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Alteração 1184
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Capítulo V – Título

Texto da Comissão Alteração

Obrigações relativas aos GFIA que gerem
determinados tipos de FIA

Obrigações relativas a determinados tipos 
de FIA

Or. en

Justificação

As obrigações aplicam-se aos fundos de investimento alternativos.

Alteração 1185
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Capítulo V – secção 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigações aplicáveis aos GFIA que 
gerem FIA com efeito de alavanca

Obrigações aplicáveis a FIA com efeito de 
alavanca

Or. en

Justificação

As obrigações aplicam-se aos fundos de investimento alternativos.
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Alteração 1186
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º Suprimido

Âmbito de aplicação

A presente secção é aplicável apenas aos 
GFIA que gerem um ou mais FIA com 
recurso sistemático a elevados níveis do 
efeito de alavanca. 
Os GFIA verificam, numa base trimestral, 
se um FIA recorre sistematicamente a 
elevados níveis do efeito de alavanca e 
informa em conformidade as autoridades 
competentes.
Para efeitos do segundo parágrafo, 
considera-se que um FIA recorre 
sistematicamente a elevados níveis do 
efeito de alavanca quando o efeito de 
alavanca combinado de todas as fontes 
tiver ultrapassado o valor do património 
do FIA em dois dos últimos quatro 
trimestres.

Or. en

Alteração 1187
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º Suprimido

Âmbito de aplicação

A presente secção é aplicável apenas aos 
GFIA que gerem um ou mais FIA com 
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recurso sistemático a elevados níveis do 
efeito de alavanca. 
Os GFIA verificam, numa base trimestral, 
se um FIA recorre sistematicamente a 
elevados níveis do efeito de alavanca e 
informa em conformidade as autoridades 
competentes.
Para efeitos do segundo parágrafo, 
considera-se que um FIA recorre 
sistematicamente a elevados níveis do 
efeito de alavanca quando o efeito de 
alavanca combinado de todas as fontes 
tiver ultrapassado o valor do património 
do FIA em dois dos últimos quatro 
trimestres.

Or. en

Alteração 1188
Gay Mitchell

Proposta de directiva
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º Suprimido

Âmbito de aplicação

A presente secção é aplicável apenas aos 
GFIA que gerem um ou mais FIA com 
recurso sistemático a elevados níveis do 
efeito de alavanca. 
Os GFIA verificam, numa base trimestral, 
se um FIA recorre sistematicamente a 
elevados níveis do efeito de alavanca e 
informa em conformidade as autoridades 
competentes.
Para efeitos do segundo parágrafo, 
considera-se que um FIA recorre 
sistematicamente a elevados níveis do 
efeito de alavanca quando o efeito de 
alavanca combinado de todas as fontes 
tiver ultrapassado o valor do património 
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do FIA em dois dos últimos quatro 
trimestres.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflecte as alterações da proposta de compromisso da Presidência 
sueca, as quais consideramos adequadas.

Alteração 1189
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º Suprimido

Âmbito de aplicação

A presente secção é aplicável apenas aos 
GFIA que gerem um ou mais FIA com 
recurso sistemático a elevados níveis do 
efeito de alavanca. 
Os GFIA verificam, numa base trimestral, 
se um FIA recorre sistematicamente a 
elevados níveis do efeito de alavanca e 
informa em conformidade as autoridades 
competentes.
Para efeitos do segundo parágrafo, 
considera-se que um FIA recorre 
sistematicamente a elevados níveis do 
efeito de alavanca quando o efeito de 
alavanca combinado de todas as fontes 
tiver ultrapassado o valor do património 
do FIA em dois dos últimos quatro 
trimestres.

Or. en

Justificação

A importância do efeito de alavanca pode variar para os diferentes fundos e existem muitas 
formas diferentes de o calcular.  Dado que não existe uma metodologia sobre a forma de 
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calcular o efeito de alavanca, a definição de "elevados níveis do efeito de alavanca" não é 
significativa.

Alteração 1190
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A presente secção é aplicável apenas aos
GFIA que gerem um ou mais FIA com 
recurso sistemático a elevados níveis do
efeito de alavanca.

A presente secção é aplicável apenas aos 
FIA com recurso ao efeito de alavanca que 
invistam em mercados europeus e 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.

Or. en

Justificação

Os FIA de pequena dimensão não apresentam qualquer risco sistémico. Uma vez que é difícil 
definir o recurso sistemático a um nível elevado do efeito de alavanca, seria conveniente 
suprimir esta limitação.

Alteração 1191
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A presente secção é aplicável apenas aos 
GFIA que gerem um ou mais FIA com 
recurso sistemático a elevados níveis do 
efeito de alavanca. 

A presente secção é aplicável apenas aos 
FIA com recurso sistemático a elevados 
níveis do efeito de alavanca e aos GFIA 
que gerem um ou mais destes FIA. 

Or. en

Justificação

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

Alteração 1192
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 22 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente secção é aplicável apenas aos 
GFIA que gerem um ou mais FIA com 
recurso sistemático a elevados níveis do 
efeito de alavanca. 

A presente secção é aplicável apenas aos 
FIA com recurso sistemático a elevados 
níveis do efeito de alavanca e aos GFIA 
que gerem um ou mais destes FIA. 

Or. en

Justificação

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

Alteração 1193
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva
Artigo 22 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente secção é aplicável apenas aos 
GFIA que gerem um ou mais FIA com 
recurso sistemático a elevados níveis do 
efeito de alavanca. 

A presente secção é aplicável apenas aos 
GFIA que gerem um ou mais FIA expostos 
a elevados níveis de risco sistémico. 

Or. en

Justificação

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



AM\807997PT.doc 9/176 PE439.134v01-00

PT

Alteração 1194
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 22 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os GFIA verificam, numa base trimestral, 
se um FIA recorre sistematicamente a 
elevados níveis do efeito de alavanca e 
informa em conformidade as autoridades 
competentes.

Suprimido

Or. en

Alteração 1195
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 22 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os GFIA verificam, numa base trimestral, 
se um FIA recorre sistematicamente a 
elevados níveis do efeito de alavanca e 
informa em conformidade as autoridades 
competentes.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os FIA de pequena dimensão não apresentam qualquer risco sistémico. Uma vez que é difícil 
definir o recurso sistemático a um nível elevado do efeito de alavanca, seria conveniente 
suprimir esta limitação.
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Alteração 1196
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 22 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os GFIA verificam, numa base trimestral, 
se um FIA recorre sistematicamente a 
elevados níveis do efeito de alavanca e 
informa em conformidade as autoridades 
competentes.

Os FIA e os GFIA verificam, numa base 
trimestral, se um FIA recorre 
sistematicamente a elevados níveis do 
efeito de alavanca e informa em 
conformidade as autoridades competentes.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1197
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 22 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os GFIA verificam, numa base trimestral, 
se um FIA recorre sistematicamente a 
elevados níveis do efeito de alavanca e 
informa em conformidade as autoridades 
competentes.

Os FIA e os GFIA verificam, numa base 
trimestral, se um FIA recorre 
sistematicamente a elevados níveis do 
efeito de alavanca e informa em 
conformidade as autoridades competentes.

Or. en

Justificação

Ver a justificação sob "Título". Aos FIA devem ser igualmente aplicáveis os artigos 19.º e 
30.º da directiva.
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Alteração 1198
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva
Artigo 22 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os GFIA verificam, numa base trimestral, 
se um FIA recorre sistematicamente a
elevados níveis do efeito de alavanca e 
informa em conformidade as autoridades 
competentes.

Os GFIA verificam, numa base trimestral, 
se um FIA se encontra exposto a elevados 
níveis de risco sistémico e informa em 
conformidade as autoridades competentes.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1199
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 22 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do segundo parágrafo, 
considera-se que um FIA recorre 
sistematicamente a elevados níveis do 
efeito de alavanca quando o efeito de 
alavanca combinado de todas as fontes 
tiver ultrapassado o valor do património 
do FIA em dois dos últimos quatro 
trimestres.

Suprimido

Or. en



PE439.134v01-00 12/176 AM\807997PT.doc

PT

Alteração 1200
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 22 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do segundo parágrafo, 
considera-se que um FIA recorre 
sistematicamente a elevados níveis do 
efeito de alavanca quando o efeito de 
alavanca combinado de todas as fontes 
tiver ultrapassado o valor do património 
do FIA em dois dos últimos quatro 
trimestres.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os FIA de pequena dimensão não apresentam qualquer risco sistémico. Uma vez que é difícil 
definir o recurso sistemático a um nível elevado do efeito de alavanca, seria conveniente 
suprimir esta limitação.

Alteração 1201
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva
Artigo 22 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do segundo parágrafo, 
considera-se que um FIA recorre 
sistematicamente a elevados níveis do 
efeito de alavanca quando o efeito de 
alavanca combinado de todas as fontes 
tiver ultrapassado o valor do património 
do FIA em dois dos últimos quatro 
trimestres.

Para efeitos do segundo parágrafo, pode 
considerar-se que um FIA se encontra 
exposto a elevados níveis de risco 
sistémico quando recorre sistematicamente 
a elevados níveis do efeito de alavanca.
Não obstante, apenas se chegará a tal 
conclusão após ter em conta a estratégia 
de investimento subjacente aos FIA, os 
seus processos de gestão de riscos e o 
nível de cobertura eficaz contra os riscos 
assumidos pelo fundo.

Or. en
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Justificação

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

Alteração 1202
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 22 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do segundo parágrafo, 
considera-se que um FIA recorre 
sistematicamente a elevados níveis do 
efeito de alavanca quando o efeito de 
alavanca combinado de todas as fontes 
tiver ultrapassado o valor do património do 
FIA em dois dos últimos quatro trimestres.

Para efeitos do segundo parágrafo, 
considera-se que um FIA recorre 
sistematicamente a elevados níveis do 
efeito de alavanca quando o efeito de 
alavanca bruto combinado de todas as 
fontes tiver ultrapassado o valor do 
património do FIA em dois dos últimos 
quatro trimestres.

Or. en

Alteração 1203
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º Suprimido

Divulgação de informações aos 
investidores

Os GFIA que gerem um ou mais FIA 
recorrendo sistematicamente a elevados 
níveis do efeito de alavanca divulgam aos 
investidores, em relação a cada um desses 
FIA:
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a) O nível máximo do efeito de alavanca a 
que o GFIA poderá recorrer em nome do 
FIA, bem como quaisquer direitos de 
reutilização da caução ou qualquer 
garantia concedida no quadro do acordo 
que deu origem ao efeito de alavanca; 
b) Trimestralmente, o valor total do efeito 
de alavanca a que cada FIA recorreu 
durante o trimestre anterior.

Or. en

Justificação

Referido no artigo 21.º.

Alteração 1204
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º Suprimido

Divulgação de informações aos 
investidores

Os GFIA que gerem um ou mais FIA 
recorrendo sistematicamente a elevados 
níveis do efeito de alavanca divulgam aos 
investidores, em relação a cada um desses 
FIA:
a) O nível máximo do efeito de alavanca a 
que o GFIA poderá recorrer em nome do 
FIA, bem como quaisquer direitos de 
reutilização da caução ou qualquer 
garantia concedida no quadro do acordo 
que deu origem ao efeito de alavanca; 
b) Trimestralmente, o valor total do efeito 
de alavanca a que cada FIA recorreu 
durante o trimestre anterior.

Or. en
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Alteração 1205
Gay Mitchell

Proposta de directiva
Artigo 23.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º Suprimido

Divulgação de informações aos 
investidores

Os GFIA que gerem um ou mais FIA 
recorrendo sistematicamente a elevados 
níveis do efeito de alavanca divulgam aos 
investidores, em relação a cada um desses 
FIA:
a) O nível máximo do efeito de alavanca a 
que o GFIA poderá recorrer em nome do 
FIA, bem como quaisquer direitos de 
reutilização da caução ou qualquer 
garantia concedida no quadro do acordo 
que deu origem ao efeito de alavanca; 
b) Trimestralmente, o valor total do efeito 
de alavanca a que cada FIA recorreu 
durante o trimestre anterior.

Or. en

Alteração 1206
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 23 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os GFIA que gerem um ou mais FIA
recorrendo sistematicamente a elevados 
níveis do efeito de alavanca divulgam aos 
investidores, em relação a cada um desses 
FIA:

Os FIA que recorrem ao efeito de alavanca 
divulgam aos investidores, em relação a 
cada um desses FIA:
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Or. en

Justificação

Por razões de coerência com as alterações anteriores.

Alteração 1207
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 23 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os GFIA que gerem um ou mais FIA 
recorrendo sistematicamente a elevados
níveis do efeito de alavanca divulgam aos 
investidores, em relação a cada um desses 
FIA:

Os FIA que recorrem sistematicamente a 
elevados níveis do efeito de alavanca e os 
GFIA que gerem um ou mais destes FIA 
divulgam aos investidores, em relação a 
cada um desses FIA:

Or. en

Justificação

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

Alteração 1208
Bernd Lange

Proposal for a directive
Artigo 23 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os GFIA que gerem um ou mais FIA 
recorrendo sistematicamente a elevados 
níveis do efeito de alavanca divulgam aos 
investidores, em relação a cada um desses 
FIA:

Os FIA que recorrem sistematicamente a 
elevados níveis do efeito de alavanca e os 
GFIA que gerem um ou mais desses FIA 
divulgam aos investidores:

Or. en
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Justificação

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

Alteração 1209
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 23 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O nível máximo do efeito de alavanca a 
que o GFIA poderá recorrer em nome do 
FIA, bem como quaisquer direitos de 
reutilização da caução ou qualquer garantia 
concedida no quadro do acordo que deu 
origem ao efeito de alavanca; 

a) O nível máximo do efeito de alavanca a 
que o FIA poderá recorrer, bem como 
quaisquer direitos de reutilização da caução 
ou qualquer garantia concedida no quadro 
do acordo que deu origem ao efeito de 
alavanca;

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com as alterações anteriores.

Alteração 1210
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 23 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O nível máximo do efeito de alavanca a 
que o GFIA poderá recorrer em nome do 
FIA, bem como quaisquer direitos de 
reutilização da caução ou qualquer garantia 
concedida no quadro do acordo que deu 
origem ao efeito de alavanca; 

a) O nível máximo do efeito de alavanca a 
que se poderá recorrer, bem como 
quaisquer direitos de reutilização da caução 
ou qualquer garantia concedida no quadro 
do acordo que deu origem ao efeito de 
alavanca; 

Or. en
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Justificação

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

Alteração 1211
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 23 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O nível máximo do efeito de alavanca a 
que o GFIA poderá recorrer em nome do 
FIA, bem como quaisquer direitos de 
reutilização da caução ou qualquer garantia 
concedida no quadro do acordo que deu 
origem ao efeito de alavanca; 

a) O nível máximo do efeito de alavanca a 
que se poderá recorrer, bem como 
quaisquer direitos de reutilização da caução 
ou qualquer garantia concedida no quadro 
do acordo que deu origem ao efeito de 
alavanca;

Or. en

Justificação

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

Alteração 1212
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 23 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Trimestralmente, o valor total do efeito 
de alavanca a que cada FIA recorreu 
durante o trimestre anterior.

b) Trimestralmente, o valor total do efeito 
de alavanca a que cada FIA recorreu 
durante o trimestre anterior, as cinco 
maiores fontes dos empréstimos em 
numerário ou em valores mobiliários e 
uma discriminação em termos de efeitos 
de alavanca por contracção de 
empréstimos em numerário ou em valores 
mobiliários e de efeitos de alavanca 
obtidos através de posições sobre 
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derivados.

Or. en

Justificação

Os investidores devem ter uma ideia precisa dos riscos a que estão expostos, incluindo os 
riscos de contraparte (evidenciados pela fonte dos empréstimos em numerário ou em valores 
mobiliários).

Alteração 1213
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 23 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Trimestralmente, o valor total do efeito 
de alavanca a que cada FIA recorreu 
durante o trimestre anterior.

b) Trimestralmente, o valor total do efeito 
de alavanca a que recorreu durante o 
trimestre anterior.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1214
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 23 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Trimestralmente, o valor total do efeito 
de alavanca a que cada FIA recorreu 
durante o trimestre anterior.

b) Trimestralmente, o valor total do efeito 
de alavanca a que recorreu durante o 
trimestre anterior.

Or. en
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Justificação

Por razões de coerência com as alterações anteriores.

Alteração 1215
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 23 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Trimestralmente, o valor total do efeito 
de alavanca a que cada FIA recorreu 
durante o trimestre anterior.

b) Trimestralmente, o valor total do efeito 
de alavanca a que recorreu durante o 
trimestre anterior.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1216
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º Suprimido

Obrigações de apresentação de relatórios 
às autoridades competentes

1. Os GFIA que gerem um ou mais FIA 
com recurso sistemático a elevados níveis 
do efeito de alavanca fornecem 
regularmente às autoridades responsáveis 
do seu Estado-Membro de origem 
informações sobre o nível global do efeito 
de alavanca a que recorreu cada um dos 
FIA por si geridos, discriminada em 
termos de efeito de alavanca por 
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contracção de empréstimos em numerário 
ou em valores mobiliários e de efeitos de 
alavanca obtidos através de posições sobre 
derivados.
Essa informação deve incluir a identidade 
das cinco maiores fontes dos empréstimos 
em numerário ou em valores mobiliários e 
os montantes recebidos de cada uma 
dessas entidades por cada um dos FIA 
geridos pelo GFIA.
2. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os requisitos de 
divulgação de informações no que 
respeita ao efeito de alavanca e à 
frequência da apresentação de relatórios 
às autoridades competentes e da 
divulgação de informações aos 
investidores.
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

Referido no artigo 21.º.

