting them to further 
regulation.



AM\806449PT.doc 45/119 PE438.497v02-00

PT

Alteração 381
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-H) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-H) Às instituições ou organizações 
controladas por administrações e 
instituições nacionais, regionais e locais 
que gerem fundos destinados ao 
financiamento dos regimes de segurança 
social e de pensão, quando estas 
instituições ou organizações gerem um ou 
diversos FIA;

Or. en

Justificação

Exclusão do capital de risco de origem pública do âmbito de aplicação.

Alteração 382
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-I) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-I) Aos organismos colectivos que são 
regulamentados de forma adequada em 
virtude do direito nacional pertinente do 
Estado-Membro no qual se encontram 
domiciliados e que são comercializados 
exclusivamente nesse Estado-Membro;

Or. en

Justificação
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Alteração 383
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-J) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-J) Aos instrumentos de finalidade 
especial criados com o objectivo de 
realizar a titularização de determinados 
activos.

Or. en

Alteração 384
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-J) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-J) Aos instrumentos especiais de 
titularização.

Or. en

Justificação

Concordamos com as alterações constantes da proposta de compromisso da Presidência 
sueca e do relatório Gauzès. 

Alteração 385
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-K)(nova)

Texto da Comissão Alteração

g-K) A sociedades gestoras de 
participações industriais que 
comercializam as suas acções num 
mercado regulamentado da UE na medida 
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em que detenham acções nas suas filiais 
ou empresas associadas em relação às 
quais exercem controlo para efeitos da 
execução de estratégias de negócios 
industriais. 

Or. en

Justificação

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

Alteração 386
Marta Andreasen

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-L) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-L) Aos fundos fiduciários de 
investimento fechados cotados em bolsa.

Or. en

Justificação

As sociedades cotadas em bolsa que administram fundos de investimento de tipo fechado não 
possuem GFIA e são geridas pelos assalariados. O conselho de administração, que presta 
contas perante os accionistas, assume a estratégia de risco e de investimento.

Alteração 387
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-M) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-M) Aos GFIA que giram um ou mais 
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FIA cujos únicos investidores sejam a 
empresa-mãe ou as filiais do GFIA ou 
outras filiais dessa empresa-mãe, desde 
que nenhum desses investidores seja um 
FIA;

Or. en

Justificação

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

Alteração 388
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-M) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-M) Aos GFIA que giram um ou mais 
FIA cujos únicos investidores sejam a 
empresa-mãe ou as filiais do GFIA ou 
outras filiais dessa empresa-mãe, desde 
que nenhum desses investidores seja um 
FIA.

Or. en

Justificação

Em caso de gestão de investimentos provenientes do mesmo grupo justifica-se uma cláusula 
de excepção aplicável aos gestores. Apesar disso, não são criados riscos adicionais para os 
mercados financeiros, uma vez que estes fundos são frequentemente utilizados por grupos 
bancários e seguradoras e estas instituições financeiras estão já totalmente preparadas para 
eventuais riscos, nos termos da legislação em matéria de supervisão. Além disso, também não 
é necessária protecção dos investidores em caso de investimento dentro do mesmo grupo.
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Alteração 389
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-M) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-M) Aos GFIA que giram um ou mais 
FIA cujos único investidores sejam os 
próprios GFIA ou as empresas-mãe 
directas ou indirectas ou as filiais do 
GFIA ou outras filiais dessas empresas-
mãe directas ou indirectas;

Or. en

Justificação

We broadly agree with the new subparagraph (ba) proposed in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal (which we set out as a new subparagraph above) with the final caveat 
"provided that none of those investors itself is an AIF" removed. AIFM that operate AIF for 
their own account or for investment solely by other group companies should not be subject to 
the requirements of the Directive. However, we do not see the need for an exclusion for 
investors that are themselves AIF – where appropriate, those AIF would themselves be caught 
by the Directive and we do not see the need for both levels to be regulated.

Alteração 390
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-N)(nova)

Texto da Comissão Alteração

g-N) Aos GFIA habilitados, por força do 
direito nacional, a prestar serviços de 
gestão a FIA comercializados 
exclusivamente no Estado-Membro de 
origem;

Or. en



PE438.497v02-00 50/119 AM\806449PT.doc

PT

Alteração 391
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-O) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-O) Aos GFIA que geram unicamente 
organismos de investimento colectivo que 
apenas invistam em acções ou outros 
valores mobiliários que dêem direito a 
deter capital de uma empresa não cotada 
em bolsa ou títulos similares cotados em 
bolsa, sob reserva de se comprometerem a 
conservarem estes valores cotados 
durante um período mínimo de [um ano].

Or. en

Alteração 392
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-P) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-P) Às sociedades de gestão autorizadas 
nos termos da legislação nacional que 
prestem serviços de gestão a organismos 
de investimento colectivo sujeitos a 
regulamentação nacional e que apenas 
sejam comercializados nos respectivos 
Estados-Membros de origem;

Or. en

Justificação
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Alteração 393
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-P) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-P) Às sociedades de gestão autorizadas 
nos termos da legislação nacional que 
prestem serviços de gestão a organismos 
de investimento colectivo sujeitos a 
regulamentação nacional e que apenas 
sejam comercializados nos respectivos 
Estados-Membros de origem;

Or. en

Justificação

Uma vez que não é possível estabelecer a necessidade de uma regulamentação europeia de 
gestão puramente nacional dos fundos de investimento regulamentados sem importância 
sistémica e da sua comercialização no mercado de origem, a proposta de directiva concita 
apreensão em relação ao princípio da subsidiariedade enunciado no n.º 2 do artigo 5.º do 
Tratado que institui a Comunidade Europeia (Tratado CE).

Alteração 394
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-P) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-P) Às sociedades de gestão autorizadas 
nos termos da legislação nacional que 
prestem serviços de gestão a organismos 
de investimento colectivo sujeitos a 
regulamentação nacional e que apenas 
sejam comercializados nos respectivos 
Estados-Membros de origem;-{}-

Or. en

Justificação

Aplicação do princípio de subsidiariedade (n.º 2 do artigo 5.º do Tratado que institui a União 
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Europeia). Exclusão do âmbito de aplicação dos FIA puramente nacionais sem distribuição 
transfronteiras, bem como respectivos gestores. 

Alteração 395
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-P) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-P) Às sociedades de gestão autorizadas 
nos termos da legislação nacional e que 
prestem serviços de gestão a organismos 
de investimento colectivo sujeitos a 
regulamentação nacional com um 
máximo de cinco investidores e que 
apenas sejam comercializados nos 
respectivos Estados-Membros de origem;

Or. en

Justificação

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

Alteração 396
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-Q) (nova)

Texto da Comissão Alteração

q-Q) Aos bancos centrais nacionais;

Or. en
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Alteração 397
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-Q) (nova)

Texto da Comissão Alteração

q-Q) Aos bancos centrais nacionais;

Or. en

Alteração 398
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-Q) (nova)

Texto da Comissão Alteração

q-Q) Aos bancos centrais nacionais;

Or. en

Justificação

Concordamos com as alterações constantes da proposta de compromisso da Presidência 
sueca e do relatório Gauzès. 

Alteração 399
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-R) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-R) Às administrações nacionais, 
regionais e locais, nem aos instrumentos 
públicos de investimento, nem aos 
organismos e instituições que gerem 
fundos destinados ao financiamento dos 
regimes de segurança social e de pensão, 
quando estas instituições ou organizações 
gerem um ou diversos FIA;
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Or. en

Alteração 400
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-S) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-S) Às autoridades nacionais, regionais e 
locais, nem aos organismos ou 
instituições que gerem fundos destinados 
ao financiamento dos regimes de 
segurança social e de pensão;

Or. en

Justificação

Concordamos com as alterações constantes da proposta de compromisso da Presidência 
sueca e do relatório Gauzès. 

Alteração 401
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-T) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

g-T) Aos GFIA que apenas gerem 
produtos de investimento autorizados em 
conformidade com a legislação nacional e 
comercializados apenas a nível nacional 
no território do respectivo Estado-
Membro;

Or. en

Justificação

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

Alteração 402
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-U) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-U) A sociedades gestoras de 
participações industriais que 
comercializam as suas acções num 
mercado regulamentado da UE, na 
medida em que detenham acções nas suas 
filiais ou empresas associadas para efeitos 
da execução de estratégias de negócios 
industriais;

Or. en

Justificação

 Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Alteração 403
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-V) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-V) Aos GFIA, desde que se trate de uma 
sociedade cuja estratégia empresarial 
consista em adquirir participações de 
controlo ou de influência em uma ou mais 
filiais ou empresas associadas e que não 
se encontrem estabelecidas tendo como 
objectivo principal gerar rendimentos 
para os seus investidores por meio de 



PE438.497v02-00 56/119 AM\806449PT.doc

PT

alienação das suas filiais ou empresas 
associadas num prazo previsto;

Or. en

Justificação

A presente alteração tem por objectivo tornar a directiva mais equilibrada e evitar que a 
mesma seja lesiva dos pequenos operadores sem importância sistémica.

Alteração 404
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-W) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-W) Aos FIA geridos internamente com 
personalidade jurídica, que não concedem 
aos seus accionista nenhum direito de 
reembolso ou de resgate, que investem 
principalmente em valores mobiliários, 
que não recorrem ou recorrem pouco ao 
efeito de alavanca e cujas acções são 
negociadas num mercado regulamentado 
da União Europeia;

Or. en

Justificação

A proposta de directiva é dificilmente aplicável às sociedades de investimento ou de carteiras 
mais tradicionais que, não estando registadas como OICVM, são negociadas em mercados 
regulamentados, não conferem aos seus accionistas nenhum direito de reembolso ou resgate 
e não recorrem ou recorrem pouco a alavancas. Além disso, os riscos e objectivos que estão 
na base da proposta de directiva, embora justificados em relação a genuínos FIA, não são 
aplicáveis (por exemplo, risco de liquidez) ou já se encontram cobertos no quadro 
regulamentar (por exemplo, a transparência) no que respeita a sociedades de investimento e 
das empresas que compõem a sua carteira.
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Alteração 405
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-W) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-W) Aos FIA geridos internamente com 
personalidade jurídica, que não concedem 
aos seus accionista nenhum direito de 
reembolso ou de resgate, que investem 
principalmente em valores mobiliários, 
que não recorrem ou recorrem pouco ao 
efeito de alavanca e cujas acções são 
negociadas num mercado regulamentado 
da União Europeia;

Or. en

Justificação

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.