Alteração 1217
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Obrigações de apresentação de relatórios 
às autoridades competentes

Suprimido

1. Os GFIA que gerem um ou mais FIA 
com recurso sistemático a elevados níveis 
do efeito de alavanca fornecem 
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regularmente às autoridades responsáveis 
do seu Estado-Membro de origem 
informações sobre o nível global do efeito 
de alavanca a que recorreu cada um dos 
FIA por si geridos, discriminada em 
termos de efeito de alavanca por 
contracção de empréstimos em numerário 
ou em valores mobiliários e de efeitos de 
alavanca obtidos através de posições sobre 
derivados.
Essa informação deve incluir a identidade 
das cinco maiores fontes dos empréstimos 
em numerário ou em valores mobiliários e 
os montantes recebidos de cada uma 
dessas entidades por cada um dos FIA 
geridos pelo GFIA.
2. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os requisitos de 
divulgação de informações no que 
respeita ao efeito de alavanca e à 
frequência da apresentação de relatórios 
às autoridades competentes e da 
divulgação de informações aos 
investidores.
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

Alteração 1218
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Obrigações de apresentação de relatórios 
às autoridades competentes

Suprimido

1. Os GFIA que gerem um ou mais FIA 
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com recurso sistemático a elevados níveis 
do efeito de alavanca fornecem 
regularmente às autoridades responsáveis 
do seu Estado-Membro de origem 
informações sobre o nível global do efeito 
de alavanca a que recorreu cada um dos 
FIA por si geridos, discriminada em 
termos de efeito de alavanca por 
contracção de empréstimos em numerário 
ou em valores mobiliários e de efeitos de 
alavanca obtidos através de posições sobre 
derivados.
Essa informação deve incluir a identidade 
das cinco maiores fontes dos empréstimos 
em numerário ou em valores mobiliários e 
os montantes recebidos de cada uma 
dessas entidades por cada um dos FIA 
geridos pelo GFIA.
2. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os requisitos de 
divulgação de informações no que 
respeita ao efeito de alavanca e à 
frequência da apresentação de relatórios 
às autoridades competentes e da 
divulgação de informações aos 
investidores.
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

Alteração 1219
Gay Mitchell

Proposta de directiva
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Obrigações de apresentação de relatórios Suprimido
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às autoridades competentes
1. Os GFIA que gerem um ou mais FIA 
com recurso sistemático a elevados níveis 
do efeito de alavanca fornecem 
regularmente às autoridades responsáveis 
do seu Estado-Membro de origem 
informações sobre o nível global do efeito 
de alavanca a que recorreu cada um dos 
FIA por si geridos, discriminada em 
termos de efeito de alavanca por 
contracção de empréstimos em numerário 
ou em valores mobiliários e de efeitos de 
alavanca obtidos através de posições sobre 
derivados.
Essa informação deve incluir a identidade 
das cinco maiores fontes dos empréstimos 
em numerário ou em valores mobiliários e 
os montantes recebidos de cada uma 
dessas entidades por cada um dos FIA 
geridos pelo GFIA.
2. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os requisitos de 
divulgação de informações no que 
respeita ao efeito de alavanca e à 
frequência da apresentação de relatórios 
às autoridades competentes e da 
divulgação de informações aos 
investidores.
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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Alteração 1220
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA que gerem um ou mais FIA 
com recurso sistemático a elevados níveis 
do efeito de alavanca fornecem 
regularmente às autoridades responsáveis 
do seu Estado-Membro de origem
informações sobre o nível global do efeito 
de alavanca a que recorreu cada um dos 
FIA por si geridos, discriminada em 
termos de efeito de alavanca por 
contracção de empréstimos em numerário 
ou em valores mobiliários e de efeitos de 
alavanca obtidos através de posições sobre 
derivados.

1. Os FIA com recurso ao efeito de 
alavanca, cujos activos, incluindo os 
activos adquiridos através do recurso ao 
efeito de alavanca, excedam no total o 
limiar de 100 milhões de euros, fornecem 
regularmente à AEVMM informações 
sobre o nível global do efeito de alavanca a 
que recorreu cada um dos FIA, 
discriminada em termos de efeito de 
alavanca por contracção de empréstimos 
em numerário ou em valores mobiliários e 
de efeitos de alavanca obtidos através de 
posições sobre derivados. 

Or. en

Justificação

Os FIA de maior volume devem notificar o nível do efeito de alavanca directamente à 
AEVMM. 

Alteração 1221
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA que gerem um ou mais FIA 
com recurso sistemático a elevados níveis 
do efeito de alavanca fornecem 
regularmente às autoridades responsáveis 
do seu Estado-Membro de origem 
informações sobre o nível global do efeito 
de alavanca a que recorreu cada um dos 
FIA por si geridos, discriminada em termos 
de efeito de alavanca por contracção de 
empréstimos em numerário ou em valores 

1. Os GFIA que gerem um ou mais FIA 
com recurso sistemático a elevados níveis 
do efeito de alavanca fornecem 
regularmente à AEVMM, ao CERS e às 
autoridades responsáveis do seu Estado-
Membro de origem informações sobre o 
nível global do efeito de alavanca a que 
recorreu cada um dos FIA por si geridos, 
discriminada em termos de efeito de 
alavanca por contracção de empréstimos 
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mobiliários e de efeitos de alavanca 
obtidos através de posições sobre 
derivados.

em numerário ou em valores mobiliários e 
de efeitos de alavanca obtidos através de 
posições sobre derivados.

Or. en

Justificação

A AEVMM deverá ser a entidade de supervisão final dos GFIA e, portanto, deverá ser 
destinatária de todos os relatórios e de todas as informações pertinentes. Em caso de efeito 
de alavanca, também o Conselho Europeu do Risco Sistémico deverá ser devidamente 
informado.

Alteração 1222
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA que gerem um ou mais FIA 
com recurso sistemático a elevados níveis 
do efeito de alavanca fornecem 
regularmente às autoridades responsáveis 
do seu Estado-Membro de origem 
informações sobre o nível global do efeito 
de alavanca a que recorreu cada um dos 
FIA por si geridos, discriminada em 
termos de efeito de alavanca por 
contracção de empréstimos em numerário 
ou em valores mobiliários e de efeitos de 
alavanca obtidos através de posições sobre 
derivados.

1. Os FIA com recurso sistemático a 
elevados níveis do efeito de alavanca e os 
GFIA que gerem um ou mais desses FIA 
fornecem regularmente às autoridades 
responsáveis do Estado-Membro de origem 
informações sobre o nível global do efeito 
de alavanca a que recorreram, 
discriminada em termos de efeito de 
alavanca por contracção de empréstimos 
em numerário ou em valores mobiliários e 
de efeitos de alavanca obtidos através de 
posições sobre derivados.

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer um método de cálculo transparente a nível europeu para obter uma 
avaliação coerente do efeito de alavanca aplicado. Para este efeito, é necessária a 
participação das Autoridades Europeias de Supervisão.



AM\807997PT.doc 27/176 PE439.134v01-00

PT

Alteração 1223
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA que gerem um ou mais FIA 
com recurso sistemático a elevados níveis 
do efeito de alavanca fornecem 
regularmente às autoridades responsáveis 
do seu Estado-Membro de origem 
informações sobre o nível global do efeito 
de alavanca a que recorreu cada um dos 
FIA por si geridos, discriminada em 
termos de efeito de alavanca por 
contracção de empréstimos em numerário 
ou em valores mobiliários e de efeitos de 
alavanca obtidos através de posições sobre 
derivados.

1. Os FIA com recurso sistemático a 
elevados níveis do efeito de alavanca e os 
GFIA que gerem um ou mais desses FIA 
fornecem regularmente às autoridades 
responsáveis do Estado-Membro de origem 
informações sobre o nível global do efeito 
de alavanca a que recorreram, 
discriminada em termos de efeito de 
alavanca por contracção de empréstimos 
em numerário ou em valores mobiliários e 
de efeitos de alavanca obtidos através de 
posições sobre derivados.

Or. en

Alteração 1224
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essa informação deve incluir a identidade 
das cinco maiores fontes dos empréstimos 
em numerário ou em valores mobiliários e 
os montantes recebidos de cada uma dessas 
entidades por cada um dos FIA geridos 
pelo GFIA.

Essa informação deve incluir a identidade 
das cinco maiores fontes dos empréstimos 
em numerário ou em valores mobiliários e 
os montantes recebidos de cada uma dessas 
entidades.

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer um método de cálculo transparente a nível europeu para obter uma 
avaliação coerente do efeito de alavanca aplicado. Para este efeito, é necessária a 
participação das Autoridades Europeias de Supervisão.
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Alteração 1225
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essa informação deve incluir a identidade 
das cinco maiores fontes dos empréstimos 
em numerário ou em valores mobiliários e 
os montantes recebidos de cada uma dessas 
entidades por cada um dos FIA geridos 
pelo GFIA.

Essa informação deve incluir a identidade 
das cinco maiores fontes dos empréstimos 
em numerário ou em valores mobiliários e 
os montantes recebidos de cada uma dessas 
entidades.

Or. en

Alteração 1226
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os requisitos de 
divulgação de informações no que respeita 
ao efeito de alavanca e à frequência da 
apresentação de relatórios às autoridades 
competentes e da divulgação de 
informações aos investidores.

A Comissão pode estabelecer, através de 
actos delegados, em conformidade com as 
alíneas a), b) e c) do artigo 49.º, medidas 
de execução para especificar os requisitos 
de divulgação de informações no que 
respeita ao efeito de alavanca e à 
frequência da apresentação de relatórios às 
autoridades competentes e da divulgação 
de informações aos investidores

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 1227
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os requisitos de 
divulgação de informações no que respeita 
ao efeito de alavanca e à frequência da 
apresentação de relatórios às autoridades 
competentes e da divulgação de 
informações aos investidores.

2. Após consultar o CERS e a AEVMM, a
Comissão adopta actos delegados em 
conformidade com as alíneas a), b) e c) do 
artigo 49.º para especificar os requisitos de 
divulgação de informações no que respeita 
ao efeito de alavanca e à frequência da 
apresentação de relatórios às autoridades 
competentes e da divulgação de 
informações aos investidores.

Or. en

Justificação

As novas entidades da arquitectura de supervisão europeia devem desempenhar um papel.

Alteração 1228
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os requisitos de 
divulgação de informações no que respeita 
ao efeito de alavanca e à frequência da 
apresentação de relatórios às autoridades 
competentes e da divulgação de 
informações aos investidores.

2. Após consultar o CERS e a ESMA, a
Comissão adopta actos delegados em 
conformidade com as alíneas a), b) e c) do 
artigo 49.º para especificar os requisitos de 
divulgação de informações no que respeita 
ao efeito de alavanca e à frequência da 
apresentação de relatórios às autoridades 
competentes e da divulgação de 
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informações aos investidores.

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer um método de cálculo transparente a nível europeu para obter uma 
avaliação coerente do efeito de alavanca aplicado. Para este efeito, é necessária a 
participação das Autoridades Europeias de Supervisão.

Alteração 1229
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os requisitos de 
divulgação de informações no que respeita 
ao efeito de alavanca e à frequência da 
apresentação de relatórios às autoridades 
competentes e da divulgação de 
informações aos investidores.

2. Após consultar o CERS e a AEVMM, a
Comissão adopta actos delegados em 
conformidade com as alíneas a), b) e c) do 
artigo 49.º para especificar os requisitos de 
divulgação de informações no que respeita 
ao efeito de alavanca e à frequência da 
apresentação de relatórios às autoridades 
competentes e da divulgação de 
informações aos investidores.

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer um método de cálculo transparente a nível europeu para obter uma 
avaliação coerente do efeito de alavanca aplicado. Para este efeito, é necessária a 
participação das Autoridades Europeias de Supervisão.



AM\807997PT.doc 31/176 PE439.134v01-00

PT

Alteração 1230
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta igualmente actos 
delegados, em conformidade com as 
alíneas a), b) e c) do artigo 49.º, para 
especificar o método de cálculo do efeito 
de alavanca. Este método deverá estar em 
sintonia com o artigo 22.º, o qual 
relaciona o efeito de alavanca combinado 
de todas as fontes com o valor do 
património do FIA. 

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer um método de cálculo transparente a nível europeu para obter uma 
avaliação coerente do efeito de alavanca aplicado. Para este efeito, é necessária a 
participação das Autoridades Europeias de Supervisão.

Alteração 1231
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta igualmente actos 
delegados, em conformidade com as 
alíneas a), b) e c) do artigo 49.º, para 
especificar o método de cálculo do efeito 
de alavanca. Este método deverá estar em 
sintonia com o artigo 22.º, o qual 
relaciona o efeito de alavanca combinado 
de todas as fontes com o valor do 
património do FIA. 

Or. en
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Justificação

É necessário estabelecer um método de cálculo transparente a nível europeu para obter uma 
avaliação coerente do efeito de alavanca aplicado. Para este efeito, é necessária a 
participação das Autoridades Europeias de Supervisão.

Alteração 1232
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Os Estados-Membros asseguram que 
as instituições de crédito autorizadas em 
conformidade com a Directiva 
2006/48/CE e as sociedades de 
investimento autorizadas de acordo com a 
Directiva 2004/39/CE, que têm FIA como 
contraparte, estabelecem e mantêm 
mecanismos de supervisão do efeito de 
alavanca associado a esses FIA, tanto 
caso a caso como a título global, e fixam 
contratualmente limites para os riscos de 
contraparte associados a cada FIA e aos 
FIA que utilizem a mesma estratégia de 
investimento.

Or. en

Justificação

Para a supervisão e monitorização eficientes dos riscos sistémicos é necessário um 
mecanismo em que os intercâmbios de informações entre os Estados-Membros e as 
autoridades europeias sejam clarificados e organizados de modo eficiente;  e que sejam 
concedidos à AEVMM poderes que lhe permitem receber a informação pertinente, intervir 
numa base contínua e pontual perante as autoridades nacionais e os gestores de fundos, 
adoptar normas técnicas juridicamente vinculativas para identificar e abordar os riscos em 
matéria de integridade e estabilidade dos mercados financeiros, incluindo o risco sistémico 
que decorre do efeito de alavanca excessivo.
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Alteração 1233
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que as autoridades competentes do Estado-
Membro de origem utilizam a informação a 
comunicar nos termos do artigo 24.º para 
identificar até que ponto o recurso ao 
efeito de alavanca está a contribuir para a 
acumulação de riscos sistémicos no sistema 
financeiro ou de riscos de perturbação nos 
mercados.

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do GFIA 
utilizam adequadamente a informação a 
recolher nos termos do artigo 21.º para 
identificar até que ponto as actividades do 
GFIA estão a contribuir para a acumulação 
de riscos sistémicos no sistema financeiro 
ou de riscos de perturbação nos mercados.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1234
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que as autoridades competentes do Estado-
Membro de origem utilizam a informação 
a comunicar nos termos do artigo 24.º para 
identificar até que ponto o recurso ao efeito 
de alavanca está a contribuir para a 
acumulação de riscos sistémicos no sistema 
financeiro ou de riscos de perturbação nos 

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem transmitem a 
informação agregada a comunicar nos 
termos do artigo 21.º ao CERS para 
identificar até que ponto o recurso ao efeito 
de alavanca está a contribuir para a 
acumulação de riscos sistémicos no sistema 
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mercados. financeiro ou de riscos de perturbação nos 
mercados.

Or. en

Alteração 1235
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que as autoridades competentes do Estado-
Membro de origem utilizam a informação a 
comunicar nos termos do artigo 24.º para 
identificar até que ponto o recurso ao efeito 
de alavanca está a contribuir para a
acumulação de riscos sistémicos no sistema 
financeiro ou de riscos de perturbação nos 
mercados.

1. A Comissão assegura-se de que a 
AEVMM, o CERS e as autoridades 
competentes do Estado-Membro de origem 
utilizam a informação a comunicar nos 
termos do artigo 24.º para identificar até 
que ponto o recurso ao efeito de alavanca 
está a contribuir para a acumulação de 
riscos sistémicos no sistema financeiro ou 
de riscos de perturbação nos mercados.

Or. en

Justificação

A AEVMM deverá ser a entidade de supervisão final dos GFIA e, portanto, deverá ser 
destinatária de todos os relatórios e de todas as informações pertinentes. Em caso de efeito 
de alavanca, também o Conselho Europeu do Risco Sistémico deverá ser devidamente 
informado.

Alteração 1236
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem utilizam a 
informação a comunicar nos termos do 
artigo 24.º para identificar até que ponto o 

1. A Comissão assegura-se de que a 
AEVMM utiliza a informação a comunicar 
nos termos do artigo 24.º para identificar 
até que ponto o recurso ao efeito de 
alavanca está a contribuir para a 
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recurso ao efeito de alavanca está a 
contribuir para a acumulação de riscos 
sistémicos no sistema financeiro ou de 
riscos de perturbação nos mercados.

acumulação de riscos sistémicos no sistema 
financeiro ou de riscos de perturbação nos 
mercados.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com as alterações anteriores.

Alteração 1237
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros de origem 
asseguram-se de que toda a informação 
recebida nos termos do artigo 24.º, 
agregada em relação a todos os GFIA sob 
a sua supervisão, seja disponibilizada às 
outras autoridades competentes através do 
procedimento definido no artigo 46.º, 
relativo à cooperação no domínio da 
supervisão. Fornece igualmente, sem 
demora, através deste mecanismo e 
bilateralmente aos restantes Estados-
Membros directamente interessados, 
informação sobre se um GFIA que se 
encontra sob a sua responsabilidade poderá
potencialmente constituir uma fonte 
importante de riscos de contraparte para 
uma instituição de crédito ou outra 
instituição importante do ponto de vista 
sistémico noutros Estados-Membros.

2. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do GFIA 
asseguram-se de que toda a informação 
agregada nos termos do artigo 21.º, em 
relação a todos os GFIA sob a sua 
supervisão, seja imediatamente 
comunicada à AEVMM e disponibilizada 
às autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e ao CERS através do 
procedimento definido no artigo 46.º, 
relativo à cooperação no domínio da 
supervisão. Fornecem igualmente, sem 
demora, através deste mecanismo à 
AEVMM e ao CERS e bilateralmente às 
autoridades competentes dos restantes 
Estados-Membros directamente 
interessados, informação sobre se as 
actividades de um GFIA que se encontra 
sob a sua responsabilidade poderão
potencialmente constituir uma fonte 
importante de riscos de contraparte para 
uma instituição de crédito ou outra 
instituição importante do ponto de vista 
sistémico nesses outros Estados-Membros, 
ou prejudicar o bom funcionamento dos 
mercados financeiros.
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Or. en

Justificação

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

Alteração 1238
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros de origem 
asseguram-se de que toda a informação 
recebida nos termos do artigo 24.º, 
agregada em relação a todos os GFIA sob 
a sua supervisão, seja disponibilizada às 
outras autoridades competentes através do 
procedimento definido no artigo 46.º, 
relativo à cooperação no domínio da 
supervisão. Fornece igualmente, sem 
demora, através deste mecanismo e 
bilateralmente aos restantes Estados-
Membros directamente interessados, 
informação sobre se um GFIA que se 
encontra sob a sua responsabilidade poderá 
potencialmente constituir uma fonte 
importante de riscos de contraparte para 
uma instituição de crédito ou outra 
instituição importante do ponto de vista 
sistémico noutros Estados-Membros.

2. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem asseguram-se 
de que toda a informação agregada nos 
termos do artigo 21.º, em relação a todos 
os GFIA sob a sua supervisão, seja 
disponibilizada às autoridades competentes 
dos outros Estados-Membros, à AEVMM 
e ao CERS através do procedimento 
definido no artigo 46.º, relativo à 
cooperação no domínio da supervisão.
Fornecem igualmente, sem demora, 
através deste mecanismo e bilateralmente 
às autoridades competentes dos restantes 
Estados-Membros directamente 
interessados, informação sobre se um 
GFIA que se encontra sob a sua 
responsabilidade, ou um FIA gerido por 
esse GFIA, poderá potencialmente 
constituir uma fonte importante de riscos 
de contraparte para uma instituição de 
crédito ou outra instituição importante do 
ponto de vista sistémico nesses
Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 1239
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros de origem 
asseguram-se de que toda a informação 
recebida nos termos do artigo 24.º, 
agregada em relação a todos os GFIA sob 
a sua supervisão, seja disponibilizada às 
outras autoridades competentes através do 
procedimento definido no artigo 46.º, 
relativo à cooperação no domínio da 
supervisão.  Fornece igualmente, sem 
demora, através deste mecanismo e 
bilateralmente aos restantes Estados-
Membros directamente interessados, 
informação sobre se um GFIA que se 
encontra sob a sua responsabilidade poderá 
potencialmente constituir uma fonte 
importante de riscos de contraparte para 
uma instituição de crédito ou outra 
instituição importante do ponto de vista 
sistémico noutros Estados-Membros.

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem asseguram-se 
de que toda a informação agregada nos 
termos do artigo 21.º, em relação a todos 
os GFIA sob a sua supervisão, seja 
disponibilizada às autoridades competentes 
dos outros Estados-Membros, à AEVMM 
e ao CERS através do procedimento 
definido no artigo 46.º, relativo à 
cooperação no domínio da supervisão.  
Fornecem igualmente, sem demora, 
através deste mecanismo e bilateralmente 
às autoridades competentes dos restantes 
Estados-Membros directamente 
interessados, informação sobre se um 
GFIA que se encontra sob a sua 
responsabilidade, ou um FIA gerido por 
esse GFIA, poderá potencialmente 
constituir uma fonte importante de riscos 
de contraparte para uma instituição de 
crédito ou outra instituição importante do 
ponto de vista sistémico nesses
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 1240
Gay Mitchell

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros de origem 
asseguram-se de que toda a informação 

2. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem asseguram-se 
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recebida nos termos do artigo 24.º, 
agregada em relação a todos os GFIA sob 
a sua supervisão, seja disponibilizada às
outras autoridades competentes através do 
procedimento definido no artigo 46.º, 
relativo à cooperação no domínio da 
supervisão. Fornece igualmente, sem 
demora, através deste mecanismo e 
bilateralmente aos restantes Estados-
Membros directamente interessados, 
informação sobre se um GFIA que se 
encontra sob a sua responsabilidade poderá 
potencialmente constituir uma fonte 
importante de riscos de contraparte para 
uma instituição de crédito ou outra 
instituição importante do ponto de vista 
sistémico noutros Estados-Membros.

de que toda a informação agregada nos 
termos do artigo 21.º, em relação a todos 
os GFIA sob a sua supervisão, seja 
disponibilizada às autoridades competentes 
dos outros Estados-Membros, à AEVMM 
e ao CERS através do procedimento 
definido no artigo 46.º, relativo à 
cooperação no domínio da supervisão. 
Fornecem igualmente, sem demora, 
através deste mecanismo e bilateralmente 
às autoridades competentes dos restantes 
Estados-Membros directamente 
interessados, informação sobre se um 
GFIA que se encontra sob a sua 
responsabilidade, ou um FIA gerido por 
esse GFIA, poderá potencialmente 
constituir uma fonte importante de riscos 
de contraparte para uma instituição de 
crédito ou outra instituição importante do 
ponto de vista sistémico nesses
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Alteração 1241
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros de origem 
asseguram-se de que toda a informação 
recebida nos termos do artigo 24.º, 
agregada em relação a todos os GFIA sob a 
sua supervisão, seja disponibilizada às 
outras autoridades competentes através do 
procedimento definido no artigo 46.º, 
relativo à cooperação no domínio da 
supervisão. Fornece igualmente, sem 
demora, através deste mecanismo e 
bilateralmente aos restantes Estados-
Membros directamente interessados, 

2. Os Estados-Membros de origem 
asseguram-se de que toda a informação 
recebida nos termos do artigo 21.º, 
agregada em relação a todos os GFIA sob a 
sua supervisão, seja disponibilizada às 
outras autoridades competentes no seio da 
União Europeia e da AEVMM. As 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem fornecem, 
sem demora, através do procedimento 
definido no artigo 46.º, relativo à 
cooperação no domínio da supervisão, e 
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informação sobre se um GFIA que se 
encontra sob a sua responsabilidade poderá 
potencialmente constituir uma fonte 
importante de riscos de contraparte para 
uma instituição de crédito ou outra 
instituição importante do ponto de vista 
sistémico noutros Estados-Membros.

bilateralmente aos restantes 
Estados-Membros directamente 
interessados, informação sobre se um 
GFIA que se encontra sob a sua 
responsabilidade poderá potencialmente 
constituir uma fonte importante de riscos 
de contraparte para uma instituição de 
crédito ou outra instituição importante do 
ponto de vista sistémico nesses
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 1242
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros de origem 
asseguram-se de que toda a informação 
recebida nos termos do artigo 24.º, 
agregada em relação a todos os GFIA sob a 
sua supervisão, seja disponibilizada às 
outras autoridades competentes através do 
procedimento definido no artigo 46.º, 
relativo à cooperação no domínio da 
supervisão. Fornece igualmente, sem 
demora, através deste mecanismo e 
bilateralmente aos restantes Estados-
Membros directamente interessados, 
informação sobre se um GFIA que se 
encontra sob a sua responsabilidade poderá 
potencialmente constituir uma fonte 
importante de riscos de contraparte para 
uma instituição de crédito ou outra 
instituição importante do ponto de vista 
sistémico noutros Estados-Membros.

2. A AEVMM assegura-se de que toda a 
informação recebida nos termos do 
artigo 24.º, agregada em relação a todos os 
GFIA sob a sua supervisão, seja 
disponibilizada às outras autoridades 
competentes dos Estados-Membros através 
do procedimento definido no artigo 46.º, 
relativo à cooperação no domínio da 
supervisão. Fornece igualmente, sem 
demora, através deste mecanismo e 
bilateralmente aos restantes Estados-
Membros directamente interessados, 
informação sobre se um GFIA poderá 
potencialmente constituir uma fonte 
importante de riscos de contraparte para 
uma instituição de crédito ou outra 
instituição importante do ponto de vista 
sistémico nos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com as alterações anteriores.
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Alteração 1243
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros de origem 
asseguram-se de que toda a informação 
recebida nos termos do artigo 24.º, 
agregada em relação a todos os GFIA sob 
a sua supervisão, seja disponibilizada às 
outras autoridades competentes através do 
procedimento definido no artigo 46.º, 
relativo à cooperação no domínio da 
supervisão. Fornece igualmente, sem 
demora, através deste mecanismo e 
bilateralmente aos restantes Estados-
Membros directamente interessados, 
informação sobre se um GFIA que se 
encontra sob a sua responsabilidade poderá 
potencialmente constituir uma fonte 
importante de riscos de contraparte para 
uma instituição de crédito ou outra 
instituição importante do ponto de vista 
sistémico noutros Estados-Membros.

2. Os Estados-Membros de origem 
asseguram-se de que toda a informação 
recebida nos termos do artigo 24.º seja 
disponibilizada às outras autoridades 
competentes através do procedimento 
definido no artigo 46.º, relativo à 
cooperação no domínio da supervisão. 
Fornece igualmente, sem demora, através 
deste mecanismo e bilateralmente aos 
restantes Estados-Membros directamente 
interessados, informação sobre se um 
GFIA que se encontra sob a sua 
responsabilidade poderá potencialmente 
constituir uma fonte importante de riscos 
de contraparte para uma instituição de 
crédito ou outra instituição importante do 
ponto de vista sistémico noutros Estados-
Membros. As informações fornecidas ao 
abrigo do presente número são 
comunicadas à AEVMM. A AEVMM cria 
e gere uma base de dados específica para 
registar estas informações, às quais terão 
acesso as autoridades competentes de 
todos os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Todas as informações disponíveis deveriam ser arquivadas num registo global de créditos 
criado pelo CERS. Esta medida está em consonância com a recomendação feita no 
"Relatório Larosière" no sentido de criar um directório mundial de todas as posições de 
negociação com recurso ao efeito de alavanca. O grau de agregação das informações 
arquivadas no CERS deve ser abordado em actos legislativos de nível 2.
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Alteração 1244
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros de origem 
asseguram-se de que toda a informação 
recebida nos termos do artigo 24.º, 
agregada em relação a todos os GFIA sob a 
sua supervisão, seja disponibilizada às 
outras autoridades competentes através do 
procedimento definido no artigo 46.º, 
relativo à cooperação no domínio da 
supervisão. Fornece igualmente, sem 
demora, através deste mecanismo e 
bilateralmente aos restantes Estados-
Membros directamente interessados, 
informação sobre se um GFIA que se 
encontra sob a sua responsabilidade 
poderá potencialmente constituir uma 
fonte importante de riscos de contraparte 
para uma instituição de crédito ou outra 
instituição importante do ponto de vista 
sistémico noutros Estados-Membros.

2. Os Estados-Membros de origem 
asseguram-se de que toda a informação 
recebida nos termos do artigo 24.º, 
agregada em relação a todos os FIA e 
GFIA sob a sua supervisão, seja 
disponibilizada às outras autoridades 
competentes, bem como ao CERS e à 
AEVMM, através do procedimento 
definido no artigo 46.º, relativo à 
cooperação no domínio da supervisão. 
Fornecem igualmente, sem demora, 
através deste mecanismo e bilateralmente 
aos restantes Estados-Membros 
directamente interessados, informação 
sobre se um FIA ou um GFIA que se 
encontram sob a sua responsabilidade 
poderão potencialmente constituir uma 
fonte importante de riscos de contraparte 
para uma instituição de crédito ou outra 
instituição importante do ponto de vista 
sistémico noutros Estados-Membros.

Or. en

Alteração 1245
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros de origem 
asseguram-se de que toda a informação 
recebida nos termos do artigo 24.º, 
agregada em relação a todos os GFIA sob a 
sua supervisão, seja disponibilizada às 
outras autoridades competentes através do 

2. Os Estados-Membros de origem 
asseguram-se de que toda a informação 
recebida nos termos do artigo 24.º, 
agregada em relação a todos os FIA e 
GFIA sob a sua supervisão, seja 
disponibilizada às outras autoridades 
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procedimento definido no artigo 46.º, 
relativo à cooperação no domínio da 
supervisão. Fornece igualmente, sem 
demora, através deste mecanismo e 
bilateralmente aos restantes Estados-
Membros directamente interessados, 
informação sobre se um GFIA que se 
encontra sob a sua responsabilidade 
poderá potencialmente constituir uma 
fonte importante de riscos de contraparte 
para uma instituição de crédito ou outra 
instituição importante do ponto de vista 
sistémico noutros Estados-Membros.

competentes, bem como ao Comité 
Europeu do Risco Sistémico e à 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados, através do 
procedimento definido no artigo 46.º, 
relativo à cooperação no domínio da 
supervisão. Fornecem igualmente, sem 
demora, através deste mecanismo e 
bilateralmente aos restantes Estados-
Membros directamente interessados, 
informação sobre se um FIA ou um GFIA 
que se encontram sob a sua 
responsabilidade poderão potencialmente 
constituir uma fonte importante de riscos 
de contraparte para uma instituição de 
crédito ou outra instituição importante do 
ponto de vista sistémico noutros 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A presente alteração implica que, quanto maior for o volume do FIA, mais estritos deverão 
ser os limites definidos em relação ao efeito de alavanca. A limitação do efeito de alavanca 
no caso das participações privadas é essencial para evitar riscos sistémicos.

Alteração 1246
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para além da obrigação de divulgar 
informações à AEVMM nos termos do n.º 
2, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do GFIA:
a) respondem, sem demora, a qualquer 
pedido por parte da AEVMM, quer diga 
respeito aos GFIA sob a sua supervisão, 
aos FIA geridos por esses GFIA, ou a 
uma questão de natureza geral;
b) comunicam à AEVMM as conclusões 
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da sua avaliação dos riscos que as 
actividades de um GFIA poderão 
representar tendo em conta os FIA que 
gere, incluindo as medidas que as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem do GFIA 
propõem adoptar a este respeito; e
c) transmitem à AEVMM quaisquer 
informações que produzam ou tenham na 
sua posse e que considerem úteis para a 
realização dos objectivos da AEVMM. 

Or. en

Justificação

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

Alteração 1247
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de garantir a estabilidade e 
integridade do sistema financeiro, a 
Comissão adopta medidas de execução 
limites para definir limites quanto ao 
nível do efeito de alavanca a que os GFIA 
podem recorrer. Esses limites tomam 
nomeadamente em consideração o tipo de 
FIA, a sua estratégia e as fontes desse 
efeito de alavanca.

Suprimido

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

Or. en

Alteração 1248
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de garantir a estabilidade e 
integridade do sistema financeiro, a 
Comissão adopta medidas de execução 
limites para definir limites quanto ao 
nível do efeito de alavanca a que os GFIA 
podem recorrer. Esses limites tomam 
nomeadamente em consideração o tipo de 
FIA, a sua estratégia e as fontes desse 
efeito de alavanca.

Suprimido

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

Or. en

Alteração 1249
Gay Mitchell

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de garantir a estabilidade e 
integridade do sistema financeiro, a 
Comissão adopta medidas de execução 
limites para definir limites quanto ao 

Suprimido
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nível do efeito de alavanca a que os GFIA 
podem recorrer. Esses limites tomam 
nomeadamente em consideração o tipo de 
FIA, a sua estratégia e as fontes desse 
efeito de alavanca.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, complementando-a, 
são adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Alteração 1250
Diogo Feio

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de garantir a estabilidade e 
integridade do sistema financeiro, a 
Comissão adopta medidas de execução 
limites para definir limites quanto ao 
nível do efeito de alavanca a que os GFIA 
podem recorrer. Esses limites tomam 
nomeadamente em consideração o tipo de 
FIA, a sua estratégia e as fontes desse 
efeito de alavanca.

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Considerando que não existem provas de que o efeito de alavanca nos FIA representa um 
risco sistémico e que a imposição de limites estritos ao efeito de alavanca pode ser 
prejudicial em períodos de conturbação do mercado e ter consequências pró-cíclicas, como a 
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venda por parte dos gestores das suas posições em mercados que registam já uma queda, a 
presente alteração tem como objectivo suprimir os limites ex-ante do efeito de alavanca.  É 
necessário, também, ter em conta a dificuldade em estabelecer uma definição comum do 
efeito de alavanca que englobe os elementos de risco associados aos diferentes grupos de 
activos subjacentes. 

Alteração 1251
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de garantir a estabilidade e 
integridade do sistema financeiro, a 
Comissão adopta medidas de execução 
limites para definir limites quanto ao 
nível do efeito de alavanca a que os GFIA 
podem recorrer. Esses limites tomam 
nomeadamente em consideração o tipo de 
FIA, a sua estratégia e as fontes desse 
efeito de alavanca.

Suprimido

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

Or. en

Justificação

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and AEVMM - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.
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Alteração 1252
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de garantir a estabilidade e 
integridade do sistema financeiro, a 
Comissão adopta medidas de execução 
limites para definir limites quanto ao nível 
do efeito de alavanca a que os GFIA 
podem recorrer. Esses limites tomam 
nomeadamente em consideração o tipo de 
FIA, a sua estratégia e as fontes desse 
efeito de alavanca.

3. Em nome da estabilidade e integridade 
dos mercados financeiros, a AEVMM 
pode, tendo em conta as avaliações e 
análises efectuadas no quadro da sua 
supervisão, elaborar e adoptar normas 
técnicas juridicamente vinculativas. Estas 
normas técnicas podem, em particular, 
referir-se ao nível ou à natureza do efeito 
de alavanca utilizado para uma 
determinada estratégia de investimento 
em circunstâncias específicas, ou ao peso, 
à concentração ou correlação dos 
investimentos efectuados por um FIA 
num determinado mercado.  