Alteração 406
Olle Schmidt, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-X) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-X) Às sociedades geridas internamente 
que não concedem aos seus accionista 
nenhum direito de reembolso ou de 
resgate, que investem a longo prazo 
principalmente em valores mobiliários, 
que não recorrem ou recorrem pouco ao 
efeito de alavanca e cujas acções são 
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negociadas num mercado regulamentado 
da União Europeia;

Or. en

Justificação

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation

Alteração 407
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-X) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-X) Aos GFIA desde que giram FIA 
geridos internamente que não concedem 
aos seus accionistas nenhum direito de 
reembolso ou de resgate, que investem a 
longo prazo principalmente em valores 
mobiliários, que não recorrem ou 
recorrem pouco ao efeito de alavanca e 
cujas acções são negociadas num 
mercado regulamentado da UE;

Or. en

Justificação

Esta alteração constitui uma aplicação directa do "Protocolo sobre a aplicação dos 
princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade" cujo artigo 5.º estipula que os 
projectos de actos legislativos tenham em conta a necessidade de todo e qualquer ónus que 
recaia sobre os operadores económicos "ser minimizado e proporcional aos objectivos a 
atingir". Aplicar a nova Directiva GFIA aos fundos de investimento britânicos existentes 
constitui um efeito secundário lamentável e imprevisto da abordagem global adoptada pela 
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Comissão aquando da elaboração da directiva e não é proporcional aos objectivos por si 
prosseguidos.

Alteração 408
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-Y) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-Y) Aos GFIA que gerem um ou mais 
FIA exclusivamente em benefício da sua 
empresa-mãe ou filiais ou de outras filiais 
da sua empresa-mãe e de organismos de 
investimento colectivo de tipo fechado 
cotados num mercado regulamentado 
regidos pelas Directivas 2001/34/CE, 
2004/109/CE ou 2003/71/CE.

Or. en

Justificação

Os GFIA que gerem FIA exclusivamente em nome da sua empresa-mãe ou filiais não são 
investimentos colectivos e deveriam ser regulamentados por força da presente directiva. Os 
organismos de investimento colectivo de tipo fechado deveriam igualmente ser excluídos, na 
medida em que já se encontram regulamentados por força das directivas relativas ao rácio de 
fundos próprios (CARD) e das directivas relativa aos prospectos e à transparência.  A 
Comissão deveria rever estas directivas, a fim de assegurar uma abordagem horizontal e de 
evitar uma arbitragem regulamentar.

Alteração 409
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Apenas o capítulo V - secção 2-A da 
presente directiva se aplica aos GFIA que 
gerem carteiras de FIA cujos activos 
geridos não excedem no total o limiar de 
1000 milhões de euros, quando as 
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carteiras incluem FIA que não recorrem 
ao efeito de alavanca e em relação aos 
quais não existem direitos de reembolso 
que possam ser invocados durante um 
período de 5 anos a contar da constituição 
de cada FIA. Para efeitos de cálculo 
desses limiares:
(i) as carteiras de FIA geridos pelos GFIA 
ou cuja gestão é delegada pelos GFIA são 
agregadas e as carteiras que os GFIA 
gerem por delegação são excluídas;
(ii) os limiares aplicam-se ao total dos 
compromissos dos investidores no FIA e 
não ao montante dos activos geridos;
Um GFIA autorizado em conformidade 
com a presente directiva a prestar serviços 
de gestão a um ou mais FIA pode também 
comercializar acções ou unidades de 
participação desses FIA junto de 
investidores profissionais na União, desde 
que sejam cumpridas as condições 
definidas no capítulo VI e, quando 
aplicável, no artigo 35.º.

Or. en

Justificação

Os GFIA que gerem carteiras FIA que não recorrem ao efeito de alavanca e com activos 
geridos inferiores a 1000 milhões de euros não deveriam estar sujeitos a todas as obrigações 
previstas pela presente directiva. Qualquer regulamento imposto a esses GFIA deveria ser 
muito cuidadosamente desenhado em função dos riscos limitados que apresentam.

Alteração 410
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 2 – nº 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B.  A presente directiva não se aplica a 
GFIA que gerem um ou mais FIA cujos 
únicos investidores sejam (i)o próprio 
GFIA, (ii) a empresa-mãe ou as filiais da 
FIA, (iii) outras filiais dessas empresas-
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mãe ou (iv) os fundos de pensão ligados 
às instituições mencionadas em (i), (ii) e 
(iii) e junto das quais estas instituições 
paguem quotizações, desde que nenhum 
desses investidores seja um FIA;

Or. en

Justificação

A oferta de serviços financeiros no seio de um grupo de empresas foi sempre excluída do 
âmbito de aplicação da legislação financeira europeia. Esta isenção será portadora de 
benefícios para muitas multinacionais que operam na União Europeia, desde que seja claro 
que os seus fundos de pensão se inserem nesta isenção.

Alteração 411
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Texto da Comissão Alteração

2-C.  Apenas os artigos 6.º-A, 19.º a 21.º e 
40.º a 44.º da presente directiva se aplicam 
aos GFIA sem importância sistémica. 

Or. en

Justificação

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

Alteração 412
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

2-C.  Apenas os artigos 6.º-A, 19.º a 21.º e 
40.º a 44.º da presente directiva se aplicam 
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aos GFIA sem importância sistémica. 

Or. en

Justificação

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

Alteração 413
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Disposições especiais aplicáveis aos FIA 
autogeridos e negociados em mercados 

regulamentados
Os FIA autogeridos cujas acções são 
negociadas num mercado regulamentado 
na UE, que não concedem aos seus 
accionistas direitos de reembolso ou de 
resgate, que investem principalmente em 
valores mobiliários e que não recorrem ou 
recorrem pouco a alavancas estão sujeitos 
às seguintes disposições específicas:
1. a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º apenas 
se aplica aos accionistas que detenham 
uma participação qualificada e que 
estejam representados no conselho de 
administração do FIA ou que, de outra 
forma, possam exercer ou tentar exercer 
influência na administração ou na 
direcção do FIA.
2. Não é aplicável o artigo 12.º.
3. Estes fundos estão sujeitos às normas 
contabilísticas e de avaliação aplicáveis às 
empresas negociadas em mercados 
regulamentados e não ao disposto no 
artigo 16.º [avaliação dos GFIA]. 
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4. O artigo 17.º apenas se aplica às acções 
e outros títulos negociados em mercados 
organizados ou regulamentados. Os FIA 
autogeridos são autorizados a recorrer a 
mais de um depositário ou entidade de 
custódia. 

Or. en

Justificação

Estas disposições permitirão salvaguardar a natureza específica dos FIA autogeridos, 
garantindo uma melhor aplicação da directiva.

Alteração 414
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que os GFIA que não 
ultrapassem o limiar definido na alínea 
a) do n.º 2 tenham o direito a ser 
tratados como GFIA abrangidos pela 
presente directiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

A regulamentação dos fundos de retorno absoluto (hedge funds) e dos fundos de investimento 
em participações privadas (private equities) deve cobrir todos os fundos e respectivos 
gestores sem qualquer excepção. A premissa de que os fundos de investimento em 
participações privadas não recorrem ao efeito de alavanca para justificar limiares mais 
elevados afigura-se irrealista. Os limiares e as isenções "de minimis" encorajam os GFIA a 
recorrer à contabilidade criativa para contornar a regulamentação. 
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Alteração 415
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que os GFIA que não 
ultrapassem o limiar definido na alínea 
a) do n.º 2 tenham o direito a ser 
tratados como GFIA abrangidos pela 
presente directiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

A regulamentação dos fundos de retorno absoluto (hedge funds) e dos fundos de investimento 
em participações privadas (private equities) deve cobrir todos os fundos e respectivos 
gestores sem qualquer excepção. A premissa de que os fundos de investimento em 
participações privadas não recorrem ao efeito de alavanca para justificar limiares mais 
elevados afigura-se irrealista. Os limiares e as isenções "de minimis" encorajam os GFIA a 
recorrer à contabilidade criativa para contornar a regulamentação.

Alteração 416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que os GFIA que não 
ultrapassem o limiar definido na alínea 
a) do n.º 2 tenham o direito a ser 
tratados como GFIA abrangidos pela 
presente directiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os limiares são suprimidos, cf. alteração ao n.º 2 do artigo 2.º.
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Alteração 417
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que os GFIA que não 
ultrapassem o limiar definido na alínea 
a) do n.º 2 tenham o direito a ser 
tratados como GFIA abrangidos pela 
presente directiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os limiares são suprimidos por força da alteração 27.

Alteração 418
Hans-Peter Martin

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que os GFIA que não 
ultrapassem o limiar definido na alínea a) 
do n.º 2 tenham o direito a ser tratados 
como GFIA abrangidos pela presente 
directiva.

Suprimido

Or. de
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Alteração 419
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que os GFIA que não 
ultrapassem o limiar definido na alínea 
a) do n.º 2 tenham o direito a ser tratados 
como GFIA abrangidos pela presente 
directiva.

3. Os Estados-Membros devem assegurar-
se de que os GFIA excluídos nos termos 
do n.º 2, alínea b-A) ou que sejam 
abrangidos por um regime mais ligeiro 
previsto no n.º 2-A tenham o direito a ser 
tratados, numa base voluntária, como 
GFIA abrangidos pela presente directiva.

Or. en

Justificação

Esta opção de não participação deve existir.

Alteração 420
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que os GFIA que não 
ultrapassem o limiar definido na alínea a) 
do n.º 2 tenham o direito a ser tratados 
como GFIA abrangidos pela presente 
directiva.

3. Os Estados-Membros devem assegurar-
se de que os GFIA que não ultrapassem o 
limiar definido na alínea a) do n.º 2 tenham 
o direito a comercializar unidades ou 
acções de um FIA junto de investidores 
profissionais na União nos termos da 
presente directiva, desde que sejam 
autorizadas em conformidade com o 
direito nacional do seu Estado-Membro 
de origem e forneçam às autoridades 
competentes deste Estado-Membro as 
informações referidas nos artigos 31.º a 
33.º e aos investidores as informações 
referidas no artigo 20.º.

Or. en
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Alteração 421
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que os GFIA que não 
ultrapassem o limiar definido na alínea a) 
do n.º 2 tenham o direito a ser tratados 
como GFIA abrangidos pela presente 
directiva.

3. Os Estados-Membros devem assegurar-
se de que os GFIA que não ultrapassem o 
limiar definido na alínea a) do n.º 2 ou 
excluídos nos termos da alínea j) do n.º 2 
tenham o direito a ser tratados como GFIA 
abrangidos pela presente directiva.

Or. en

Justificação

Os gestores e os fundos sujeitos a legislação nacional e cujas unidades/participações são
exclusivamente comercializadas a nível nacional deveriam ser excluídas da directiva em 
apreço, mantendo, porém, a possibilidade de ser inseridos no âmbito de aplicação.

Alteração 422
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que os GFIA que não 
ultrapassem o limiar definido na alínea a) 
do n.º 2 tenham o direito a ser tratados 
como GFIA abrangidos pela presente 
directiva.

3. Os Estados-Membros devem assegurar-
se de que os GFIA que não ultrapassem o 
limiar definido na alínea a) do n.º 2 ou 
excluídos nos termos da alínea a-A) do n.º 
2 tenham o direito a ser tratados como 
GFIA abrangidos pela presente directiva.

Or. en

Justificação

Se forem excluídos do âmbito de aplicação da directiva, os GFIA que gerem fundos sujeitos à 
regulamentação nacional e que apenas os comercializam no seu próprio Estado-Membro de 
origem devem dispor da sua possibilidade de serem abrangidos pela directiva.
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Alteração 423
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que os GFIA que não 
ultrapassem o limiar definido na alínea a) 
do n.º 2 tenham o direito a ser tratados 
como GFIA abrangidos pela presente 
directiva.

3. Os Estados-Membros devem assegurar-
se de que os GFIA que não ultrapassem o 
limiar definido na alínea a) do n.º 2 tenham 
o direito a ser tratados como GFIA 
abrangidos pela presente directiva e a
comercializar unidades ou participações 
de um FIA junto de investidores 
profissionais na União nos termos da 
presente directiva, desde que sejam 
autorizados em conformidade com o 
direito nacional do respectivo Estado-
Membro de origem e forneçam às 
autoridades competentes deste Estado-
Membro as informações referidas nos 
artigos 31.º a 33.º e aos investidores as 
informações referidas no artigo 20.º.

Or. en

Alteração 424
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 2 – nº 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os GFIA que excedam o limiar 
enunciado no n.º 2, alínea a), devem, em 
relação aos FIA que a) não recorrem ao 
efeito de alavanca e b) em relação aos 
quais não existem direitos de reembolso 
que possam ser invocados durante um 
período de 5 anos a contar da constituição 
do FIA, estar sujeitos às disposições 
referidas nos artigos 1.º a 10.º, 15.º, 19.º, 
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20.º, no n.º 3 do artigo 21.º, nos artigos 
31.º a 34.º e nos capítulos VIII e IX e 
excluindo qualquer outra disposição da 
presente directiva.

Or. en

Alteração 425
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 2 – nº 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os GFIA que excedam o limiar 
enunciado no n.º 2, alínea a), devem, em 
relação aos FIA que a) não recorrem ao 
efeito de alavanca e b) em relação aos 
quais não existem direitos de reembolso 
que possam ser invocados durante um 
período de 5 anos a contar da constituição 
do FIA, estar sujeitos às disposições 
referidas nos artigos 1.º a 3.º, 4.º a 8.º, 9.º, 
10.º, 15.º, 19.º, 20.º, no n.º 3 do artigo 21.º, 
nos artigos 31.º a 34.º e nos capítulos VIII 
e IX e excluindo qualquer outra 
disposição da presente directiva.

Or. en

Justificação

A proposta de directiva precisa justificadamente que os fundos de capitais de investimento 
"não contribuíram para aumentar os riscos macro-prudenciais". Os artigos que visam 
controlar os riscos sistémicos ou que não são pertinentes para estes fundos não deveriam ser 
aplicados aos FIA de capitais de investimento e respectivos gestores.
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Alteração 426
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para determinar os 
procedimentos pelos quais os GFIA que 
gerem carteiras de FIA cujos activos 
geridos não ultrapassam o limiar definido
na alínea a) do n.º 2 possam exercer os 
seus direitos ao abrigo do n.º 3.

Suprimido

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 regulamentação dos fundos de retorno absoluto (hedge funds) e dos fundos de investimento 
em participações privadas (private equities) deve cobrir todos os fundos e respectivos 
gestores sem qualquer excepção. A premissa de que os fundos de investimento em 
participações privadas não recorrem ao efeito de alavanca para justificar limiares mais 
elevados afigura-se irrealista. Os limiares e as isenções "de minimis" encorajam os GFIA a 
recorrer à contabilidade criativa para contornar a regulamentação. 

Alteração 427
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para determinar os 
procedimentos pelos quais os GFIA que 
gerem carteiras de FIA cujos activos 
geridos não ultrapassam o limiar definido 

Suprimido
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na alínea a) do n.º 2 possam exercer os 
seus direitos ao abrigo do n.º 3.
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 regulamentação dos fundos de retorno absoluto (hedge funds) e dos fundos de investimento 
em participações privadas (private equities) deve cobrir todos os fundos e respectivos 
gestores sem qualquer excepção. A premissa de que os fundos de investimento em 
participações privadas não recorrem ao efeito de alavanca para justificar limiares mais 
elevados afigura-se irrealista. Os limiares e as isenções "de minimis" encorajam os GFIA a 
recorrer à contabilidade criativa para contornar a regulamentação. 

Alteração 428
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para determinar os 
procedimentos pelos quais os GFIA que 
gerem carteiras de FIA cujos activos 
geridos não ultrapassam o limiar definido 
na alínea a) do n.º 2 possam exercer os 
seus direitos ao abrigo do n.º 3.

Suprimido

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

Or. en
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Justificação

Os limiares são suprimidos, cf. alteração ao n.º 2 do artigo 2.º. 

Alteração 429
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para determinar os 
procedimentos pelos quais os GFIA que 
gerem carteiras de FIA cujos activos 
geridos não ultrapassam o limiar definido 
na alínea a) do n.º 2 possam exercer os 
seus direitos ao abrigo do n.º 3.

Suprimido

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

As medidas de execução não são necessárias. 

Alteração 430
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para determinar os 
procedimentos pelos quais os GFIA que 
gerem carteiras de FIA cujos activos 
geridos não ultrapassam o limiar definido 

Suprimido
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na alínea a) do n.º 2 possam exercer os 
seus direitos ao abrigo do n.º 3.
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

Os limiares são suprimidos por força da alteração 27. 

Alteração 431
Hans-Peter Martin

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Comissão adopta medidas de 
execução para determinar os 
procedimentos pelos quais os GFIA que 
gerem carteiras de FIA cujos activos 
geridos não ultrapassam o limiar 
definido na alínea a) do n.º 2 possam 
exercer os seus direitos ao abrigo do n.º 
3.

Suprimido

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. de
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Alteração 432
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para determinar os 
procedimentos pelos quais os GFIA que 
gerem carteiras de FIA cujos activos 
geridos não ultrapassam o limiar definido 
na alínea a) do n.º 2 possam exercer os seus 
direitos ao abrigo do n.º 3.

4. A Comissão pode adoptar, por via de 
actos delegados nos termos dos artigos 
49.º-A, 49.º-B e 49.º-C, medidas para 
determinar os procedimentos pelos quais os 
GFIA que gerem carteiras de FIA cujos 
activos geridos não ultrapassam o limiar 
definido na alínea a) do n.º 2 possam 
exercer os seus direitos ao abrigo do n.º 3.

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 433
Jean-Paul Gauzès

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

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para determinar os 
procedimentos pelos quais os GFIA que 
gerem carteiras de FIA cujos activos 
geridos não ultrapassam o limiar definido 
na alínea a) do n.º 2 possam exercer os 
seus direitos ao abrigo do n.º 3.

4. A Comissão adopta actos delegados nos 
termos dos artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C 
para adaptar as exigências em matéria de 
gestão da liquidez, de avaliação e de 
comunicação de informações aos 
investidores que se apliquem aos GFIA 
que giram fundos de capitais de 
investimento, de fundos imobiliários e de 
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FIA com características específicas em 
termos de dimensão e de número de 
investidores institucionais e que não 
apresentam riscos sistémicos.
Estas adaptações terão em conta as 
legislações nacionais e a legislação da UE 
em vigor aplicável a estes produtos.

Or. en

Alteração 434
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para determinar os 
procedimentos pelos quais os GFIA que 
gerem carteiras de FIA cujos activos 
geridos não ultrapassam o limiar definido 
na alínea a) do n.º 2 possam exercer os 
seus direitos ao abrigo do n.º 3.

4. A Comissão pode adoptar actos 
delegados nos termos dos artigos 49.º-A, 
49.º-B e 49.º-C para determinar os 
procedimentos pelos quais os GFIA que 
gerem carteiras de FIA cujos activos 
geridos não ultrapassam o limiar definido 
na alínea a) do n.º 2 possam ter o direito de 
ser tratados como GFIA abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da presente directiva. 
Esses actos têm em conta a dimensão e a 
natureza de tais GFIA e não os submetem 
a outras disposições da presente directiva 
que não sejam os artigos 1.º a 3.º, 4.º a 8.º, 
9.º, 10.º, 15.º, 19.º, 20.º, o n.º 3 do artigo 
21.º, os artigos 31.º a 34.º e os capítulos 
VIII e IX.

Or. en

Justificação

Todas as medidas impostas pela Comissão aos pequenos GFIA deveriam ter em consideração 
a sua natureza, não deveriam impor requisitos onerosos a tais GFIA e deveriam 
circunscrever-se aos artigos enumerados. Afigura-se particularmente importante que estes 
pequenos GFIA, muitos dos quais operam no domínio dos capitais de investimento e 
alicerçam as suas actividades no capital de risco e na provisão dos capitais e das 
competências indispensáveis às empresas novas em fase de crescimento, não sejam 
estrangulados pela regulamentação caso optem por ser abrangidos pelo disposto na presente 
directiva.