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

Or. en

Justificação

Para a supervisão e monitorização eficientes dos riscos sistémicos é necessário um 
mecanismo em que os intercâmbios de informações entre os Estados-Membros e as 
autoridades europeias sejam clarificados e organizados de modo eficiente; e que sejam 
concedidos à AEVMM poderes que lhe permitam receber a informação pertinente, intervir 
numa base contínua e pontual perante as autoridades nacionais e os gestores de fundos, 
adoptar normas técnicas juridicamente vinculativas para identificar e abordar os riscos em 
matéria de integridade e estabilidade dos mercados financeiros, incluindo o risco sistémico 
que decorre do efeito de alavanca excessivo.
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Alteração 1253
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de garantir a estabilidade e 
integridade do sistema financeiro, a 
Comissão adopta medidas de execução
limites para definir limites quanto ao nível 
do efeito de alavanca a que os GFIA
podem recorrer. Esses limites tomam 
nomeadamente em consideração o tipo de 
FIA, a sua estratégia e as fontes desse 
efeito de alavanca.

3. A fim de garantir a estabilidade e 
integridade do sistema financeiro, a 
AEVMM tem competência para definir 
limites quanto ao nível do efeito de 
alavanca a que os FIA podem recorrer. 
Esses limites tomam nomeadamente em 
consideração o tipo de FIA, a sua estratégia 
e as fontes desse efeito de alavanca. 

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

Or. en

Justificação

Uma das competências da AEVMM deve ser a possibilidade de limitar o nível do efeito de 
alavanca utilizado pelos FIA.

Alteração 1254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de garantir a estabilidade e 
integridade do sistema financeiro, a 
Comissão adopta medidas de execução 
limites para definir limites quanto ao nível 
do efeito de alavanca a que os GFIA 
podem recorrer. Esses limites tomam 
nomeadamente em consideração o tipo de 

3. A fim de garantir a estabilidade e 
integridade do sistema financeiro e 
promover o crescimento sustentável da 
economia a longo prazo, a Comissão 
adopta actos delegados em conformidade 
com as alíneas a), b) e c) do artigo 49.º 
para definir limites quanto ao nível do 
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FIA, a sua estratégia e as fontes desse
efeito de alavanca.

efeito de alavanca bruto a que os GFIA 
podem recorrer. Esses limites não 
excedem o quíntuplo do valor dos capitais 
próprios de cada FIA, excepto no caso de 
categorias específicas de FIA, para as 
quais é permitido um múltiplo mais 
elevado com base no seu modelo de 
negócio e contanto que esse múltiplo não 
aumente o risco sistémico, seja compatível 
com o perfil de risco desse tipo de FIA e 
não cause um impacto desproporcionado 
dos mesmos no mercado em que intervêm. 
Esses limites tomam nomeadamente em 
consideração o tipo de FIA, a sua estratégia 
e as fontes desse efeito de alavanca. A 
Comissão especifica igualmente o nível de 
agregação das informações comunicadas 
em conformidade com o n.º 2.

Or. en

Justificação

A directiva deve estipular um nível máximo absoluto para o efeito de alavanca. A 
transposição destes limites será aceitável nos casos em que tal seja necessário em função dos 
modelos de negócio dos FIA e dos riscos adicionais.

Alteração 1255
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de garantir a estabilidade e 
integridade do sistema financeiro, a 
Comissão adopta medidas de execução 
limites para definir limites quanto ao nível 
do efeito de alavanca a que os GFIA 
podem recorrer. Esses limites tomam 
nomeadamente em consideração o tipo de 
FIA, a sua estratégia e as fontes desse 
efeito de alavanca.

3. A fim de garantir a estabilidade e 
integridade do sistema financeiro, a 
Comissão, tendo em conta o parecer da 
AEVMM, adopta actos delegados em 
conformidade com as alíneas a), b) e c) do 
artigo 49.º para definir limites quanto ao 
nível do efeito de alavanca a que os FIA e 
os GFIA podem recorrer. Esses limites 
tomam nomeadamente em consideração o 
tipo de FIA, a sua estratégia, o seu volume
e as fontes desse efeito de alavanca, 
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embora o nível máximo do efeito de 
alavanca não deva exceder o quíntuplo do 
valor do capital próprio líquido.

Or. en

Justificação

A presente alteração implica que, quanto maior for o volume do FIA, mais estritos deverão 
ser os limites definidos em relação ao efeito de alavanca. A limitação do efeito de alavanca 
no caso das participações privadas é essencial para evitar riscos sistémicos.

Alteração 1256
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de garantir a estabilidade e 
integridade do sistema financeiro, a 
Comissão adopta medidas de execução 
limites para definir limites quanto ao nível 
do efeito de alavanca a que os GFIA 
podem recorrer. Esses limites tomam 
nomeadamente em consideração o tipo de 
FIA, a sua estratégia e as fontes desse 
efeito de alavanca.

3. A fim de garantir a estabilidade e 
integridade do sistema financeiro, a 
Comissão, tendo em conta o parecer da 
AEVMM, adopta actos delegados em 
conformidade com as alíneas a), b) e c) do 
artigo 49.º para definir limites quanto ao 
nível do efeito de alavanca a que os FIA e 
os GFIA podem recorrer. Esses limites 
tomam nomeadamente em consideração o 
tipo de FIA, a sua estratégia, o seu volume
e as fontes desse efeito de alavanca, 
embora o nível máximo do efeito de 
alavanca não deva exceder o quíntuplo do 
valor do capital próprio líquido.

Or. en

Justificação

A presente alteração implica que, quanto maior for o volume do FIA, mais estritos deverão 
ser os limites definidos em relação ao efeito de alavanca. A limitação do efeito de alavanca 
no caso das participações privadas é essencial para evitar riscos sistémicos.
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Alteração 1257
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de garantir a estabilidade e 
integridade do sistema financeiro, a 
Comissão adopta medidas de execução 
limites para definir limites quanto ao nível 
do efeito de alavanca a que os GFIA 
podem recorrer. Esses limites tomam 
nomeadamente em consideração o tipo de 
FIA, a sua estratégia e as fontes desse 
efeito de alavanca.

3. A fim de garantir a estabilidade e 
integridade do sistema financeiro, a 
Comissão, após consultar a AEVMM, 
adopta actos delegados em conformidade 
com as alíneas a), b) e c) do artigo 49.º
para definir limites quanto ao nível do 
efeito de alavanca a que os GFIA podem 
recorrer. Esses limites tomam 
nomeadamente em consideração o tipo de 
FIA, a sua estratégia e as fontes desse 
efeito de alavanca.

Or. en

Justificação

As medidas de execução, ou as medidas que lhes sucedem ao abrigo do Tratado de Lisboa, 
devem ter em consideração o conhecimento especializado da AEVMM.

Alteração 1258
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de garantir a estabilidade e 
integridade do sistema financeiro, a 
Comissão adopta medidas de execução 
limites para definir limites quanto ao nível 
do efeito de alavanca a que os GFIA 
podem recorrer. Esses limites tomam 
nomeadamente em consideração o tipo de 
FIA, a sua estratégia e as fontes desse 
efeito de alavanca.

3. A fim de garantir a estabilidade e 
integridade do sistema financeiro, a 
Comissão pode adoptar actos delegados 
em conformidade com as alíneas a), b) e 
c) do artigo 49.º para definir limites quanto 
ao nível do efeito de alavanca a que os 
GFIA podem recorrer. Esses limites tomam 
nomeadamente em consideração o tipo de 
FIA, a sua estratégia e as fontes desse 
efeito de alavanca.

Essas medidas, que têm por objecto 
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alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, complementando-a, 
são adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no 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 1259
Enikő Győri

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão pode fixar o limite do 
risco sistémico agregado resultante da 
actividade dos FIA que recorrem a um 
elevado nível do efeito de alavanca por 
indicação do CERS.  O indicador de risco 
sistémico agregado deve ser fixado numa 
fórmula e ser objecto de uma supervisão 
permanente ao longo do tempo.

Or. en

Justificação

Se o limiar aplicado ao risco sistémico acumulado for fixado por meio de uma fórmula e não 
segundo uma decisão discricionária, será mais fácil supervisionar a evolução do risco 
sistémico agregado e reconhecer, em tempo útil, a acumulação de riscos individuais 
associados às estratégias de recurso a níveis elevados do efeito de alavanca aplicadas pelos 
GFIA.
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Alteração 1260
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As autoridades competentes avaliam 
os riscos que o recurso ao efeito de 
alavanca por um GFIA, para o FIA que 
gere, pode representar e, quando tal for 
considerado necessário para assegurar a 
estabilidade e integridade do sistema 
financeiro, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do GFIA 
impõem limites quanto ao nível do efeito 
de alavanca a que um GFIA pode 
recorrer.  As autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do GFIA
informam devidamente as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem do FIA, a AEVMM e o CERS das 
medidas adoptadas a este respeito, em 
conformidade com o artigo 46.º. 

Or. en

Justificação

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and AEVMM - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.
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Alteração 1261
Gay Mitchell

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As autoridades competentes avaliam 
os riscos sistémicos que o recurso ao 
efeito de alavanca por um GFIA, para o 
FIA que gere, pode representar e, quando 
tal for considerado necessário para 
assegurar a estabilidade e integridade do 
sistema financeiro, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem do GFIA impõem limites quanto 
ao nível do efeito de alavanca a que um 
GFIA pode recorrer para os FIA que 
gere.  As autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do GFIA 
informam devidamente o CERS e as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do FIA das 
medidas adoptadas a este respeito.

Or. en

Alteração 1262
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As autoridades competentes avaliam 
os riscos sistémicos que o recurso ao 
efeito de alavanca por um GFIA, para o 
FIA que gere, pode representar e, quando 
tal for considerado necessário para 
assegurar a estabilidade e integridade do 
sistema financeiro, as autoridades 
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competentes do Estado-Membro de 
origem do GFIA impõem limites quanto 
ao nível do efeito de alavanca a que um 
GFIA pode recorrer para os FIA que 
gere.  As autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do GFIA 
informam devidamente o CERS e as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do FIA das 
medidas adoptadas a este respeito.

Or. en

Alteração 1263
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As autoridades competentes avaliam 
os riscos sistémicos que o recurso ao 
efeito de alavanca por um GFIA, para o 
FIA que gere, pode representar e, quando 
tal for considerado necessário para 
assegurar a estabilidade e integridade do 
sistema financeiro, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem do GFIA impõem limites quanto 
ao nível do efeito de alavanca a que um 
GFIA pode recorrer para os FIA que 
gere. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do GFIA 
informam devidamente o CERS e as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do FIA das 
medidas adoptadas a este respeito.

Or. en
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Alteração 1264
Gay Mitchell

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Comissão adopta actos delegados 
em conformidade com as alíneas a), b) e 
c) do artigo 49.º enunciando os princípios 
que clarifiquem as circunstâncias em que 
as autoridades competentes aplicariam as 
disposições da alínea a) do n.º 3, tendo em 
conta as diferentes estratégias dos FIA, as 
diferentes condições prevalecentes no 
mercado em que intervêm, bem como os 
eventuais efeitos pro-cíclicos resultantes 
da aplicação das disposições.

Or. en

Alteração 1265
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Comissão adopta actos delegados 
em conformidade com as alíneas a), b) e 
c) do artigo 49.º enunciando os princípios 
que clarifiquem as circunstâncias em que 
as autoridades competentes aplicariam as 
disposições da alínea a) do n.º 3, tendo em 
conta as diferentes estratégias dos FIA, as 
diferentes condições prevalecentes no 
mercado em que intervêm, bem como os 
eventuais efeitos pro-cíclicos resultantes 
da aplicação das disposições.
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Or. en

Justificação

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and AEVMM - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Alteração 1266
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Comissão adopta actos delegados 
em conformidade com as alíneas a), b) e 
c) do artigo 49.º enunciando os princípios 
que clarifiquem as circunstâncias em que 
as autoridades competentes aplicariam as 
disposições da alínea a) do n.º 3, tendo em 
conta as diferentes estratégias dos FIA, as 
diferentes condições prevalecentes no 
mercado em que intervêm, bem como os 
eventuais efeitos pro-cíclicos resultantes 
da aplicação das disposições.

Or. en
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Alteração 1267
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Comissão adopta actos delegados 
em conformidade com as alíneas a), b) e 
c) do artigo 49.º enunciando os princípios 
que clarifiquem as circunstâncias em que 
as autoridades competentes aplicariam as 
disposições da alínea a) do n.º 3, tendo em 
conta as diferentes estratégias dos FIA, as 
diferentes condições prevalecentes no 
mercado em que intervêm, bem como os 
eventuais efeitos pro-cíclicos resultantes 
da aplicação das disposições.

Or. en

Alteração 1268
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3-C – (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. A Comissão adopta actos delegados, 
nos termos dos artigos 49.º-A, 49.º-B e 
49.º-C, para clarificar os métodos do 
efeito de alavanca, na acepção da alínea 
l) do artigo 3.º e, para efeitos do n.º 4 do 
artigo 21.º, para especificar em que casos 
se considera o recurso significativo, do 
ponto de vista sistémico, ao efeito de 
alavanca e o modo como este deve ser 
calculado.

Or. en



AM\807997PT.doc 59/176 PE439.134v01-00

PT

Alteração 1269
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3-C – (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. A fim de garantir a aplicação 
uniforme do presente artigo, a AEVMM 
pode elaborar um projecto de normas 
técnicas para determinar as condições de 
aplicação das disposições previstas no n.º 
3-A, tendo em conta os actos delegados 
adoptados pela Comissão nos termos do 
presente número.
A Comissão pode adoptar o projecto de 
normas técnicas, referido no primeiro 
parágrafo, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 7.º do 
Regulamento.../…. [AEVMM].

Or. en

Justificação

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.
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Alteração 1270
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em circunstâncias excepcionais e 
quando necessário para garantir a 
estabilidade e integridade do sistema 
financeiro, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem podem impor 
limites adicionais em relação ao nível do 
efeito de alavanca a que os GFIA podem 
recorrer. As medidas adoptadas pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem são de natureza 
temporária e devem respeitar as 
disposições adoptadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3.

Suprimido

Or. en

Alteração 1271
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em circunstâncias excepcionais e 
quando necessário para garantir a 
estabilidade e integridade do sistema 
financeiro, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem podem impor 
limites adicionais em relação ao nível do 
efeito de alavanca a que os GFIA podem 
recorrer. As medidas adoptadas pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem são de natureza 
temporária e devem respeitar as 
disposições adoptadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3.

Suprimido
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Or. en

Justificação

Os limites ou tectos definidos para o nível do efeito de alavanca são desadequados e nada 
práticos. É extremamente difícil definir o efeito de alavanca. Para mais, o recurso ao efeito 
de alavanca depende frequentemente do tipo de classe de activos que é objecto de 
investimento e/ou da estratégia que está a ser adoptada por um FIA em particular. 

Alteração 1272
Gay Mitchell

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em circunstâncias excepcionais e 
quando necessário para garantir a 
estabilidade e integridade do sistema 
financeiro, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem podem impor 
limites adicionais em relação ao nível do 
efeito de alavanca a que os GFIA podem 
recorrer. As medidas adoptadas pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem são de natureza 
temporária e devem respeitar as 
disposições adoptadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3.

Suprimido

Or. en

Alteração 1273
Markus Ferber

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em circunstâncias excepcionais e 
quando necessário para garantir a 
estabilidade e integridade do sistema 
financeiro, as autoridades competentes do 

Suprimido
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Estado-Membro de origem podem impor 
limites adicionais em relação ao nível do 
efeito de alavanca a que os GFIA podem 
recorrer. As medidas adoptadas pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem são de natureza 
temporária e devem respeitar as 
disposições adoptadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3.

Or. en

Justificação

Os limites ou tectos definidos para o nível do efeito de alavanca são desadequados e nada 
práticos. É extremamente difícil definir o efeito de alavanca. Para mais, o recurso ao efeito 
de alavanca depende frequentemente do tipo de classe de activos que é objecto de 
investimento e/ou da estratégia que está a ser adoptada por um FIA em particular. 

Alteração 1274
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em circunstâncias excepcionais e 
quando necessário para garantir a 
estabilidade e integridade do sistema 
financeiro, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem podem impor 
limites adicionais em relação ao nível do 
efeito de alavanca a que os GFIA podem 
recorrer. As medidas adoptadas pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem são de natureza 
temporária e devem respeitar as 
disposições adoptadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3.

Suprimido

Or. en

Justificação

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
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leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Alteração 1275
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em circunstâncias excepcionais e 
quando necessário para garantir a 
estabilidade e integridade do sistema 
financeiro, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem podem impor 
limites adicionais em relação ao nível do 
efeito de alavanca a que os GFIA podem 
recorrer. As medidas adoptadas pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem são de natureza 
temporária e devem respeitar as 
disposições adoptadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3.