PE438.497v02-00 76/119 AM\806449PT.doc

PT

Alteração 435
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta actos delegados nos 
termos dos artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C 
prevendo outras circunstâncias em que os 
GFIA e os FIA que gerem não sejam 
obrigados a submeter-se ao disposto na 
presente directiva, quer de um modo 
geral, quer ou em relação a disposições 
específicas da mesma, porquanto tais 
circunstâncias não apresentam riscos 
sistémicos ou não requerem o nível de 
protecção do investidor previsto na 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Todas as medidas impostas pela Comissão aos pequenos GFIA deveriam ter em consideração 
a sua natureza, não deveriam impor requisitos onerosos a tais GFIA e deveriam 
circunscrever-se aos artigos enumerados. Afigura-se particularmente importante que estes 
pequenos GFIA, muitos dos quais operam no domínio dos capitais de investimento e 
alicerçam as suas actividades no capital de risco e na provisão dos capitais e das 
competências indispensáveis às empresas novas em fase de crescimento, não sejam 
estrangulados pela regulamentação caso optem por ser abrangidos pelo disposto na presente 
directiva.
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Alteração 436
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 2 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sem prejuízo do direito de delegar a 
execução de funções conferido pelo artigo 
18.°, os Estados-Membros asseguram que 
cada FIA gerido segundo as disposições 
da presente directiva tenha um único 
GFIA, que é responsável pelo 
cumprimento dos requisitos da presente 
directiva. 
O GFIA é um gestor externo, que é a 
pessoa colectiva nomeada pelo FIA ou em 
nome do FIA (o GFIA nomeado) e que, 
através desta nomeação, é responsável por 
gerir toda a carteira do FIA. 

Or. en

Alteração 437
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Fundo de investimento alternativo», ou 
FIA, um organismo de investimento 
colectivo, incluindo os respectivos 
compartimentos de investimento, cujo 
único objecto seja o investimento colectivo 
em activos e que não careça de 
autorização ao abrigo do artigo 5.º da 
Directiva 2009/…/CE [Directiva OICVM]; 

a) «Fundo de investimento alternativo», ou 
FIA, um organismo de investimento 
colectivo, incluindo os respectivos 
compartimentos de investimento, que 
reúne capitais através da comercialização 
das participações ou unidades neste 
organismo de investimento colectivo junto 
de investidores profissionais tendo em 
vista investi-las de acordo com uma 
estratégia de investimento definida, com 
base no princípio da repartição de riscos 
no interesse destes investidores, mas que 
não abrange nenhum instrumento de tipo 
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fechado, nem nenhuma forma de 
instrumento de sociedade ou entidade 
sujeita a uma autorização ao abrigo do 
artigo 5.º da Directiva 2009/65/CE 
[Directiva OICVM], nem organismos de 
investimento colectivo em relação ao qual, 
por força dos seus documentos 
constitutivos, o papel de gestor incumbe 
principalmente ao próprio organismo de 
investimento colectivo ou a um dos seus 
membros, nem um organismo de 
investimento colectivo cujos investidores 
são exclusivamente constituídos por 
outros FIA;

Or. en

Justificação

Funds should only be classified as AIF to the extent that they are actively marketed, and 
operate on the basis of risk spreading. Closed-ended and corporate vehicles should not be 
dealt with under this regime.  Likewise, self-managed funds should be exempted as they are 
not operated by third party managers.  Master/feeder structures should not be subject to dual 
regulation and therefore funds that invest in other AIF should be expressly excluded.  We 
welcome the revised definitions of "marketing" proposed in both the Gauzès Report and the 
Swedish Presidency Compromise Proposal.  We believe it is important that only 'active' 
marketing is caught (such that marketing taking place at the initiative of the investor is not 
restricted).

Alteração 438
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Fundo de investimento alternativo», ou 
FIA, um organismo de investimento 
colectivo, incluindo os respectivos 
compartimentos de investimento, cujo 
único objecto seja o investimento colectivo 
em activos e que não careça de 
autorização ao abrigo do artigo 5.º da 
Directiva 2009/…/CE [Directiva OICVM]; 

a) «Fundo de investimento alternativo», ou 
FIA, um organismo de investimento 
colectivo, incluindo os respectivos 
compartimentos de investimento, que 
reúne capitais através da comercialização 
das participações ou unidades neste 
organismo de investimento colectivo junto 
de investidores profissionais tendo em 
vista investi-las de acordo com uma 
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estratégia de investimento definida, com 
base no princípio da repartição de riscos 
no interesse destes investidores, mas que 
não abrange nenhum instrumento de tipo 
fechado, nem nenhuma forma de 
instrumento de sociedade ou entidade 
sujeita a uma autorização ao abrigo do 
artigo 5.º da Directiva 2009/65/CE 
[Directiva OICVM], nem organismos de 
investimento colectivo em relação ao qual, 
por força dos seus documentos 
constitutivos, o papel de gestor incumbe 
principalmente ao próprio organismo de 
investimento colectivo ou a um dos seus 
membros, nem um organismo de 
investimento colectivo cujos investidores 
são exclusivamente constituídos por 
outros FIA;

Or. en

Alteração 439
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Fundo de investimento alternativo», ou 
FIA, um organismo de investimento 
colectivo, incluindo os respectivos 
compartimentos de investimento, cujo 
único objecto seja o investimento colectivo 
em activos e que não careça de 
autorização ao abrigo do artigo 5.º da 
Directiva 2009/…/CE [Directiva OICVM]; 

a) «Fundo de investimento alternativo», ou 
FIA, um organismo de investimento 
colectivo, incluindo os respectivos 
compartimentos de investimento, que 
obtém capitais através da comercialização 
das acções ou unidades deste organismo 
de investimento colectivo junto de 
investidores profissionais tendo em vista 
investi-los de acordo com uma estratégia 
de investimento definida, com base no 
princípio da repartição de riscos no 
interesse destes investidores, mas que não 
inclui nenhum instrumento de tipo 
fechado, nem nenhuma forma de 
instrumento de sociedade nem nenhuma 
entidade sujeita a uma autorização ao 
abrigo do artigo 5.º da Directiva 
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2009/65/CE [Directiva OICVM], nem 
organismos de investimento colectivo em 
relação ao qual, por força dos seus 
documentos constitutivos, o papel de 
gestor incumbe principalmente ao próprio 
organismo de investimento colectivo ou a 
um dos seus membros, nem um 
organismo de investimento colectivo cujos 
investidores são exclusivamente 
constituídos por outros FIA;

Or. en

Justificação

Os fundos apenas deveriam ser classificados na categoria de FIA se forem activamente 
comercializados e operarem numa base de partilha de riscos. As estruturas de tipo fechado e 
de sociedade não deveriam estar sujeitas a este regime. Do mesmo modo, os fundos 
autogeridos deveriam estar excluídos na medida em que não são geridos por terceiros. As 
estruturas principais/de alimentação não deveriam constituir objecto de dupla 
regulamentação, razão pela qual os fundos que investem noutros FIA deveriam ser 
expressamente excluídos.

Alteração 440
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Fundo de investimento alternativo», ou 
FIA, um organismo de investimento 
colectivo, incluindo os respectivos 
compartimentos de investimento, cujo 
único objecto seja o investimento colectivo 
em activos e que não careça de autorização 
ao abrigo do artigo 5.º da Directiva 
2009/…/CE [Directiva OICVM]; 

a) «Fundo de investimento alternativo», ou 
FIA, um organismo de investimento 
colectivo, incluindo os respectivos 
compartimentos de investimento, que 
obtém capitais junto de alguns 
investidores tendo em vista investi-los de 
acordo com uma política de investimento 
definida com base no princípio de partilha 
de riscos em benefício desses investidores, 
incluindo os respectivos compartimentos 
de investimento deste organismo e que não 
careça de autorização ao abrigo do artigo 
5.º da Directiva 2009/…/CE [Directiva 
OICVM];
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Or. en

Justificação

The definition of ‘Alternative investment fund’ is a key definition in the context of the scope of 
the Directive and the definition should clearly specify the collective investment undertakings 
intended to be covered. The concept of raising capital for investment in accordance with a 
defined investment policy on the principle of risk-spreading are key features of a fund which 
distinguish a fund from other types of undertaking - such as joint venture entities or holding 
entities - which would not in any normal sense be regarded as funds but which might be said 
to be collective investment undertakings because of the very broad and uncertain scope of this 
term.

Alteração 441
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Fundo de investimento alternativo», ou 
FIA, um organismo de investimento 
colectivo, incluindo os respectivos 
compartimentos de investimento, cujo 
único objecto seja o investimento colectivo 
em activos e que não careça de autorização 
ao abrigo do artigo 5.º da Directiva 
2009/…/CE [Directiva OICVM];

a) «Fundo de investimento alternativo», ou 
FIA, um organismo de investimento 
colectivo, incluindo os respectivos 
compartimentos de investimento, cujo 
único objecto seja reunir capital junto de 
investidores com o objectivo de o investir 
de acordo com uma política específica de 
investimento em benefício desses 
investidores e que não careça de 
autorização ao abrigo do artigo 5.º da 
Directiva 2009/65/CE;

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a clarificar as especificidades do investimento colectivo no 
contexto da definição de FIA.
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Alteração 442
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Fundo de investimento alternativo», ou 
FIA, um organismo de investimento 
colectivo, incluindo os respectivos 
compartimentos de investimento, cujo 
único objecto seja o investimento colectivo 
em activos e que não careça de autorização 
ao abrigo do artigo 5.º da Directiva 
2009/…/CE [Directiva OICVM];

a) «Fundo de investimento alternativo», ou 
FIA, um organismo de investimento 
colectivo, incluindo os respectivos 
compartimentos de investimento,

(i) que reúna capitais junto de alguns 
investidores tendo em vista investi-los de 
acordo com uma política de investimento 
definida em benefício desses investidores; 
e 
(ii) e que não careça de autorização ao 
abrigo do artigo 5.º da Directiva 
2009/65/CE; 

Or. en

Justificação

A presente formulação prevê uma definição mais adequada de FIA. Vide também a alínea a) 
do artigo 3.º da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de Dezembro de 
2009.