4. Com base nas informações que lhe são 
disponibilizadas nos termos da presente 
Directiva, seja numa base regular ou 
pontual, seja mediante pedido ou por 
quaisquer outros meios, e para efeito da 
estabilidade e da integridade dos 
mercados financeiros, a AEVMM:

a) Supervisiona e avalia os riscos 
associados à actividade de qualquer GFIA 
em relação ao FIA por si gerido.  Para 
efeito desta avaliação, a AEVMM 
contacta o CERS e as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem do GFIA;
b) Pode, se entender necessário, solicitar 
ao GFIA em causa, directamente ou 
através das autoridades competentes do 
respectivo Estado-Membro de origem, 
informações complementares que 
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considere relevantes; 
c) Pode, por iniciativa própria e/ou na 
ausência de medidas adequadas por parte 
das autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do GFIA, 
adoptar decisões individuais solicitando 
às autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do GFIA que 
tomem as medidas necessárias para fazer 
face a quaisquer riscos passíveis de 
comprometer a integridade dos mercados 
financeiros e a estabilidade de toda ou 
parte do sistema financeiro, na medida em 
que assegura a formulação de pedidos 
adequados ou a imposição de restrições à 
actividade de um ou mais GFIA, no que 
diz respeito ao FIA por ele(s) gerido; tais 
pedidos ou restrições incluem limitações 
ao efeito de alavanca, nomeadamente ao 
seu nível ou natureza, a que um GFIA 
pode eventualmente recorrer, tendo em 
conta, inter alia, o tipo de FIA, a sua 
estratégia, as fontes desse efeito de 
alavanca e a concentração dos seus 
investimentos, as condições do mercado 
em que o FIA funciona e os eventuais 
efeitos pro-cíclicos resultantes da 
aplicação desses limites; tais pedidos ou 
restrições incluem igualmente alterações 
à política de investimento do FIA, 
relativamente às quais a AEVMM 
informa o CERS das decisões individuais 
que tomou; se as autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem do GFIA 
não respeitarem a referida decisão 
individual da AEVMM dentro do prazo 
estabelecido na mesma, a AEVMM pode 
adoptar uma decisão individual dirigida a 
um ou mais dos GFIA em causa, 
exigindo-lhe(s) que tome(m) as medidas 
necessárias (nomeadamente a cessação de 
toda e qualquer prática) para dar 
cumprimento à decisão individual da 
AEVMM; as decisões individuais da 
AEVMM directamente endereçadas aos 
GFIA prevalecem sobre toda e qualquer 
anterior decisão das autoridades 
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competentes do Estado-Membro de 
origem do GFIA sobre a mesma matéria; 
em todo o caso, quaisquer medidas 
tomadas pelas autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do GFIA 
relativamente a questões subordinadas a 
uma decisão individual da AEVMM 
endereçada às autoridades competentes
do Estado-Membro de origem do GFIA 
ou ao GFIA, são compatíveis com a 
referida decisão individual. 

Or. en

Justificação

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

Alteração 1276
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em circunstâncias excepcionais e 
quando necessário para garantir a 
estabilidade e integridade do sistema 
financeiro, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem podem impor 
limites adicionais em relação ao nível do 
efeito de alavanca a que os GFIA podem 
recorrer. As medidas adoptadas pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem são de natureza 
temporária e devem respeitar as 
disposições adoptadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3.

4. Em circunstâncias excepcionais e 
quando o CERS considerar necessário 
para a estabilidade e integridade do sistema 
financeiro, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem podem impor 
limites adicionais em relação ao nível do 
efeito de alavanca a que os GFIA podem 
recorrer. As medidas adoptadas pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem em consonância com 
as orientações da AEVMM e as 
recomendações do CERS são de natureza 
temporária e devem respeitar as 
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disposições adoptadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3.

Or. en

Justificação

O CERS deve ser responsável por detectar circunstâncias excepcionais que representem uma 
ameaça à estabilidade e integridade do sistema financeiro. As medidas tomadas pelas 
autoridades competentes do Estado-Membro de origem para reduzir este risco devem ser 
conformes às orientações da AEVMM e às recomendações do CERS, no intuito de garantir a 
igualdade das condições de concorrência e a aplicação consistente da presente directiva.

Alteração 1277
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em circunstâncias excepcionais e 
quando necessário para garantir a 
estabilidade e integridade do sistema 
financeiro, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem podem impor 
limites adicionais em relação ao nível do 
efeito de alavanca a que os GFIA podem 
recorrer. As medidas adoptadas pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem são de natureza 
temporária e devem respeitar as 
disposições adoptadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3.

4. Em circunstâncias excepcionais e 
quando necessário para garantir a 
estabilidade e integridade do sistema 
financeiro ou para proteger o crescimento 
sustentável da economia a longo prazo, as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem e da Comissão podem 
impor limites adicionais em relação ao 
nível do efeito de alavanca a que os GFIA 
podem recorrer. As medidas adoptadas 
pelas autoridades competentes do Estado-
Membro de origem são de natureza 
temporária e devem respeitar as 
disposições adoptadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3.

Or. en

Justificação

A imposição de limites temporários ao efeito de alavanca deve ser decidida pela autoridade 
competente do Estado-Membro de origem ou pela Comissão.
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Alteração 1278
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em circunstâncias excepcionais e 
quando necessário para garantir a 
estabilidade e integridade do sistema 
financeiro, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem podem impor 
limites adicionais em relação ao nível do 
efeito de alavanca a que os GFIA podem 
recorrer. As medidas adoptadas pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem são de natureza 
temporária e devem respeitar as 
disposições adoptadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3.

4. Em circunstâncias excepcionais e 
quando necessário para garantir a 
estabilidade e integridade do sistema 
financeiro, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do GFIA 
podem impor limites em relação ao nível 
do efeito de alavanca a que os GFIA 
podem recorrer. Toda e qualquer medida 
nesse sentido é comunicada ao Estado-
Membro de origem do FIA, à AEVMM, 
ao CERS e à Comissão.

Or. en

Alteração 1279
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em circunstâncias excepcionais e 
quando necessário para garantir a 
estabilidade e integridade do sistema 
financeiro, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem podem impor 
limites adicionais em relação ao nível do 
efeito de alavanca a que os GFIA podem 
recorrer. As medidas adoptadas pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem são de natureza 
temporária e devem respeitar as 
disposições adoptadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3.

4. Em circunstâncias excepcionais e 
quando necessário para garantir a 
estabilidade e integridade do sistema 
financeiro, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem podem impor 
limites adicionais em relação ao nível do 
efeito de alavanca a que o FIA pode 
recorrer. As medidas adoptadas pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem são de natureza 
temporária. As autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem comunicam 
essa limitação à AEVMM.
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Or. en

Justificação

A AEVMM tem de ser informada para manter medidas coerentes a nível comunitário.

Alteração 1280
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em circunstâncias excepcionais e 
quando necessário para garantir a 
estabilidade e integridade do sistema 
financeiro, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem podem impor 
limites adicionais em relação ao nível do 
efeito de alavanca a que os GFIA podem 
recorrer. As medidas adoptadas pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem são de natureza 
temporária e devem respeitar as 
disposições adoptadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3.

4. Em circunstâncias excepcionais e 
quando necessário para garantir a 
estabilidade e integridade do sistema 
financeiro, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem podem impor 
limites adicionais em relação ao nível do 
efeito de alavanca a que os GFIA e os FIA
podem recorrer. As medidas adoptadas 
pelas autoridades competentes do Estado-
Membro de origem são de natureza 
temporária e devem respeitar as 
disposições adoptadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1281
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em circunstâncias excepcionais e 
quando necessário para garantir a 
estabilidade e integridade do sistema 

4. Em circunstâncias excepcionais e 
quando necessário para garantir a 
estabilidade e integridade do sistema 
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financeiro, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem podem impor 
limites adicionais em relação ao nível do 
efeito de alavanca a que os GFIA podem 
recorrer. As medidas adoptadas pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem são de natureza 
temporária e devem respeitar as 
disposições adoptadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3.

financeiro, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem podem impor 
limites adicionais em relação ao nível do 
efeito de alavanca a que os GFIA e os FIA
podem recorrer. As medidas adoptadas 
pelas autoridades competentes do Estado-
Membro de origem são de natureza 
temporária e devem respeitar as 
disposições adoptadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1282
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão adopta valores de 
referência para a solvabilidade financeira 
a longo prazo de empresas-alvo que sejam 
objecto de operações de aquisição 
alavancada por FIA. Os valores de 
referência contêm uma combinação dos 
quatro indicadores seguintes:
a) A cobertura do serviço da dívida (a 
razão entre os fluxos de caixa e o serviço 
total da dívida);
b) O efeito total de alavanca 
"endividamento dinâmico 1" (razão entre 
o EBITDA consolidado e os juros 
líquidos);
c) O endividamento dinâmico 2 (razão 
entre a dívida líquida e o fluxo de caixa 
livre); bem como
d) O rácio de capitais próprios (razão 
entre os capitais próprios e o capital 
total).



PE439.134v01-00 70/176 AM\807997PT.doc

PT

As empresas-alvo respeitam estes quatro 
indicadores na íntegra e efectuam 
regularmente testes de solvabilidade. A 
distribuição de dividendos é limitada a um 
pagamento por ano e não pode ser 
superior aos resultados. Em caso de 
solvabilidade negativa, não haverá lugar 
à distribuição de dividendos.

Or. en

Justificação

Esta disposição pretende abordar os casos mais graves de operações de aquisição 
alavancada de empresas cotadas e não cotadas, efectuadas por fundos de capitais de 
investimento. A combinação dos quatro indicadores visa proteger os fundos de capitais 
próprios das empresas-alvo, nomeadamente as PME, do ónus de níveis insustentáveis de 
dívida e de desmembramento dos activos ("asset-stripping"). São necessários testes de 
solvabilidade, conjugados com a limitação de distribuição de dividendos, para manter a 
solvabilidade das empresas-alvo do FIA que recorrem ao efeito de alavanca, designadamente 
no que diz respeito às normas internacionais de contabilidade.

Alteração 1283
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão adopta valores de 
referência para a solvabilidade financeira 
a longo prazo de empresas-alvo que sejam 
objecto de operações de aquisição 
alavancada por FIA. Os valores de 
referência contêm uma combinação dos 
quatro indicadores seguintes:
a) A cobertura do serviço da dívida (a 
razão entre os fluxos de caixa e o serviço 
total da dívida);
b) O efeito total de alavanca 
"endividamento dinâmico 1" (razão entre 
o EBITDA consolidado e os juros 
líquidos);
c) O endividamento dinâmico 2 (razão 
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entre a dívida líquida e o fluxo de caixa 
livre);
d) O rácio de capitais próprios (razão 
entre os capitais próprios e o capital 
total).
As empresas-alvo respeitam estes quatro 
indicadores na íntegra e efectuam 
regularmente testes de solvabilidade. A 
distribuição de dividendos é limitada a um 
pagamento por ano e não pode ser 
superior aos resultados.  Em caso de 
solvabilidade negativa, não haverá lugar 
à distribuição de dividendos.

Or. en

Justificação

Esta disposição pretende abordar os casos mais graves de operações de aquisição 
alavancada de empresas cotadas e não cotadas, efectuadas por fundos de capitais de 
investimento. A combinação dos quatro indicadores visa proteger os fundos de capitais 
próprios das empresas-alvo, nomeadamente as PME, do ónus de níveis insustentáveis de 
dívida e de desmembramento dos activos ("asset-stripping"). São necessários testes de 
solvabilidade, conjugados com a limitação de distribuição de dividendos, para manter a 
solvabilidade das empresas-alvo do FIA que recorrem ao efeito de alavanca, designadamente 
no que diz respeito às normas internacionais de contabilidade.

Alteração 1284
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Capítulo V – Secção 2 – Título

Texto da Comissão Alteração

OBRIGAÇÕES DOS GFIA QUE 
GEREM FIA QUE ADQUIRAM 
POSIÇÕES DE CONTROLO EM 
EMPRESAS

OBRIGAÇÕES DOS FIA QUE 
ADQUIRAM POSIÇÕES EM 
EMPRESAS

Or. en

Justificação

As obrigações incumbem aos FIA e não aos GFIA.
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Alteração 1285
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Capítulo V – Secção 2 – Título

Texto da Comissão Alteração

OBRIGAÇÕES DOS GFIA QUE GEREM 
FIA QUE ADQUIRAM POSIÇÕES DE 
CONTROLO EM EMPRESAS

OBRIGAÇÕES DOS GFIA QUE GEREM 
FIA QUE ADQUIRAM UMA
PARTICIPAÇÃO SIGNIFICATIVA OU 
UMA POSIÇÃO DE CONTROLO EM 
EMPRESAS

Or. en

Alteração 1286
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 26

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.° Suprimido
Campo de aplicação
1. A presente secção é aplicável:
a) Aos GFIA que gerem um ou mais FIA 
que, individualmente ou em conjunto, 
adquirem 30 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada domiciliados na Comunidade, 
conforme aplicável;
b) Aos GFIA que tenham celebrado um 
acordo com outro ou outros GFIA que 
permita que os FIA geridos por esses 
GFIA adquiram 30 % ou mais dos direitos 
de voto de um emitente ou de uma 
empresa não cotada, conforme aplicável.
2. A presente secção não é aplicável 
quando o emitente ou a empresa não 
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cotada em questão forem pequenas e 
médias empresas que empreguem menos 
de 250 trabalhadores, tenham um volume 
de negócios anual inferior a 50 milhões 
de euros e/ou apresentem um total do 
balanço anual não superior a 43 milhões 
de euros.

Or. en

Justificação

As disposições dos artigos 26.º a 30.º devem ser aplicáveis numa base coerente a todos os que 
adquiram o montante de participação relevante e não apenas aos GFIA e às empresas em que 
investem. Eventuais preocupações em matéria de transparência ou de interesses dos 
trabalhadores e das partes interessadas na empresa também se aplicam à actividade de todos 
os tipos de entidade de controlo de uma empresa da UE e não apenas a situações que 
envolvam GFIA. Qualquer obrigação de divulgação de informações deve ser aplicada no 
âmbito de uma directiva relativa ao direito das sociedades, numa base consistente, e não 
deve prejudicar os GFIA e as empresas em que investem.

Alteração 1287
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta de directiva
Artigo 26

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.° Suprimido
Campo de aplicação
1. A presente secção é aplicável:
a) Aos GFIA que gerem um ou mais FIA 
que, individualmente ou em conjunto, 
adquirem 30 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada domiciliados na Comunidade, 
conforme aplicável;
b) Aos GFIA que tenham celebrado um 
acordo com outro ou outros GFIA que 
permita que os FIA geridos por esses 
GFIA adquiram 30 % ou mais dos direitos 
de voto de um emitente ou de uma 
empresa não cotada, conforme aplicável.
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2. A presente secção não é aplicável 
quando o emitente ou a empresa não 
cotada em questão forem pequenas e 
médias empresas que empreguem menos 
de 250 trabalhadores, tenham um volume 
de negócios anual inferior a 50 milhões 
de euros e/ou apresentem um total do 
balanço anual não superior a 43 milhões 
de euros.

Or. en

Justificação

As disposições dos artigos 26.º a 30.º devem ser aplicáveis numa base coerente a todos os que 
adquiram o montante de participação relevante e não apenas aos GFIA e às empresas em que 
investem. Eventuais preocupações em matéria de transparência ou de interesses dos 
trabalhadores e das partes interessadas na empresa também se aplicam à actividade de todos 
os tipos de entidade de controlo de uma empresa da UE e não apenas a situações que 
envolvam GFIA. Assim, qualquer obrigação de divulgação de informações deve ser aplicada 
no âmbito de uma directiva em matéria de direito das sociedades, numa base consistente, e 
não deve prejudicar os GFIA e as empresas em que investem.

Alteração 1288
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 26 – título e n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Campo de aplicação Supervisão prudencial de operações de 
aquisição alavancada relativamente a 
empresas não cotadas

1. A presente secção é aplicável: 1. Os Estados-Membros asseguram que os 
GFIA que gerem um ou mais FIA que, 
individualmente ou em conjunto, 
adquiram uma posição de controlo numa 
empresa não cotada, divulguem 
informações sobre o nível de dívida 
suportado, directa ou indirectamente, pela 
empresa-alvo, antes e após a sua 
aquisição.

a) Aos GFIA que gerem um ou mais FIA 
que, individualmente ou em conjunto, 
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adquirem 30 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada domiciliados na Comunidade, 
conforme aplicável;
b) Aos GFIA que tenham celebrado um 
acordo com outro ou outros GFIA que 
permita que os FIA geridos por esses 
GFIA adquiram 30 % ou mais dos direitos 
de voto de um emitente ou de uma 
empresa não cotada, conforme aplicável.

Or. en

Justificação

As obrigações de divulgação de informações impostas aos gestores de fundos de capitais de 
investimento pelos artigos 26.º a 30.º da proposta não são pertinentes, nem se adequam à 
finalidade de supervisão do risco sistémico. Dizem antes respeito a obrigações de divulgação 
de informações anteriormente visadas por outras directivas comunitárias ou de aplicação 
rara (por exemplo, a obrigação de divulgar o plano de desenvolvimento imposta a uma 
empresa não cotada que suscite sérias preocupações em matéria de confidencialidade e/ou 
informações económicas). Além disso, não se aplicam a todas as entidades envolvidas nos 
mercados cuja actividade seja passível de implicar um risco sistémico.

Alteração 1289
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente secção é aplicável: 1. A presente secção é aplicável aos FIA 
que, individualmente ou de acordo com
um ou mais FIA, adquiram uma 
participação significativa ou uma posição 
de controlo, em conformidade com a 
definição prevista nas normas NIIF, de 
um emitente ou de uma empresa não 
cotada domiciliados na União.

a) Aos GFIA que gerem um ou mais FIA 
que, individualmente ou em conjunto, 
adquirem 30 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada domiciliados na Comunidade, 
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conforme aplicável;
b) Aos GFIA que tenham celebrado um 
acordo com outro ou outros GFIA que 
permita que os FIA geridos por esses 
GFIA adquiram 30 % ou mais dos direitos 
de voto de um emitente ou de uma 
empresa não cotada, conforme aplicável.

Or. en

Justificação

Os requisitos devem ser proporcionais à posição que o FIA detém na empresa.

Alteração 1290
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aos GFIA que gerem um ou mais FIA 
que, individualmente ou em conjunto, 
adquirem 30 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada domiciliados na Comunidade,
conforme aplicável;

a) Aos GFIA que gerem um ou mais FIA 
que, individualmente ou em conjunto, 
adquirem 10 %, 20 %, 30 % e 50 % ou 
mais dos direitos de voto de um emitente 
ou de uma empresa não cotada 
domiciliados na União, conforme 
aplicável;

Or. en

Justificação

Private equity has so far disclosed very little information, mostly unverifiable and not 
provided on a consistent basis. As this type of ownership leads to significant changes in the 
management style of companies, it is of the utmost importance to have a complete and 
consistent picture of companies under leverage buy-outs. This information is important for 
investors, supervisors, employees and the public. There should be no exemption from 
information requirements, be it on the basis of the fund size or the managed company size. 
The impact of private equity investment may be felt even when a small interest is purchased, 
such as 10%. The impact then increases with the significance of the stake.