Alteração 443
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Fundo de investimento alternativo», ou 
FIA, um organismo de investimento 
colectivo, incluindo os respectivos 
compartimentos de investimento, cujo 
único objecto seja o investimento colectivo 

a) «Fundo de investimento alternativo», ou 
FIA, um organismo de investimento 
colectivo, incluindo os respectivos 
compartimentos de investimento, cujo 
único objecto seja o investimento colectivo 



AM\806449PT.doc 83/119 PE438.497v02-00

PT

em activos e que não careça de autorização 
ao abrigo do artigo 5.º da Directiva 
2009/…/CE [Directiva OICVM]; 

em activos, em fundos de investidor único 
e em contas geridas com efeito de 
alavanca, e que não careça de autorização 
ao abrigo do artigo 5.º da Directiva 
2009/65/CE [Directiva OICVM];

Or. en

Alteração 444
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Fundo de investimento alternativo», ou 
FIA, um organismo de investimento 
colectivo, incluindo os respectivos 
compartimentos de investimento, cujo 
único objecto seja o investimento colectivo 
em activos e que não careça de autorização 
ao abrigo do artigo 5.º da Directiva 
2009/…/CE [Directiva OICVM]; 

a) «Fundo de investimento alternativo», ou 
FIA, um organismo de investimento 
colectivo, incluindo os respectivos 
compartimentos de investimento, cujo 
único objecto seja o investimento colectivo 
numa carteira de activos e que não careça 
de autorização ao abrigo do artigo 5.º da 
Directiva 2009/65/CE [Directiva OICVM]; 

Or. en

Justificação

Clarificação da definição.

Alteração 445
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) "GFIA sem importância sistémica", 
GFIA que, directa ou indirectamente, 
através de uma empresa à qual estejam 
ligados por uma gestão ou controlo 
comuns ou por uma participação directa 
ou indirecta significativa, gerem carteiras 
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de FIA cujos activos geridos, incluindo 
quaisquer activos adquiridos através do 
recurso ao efeito de alavanca, não 
excedam 100 milhões de euros ou, no 
total, o limiar de 250 milhões de euros ou 
cujos activos geridos não excedam no 
total 500 milhões de euros quando as 
carteiras não incluírem FIA que recorram 
ao efeito de alavanca e em relação aos 
quais não existam direitos de reembolso 
que possam ser invocados durante um 
período de 5 anos a contar da constituição 
de cada FIA;

Or. en

Justificação

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

Alteração 446
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) "GFIA sem importância sistémica", 
GFIA que, directa ou indirectamente, 
através de uma empresa à qual estejam 
ligados por uma gestão ou controlo 
comuns ou por uma participação directa 
ou indirecta significativa, gerem carteiras 
de FIA cujos activos geridos, incluindo 
quaisquer activos adquiridos através do 
recurso ao efeito de alavanca, não 
excedam 100 milhões de euros ou, no 
total, o limiar de 500 milhões de euros ou 
cujos activos geridos não excedam no 
total 1000 milhões de euros quando as 
carteiras não incluírem FIA que recorram 
ao efeito de alavanca e em relação aos 
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quais não existam direitos de reembolso 
que possam ser invocados durante um 
período de 5 anos a contar da constituição 
de cada FIA;

Or. en

Justificação

Entende que os "danos colaterais" induzidos pela presente proposta de directiva não se 
justificam. Uma vez que muitos produtos abrangidos pelo âmbito de directiva relativa aos 
GFIA se encontram regulamentados numa base nacional apropriada, devemos centrar os 
nossos esforços regulamentares na supressão das principais lacunas existentes na 
regulamentação.

Alteração 447
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) "sistema estabelecido de registo ou 
de participação indirecta", participação 
numa central de depósito de títulos 
regulamentada ou numa central de 
depósito internacional de títulos 
regulamentada, de um depositário ou de 
um terceiro ao qual foram delegadas, 
directa ou indirectamente, as funções 
referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 
17.º em conformidade com as exigências 
enunciadas no segundo parágrafo do n.º 4 
do artigo 17.º;

Or. en

Justificação

Esta formulação permite uma clarificação ao nível 2 sobre a questão de saber se e em que 
circunstâncias um depositário pode "delegar" tarefas a um terceiro e, nomeadamente, a 
"prime brokers"e a agentes de transferências/centrais de depósito de fundos-alvo.
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Alteração 448
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Gestor de fundos de investimento 
alternativos», ou GFIA, uma pessoa 
singular ou colectiva cuja actividade 
regular seja a gestão de um ou mais FIA;

b) «Gestor de fundos de investimento 
alternativos», ou GFIA, uma pessoa 
colectiva que gere um ou mais FIA e que é 
responsável pelo respeito das exigências 
consagradas na presente directiva e que, 
em função da forma jurídica do FIA, 
pode ser o próprio FIA ou uma entidade 
externa;

Or. en

Justificação

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

Alteração 449
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Gestor de fundos de investimento 
alternativos», ou GFIA, uma pessoa 
singular ou colectiva cuja actividade
regular seja a gestão de um ou mais FIA;

b) «Gestor de fundos de investimento 
alternativos», ou GFIA, uma pessoa 
colectiva que gere um ou mais FIA e que é 
responsável pelo respeito das exigências 
consagradas na presente directiva e que, 
em função da forma jurídica do FIA, 
pode ser o próprio FIA ou uma entidade 
externa;

Or. en

Justificação

Ao abrigo da presente directiva apenas deve ser autorizado um GFIA por FIA.
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Alteração 450
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Gestor de fundos de investimento 
alternativos», ou GFIA, uma pessoa 
singular ou colectiva cuja actividade 
regular seja a gestão de um ou mais FIA;

b) «Gestor de fundos de investimento 
alternativos», ou GFIA, uma pessoa 
colectiva e que é responsável pela gestão 
de um ou mais FIA e pelo respeito das 
exigências consagradas na presente 
directiva e que pode ser o próprio FIA, a 
menos que tenha designado uma entidade 
externa;

Or. en

Justificação

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

Alteração 451
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Gestor de fundos de investimento 
alternativos», ou GFIA, uma pessoa 
singular ou colectiva cuja actividade 
regular seja a gestão de um ou mais FIA;

b) «Gestor de fundos de investimento 
alternativos», ou GFIA, uma pessoa 
colectiva que é responsável pela gestão de 
um ou mais FIA e que, em função da 
forma jurídica do FIA, pode ser o próprio 
FIA ou uma entidade externa;

Or. en

Justificação

O GFIA é a entidade responsável pela gestão do FIA e só pode ser uma pessoa colectiva. A 
Directiva deve ter em conta diferentes estruturas de fundos e, em função da forma jurídica, o 
gestor pode ser o próprio FIA ou uma entidade externa.
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Alteração 452
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Gestor de fundos de investimento 
alternativos», ou GFIA, uma pessoa 
singular ou colectiva cuja actividade 
regular seja a gestão de um ou mais FIA;

b) «Gestor de fundos de investimento 
alternativos», ou GFIA, uma pessoa 
colectiva que é responsável pela gestão de 
um ou mais FIA e que, em função da 
forma jurídica do FIA, pode ser o próprio 
FIA ou uma entidade externa;

Or. en

Justificação

O GFIA é a entidade responsável pela gestão do FIA e só pode ser uma pessoa colectiva. A 
Directiva deve ter em conta diferentes estruturas de fundos e, em função da forma jurídica, o 
gestor pode ser o próprio FIA ou uma entidade externa.

Alteração 453
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Avaliador», uma pessoa singular ou 
colectiva que avalie os activos ou 
determine o valor das acções ou unidades 
de participação de um FIA;

Suprimido

Or. en

Justificação

O propósito consiste em introduzir processos mais práticos e independentes de avaliação de 
todos os tipos de activos, que sejam adaptados à sua dimensão e à organização do FIA 
propriamente dito.
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Alteração 454
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Avaliador», uma pessoa singular ou 
colectiva que avalie os activos ou 
determine o valor das acções ou unidades 
de participação de um FIA;

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 455
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Avaliador», uma pessoa singular ou 
colectiva que avalie os activos ou 
determine o valor das acções ou unidades 
de participação de um FIA;

c) «Avaliador», uma pessoa singular ou 
colectiva que avalie os activos ou 
determine o valor das acções ou unidades 
de participação de um FIA autorizada e 
supervisionada por uma autoridade 
competente;

Or. en

Justificação

Os avaliadores têm de ser autorizados e supervisionados.
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Alteração 456
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Avaliador», uma pessoa singular ou 
colectiva que avalie os activos ou 
determine o valor das acções ou unidades 
de participação de um FIA;

c) Não se aplica à versão portuguesa

Or. en

Justificação

Na versão inglesa importa suprimir "company" (empresa) dado tratar-se de uma pessoa 
colectiva. Convém ainda assinalar que não é oportuno precisar, como proposto nas 
alterações 36 e 65 do relatório Gauzès, que os avaliadores necessitam de ser "autorizados e 
supervisionados por uma autoridade competente", uma vez que a avaliação é uma actividade 
que nenhum Estado-Membro regulamenta no momento presente ou equaciona regulamentar 
num futuro próximo.

Alteração 457
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Avaliador», uma pessoa singular ou
colectiva que avalie os activos ou 
determine o valor das acções ou unidades 
de participação de um FIA;

c) «Avaliador», uma pessoa colectiva 
autorizada e supervisionada por uma 
autoridade competente, incluindo os 
GFIA, que avalie os activos ou determine 
o valor das acções ou unidades de 
participação de um FIA;

Or. en
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Alteração 458
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) "tarefas do depositário", a função 
independente que consiste em assegurar a 
guarda dos instrumentos financeiros, 
receber os pagamentos efectuados pelos 
investidores e verificar a propriedade dos 
activos nos quais um FIA investe;

Or. en

Justificação

Em vez de impor o conceito de depositário a diferentes estruturas de fundos já existentes, as 
funções/tarefas de um depositário devem ser claramente definidas, podendo ser atribuídas a 
um depositário ou a qualquer outra instituição que garanta uma execução independente em 
prol dos interesses dos investidores.

Alteração 459
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «Serviços de gestão», as actividades de 
gestão e administração de um ou mais 
FIA em nome de um ou mais investidores;

d) «Serviços de gestão», as actividades 
definidas no artigo 4.º-A e no Anexo II da 
Directiva 2009/65/CE;

Or. en

Justificação

Alinhamento com a legislação comunitária em vigor (OICVM) e definição mais clara.
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Alteração 460
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «Serviços de gestão», as actividades de
gestão e administração de um ou mais 
FIA em nome de um ou mais investidores;

d) «Serviços de gestão», as actividades de 
gestão definidas no artigo 4.º-A e no 
Anexo II;

Or. en

Justificação

A alteração proposta tenciona alinhar a definição de "serviços de gestão" com a Directiva 
OICVM IV, a fim de criar um quadro regulamentar coerente para todo o sector europeu dos 
fundos. Para mais detalhes, vide justificação da alteração proposta ao artigo n.º 4-A (novo).