AM\807997PT.doc 77/176 PE439.134v01-00

PT

Alteração 1291
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aos GFIA que gerem um ou mais FIA 
que, individualmente ou em conjunto, 
adquirem 30 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada domiciliados na Comunidade, 
conforme aplicável;

a) Aos FIA que, individualmente ou em 
conjunto, adquirem 25 % ou mais dos 
direitos de voto de um emitente ou de uma 
empresa não cotada domiciliados na
União, conforme aplicável e aos GFIA que 
gerem um ou mais dos referidos FIA;

Or. en

Justificação

As aquisições alavancadas de empresas (LBO) acarretam frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. O limiar a partir do qual é necessário 
regulamentar os fundos de capitais de investimento deve, por conseguinte, ser baixado para o 
nível de controlo colateral; 25% dos direitos de voto pode ser considerado o limiar de 
influência dominante. Em muitos Estados-Membros, os fundos de capitais de investimento 
têm como alvo privilegiado as PME que empregam um grande número de trabalhadores e 
que não seriam abrangidas pelos limiares previstos no n.º 2.

Alteração 1292
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aos GFIA que gerem um ou mais FIA 
que, individualmente ou em conjunto, 
adquirem 30 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada domiciliados na Comunidade, 
conforme aplicável;

a) FIA que, individualmente ou em 
conjunto, adquirem 25 % ou mais dos 
direitos de voto de um emitente ou de uma 
empresa não cotada domiciliados na 
União, conforme aplicável, e GFIA que 
gerem um ou mais dos referidos FIA;

Or. en

Justificação

As aquisições alavancadas de empresas (LBO) acarretam frequentemente consequências 
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graves para as empresas e os trabalhadores. O limiar a partir do qual é necessário 
regulamentar os fundos de capitais de investimento deve, por conseguinte, ser baixado para o 
nível de controlo colateral; 25% dos direitos de voto pode ser considerado o limiar de
influência dominante. Em muitos Estados-Membros, os fundos de capitais de investimento 
têm como alvo privilegiado as PME que empregam um grande número de trabalhadores e 
que não seriam abrangidas pelos limiares previstos no n.º 2.

Alteração 1293
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente secção é aplicável: 1. A presente secção é aplicável:

a) Aos GFIA que gerem um ou mais FIA 
que, individualmente ou em conjunto, 
adquirem 30 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada domiciliados na Comunidade, 
conforme aplicável;

a) Aos GFIA que gerem um ou mais FIA 
que, individualmente ou em conjunto, 
adquirem uma posição de controlo numa
empresa não cotada;

b) Aos GFIA que tenham celebrado um 
acordo com outro ou outros GFIA que 
permita que os FIA geridos por esses GFIA 
adquiram 30 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada, conforme aplicável.

b) Aos GFIA que tenham celebrado um 
acordo com outro ou outros GFIA que 
permita que os FIA geridos por esses GFIA 
adquiram uma posição de controlo numa 
empresa não cotada.

Para efeitos da presente secção, uma 
posição de controlo corresponde a mais de 
50% dos direitos de voto de uma empresa 
não cotada.

Or. en
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Alteração 1294
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente secção é aplicável: 1. A presente secção é aplicável:
a) Aos GFIA que gerem um ou mais FIA 
que, individualmente ou em conjunto, 
adquirem 30 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada domiciliados na Comunidade, 
conforme aplicável;

a) Aos GFIA que gerem um ou mais FIA 
que, individualmente ou em conjunto, 
adquirem uma posição de controlo de uma 
empresa não cotada domiciliados na 
União, conforme aplicável;

b) Aos GFIA que tenham celebrado um 
acordo com outro ou outros GFIA que 
permita que os FIA geridos por esses GFIA 
adquiram 30 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada, conforme aplicável.

b) Aos GFIA que tenham celebrado um 
acordo com outro ou outros GFIA que 
permita que os FIA geridos por esses GFIA 
adquiram uma posição de controlo de uma 
empresa não cotada, conforme aplicável.

Or. en

Justificação

A presente directiva não deve abordar os emitentes, já que esta matéria está devidamente 
regulada pelo direito das sociedades. A “posição de controlo” deve ser consentânea com o 
direito das sociedades. 

Alteração 1295
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Aos GFIA que tenham celebrado um 
acordo com outro ou outros GFIA que 
permita que os FIA geridos por esses 
GFIA adquiram 30 % ou mais dos direitos 
de voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada, conforme aplicável.

b) Aos GFIA que agem em articulação
com outro ou outros GFIA no que diz 
respeito à aquisição ou ao exercício de 
direitos de voto pelos FIA geridos por 
esses GFIA, se o referido GFIA gerir um 
ou mais FIA que, individualmente ou em 
conjunto, adquira 10 %, 20 %, 30 % e 
50 % ou mais dos direitos de voto de um 
emitente ou de uma empresa não cotada, 
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conforme aplicável.

Or. en

Justificação

Até à data, os fundos de capitais de investimento divulgaram muito poucas informações que, 
na sua maioria, são impossíveis de verificar e que não são facultadas numa base consistente.  
Uma vez que este tipo de propriedade provoca alterações substanciais no estilo de gestão das 
empresas, é essencial obter uma panorâmica completa e consistente das empresas que são 
objecto de operações de aquisição alavancada. Estes dados são importantes para os 
investidores, os supervisores, os trabalhadores e o público. Não deveria haver isenção dos 
requisitos de informação seja em função da dimensão dos fundos, seja em função da 
dimensão da empresa gerida.

Alteração 1296
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Aos GFIA que tenham celebrado um 
acordo com outro ou outros GFIA que 
permita que os FIA geridos por esses GFIA 
adquiram 30 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada, conforme aplicável.

b) Aos GFIA que tenham celebrado um 
acordo com outro ou outros GFIA que 
permita que os FIA geridos por esses GFIA 
adquiram 25 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada, conforme aplicável.

Or. en

Justificação

As aquisições alavancadas de empresas (LBO) acarretam frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. O limiar a partir do qual é necessário 
regulamentar os fundos de capitais de investimento deve, por conseguinte, ser baixado para o 
nível de controlo colateral; 25% dos direitos de voto pode ser considerado o limiar de 
influência dominante. Em muitos Estados-Membros, os fundos de capitais de investimento 
têm como alvo privilegiado as PME que empregam um grande número de trabalhadores e 
que não seriam abrangidas pelos limiares previstos no n.º 2.
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Alteração 1297
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Aos GFIA que tenham celebrado um 
acordo com outro ou outros GFIA que 
permita que os FIA geridos por esses GFIA 
adquiram 30 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada, conforme aplicável.

b) Aos GFIA que tenham celebrado um 
acordo com outro ou outros GFIA que 
permita que os FIA geridos por esses GFIA 
adquiram 25 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada, conforme aplicável.

Or. en

Justificação

As aquisições alavancadas de empresas (LBO) acarretam frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. O limiar a partir do qual é necessário 
regulamentar os fundos de capitais de investimento deve, por conseguinte, ser baixado para o 
nível de controlo colateral; 25% dos direitos de voto pode ser considerado o limiar de 
influência dominante. Em muitos Estados-Membros, os fundos de capitais de investimento 
têm como alvo privilegiado as PME que empregam um grande número de trabalhadores e 
que não seriam abrangidas pelos limiares previstos no n.º 2.

Alteração 1298
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As empresas não cotadas controladas 
pelos GFIA cumprem a legislação 
aplicável da União Europeia e o direito 
nacional das sociedades em matéria de 
divulgação de informações. 

Or. en

Justificação

Só um sistema global impedirá a distorção da concorrência no mercado entre os agentes 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da presente directiva e os que não o são. Por isso, 
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qualquer obrigação de divulgação de informações deve ser abordada - do mesmo modo que 
todas as formas de propriedade privada - através de modificações das directivas relativas ao 
direito das sociedades da UE.

Alteração 1299
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O mais tardar em ....*, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório com base numa 
revisão da legislação pertinente em 
matéria de direito das sociedades, bem 
como das directivas pertinentes relativas 
ao sector financeiro, acompanhada, se for 
caso disso, de uma proposta legislativa
contendo, se necessário, alterações à 
presente directiva. Na sua análise, a 
Comissão tem em conta os objectivos de 
reforço da transparência, de concorrência 
leal e de manutenção de condições de 
concorrência equitativas entre todas as 
empresas sem qualquer discriminação em 
função da propriedade.  Tem igualmente 
em conta a competitividade da UE em 
matéria de financiamento da inovação. 
* Data a inserir pelo JO: data de entrada 
em vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

Só um sistema global impedirá a distorção da concorrência no mercado entre os agentes 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da presente directiva e os que não o são. Por isso, 
qualquer obrigação de divulgação de informações deve ser abordada - do mesmo modo que 
todas as formas de propriedade privada - através de modificações das directivas relativas ao 
direito das sociedades da UE.
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Alteração 1300
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente secção não é aplicável 
quando o emitente ou a empresa não 
cotada em questão forem pequenas e 
médias empresas que empreguem menos 
de 250 trabalhadores, tenham um volume 
de negócios anual inferior a 50 milhões 
de euros e/ou apresentem um total do 
balanço anual não superior a 43 milhões 
de euros.

Suprimido

Or. en

Justificação

As aquisições alavancadas de empresas (LBO) acarretam frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. O limiar a partir do qual é necessário 
regulamentar os fundos de capitais de investimento deve, por conseguinte, ser baixado para o 
nível de controlo colateral; 25% dos direitos de voto pode ser considerado o limiar de 
influência dominante. Em muitos Estados-Membros, os fundos de capitais de investimento 
têm como alvo privilegiado as PME que empregam um grande número de trabalhadores e 
que não seriam abrangidas pelos limiares previstos no n.º 2.

Alteração 1301
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente secção não é aplicável 
quando o emitente ou a empresa não 
cotada em questão forem pequenas e 
médias empresas que empreguem menos 
de 250 trabalhadores, tenham um volume 
de negócios anual inferior a 50 milhões 
de euros e/ou apresentem um total do 
balanço anual não superior a 43 milhões 

Suprimido
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de euros.

Or. en

Alteração 1302
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente secção não é aplicável 
quando o emitente ou a empresa não 
cotada em questão forem pequenas e 
médias empresas que empreguem menos 
de 250 trabalhadores, tenham um volume 
de negócios anual inferior a 50 milhões 
de euros e/ou apresentem um total do 
balanço anual não superior a 43 milhões 
de euros.

Suprimido

Or. en

Alteração 1303
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente secção não é aplicável 
quando o emitente ou a empresa não 
cotada em questão forem pequenas e 
médias empresas que empreguem menos 
de 250 trabalhadores, tenham um volume 
de negócios anual inferior a 50 milhões 
de euros e/ou apresentem um total do 
balanço anual não superior a 43 milhões 
de euros.

Suprimido

Or. en
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Justificação

As aquisições alavancadas de empresas (LBO) acarretam frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. O limiar a partir do qual é necessário 
regulamentar os fundos de capitais de investimento deve, por conseguinte, ser baixado para o 
nível de controlo colateral; 25% dos direitos de voto pode ser considerado o limiar de 
influência dominante. Em muitos Estados-Membros, os fundos de capitais de investimento 
têm como alvo privilegiado as PME que empregam um grande número de trabalhadores e 
que não seriam abrangidas pelos limiares previstos no n.º 2.

Alteração 1304
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente secção não é aplicável 
quando o emitente ou a empresa não 
cotada em questão forem pequenas e 
médias empresas que empreguem menos 
de 250 trabalhadores, tenham um volume 
de negócios anual inferior a 50 milhões 
de euros e/ou apresentem um total do 
balanço anual não superior a 43 milhões 
de euros.

2. Para efeitos do n.º 1, antes da aquisição 
de uma empresa não cotada, os GFIA 
informam as autoridades competentes do 
seu Estado-Membro, caso a aquisição em 
questão seja passível de implicar, directa 
ou indirectamente, que as dívidas da 
empresa-alvo superam um múltiplo da 
valorização da empresa. Nesse caso, as 
autoridades prudenciais competentes 
efectuam a supervisão prudencial das 
possíveis consequências da aquisição, 
nomeadamente atendendo aos riscos 
sistémicos conexos.

Or. en

Justificação

As obrigações de divulgação de informações impostas aos gestores de fundos de capitais de 
investimento pelos artigos 26.º a 30.º da proposta não são pertinentes, nem se adequam à 
finalidade de supervisão do risco sistémico. Dizem antes respeito a obrigações de divulgação 
de informações anteriormente visadas por outras directivas comunitárias ou de aplicação 
rara (por exemplo, a obrigação de divulgar o plano de desenvolvimento imposta a uma 
empresa não cotada que suscite sérias preocupações em matéria de confidencialidade e/ou 
informações económicas). Além disso, não se aplicam a todas as entidades envolvidas nos 
mercados cuja actividade seja passível de implicar um risco sistémico.
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Alteração 1305
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente secção não é aplicável 
quando o emitente ou a empresa não 
cotada em questão forem pequenas e 
médias empresas que empreguem menos 
de 250 trabalhadores, tenham um volume 
de negócios anual inferior a 50 milhões 
de euros e/ou apresentem um total do 
balanço anual não superior a 43 milhões 
de euros.

2. A presente secção não é aplicável 
quando a empresa não cotada em questão
empregar menos de 50 trabalhadores.

Or. en

Justificação

O requisito deve ser proporcional à dimensão da empresa. No entanto, a exclusão de todas as 
PME eliminará do âmbito de aplicação da directiva a maioria de aquisições de empresas.

Alteração 1306
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente secção não é aplicável 
quando o emitente ou a empresa não 
cotada em questão forem pequenas e 
médias empresas que empreguem menos 
de 250 trabalhadores, tenham um volume 
de negócios anual inferior a 50 milhões 
de euros e/ou apresentem um total do 
balanço anual não superior a 43 milhões 
de euros.

2. A presente secção não é aplicável 
quando as empresas não cotadas em 
questão forem veículos de titularização 
(SPV) ou pequenas e médias empresas.

Para efeitos da presente secção, 
entende-se por: 
a) "Veículos de titularização" (SPV): 
empresas que, segundo os seus estatutos e 
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o direito nacional aplicável, têm direito a 
adquirir, deter ou vender apenas os 
activos ou interesses noutros SPV que, de 
acordo com a regulamentação dos FIA ou 
com os documentos constitutivos do fundo 
e com o direito nacional, podem ser 
adquiridos, detidos ou vendidos 
directamente a título do ou pelo FIA; 
b) "Pequenas e médias empresas": 
empresas que, de acordo com as suas 
últimas contas anuais ou consolidadas, 
preencham, pelo menos, dois dos 
seguintes critérios: 
i) uma média de trabalhadores na União, 
durante o exercício, inferior a 250; 
ii) um balanço anual total não superior a 
43 milhões de euros; 
iii) um volume de negócios anual líquido 
não superior a 50 milhões de euros.

Or. en

Justificação

A inclusão indiferenciada de todos os fundos que detêm uma posição de controlo nas 
empresas significa que os fundos de investimento imobiliários de capital variável que detêm 
propriedades através dos veículos de titularização sejam classificados como FIA com posição 
de controlo. Tal constituiria um obstáculo à prática corrente no que respeita aos fundos de 
investimento imobiliários de capital variável, que é essencial para aceder a determinados 
mercados imobiliários. Por conseguinte, a inclusão dos fundos de investimento imobiliários 
de capital variável não parece ser justificada e qualquer posição de controlo exercida sobre 
um SPV não pode servir de critério para essa inclusão.

Alteração 1307
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente secção não é aplicável 
quando o emitente ou a empresa não 
cotada em questão forem pequenas e 
médias empresas que empreguem menos 

2. A presente secção não é aplicável 
quando a empresa não cotada em questão 
for uma pequena e média empresa que 
empregue menos de 250 trabalhadores ou 
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de 250 trabalhadores, tenham um volume 
de negócios anual inferior a 50 milhões de 
euros e/ou apresentem um total do balanço 
anual não superior a 43 milhões de euros.

tenha um volume de negócios anual 
inferior a 50 milhões de euros e/ou 
apresente um total do balanço anual não 
superior a 43 milhões de euros.

Or. en

Alteração 1308
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão adopta actos delegados, 
nos termos dos artigos 49.º-A, 49.º- B e 
49.º-C, para especificar a noção de 
empresas não cotadas, de aquisição de 
controlo, de múltiplo (incluindo a 
determinação da sua base) e de 
valorização, e para estabelecer as regras 
prudenciais aplicáveis a este respeito. 

Or. en

Justificação

As disposições dos artigos 26.º a 30.º devem ser aplicáveis numa base coerente a todos os que 
adquiram o montante de participação relevante e não apenas aos GFIA e às empresas em que 
investem. Eventuais preocupações em matéria de transparência ou de interesses dos 
trabalhadores e das partes interessadas na empresa também se aplicam à actividade de todos 
os tipos de entidade de controlo de uma empresa da UE e não apenas a situações que 
envolvam GFIA. Assim, qualquer obrigação de divulgação de informações deve ser aplicada 
no âmbito de uma directiva em matéria de direito das sociedades, numa base consistente, e 
não deve prejudicar os GFIA e as empresas em que investem.
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Alteração 1309
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os artigos 28.º a 30.º não se aplicam 
a sociedades gestoras de participações 
industriais cujas acções são negociadas 
num mercado regulamentado da UE, na 
medida em que detenham acções nas suas 
filiais ou empresas associadas para efeitos 
da execução de estratégias de negócios 
industriais e que não se encontrem 
estabelecidas tendo como objectivo 
principal gerar rendimentos para os seus 
investidores por meio de alienação num 
prazo previsto.

Or. en

Justificação

As sociedades gestoras de participações industriais cotadas já são abrangidas pelas 
directivas relativas ao prospecto e à transparência, bem como pelo direito nacional das 
sociedades, pelas regras de cotação e por outra regulamentação nacional.  Assim se 
assegura uma transparência suficiente em relação a investidores, reguladores e à sociedade 
em geral.  As disposições dos artigos 28.º a 30.º são irrelevantes ou desadequadas para este 
tipo de empresas.