Alteração 461
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «Serviços de gestão», as actividades de
gestão e administração de um ou mais FIA 
em nome de um ou mais investidores;

d) «Serviços de gestão», as actividades de 
gestão de um ou mais FIA; 

Or. en

Alteração 462
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «Serviços de gestão», as actividades de 
gestão e administração de um ou mais 

d) «Gestão», as funções definidas no 
Anexo;
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FIA em nome de um ou mais investidores;

Or. en

Justificação

Esta definição baseia-se no anexo pertinente da Directiva OICVM IV. Vide relatório Gauzès 
(alteração n.º 37).

Alteração 463
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Comercialização», qualquer oferta ou 
colocação de unidades de participação ou 
acções de um FIA a ou junto de 
investidores domiciliados na Comunidade, 
independentemente de quem parta a 
iniciativa dessa oferta ou colocação;

e) «Comercialização», qualquer oferta ou 
colocação directa ou indirecta de unidades 
de participação ou acções de um FIA, por 
iniciativa de GFIA ou em nome de GFIA,
a ou junto de investidores domiciliados na 
União;

A Comissão adopta actos delegados por 
força dos artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C, 
enunciando os princípios que clarificam 
as circunstâncias em que a 
comercialização definida na alínea e) é 
considerada iniciativa do GFIA, tendo em 
conta os meios de comunicação de 
informações aos investidores, bem como a 
forma e o conteúdo das informações 
disponíveis sobre o FIA;

Or. en

Justificação

Na legislação europeia e nacional em vigor, a "comercialização" é geralmente equiparada a 
"comercialização activa", dado que apenas esta última é susceptível de estar sujeita a 
autorização.
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Alteração 464
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Comercialização», qualquer oferta ou 
colocação de unidades de participação ou 
acções de um FIA a ou junto de 
investidores domiciliados na Comunidade, 
independentemente de quem parta a 
iniciativa dessa oferta ou colocação;

e) «Comercialização», qualquer oferta ou 
colocação de unidades de participação ou 
acções de um FIA a ou junto de 
investidores domiciliados na União, com 
excepção, porém, de (i) qualquer oferta 
ou abordagem não solicitadas ou (ii) 
qualquer oferta ou abordagem efectuada 
de forma legítima num Estado-Membro 
por força da legislação desse Estado-
Membro e outras disposições diferentes 
das disposições que dão execução à 
presente directiva;

Or. en

Justification

Unsolicited approaches should not be covered by the Directive. The Directive should not 
supplant the private placement regimes of individual Member States where available. These 
amendments would allow professional and institutional investors such as pension funds 
greater choice and thus allow them to diversify their investment risk. This was endorsed in the 
Gauzès Report (Amendments 17 and 118). We note the reference to “an intermediary 
responsible for distribution” in Amendment 38 in the Gauzès Report and would urge that the 
Directive be appropriately amended to clarify the position of intermediaries who market AIF 
pursuant to an appointment directly by the AIF itself.

Alteração 465
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Comercialização», qualquer oferta ou 
colocação de unidades de participação ou 
acções de um FIA a ou junto de 
investidores domiciliados na Comunidade, 
independentemente de quem parta a 

e) «Comercialização», qualquer oferta ou 
colocação directa ou indirecta de unidades 
de participação ou acções de um FIA que 
gira, por iniciativa de GFIA ou em nome 
deste, a ou junto de investidores 
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iniciativa dessa oferta ou colocação; domiciliados na União;

Or. en

Justificação

A fim de não reduzir fortemente as possibilidades de investimento oferecidas aos investidores 
da UE, as aquisições efectuadas por iniciativa de clientes profissionais/consultas por 
iniciativa do comprador deveriam ser excluídas da definição de "comercialização" e do 
âmbito de aplicação da directiva. Os investidores profissionais dispõem das competências 
necessárias para decidir dos investimentos que lhes convenham. Apenas deve ser incluída na 
definição a comercialização activa.

Alteração 466
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Comercialização», qualquer oferta ou 
colocação de unidades de participação ou 
acções de um FIA a ou junto de 
investidores domiciliados na Comunidade, 
independentemente de quem parta a 
iniciativa dessa oferta ou colocação;

e) «Comercialização», qualquer oferta ou 
colocação pública directa ou indirecta de 
unidades de participação ou acções de um 
FIA, por iniciativa de GFIA, a ou junto de 
investidores domiciliados na União;

Or. en

Alteração 467
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Comercialização», qualquer oferta ou 
colocação de unidades de participação ou 
acções de um FIA a ou junto de 
investidores domiciliados na Comunidade, 
independentemente de quem parta a 
iniciativa dessa oferta ou colocação;

e) «Comercialização», qualquer oferta ou 
colocação activa de unidades de 
participação ou acções de um FIA a ou 
junto de investidores domiciliados na 
União. A presente definição não cobre os 
pedidos de informações endereçados pelos 
investidores a um GFIA, nem às 



PE438.497v02-00 96/119 AM\806449PT.doc

PT

subscrições complementares que emanem 
de investidores existentes.

Or. en

Justificação

A directiva não deveria proibir os pedidos de informação emanados dos compradores, os 
quais permitem aos investidores avisados solicitar aos gestores informações relativas aos 
seus FIA.

Alteração 468
Diogo Feio

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Comercialização», qualquer oferta ou 
colocação de unidades de participação ou 
acções de um FIA a ou junto de 
investidores domiciliados na Comunidade, 
independentemente de quem parta a 
iniciativa dessa oferta ou colocação;

e) «Comercialização», qualquer oferta ou 
colocação, por iniciativa de um GFIA ou 
de um intermediário responsável pela 
distribuição, de unidades de participação 
ou acções de um FIA a ou junto de 
investidores domiciliados na União com 
excepção de: (i) qualquer oferta não 
solicitada ou (ii) qualquer oferta ou 
abordagem efectuada de forma legítima 
num Estado-Membro em virtude da 
legislação desse Estado-Membro e outras 
disposições diferentes das disposições que 
dão execução à presente directiva

Or. en

Justificação

Com a redefinição de "comercialização", os regimes nacionais de investimento privado 
poderiam continuar a existir, conjuntamente com a directiva sem criar obstáculos 
proteccionistas e propiciando aos investidores uma maior oferta através da diversificação 
das possibilidades de investimento. As abordagens não solicitadas não deveriam ser cobertas 
pela presente directiva.
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Alteração 469
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Comercialização», qualquer oferta ou 
colocação de unidades de participação ou 
acções de um FIA a ou junto de 
investidores domiciliados na Comunidade, 
independentemente de quem parta a 
iniciativa dessa oferta ou colocação;

e) «Comercialização», qualquer oferta ou 
colocação de unidades de participação ou 
acções de um FIA, por iniciativa de FIA 
ou de GFIA, a ou junto de investidores 
domiciliados na União;

Or. en

Justificação

Suprime a proibição de investimentos (passivos) não solicitados.

Alteração 470
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Comercialização», qualquer oferta ou 
colocação de unidades de participação ou 
acções de um FIA a ou junto de 
investidores domiciliados na Comunidade, 
independentemente de quem parta a 
iniciativa dessa oferta ou colocação;

e) «Comercialização», qualquer oferta ou 
colocação pública directa ou indirecta de 
unidades de participação ou acções de um 
FIA, por iniciativa de GFIA, a ou junto de 
investidores domiciliados na União;

Or. en

Justificação

No domínio da distribuição, o âmbito de aplicação da directiva deveria circunscrever-se à 
comercialização pública e não cobrir acordos bilaterais entre gestores e investidores com 
base em regimes de "investimento privado" existentes.
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Alteração 471
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Comercialização», qualquer oferta ou 
colocação de unidades de participação ou 
acções de um FIA a ou junto de 
investidores domiciliados na Comunidade, 
independentemente de quem parta a 
iniciativa dessa oferta ou colocação;

e) «Comercialização», qualquer oferta ou 
colocação de unidades de participação ou 
acções de um FIA a ou junto de 
investidores domiciliados na União, 
independentemente de quem parta a 
iniciativa dessa oferta ou colocação;

Or. en

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 472
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) "FIA oferecido a investidores", 
qualquer FIA que receba fundos de 
investidores domiciliados na União;

Or. en

Justificação

Coerência com o disposto no artigo 2.º alterado.
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Alteração 473
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Estado-Membro de origem», o Estado-
Membro onde o GFIA foi autorizado nos 
termos do artigo 6.º;

h) «Estado-Membro de origem», o Estado-
Membro onde o FIA se encontra 
domiciliado;

Or. en

Justificação

Para manter a coerência com as alterações seguintes.

Alteração 474
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) «Estado-Membro de origem do 
depositário», 
(i) se o depositário for uma instituição de 
crédito autorizada nos termos da Directiva 
2006/48/CE, o Estado-Membro de origem, 
tal como definido no n.º 7 do artigo 4.º 
dessa directiva;
(ii) se o depositário for uma empresa de 
investimento autorizada nos termos da 
Directiva 2004/39/CE, o Estado-Membro 
de origem, tal como definido no n.º 1, 
ponto 20, alínea a), do artigo 4.º dessa 
directiva;
(iii) se o depositário for uma pessoa 
colectiva referida nas alíneas c) ou d) do 
n.º 3 do artigo 17.º, que se encontre 
estabelecida na União, o Estado-Membro 
no qual tem a sua sede estatutária;
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Or. en

Justificação

Modificações a introduzir após conclusão do artigo 17.º.

Alteração 475
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) «Estado-Membro de origem do 
depositário», 
(i) se o depositário for uma instituição de 
crédito autorizada nos termos da Directiva 
2006/48/CE, o Estado-Membro de origem, 
tal como definido no n.º 7 do artigo 4.º 
dessa directiva;
(ii) se o depositário for uma empresa de 
investimento autorizada nos termos da 
Directiva 2004/39/CE, o Estado-Membro 
de origem, tal como definido no n.º 1, 
ponto 20, alínea a), do artigo 4.º dessa 
directiva;
(iii) se o FIA se encontrar domiciliado 
num país terceiro, o país no qual o 
depositário é autorizado nos termos da 
alínea b) do n.º 3 do artigo 17.º;

Or. en

Justificação

Importa clarificar a definição do Estado-Membro de origem do depositário, uma vez que são 
propostas três categorias.
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Alteração 476
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) «Estado-Membro de acolhimento» um 
Estado-Membro, diferente do Estado-
Membro de origem, no território do qual 
um GFIA presta serviços de gestão a FIA 
ou comercializa as respectivas acções ou 
unidades de participação; 

(i) «Estado-Membro de acolhimento» um 
Estado-Membro no território do qual um 
FIA é oferecido a investidores;

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com as alterações anteriores e subsequentes.

Alteração 477
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) «Autoridades competentes», as 
autoridades nacionais que exercem, por 
força da lei ou de regulamentação, a 
supervisão dos GFIA;

j) «Autoridades competentes», as 
autoridades nacionais e da União Europeia 
que exercem, por força da lei ou de 
regulamentação, a supervisão dos FIA e 
respectivos GFIA;

Or. en

Justificação

A Directiva deve ter em conta o novo quadro de supervisão a nível europeu.
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Alteração 478
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) «Autoridades competentes», as 
autoridades nacionais que exercem, por 
força da lei ou de regulamentação, a 
supervisão dos GFIA;

j) «Autoridades competentes», as 
autoridades nacionais que exercem, por 
força da lei ou de regulamentação, a 
supervisão dos GFIA. Se um GFIA operar 
num FIA em mais de três Estados-
Membros, a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados 
(AEVM) é a autoridade competente.

Or. de

Justificação

Se um FIA operar a nível transfronteiras, uma autoridade nacional de supervisão não poderá 
exercer uma supervisão adequada. Uma vez que os FIA, ao contrário de outros intervenientes 
financeiros do mercado, raramente operam a uma escala regional, afigura-se judiciosa uma 
transferência para uma autoridade europeia de supervisão.

Alteração 479
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) «Autoridades competentes de um 
depositário», 

(i) se o depositário for uma instituição de 
crédito autorizada nos termos da Directiva 
2006/48/CE, as autoridades competentes, 
tal como definidas no n.º 4 do artigo 4.º 
dessa directiva;
(ii) se o depositário for uma empresa de 
investimento autorizada nos termos da
Directiva 2004/39/CE, o Estado-Membro 
de origem, tal como definido no n.º 1, 
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ponto 22, do artigo 4.º dessa directiva;

(iii) se o depositário for uma pessoa 
colectiva referida na alínea c) do n.º 3 do 
artigo 17.º estabelecida na União, as 
autoridades nacionais do seu Estado-
Membro de origem habilitados, por força 
de uma lei ou regulamentação, a 
supervisionar as pessoas colectivas;

Or. en

Justificação

Modificações a introduzir após conclusão do artigo 17.º. A definição de depositário pode 
revelar-se necessária para evitar que as medidas de execução ou a jurisprudência 
estabelecida pelos Estados-Membros não impliquem, de forma explícita ou implícita, o 
aditamento de obrigações que se traduzam numa sobre-regulamentação em relação às 
obrigações consagradas na directiva em apreço.

Alteração 480
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) «Autoridades competentes de um 
depositário», 

(i) se o depositário for uma instituição de 
crédito autorizada nos termos da Directiva 
2006/48/CE, as autoridades competentes, 
tal como definidas no n.º 4 do artigo 4.º 
dessa directiva;
(ii) se o depositário for uma empresa de 
investimento autorizada nos termos da 
Directiva 2004/39/CE, o Estado-Membro 
de origem, tal como definido no n.º 1, 
ponto 22, do artigo 4.º dessa directiva;
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(iii) se o FIA se encontrar domiciliado 
num país terceiro, as autoridades 
nacionais do país no qual o depositário é 
autorizado nos termos da alínea b) do n.º 
3 do artigo 17.º;

Or. en

Justificação

Importa clarificar a definição de autoridades competentes do depositário, uma vez que são 
propostas três categorias.

Alteração 481
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) «Efeito de alavanca», o método pelo qual 
um GFIA aumenta a posição em risco de 
um FIA que gere face a um determinado 
investimento, quer através da contracção 
de empréstimos em numerário ou em 
valores mobiliários, do efeito de alavanca 
com posições sobre derivados ou por 
qualquer outro meio; 

l) «Efeito de alavanca», o método pelo qual 
um GFIA aumenta a posição em risco de 
um FIA que gere face a determinados 
investimentos, quer através da contracção 
de empréstimos em numerário ou em 
valores mobiliários, do efeito de alavanca 
com posições sobre derivados; o nível de 
efeito de alavanca será avaliado em todos 
os casos com base numa compensação e 
numa ponderação adequadas em função 
dos riscos;

Or. en

Justificação

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.  
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.
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Alteração 482
Gay Mitchell

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) «Efeito de alavanca», o método pelo qual 
um GFIA aumenta a posição em risco de 
um FIA que gere face a um determinado 
investimento, quer através da contracção 
de empréstimos em numerário ou em 
valores mobiliários, do efeito de alavanca 
com posições sobre derivados ou por 
qualquer outro meio; 

l) «Efeito de alavanca», o método pelo qual 
um GFIA aumenta a posição em risco de 
um FIA que gere face a determinados 
investimentos, quer através da contracção 
de empréstimos em numerário ou em 
valores mobiliários, do efeito de alavanca 
com posições sobre derivados; o nível de 
efeito de alavanca será avaliado em todos 
os casos com base numa compensação e 
numa ponderação adequadas em função 
dos riscos;

Or. en

Justificação

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”.  Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.  
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Alteração 483
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) «Efeito de alavanca», o método pelo qual 
um GFIA aumenta a posição em risco de 
um FIA que gere face a um determinado 
investimento, quer através da contracção 
de empréstimos em numerário ou em 
valores mobiliários, do efeito de alavanca 
com posições sobre derivados ou por 

l) «Efeito de alavanca», o método pelo qual 
um GFIA aumenta a posição em risco de 
um FIA que gere face a determinados 
investimentos, quer através da contracção 
de empréstimos em numerário ou em 
valores mobiliários, do efeito de alavanca 
com posições sobre derivados; o nível de 



PE438.497v02-00 106/119 AM\806449PT.doc

PT

qualquer outro meio; efeito de alavanca será avaliado em todos 
os casos com base numa compensação e 
numa ponderação adequadas em função 
dos riscos;

Or. en

Alteração 484
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) «Efeito de alavanca», o método pelo qual 
um GFIA aumenta a posição em risco de 
um FIA que gere face a um determinado 
investimento, quer através da contracção 
de empréstimos em numerário ou em 
valores mobiliários, do efeito de alavanca 
com posições sobre derivados ou por 
qualquer outro meio; 

l) «Efeito de alavanca», o método pelo qual 
um GFIA aumenta a posição em risco de 
um FIA que gere face a determinados 
investimentos, quer através da contracção 
de empréstimos em numerário ou em 
valores mobiliários, do efeito de alavanca 
com posições sobre derivados; o nível de 
efeito de alavanca será avaliado em todos 
os casos com base numa compensação e 
numa ponderação adequadas em função 
dos riscos;

Or. en

Justificação

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types. 
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.
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Alteração 485
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) «Efeito de alavanca», o método pelo qual 
um GFIA aumenta a posição em risco de 
um FIA que gere face a um determinado 
investimento, quer através da contracção 
de empréstimos em numerário ou em 
valores mobiliários, do efeito de alavanca 
com posições sobre derivados ou por 
qualquer outro meio; 

l) «Efeito de alavanca», o método pelo qual 
um GFIA aumenta a posição em risco de 
um FIA que gere face a determinados 
investimentos, quer através da contracção 
de empréstimos em numerário ou em 
valores mobiliários, ou através de posições 
sobre derivados; o nível de efeito de 
alavanca será avaliado em todos os casos 
com base numa compensação e numa 
ponderação adequadas em função dos 
riscos;

Or. en

Justificação

O efeito de alavanca deveria ser considerado numa base líquida e ser calculado numa base 
de ponderação em função dos riscos. Um número absoluto que fixe uma taxa de alavanca não 
tem em conta o risco real subjacente.

Alteração 486
Diogo Feio

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) «Efeito de alavanca», o método pelo qual 
um GFIA aumenta a posição em risco de 
um FIA que gere face a um determinado 
investimento, quer através da contracção 
de empréstimos em numerário ou em 
valores mobiliários, do efeito de alavanca 
com posições sobre derivados ou por 
qualquer outro meio; 

l) «Efeito de alavanca», o método pelo qual 
um GFIA aumenta a posição em risco de 
um FIA que gere face a determinados 
investimentos, quer através da contracção 
de empréstimos em numerário ou em 
valores mobiliários, ou através de posições 
sobre derivados; o nível de efeito de 
alavanca será avaliado em todos os casos 
com base numa compensação e numa 
ponderação adequadas em função dos 
riscos;
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Or. en

Justificação

É difícil definir de forma satisfatória o efeito de alavanca uma vez que este não permite medir 
de forma autónoma o risco e que, em alguns casos, o recurso a um nível mais elevado permite 
reduzir os riscos. Idealmente o efeito de alavanca deveria ser medido tendo em conta o nível 
de risco subjacente (como os "activos ponderados em função dos riscos" de Basileia II). Não 
obstante, tal conduziria a um quadro muito complexo.