Alteração 1310
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Suprimido
Notificação da aquisição de controlo em 
empresas não cotadas 
1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que, quando um GFIA estiver em 
condições de exercer 30 % ou mais dos 
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direitos de voto de uma empresa não 
cotada, notifique à empresa não cotada e 
aos respectivos accionistas a informação 
prevista no n.º 2.
Essa notificação tem lugar logo que 
possível, mas nunca mais tarde do que 
após quatro dias de negociação, sendo o 
primeiro aquele em que o GFIA chegou à 
posição que lhe permite exercer 30 % ou 
mais dos direitos de voto.
2. A notificação prevista no n.º 1 inclui a 
seguinte informação:
a) Situação resultante em termos de 
direitos de voto;
b) Condições em que foi alcançado o 
limiar de 30 %, incluindo informação 
sobre a identidade dos diferentes 
accionistas envolvidos;
c) Data em que o limiar foi atingido ou 
ultrapassado.

Or. en

Justificação

As disposições dos artigos 26.º a 30.º devem ser aplicáveis numa base coerente a todos os que 
adquiram o montante de participação relevante e não apenas aos GFIA e às empresas em que 
investem. Eventuais preocupações em matéria de transparência ou de interesses dos 
trabalhadores e das partes interessadas na empresa também se aplicam à actividade de todos 
os tipos de entidade de controlo de uma empresa da UE e não apenas a situações que 
envolvam GFIA. Qualquer obrigação de divulgação de informações deve ser aplicada no 
âmbito de uma directiva relativa ao direito das sociedades, numa base consistente, e não 
deve prejudicar os GFIA e as empresas em que investem.

Alteração 1311
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27 Suprimido



AM\807997PT.doc 91/176 PE439.134v01-00

PT

Notificação da aquisição de controlo em 
empresas não cotadas 
1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que, quando um GFIA estiver em 
condições de exercer 30 % ou mais dos 
direitos de voto de uma empresa não 
cotada, notifique à empresa não cotada e 
aos respectivos accionistas a informação 
prevista no n.º 2.
Essa notificação tem lugar logo que 
possível, mas nunca mais tarde do que 
após quatro dias de negociação, sendo o 
primeiro aquele em que o GFIA chegou à 
posição que lhe permite exercer 30 % ou 
mais dos direitos de voto.
2. A notificação prevista no n.º 1 inclui a 
seguinte informação:
a) Situação resultante em termos de 
direitos de voto;
b) Condições em que foi alcançado o 
limiar de 30 %, incluindo informação 
sobre a identidade dos diferentes 
accionistas envolvidos;
c) Data em que o limiar foi atingido ou 
ultrapassado.

Or. en

Justificação

As disposições dos artigos 26.º a 30.º devem ser aplicáveis numa base coerente a todos os que 
adquiram o montante de participação relevante e não apenas aos GFIA e às empresas em que 
investem. Eventuais preocupações em matéria de transparência ou de interesses dos 
trabalhadores e das partes interessadas na empresa também se aplicam à actividade de todos 
os tipos de entidade de controlo de uma empresa da UE e não apenas a situações que 
envolvam GFIA. Assim, qualquer obrigação de divulgação de informações deve ser aplicada 
no âmbito de uma directiva relativa ao direito das sociedades, numa base consistente, e não 
deve prejudicar os GFIA e as empresas em que investem.
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Alteração 1312
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Suprimido
Notificação da aquisição de controlo em 
empresas não cotadas 
1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que, quando um GFIA estiver em 
condições de exercer 30 % ou mais dos 
direitos de voto de uma empresa não 
cotada, notifique à empresa não cotada e 
aos respectivos accionistas a informação 
prevista no n.º 2.
Essa notificação tem lugar logo que 
possível, mas nunca mais tarde do que 
após quatro dias de negociação, sendo o 
primeiro aquele em que o GFIA chegou à 
posição que lhe permite exercer 30 % ou 
mais dos direitos de voto.
2. A notificação prevista no n.º 1 inclui a 
seguinte informação:
a) Situação resultante em termos de 
direitos de voto;
b) Condições em que foi alcançado o 
limiar de 30 %, incluindo informação 
sobre a identidade dos diferentes 
accionistas envolvidos;
c) Data em que o limiar foi atingido ou 
ultrapassado.

Or. en

Justificação

Só um sistema global impedirá a distorção da concorrência no mercado entre os agentes 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da presente directiva e os que não o são. Por isso, 
qualquer obrigação de divulgação de informações deve ser abordada - do mesmo modo que 
todas as formas de propriedade privada - através de modificações das directivas relativas ao 
direito das sociedades da UE.
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Alteração 1313
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Suprimido
Notificação da aquisição de controlo em 
empresas não cotadas 
1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que, quando um GFIA estiver em 
condições de exercer 30 % ou mais dos 
direitos de voto de uma empresa não 
cotada, notifique à empresa não cotada e 
aos respectivos accionistas a informação 
prevista no n.º 2.
Essa notificação tem lugar logo que 
possível, mas nunca mais tarde do que 
após quatro dias de negociação, sendo o 
primeiro aquele em que o GFIA chegou à 
posição que lhe permite exercer 30 % ou 
mais dos direitos de voto.
2. A notificação prevista no n.º 1 inclui a 
seguinte informação:
a) Situação resultante em termos de 
direitos de voto;
b) Condições em que foi alcançado o 
limiar de 30 %, incluindo informação 
sobre a identidade dos diferentes 
accionistas envolvidos;
c) Data em que o limiar foi atingido ou 
ultrapassado.

Or. en

Justificação

As obrigações de divulgação de informações impostas aos gestores de fundos de capitais de 
investimento pelos artigos 26.º a 30.º da proposta não são pertinentes, nem se adequam à 
finalidade de supervisão do risco sistémico. Dizem antes respeito a obrigações de divulgação 
de informações anteriormente visadas por outras directivas comunitárias ou de aplicação 
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rara (por exemplo, a obrigação de divulgar o plano de desenvolvimento imposta a uma 
empresa não cotada que suscite sérias preocupações em matéria de confidencialidade e/ou 
informações económicas). Além disso, não se aplicam a todas as entidades envolvidas nos 
mercados cujas actividades sejam passíveis de implicar um risco sistémico.

Alteração 1314
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 27 – Título

Texto da Comissão Alteração

Notificação da aquisição de controlo em 
empresas não cotadas 

Notificação da aquisição de uma 
participação significativa em empresas 
não cotadas

Or. en

Alteração 1315
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que, quando um GFIA estiver em 
condições de exercer 30 % ou mais dos 
direitos de voto de uma empresa não 
cotada, notifique à empresa não cotada e 
aos respectivos accionistas a informação 
prevista no n.º 2.

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que quando um GFIA, individualmente ou 
em articulação com outro GFIA, adquirir, 
através de um ou mais FIA por si geridos, 
10 %, 20 %, 30 % ou 50 % dos direitos de 
voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada, notifique o emitente ou a 
empresa não cotada, consoante o caso, os 
seus representantes dos trabalhadores ou, 
na falta desses representantes, os próprios 
trabalhadores, a autoridade competente 
do GFIA e a autoridade competente do 
Estado-Membro de estabelecimento do 
emitente ou da empresa não cotada, da
informação prevista no n.º 2. 

Essa notificação tem lugar logo que 
possível, mas nunca mais tarde do que após 

Essa notificação tem lugar logo que 
possível, mas nunca mais tarde do que após 
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quatro dias de negociação, sendo o 
primeiro aquele em que o GFIA chegou à 
posição que lhe permite exercer 30 % ou 
mais dos direitos de voto.

quatro dias de negociação, sendo o 
primeiro aquele em que o GFIA adquiriu, 
através de um ou vários FIA por si 
geridos, 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % dos 
direitos de voto.

Or. en

Alteração 1316
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que, quando um GFIA estiver em 
condições de exercer 30 % ou mais dos 
direitos de voto de uma empresa não 
cotada, notifique à empresa não cotada e 
aos respectivos accionistas a informação 
prevista no n.º 2.

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que, quando um FIA estiver em condições 
de deter uma participação significativa ou 
de exercer uma posição de controlo, em 
conformidade com a definição prevista 
nas normas NIIF, numa empresa não 
cotada, notifique a empresa não cotada e os
respectivos accionistas da informação 
prevista no n.º 2.

Essa notificação tem lugar logo que 
possível, mas nunca mais tarde do que após 
quatro dias de negociação, sendo o 
primeiro aquele em que o GFIA chegou à 
posição que lhe permite exercer 30 % ou 
mais dos direitos de voto.

Essa notificação tem lugar logo que 
possível, mas nunca mais tarde do que após 
quatro dias de negociação, sendo o 
primeiro aquele em que o FIA chegou à 
posição que lhe permite deter uma 
participação significativa ou uma posição 
de controlo.

Após a primeira notificação, o FIA 
procede a uma notificação sempre que o 
número dos seus direitos de voto seja 
aumentado em mais de 5 pontos 
percentuais ou nos casos em que o FIA 
adquira controlo, em conformidade com a 
definição prevista nas normas NIIF, da 
empresa não cotada.

Or. en
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Justificação

Os FIA procedem à notificação logo que adquiram uma participação significativa numa 
empresa não cotada.

Alteração 1317
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que, quando um GFIA estiver em 
condições de exercer 30 % ou mais dos 
direitos de voto de uma empresa não 
cotada, notifique à empresa não cotada e 
aos respectivos accionistas a informação 
prevista no n.º 2.

1. Os Estados-Membros exigem que, 
quando um GFIA alcançar condições para
exercer 30 % ou mais dos direitos de voto 
de uma empresa não cotada, disponibilize à 
empresa não cotada e aos accionistas as 
identidades e moradas de que dispõe ou 
que sejam passíveis de ser 
disponibilizadas pelas empresas não 
cotadas ou por um registo a que o GFIA 
tenha ou possa ter acesso, a informação 
especificada no n.º 2.

Essa notificação tem lugar logo que 
possível, mas nunca mais tarde do que após 
quatro dias de negociação, sendo o 
primeiro aquele em que o GFIA chegou à 
posição que lhe permite exercer 30 % ou 
mais dos direitos de voto.

Essa informação é disponibilizada logo 
que possível, mas nunca mais tarde do que 
após dez dias úteis, sendo o primeiro 
aquele em que o GFIA chegou à posição 
que lhe permite exercer controlo.

Or. en

Justificação

The provisions of Article 27 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.



AM\807997PT.doc 97/176 PE439.134v01-00

PT

Alteração 1318
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que, quando um GFIA estiver em 
condições de exercer 30 % ou mais dos 
direitos de voto de uma empresa não 
cotada, notifique à empresa não cotada e 
aos respectivos accionistas a informação 
prevista no n.º 2.

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que, quando um FIA ou GFIA estiver em 
condições de exercer 25 % ou mais dos 
direitos de voto de uma empresa não 
cotada, notifique a empresa não cotada e os
respectivos accionistas da informação 
prevista no n.º 2.

Or. en

Alteração 1319
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que, quando um GFIA estiver em 
condições de exercer 30 % ou mais dos 
direitos de voto de uma empresa não 
cotada, notifique à empresa não cotada e 
aos respectivos accionistas a informação 
prevista no n.º 2.

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que, quando um FIA ou GFIA estiver em 
condições de exercer 25 % ou mais dos 
direitos de voto de uma empresa não 
cotada, notifique a empresa não cotada e os
respectivos accionistas da informação 
prevista no n.º 2.

Or. en

Alteração 1320
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 1. A AEVMM assegura-se de que, quando 
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que, quando um GFIA estiver em 
condições de exercer 30 % ou mais dos 
direitos de voto de uma empresa não 
cotada, notifique à empresa não cotada e 
aos respectivos accionistas a informação 
prevista no n.º 2.

um GFIA estiver em condições de exercer 
30 % ou mais dos direitos de voto de uma 
empresa não cotada, notifique a empresa 
não cotada e os respectivos accionistas da 
informação prevista no n.º 2.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1321
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essa notificação tem lugar logo que 
possível, mas nunca mais tarde do que após 
quatro dias de negociação, sendo o 
primeiro aquele em que o GFIA chegou à 
posição que lhe permite exercer 30 % ou 
mais dos direitos de voto.

Essa notificação tem lugar logo que 
possível, mas nunca mais tarde do que após 
quatro dias úteis, sendo o primeiro aquele 
em que o FIA ou GFIA chegou à posição 
que lhe permite exercer 25 % ou mais dos 
direitos de voto.

Or. en

Alteração 1322
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essa notificação tem lugar logo que 
possível, mas nunca mais tarde do que após 
quatro dias de negociação, sendo o 
primeiro aquele em que o GFIA chegou à 
posição que lhe permite exercer 30 % ou 

Essa notificação tem lugar logo que 
possível, mas nunca mais tarde do que após 
quatro dias úteis, sendo o primeiro aquele 
em que o FIA ou GFIA chegou à posição 
que lhe permite exercer 25 % ou mais dos 
direitos de voto.
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mais dos direitos de voto.

Or. en

Alteração 1323
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essa notificação tem lugar logo que 
possível, mas nunca mais tarde do que após 
quatro dias de negociação, sendo o 
primeiro aquele em que o GFIA chegou à 
posição que lhe permite exercer 30 % ou 
mais dos direitos de voto.

Essa notificação tem lugar logo que 
possível, mas nunca mais tarde do que após 
cinco dias úteis, sendo o primeiro aquele 
em que o GFIA chegou à posição que lhe 
permite exercer 30 % ou mais dos direitos 
de voto.

Or. en

Alteração 1324
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essa notificação tem lugar logo que 
possível, mas nunca mais tarde do que após 
quatro dias de negociação, sendo o 
primeiro aquele em que o GFIA chegou à 
posição que lhe permite exercer 30 % ou 
mais dos direitos de voto.

Essa notificação tem lugar logo que 
possível, mas nunca mais tarde do que após 
quatro dias de negociação, sendo o 
primeiro aquele em que o GFIA chegou à 
posição que lhe permite exercer uma 
posição de controlo.

Or. en

Justificação

Todas as informações e notificações devem ser comunicadas à AEVMM que é o supervisor 
final dos GFIA.
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Alteração 1325
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A notificação prevista no n.º 1 inclui a 
seguinte informação:

2. As informações previstas no n.º 1 
incluem as informações que devem ser 
disponibilizadas ou divulgadas às pessoas 
especificadas no n.º 1, em conformidade 
com a legislação da União Europeia em 
vigor.

a) Situação resultante em termos de 
direitos de voto;
b) Condições em que foi alcançado o 
limiar de 30 %, incluindo informação 
sobre a identidade dos diferentes 
accionistas envolvidos;
c) Data em que o limiar foi atingido ou 
ultrapassado.

Or. en

Justificação

The provisions of Article 27 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Alteração 1326
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Condições em que foi alcançado o limiar 
de 30 %, incluindo informação sobre a 

b) Condições em que foi alcançado o 
limiar, incluindo informação sobre a 
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identidade dos diferentes accionistas 
envolvidos;

identificação completa dos diferentes 
GFIA, FIA e accionistas envolvidos, bem 
como de pessoas que agem em articulação 
com os mesmos, a pessoa singular ou a 
pessoa colectiva habilitada a exercer os 
direitos de voto por sua conta e, se for 
caso disso, a cadeia de empresas mercê 
das quais os direitos de votos são 
efectivamente detidos; 

Or. en

Alteração 1327
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Condições em que foi alcançado o
limiar de 30 %, incluindo informação 
sobre a identidade dos diferentes 
accionistas envolvidos;

b) Condições em que foi alcançada uma 
participação significativa ou uma posição 
de controlo, incluindo informação sobre a 
identidade dos diferentes accionistas 
envolvidos;

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com as alterações anteriores.

Alteração 1328
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A intenção dos GFIA relativamente 
à aquisição de mais direitos de voto, à 
intenção de adquirir controlo, ao alcance 
do efeito de alavanca utilizado para 
financiar a aquisição e ao horizonte de 
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investimento da aquisição. 

Or. en

Alteração 1329
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso as informações notificadas 
sejam objecto de uma alteração 
importante, os GFIA comunicam as 
informações actualizadas, nos termos do 
procedimento previsto no n.º 1.

Or. en

Alteração 1330
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º-A
Adequação dos fundos próprios em 

empresas-alvo
A fim de evitar um potencial 
desmembramento dos activos, os activos 
líquidos de uma empresa-alvo controlada 
por um FIA devem respeitar as 
disposições do regime relativo à 
adequação dos fundos próprios, nos 
termos da segunda directiva relativa ao 
direito das sociedades. 

Or. en
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Justificação

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

Alteração 1331
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 27-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º-B
Obrigações respeitantes a investimentos 
em empresas-alvo 
Não obstante a legislação nacional, a fim 
de evitar o desmembramento dos activos 
das empresas-alvo em que investem os 
FIA geridos por um GFIA, o GFIA deve 
velar pelo respeito de um período de 
permanência de três anos do investimento 
do FIA na empresa-alvo.

Or. en

Justificação

Os fundos de tipo fechado que adquiram uma posição de controlo numa empresa-alvo devem 
assumir o compromisso de manter o seu investimento durante um período de três anos, a fim 
de evitar o desmembramento dos activos na empresa em causa.
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Alteração 1332
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 27-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º-C
Limitação do efeito de alavanca na 
eventualidade da aquisição de uma 
posição de controlo
O efeito de alavanca utilizado pelo FIA 
que adquiriu uma posição de controlo 
numa empresa não cotada limita-se a um 
rácio da dívida financeira utilizado para a 
aquisição em relação aos resultados antes 
de juros, impostos, depreciação e 
amortização. 
O rácio não pode ser superior a 4 à data 
de aquisição da posição de controlo. 
A dívida utilizada para o cálculo inclui 
todas as dívidas utilizadas pelo FIA para 
adquirir uma posição de controlo, 
independentemente de a dívida ser 
imputável à empresa adquirida ou ao 
FIA.
A Comissão adopta actos delegados, nos 
termos dos artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C, 
para especificar o cálculo do rácio.