Alteração 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) «Efeito de alavanca», o método pelo qual 
um GFIA aumenta a posição em risco de 
um FIA que gere face a um determinado 
investimento, quer através da contracção 
de empréstimos em numerário ou em 
valores mobiliários, do efeito de alavanca 
com posições sobre derivados ou por 
qualquer outro meio; 

l) «Efeito de alavanca», o método pelo qual 
um GFIA aumenta a posição em risco de 
um FIA que gere face a um determinado 
investimento, quer através da contracção 
de empréstimos em numerário ou em 
valores mobiliários, do efeito de alavanca 
com posições sobre derivados ou por 
qualquer outro meio, incluindo o efeito de 
alavanca utilizado pelos fundos ou por 
outras pessoas colectivas controladas pelo 
FIA, de forma autónoma ou 
conjuntamente com outros FIA,

Or. en

Justificação

As entidades controladas por um fundo podem recorrer a um nível elevado de alavanca, as 
quais deveriam ser tidas em conta especialmente no que respeita aos capitais de 
investimento.
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Alteração 488
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) «Efeito de alavanca», o método pelo qual 
um GFIA aumenta a posição em risco de 
um FIA que gere face a um determinado 
investimento, quer através da contracção 
de empréstimos em numerário ou em 
valores mobiliários, do efeito de alavanca 
com posições sobre derivados ou por 
qualquer outro meio; 

l) «Efeito de alavanca», o método pelo qual 
um GFIA aumenta a posição em risco 
existente de um FIA que gere face a um 
determinado investimento, quer através da 
contracção de empréstimos em numerário 
ou em valores mobiliários, do efeito de 
alavanca no mesmo investimento 
específico com posições sobre derivados 
ou por qualquer outro meio; um FIA não 
se insere no âmbito de aplicação da 
presente definição se a sua estratégia de 
investimento prever a negociação de uma 
futura carteira diversificada de 
instrumentos e comportar limites de 
negociação suficientes e na condição de 
esses capitais alheios não serem aditados 
para reforçar o investimento;

Or. en

Justificação

A directiva deveria estabelecer uma distinção entre diferentes formas de alavanca. De acordo 
com a directiva em apreço, a ênfase é colocada na admissão de capitais de empréstimo, a fim 
de reforçar o efeito de alavanca.

Alteração 489
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) «Efeito de alavanca», o método pelo qual 
um GFIA aumenta a posição em risco de 
um FIA que gere face a um determinado 
investimento, quer através da contracção 
de empréstimos em numerário ou em 

l) «Efeito de alavanca», o método pelo qual 
um GFIA aumenta a posição em risco de 
um FIA que gere, quer através da 
contracção de empréstimos em numerário 
ou em valores mobiliários, do efeito de 
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valores mobiliários, do efeito de alavanca 
com posições sobre derivados ou por 
qualquer outro meio; 

alavanca com posições sobre derivados ou 
por qualquer outro meio;

Or. en

Alteração 490
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta actos delegados, nos 
termos dos artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C, 
tendo em vista clarificar os métodos do 
efeito de alavanca, na acepção do 
primeiro parágrafo, alínea l), para efeitos 
do disposto no n.º 4 do artigo 21.º, 
especificando em que casos se considera a 
utilização significativa, sob o ponto de 
vista sistémico, do efeito de alavanca e o 
modo como o efeito de alavanca deve ser 
calculado.

Or. en

Alteração 491
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta actos delegados, nos 
termos dos artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C, 
tendo em vista clarificar os métodos do 
efeito de alavanca, na acepção do 
primeiro parágrafo, alínea l), para efeitos 
do disposto no n.º 4 do artigo 21.º, 
especificando em que casos se considera a 
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utilização significativa, sob o ponto de 
vista sistémico, do efeito de alavanca e o 
modo como o efeito de alavanca deve ser 
calculado.

Or. en

Alteração 492
Gay Mitchell

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta actos delegados, nos 
termos dos artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C, 
tendo em vista clarificar os métodos do 
efeito de alavanca, na acepção do 
primeiro parágrafo, alínea l), para efeitos 
do disposto no n.º 4 do artigo 21.º, 
especificando em que casos se considera a 
utilização significativa, sob o ponto de 
vista sistémico, do efeito de alavanca e o 
modo como o efeito de alavanca deve ser 
calculado. 

Or. en

Justificação

Cf. definição "supra" de efeito de alavanca (alteração 3) e as alterações propostas ao n.º 4 
do artigo 21.º.

Alteração 493
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea -o-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-A) «Conta gerida com efeito de 
alavanca», uma conta de investimento 
gerida por um terceiro habilitado a 
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realizar transacções sem acordo prévio do 
titular e em relação à qual recorreu ao 
efeito de alavanca no contexto dessas 
transacções;

Or. en

Alteração 494
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea o-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-B) «Empresa-alvo», um emissor ou uma 
empresa não cotada que constitui objecto 
de uma oferta de aquisição por um 
investidor que adquire o seu controlo;

Or. en

Justificação

É necessário definir o conceito de "empresa-alvo" no contexto da questão do "asset 
stripping" (desmembramento fraudulento dos activos de sociedades). 

Alteração 495
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea o-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-C) «Organismo de investimento 
colectivo de tipo fechado», organismo de 
investimento colectivo de tipo fechado 
cujas participações e unidades não 
podem, a pedido dos titulares, ser 
readquiridas ou reembolsadas, directa ou 
indirectamente, a cargo dos activos desse 
organismo.

Or. en
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Justificação

É necessário definir os organismos de investimento colectivo de tipo fechado, a fim de as 
distinguir dos organismos de investimento colectivo que deveriam ser cobertos pela presente 
directiva.

Alteração 496
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea o-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-D)«Vendas a descoberto», a venda de 
um título que o vendedor não possui e a 
venda realizada pelo fornecimento de um 
título emprestado pelo vendedor ou por 
conta do mesmo;

Or. en

Alteração 497
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea o-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-E)«Vendas descobertas a nu», qualquer 
transacção abusiva ou de manipulação no 
quadro das quais os títulos são vendidos 
por uma contraparte que não detenha a 
sua plena propriedade ou através de 
empréstimo de valores mobiliários para 
entrega conforme ao ciclo normal de 
liquidação;

Or. en
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Alteração 498
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea o-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-F) «FIA de tipo fechado», um FIA 
cujas participações ou unidades não 
podem ser readquiridas ou reembolsadas, 
directa ou indirectamente, por conta dos 
activos do FIA;

Or. en

Justificação

Os fundos de tipo fechado não permitem o reembolso mediante pedido. A estrutura de tipo 
fechado deveria ser consagrada na directiva.  
Importa desde logo definir um FIA de tipo fechado.

Alteração 499
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea o-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-G) «Depósito», a detenção de 
instrumentos financeiros em depósito ou 
no quadro da gestão de posições por conta 
do FIA;

Or. en
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Alteração 500
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea o-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-G)«Depósito», a detenção de 
instrumentos financeiros em depósito ou 
no quadro da gestão de posições por conta 
do FIA;

Or. en

Justificação

It is of paramount importance that the regulatory framework reflects the market reality in 
order for depositaries to be able to fulfil their obligations under the directive. Due to 
differences of holding different asset classes there has to be a distinction between the over-all 
"safe-keeping" duties which could be either through custody (assets held directly or in-
directly by the depositary e.g. book-entry financial instruments in CSD or cash central banks) 
or position-keeping (assets not under the direct control of depositary e.g. OTC-derivatives, 
third party banks, clearing brokers, transfer agents, real estate).

Alteração 501
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea o-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-G) «Depósito», a detenção de 
instrumentos financeiros em depósito ou 
no quadro da gestão de posições por conta 
do FIA.

Or. en

Justificação

As modalidades de depósito divergem segundo as categorias de activos, devendo ser operada 
uma distinção entre os activos detidos directa ou indirectamente pelos depositários e os 
activos que não colocados sob o controlo directo do depositário, ou seja a guarda e a gestão 
das posições. Esta distinção deve transparecer na directiva, a fim de ter em melhor conta as 
práticas do mercado.
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Alteração 502
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea o-H) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-H) «Sociedades gestoras de 
participações industriais», uma empresa 
cujo objectivo comercial consista em 
realizar uma estratégia de empresa 
industrial através das suas filiais ou 
empresas associadas  e que não se 
encontrem estabelecidas tendo como 
objectivo principal gerar rendimentos 
para os seus investidores por meio de 
alienação das suas filiais ou empresas 
associadas num prazo previsto.

Or. en

Justificação

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Alteração 503
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea o-H) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-H) «Sociedades gestoras de 
participações industriais», uma empresa 
que detenha participações de controlo 
numa ou diversas outras empresas cujo 
objectivo comercial consista em realizar 
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uma estratégia de empresa industrial 
através das suas filiais ou empresas 
associadas e que não se encontrem 
estabelecidas tendo como objectivo 
principal gerar rendimentos para os seus 
investidores por meio de alienação das 
suas filiais ou empresas associadas num 
prazo previsto.

Or. en

Justificação

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

Alteração 504
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea o-I) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-I) «Empresa associada», uma empresa 
na qual uma sociedade gestora de 
participações industriais detém, indirecta 
ou indirectamente, pelo menos 20% dos 
direitos de voto.

Or. en

Justificação

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.
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Alteração 505
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea o-J) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-J) «Controlo», uma participação directa 
ou indirecta que represente pelo menos 
20% dos votos de uma sociedade.

Or. en

Justificação

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

Alteração 506
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea o-K) (nova)

Texto da Comissão Alteração

o-K) «FIA secundário», um FIA que 
invista pelo menos 85% dos seus activos 
em participações ou unidades de um FIA 
(o FIA principal) e as referências a 
"investimento a título de FIA de 
alimentação" reportam-se a um 
investimento de, pelo menos, 85% dos 
activos do FIA nas partes ou unidades do 
FIA;

Or. en
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Justificação

A nova definição é utilizada nas subsequentes propostas de alteração. Assenta na definição 
de fundo de fundos utilizada na Directiva OICVM IV (isto é critério dos 85%) e é igualmente 
proposta pela presidência sueca no seu texto de compromisso.

Alteração 507
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A

Determinação do FIA

Sem prejuízo do direito de delegar 
funções conferido pelo artigo 18.°, os 
Estados-Membros asseguram que cada 
FIA gerido segundo as disposições da 
presente directiva tem um único GFIA, 
que é responsável pelo cumprimento dos 
requisitos da presente directiva.  
O GFIA é um gestor externo, que é a 
pessoa colectiva nomeada pelo FIA ou em 
nome do FIA (o GFIA nomeado) e que, 
através desta nomeação, é responsável por 
gerir toda a carteira do FIA. 

Or. en

Justificação

To avoid multiple levels of regulation it is important that there is only one AIFM per AIF and, 
therefore, we suggest changing the definition to the party that is primarily liable to manage 
the AIF.  We also welcome the revisions to Recital 5 in the Swedish Presidency Compromise 
Proposal and other new provisions in the Gauzès Report which specify that each AIF can only 
have one AIFM. It follows from the above that we broadly agree with the approach suggested 
at the proposed new Article 3A 1(a) of the Swedish Presidency Compromise Proposal. As per 
previous comments, however, we do not agree with Article 3A (1)(b) as we take the view that 
where an AIF is internally managed it should not be subject to the Directive.