Or. en

Justificação

O recurso excessivo ao efeito de alavanca não deve ser utilizado para a aquisição de 
empresas, visto que tem consequências nocivas para o seu desenvolvimento e respectivas 
políticas de investimento.
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Alteração 1333
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 27-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º-D
Limitação da subcapitalização aplicável 
aos FIA que investem em empresas não 
cotadas.
Os FIA que detenham uma posição de 
controlo em empresas não cotadas, 
mediante o recurso ao efeito de alavanca, 
não devem utilizar os resultados não 
distribuídos anteriores à aquisição da 
empresa adquirida para reembolsar a 
dívida contraída com a aquisição. 
As empresas adquiridas por um FIA que 
recorra ao efeito de alavanca não 
distribuem dividendos durante os dois 
primeiros anos seguintes à aquisição, no 
caso de tal conduzir a um montante 
inferior de resultados não distribuídos 
comparativamente ao da data de 
aquisição.
A Comissão adopta actos delegados, nos 
termos dos artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C, 
para especificar o modo de cálculo da 
limitação de dividendos.

Or. en

Justificação

Os recursos da empresa não devem ser utilizados para amortizar a dívida resultante da 
aquisição. 
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Alteração 1334
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.° Suprimido

Divulgação de informações em caso da 
aquisição de controlo num emitente ou 
numa empresa não cotada

1. Para além do disposto no artigo 27.º, os 
Estados-Membros asseguram-se de que, 
quando adquirir 30 % ou mais dos direitos 
de voto de um emitente ou de uma 
empresa não cotada, os GFIA 
disponibilizem a informação referida no 
segundo e terceiro parágrafos ao emitente, 
à empresa não cotada, aos seus 
accionistas e aos representantes dos seus 
trabalhadores ou, quando esses 
representantes não existam, aos próprios 
trabalhadores.

No que respeita aos emitentes, o GFIA 
coloca à disposição do emitente em causa, 
bem como dos seus accionistas e 
representantes dos trabalhadores:

a) A informação referida no n.º 3 do artigo 
6.º da Directiva 2004/25/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de Abril de 2004, relativa às ofertas 
públicas de aquisição1;

b) A política destinada a prevenir e a gerir 
conflitos de interesses, em especial entre o 
GFIA e o emitente;

c) A política de comunicação externa e 
interna do emitente, em especial no que 

                                               
1 JO L 142 de 30.4.2004, p.12.
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diz respeito aos trabalhadores.

Relativamente às empresas não cotadas, 
coloca à disposição da empresa em causa, 
bem como dos seus accionistas e 
representantes dos trabalhadores:

d) A identidade do GFIA que, 
individualmente ou por força de um 
acordo com outro GFIA, atingiu o limiar 
de 30 %;

(e) O plano de desenvolvimento para a 
empresa não cotada;

(f) A política destinada a prevenir e a gerir 
conflitos de interesses, em especial entre o 
GFIA e a empresa não cotada;

(g) A política de comunicação externa e 
interna do emitente ou da empresa não 
cotada, em especial no que diz respeito aos 
trabalhadores.

2. A Comissão adopta medidas de 
execução para determinar:

a) O teor pormenorizado da informação a 
fornecer nos termos do n.º 1;

b) A forma como essa informação deve ser 
comunicada.

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 disposições dos artigos 26.º a 30.º devem ser aplicáveis numa base coerente a todos os que 
adquiram o montante de participação relevante e não apenas aos GFIA e às empresas em que 
investem. Eventuais preocupações em matéria de transparência ou de interesses dos 
trabalhadores e das partes interessadas na empresa também se aplicam à actividade de todos 
os tipos de entidade de controlo de uma empresa da UE e não apenas a situações que 



PE439.134v01-00 108/176 AM\807997PT.doc

PT

envolvam GFIA. Qualquer obrigação de divulgação de informações deve ser aplicada no 
âmbito de uma directiva relativa ao direito das sociedades, numa base consistente, e não 
deve prejudicar os GFIA e as empresas em que investem.

Alteração 1335
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta de directiva
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.°
Divulgação de informações em caso da 
aquisição de controlo num emitente ou 
numa empresa não cotada

Suprimido

1. Para além do disposto no artigo 27.º, os 
Estados-Membros asseguram-se de que, 
quando adquirir 30 % ou mais dos 
direitos de voto de um emitente ou de uma 
empresa não cotada, os GFIA 
disponibilizem a informação referida no 
segundo e terceiro parágrafos ao 
emitente, à empresa não cotada, aos seus 
accionistas e aos representantes dos seus 
trabalhadores ou, quando esses 
representantes não existam, aos próprios 
trabalhadores.
No que respeita aos emitentes, o GFIA 
coloca à disposição do emitente em causa, 
bem como dos seus accionistas e 
representantes dos trabalhadores:
a) A informação referida no n.º 3 do 
artigo 6.º da Directiva 2004/25/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de Abril de 2004, relativa às ofertas 
públicas de aquisição1;
b) A política destinada a prevenir e a gerir 
conflitos de interesses, em especial entre o 
GFIA e o emitente;
c) A política de comunicação externa e 
interna do emitente, em especial no que 
                                               
1 JO L 142 de 30.4.2004, p.12.



AM\807997PT.doc 109/176 PE439.134v01-00

PT

diz respeito aos trabalhadores.
Relativamente às empresas não cotadas, 
coloca à disposição da empresa em causa, 
bem como dos seus accionistas e 
representantes dos trabalhadores:
d) A identidade do GFIA que, 
individualmente ou por força de um 
acordo com outro GFIA, atingiu o limiar 
de 30 %;
(e) O plano de desenvolvimento para a 
empresa não cotada;
(f) A política destinada a prevenir e a 
gerir conflitos de interesses, em especial 
entre o GFIA e a empresa não cotada;
(g) A política de comunicação externa e 
interna do emitente ou da empresa não 
cotada, em especial no que diz respeito 
aos trabalhadores.
2. A Comissão adopta medidas de 
execução para determinar:
a) O teor pormenorizado da informação a 
fornecer nos termos do n.º 1;
b) A forma como essa informação deve 
ser comunicada.
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 disposições dos artigos 26.º a 30.º devem ser aplicáveis numa base coerente a todos os que 
adquiram o montante de participação relevante e não apenas aos GFIA e às empresas em que 
investem. Eventuais preocupações em matéria de transparência ou de interesses dos 
trabalhadores e das partes interessadas na empresa também se aplicam à actividade de todos 
os tipos de entidade de controlo de uma empresa da UE e não apenas a situações que 
envolvam GFIA. Assim, qualquer obrigação de divulgação de informações deve ser aplicada 
no âmbito de uma directiva em matéria de direito das sociedades, numa base consistente, e 
não deve prejudicar os GFIA e as empresas em que investem.
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Alteração 1336
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.° Suprimido

Divulgação de informações em caso da 
aquisição de controlo num emitente ou 
numa empresa não cotada
1. Para além do disposto no artigo 27.º, os 
Estados-Membros asseguram-se de que, 
quando adquirir 30 % ou mais dos 
direitos de voto de um emitente ou de uma 
empresa não cotada, os GFIA 
disponibilizem a informação referida no 
segundo e terceiro parágrafos ao 
emitente, à empresa não cotada, aos seus 
accionistas e aos representantes dos seus 
trabalhadores ou, quando esses 
representantes não existam, aos próprios 
trabalhadores.
No que respeita aos emitentes, o GFIA 
coloca à disposição do emitente em causa, 
bem como dos seus accionistas e 
representantes dos trabalhadores:
a) A informação referida no n.º 3 do 
artigo 6.º da Directiva 2004/25/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de Abril de 2004, relativa às ofertas 
públicas de aquisição1;
b) A política destinada a prevenir e a gerir 
conflitos de interesses, em especial entre o 
GFIA e o emitente;
c) A política de comunicação externa e 
interna do emitente, em especial no que 
diz respeito aos trabalhadores.

                                               
1 JO L 142 de 30.4.2004, p.12.
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Relativamente às empresas não cotadas, 
coloca à disposição da empresa em causa, 
bem como dos seus accionistas e 
representantes dos trabalhadores:
d) A identidade do GFIA que, 
individualmente ou por força de um 
acordo com outro GFIA, atingiu o limiar 
de 30 %;
(e) O plano de desenvolvimento para a 
empresa não cotada;
(f) A política destinada a prevenir e a
gerir conflitos de interesses, em especial 
entre o GFIA e a empresa não cotada;
(g) A política de comunicação externa e 
interna do emitente ou da empresa não 
cotada, em especial no que diz respeito 
aos trabalhadores.
2. A Comissão adopta medidas de 
execução para determinar:
a) O teor pormenorizado da informação a 
fornecer nos termos do n.º 1;
b) A forma como essa informação deve 
ser comunicada.
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 obrigações de divulgação de informações impostas aos gestores de fundos de capitais de 
investimento pelos artigos 26.º a 30.º da proposta não são pertinentes, nem se adequam à 
finalidade de supervisão do risco sistémico. Dizem antes respeito a obrigações de divulgação 
de informações anteriormente visadas por outras directivas comunitárias ou de aplicação 
rara (por exemplo, a obrigação de divulgar o plano de desenvolvimento imposta a uma 
empresa não cotada que suscite sérias preocupações em matéria de confidencialidade e/ou 
informações económicas). Além disso, não se aplicam a todas as entidades envolvidas nos 
mercados cuja actividade seja passível de implicar um risco sistémico.
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Alteração 1337
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.° Suprimido

Divulgação de informações em caso da 
aquisição de controlo num emitente ou 
numa empresa não cotada
1. Para além do disposto no artigo 27.º, os 
Estados-Membros asseguram-se de que, 
quando adquirir 30 % ou mais dos 
direitos de voto de um emitente ou de uma 
empresa não cotada, os GFIA 
disponibilizem a informação referida no 
segundo e terceiro parágrafos ao 
emitente, à empresa não cotada, aos seus 
accionistas e aos representantes dos seus 
trabalhadores ou, quando esses 
representantes não existam, aos próprios 
trabalhadores.
No que respeita aos emitentes, o GFIA 
coloca à disposição do emitente em causa, 
bem como dos seus accionistas e 
representantes dos trabalhadores:
a) A informação referida no n.º 3 do
artigo 6.º da Directiva 2004/25/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de Abril de 2004, relativa às ofertas 
públicas de aquisição1;
b) A política destinada a prevenir e a gerir 
conflitos de interesses, em especial entre o 
GFIA e o emitente;
c) A política de comunicação externa e 
interna do emitente, em especial no que 
diz respeito aos trabalhadores.
Relativamente às empresas não cotadas, 
coloca à disposição da empresa em causa, 
bem como dos seus accionistas e 
                                               
1 JO L 142 de 30.4.2004, p.12.
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representantes dos trabalhadores:
d) A identidade do GFIA que, 
individualmente ou por força de um 
acordo com outro GFIA, atingiu o limiar 
de 30 %;
(e) O plano de desenvolvimento para a 
empresa não cotada;
(f) A política destinada a prevenir e a 
gerir conflitos de interesses, em especial 
entre o GFIA e a empresa não cotada;
(g) A política de comunicação externa e 
interna do emitente ou da empresa não 
cotada, em especial no que diz respeito 
aos trabalhadores.
2. A Comissão adopta medidas de 
execução para determinar:
a) O teor pormenorizado da informação a 
fornecer nos termos do n.º 1;
b) A forma como essa informação deve 
ser comunicada.
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

Só um sistema global impedirá a distorção da concorrência no mercado entre os agentes 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da presente directiva e os que não o são. Por isso, 
qualquer obrigação de divulgação de informações deve ser abordada - do mesmo modo que 
todas as formas de propriedade privada - através de modificações das directivas relativas ao 
direito das sociedades da UE.
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Alteração 1338
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 28 - Título

Texto da Comissão Alteração

Divulgação de informações em caso da 
aquisição de controlo num emitente ou
numa empresa não cotada

Divulgação de informações em caso da 
aquisição de controlo numa empresa não 
cotada

Or. en

Alteração 1339
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para além do disposto no artigo 27.º, os 
Estados-Membros asseguram-se de que, 
quando adquirir 30 % ou mais dos direitos 
de voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada, os GFIA disponibilizem a
informação referida no segundo e terceiro 
parágrafos ao emitente, à empresa não 
cotada, aos seus accionistas e aos 
representantes dos seus trabalhadores ou, 
quando esses representantes não existam, 
aos próprios trabalhadores.

1. Para além do disposto no artigo 27.º, os 
Estados-Membros asseguram-se de que, 
quando um GFIA, individualmente ou em 
articulação com outro GFIA, adquirir 
através de um ou mais FIA por si geridos, 
30% ou mais dos direitos de voto de um 
emitente ou de uma empresa não cotada, 
ou quando detiver uma posição de 
controlo no referido FIA, os GFIA 
notifiquem da informação referida no 
segundo parágrafo o emitente, a empresa 
não cotada, os seus accionistas e os
representantes dos seus trabalhadores ou, 
quando esses representantes não existam,
os próprios trabalhadores, a autoridade 
competente do GFIA e a autoridade 
competente do Estado-Membro de 
estabelecimento do emitente ou da 
empresa não cotada. 

Or. en
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Alteração 1340
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para além do disposto no artigo 27.º, os 
Estados-Membros asseguram-se de que, 
quando adquirir 30 % ou mais dos direitos 
de voto de um emitente ou de uma 
empresa não cotada, os GFIA 
disponibilizem a informação referida no 
segundo e terceiro parágrafos ao 
emitente, à empresa não cotada, aos seus 
accionistas e aos representantes dos seus 
trabalhadores ou, quando esses 
representantes não existam, aos próprios 
trabalhadores.

1. Para além do disposto no artigo 27.º, os 
Estados-Membros asseguram-se de que, 
quando adquirirem uma posição de 
controlo de uma empresa não cotada, os 
GFIA disponibilizem a seguinte
informação à empresa não cotada em 
causa, aos seus accionistas e aos 
representantes dos seus trabalhadores:

Or. en

Justificação

A presente directiva não deve abordar os emitentes, já que esta matéria está devidamente 
regulada pelo direito das sociedades. Não é adequado exigir aos GFIA que adquiram uma 
posição de controlo que revelem informações comerciais sensíveis.

Alteração 1341
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para além do disposto no artigo 27.º, os 
Estados-Membros asseguram-se de que, 
quando adquirir 30 % ou mais dos direitos 
de voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada, os GFIA disponibilizem a 
informação referida no segundo e terceiro 
parágrafos ao emitente, à empresa não 
cotada, aos seus accionistas e aos 
representantes dos seus trabalhadores ou, 
quando esses representantes não existam, 

1. Para além do disposto no artigo 27.º, os 
Estados-Membros asseguram-se de que, 
quando os FIA adquirirem uma 
participação significativa ou uma posição 
de controlo de um emitente ou de uma 
empresa não cotada, os seus GFIA 
disponibilizem a informação referida no 
segundo e terceiro parágrafos ao emitente, 
à empresa não cotada, aos seus accionistas 
e aos representantes dos seus trabalhadores 
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aos próprios trabalhadores. ou, quando esses representantes não 
existam, aos próprios trabalhadores.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com as alterações anteriores.

Alteração 1342
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para além do disposto no artigo 27.º, os 
Estados-Membros asseguram-se de que, 
quando adquirir 30 % ou mais dos direitos 
de voto de um emitente ou de uma 
empresa não cotada, os GFIA 
disponibilizem a informação referida no 
segundo e terceiro parágrafos ao emitente, 
à empresa não cotada, aos seus accionistas 
e aos representantes dos seus trabalhadores 
ou, quando esses representantes não 
existam, aos próprios trabalhadores.

1. Para além do disposto no artigo 27.º, os 
Estados-Membros asseguram-se de que, 
quando adquirirem 30 % ou mais dos 
direitos de voto de uma empresa não 
cotada, os GFIA disponibilizem a 
informação referida no segundo e terceiro 
parágrafos, tão rapidamente quanto 
possível, à empresa não cotada, aos seus 
accionistas e aos representantes dos seus 
trabalhadores ou, quando esses 
representantes não existam, aos próprios 
trabalhadores.

Or. en

Alteração 1343
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para além do disposto no artigo 27.º, os 
Estados-Membros asseguram-se de que, 
quando adquirir 30 % ou mais dos direitos 
de voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada, os GFIA disponibilizem a 

1. Para além do disposto no artigo 27.º, os 
Estados-Membros asseguram-se de que, 
quando adquirirem 25 % ou mais dos 
direitos de voto de um emitente ou de uma 
empresa não cotada, os FIA ou GFIA 
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informação referida no segundo e terceiro 
parágrafos ao emitente, à empresa não 
cotada, aos seus accionistas e aos 
representantes dos seus trabalhadores ou, 
quando esses representantes não existam, 
aos próprios trabalhadores.

disponibilizem a informação referida no 
segundo e terceiro parágrafos ao emitente, 
à empresa não cotada, aos seus accionistas 
e aos representantes dos seus trabalhadores 
ou, quando esses representantes não 
existam, aos próprios trabalhadores.

Or. en

Justificação

As aquisições alavancadas de empresas (LBO) acarretam frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. Por isso, é essencial que os trabalhadores 
tenham direito à informação e consulta.

Alteração 1344
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para além do disposto no artigo 27.º, os 
Estados-Membros asseguram-se de que, 
quando adquirir 30 % ou mais dos direitos 
de voto de um emitente ou de uma empresa 
não cotada, os GFIA disponibilizem a 
informação referida no segundo e terceiro 
parágrafos ao emitente, à empresa não 
cotada, aos seus accionistas e aos 
representantes dos seus trabalhadores ou, 
quando esses representantes não existam, 
aos próprios trabalhadores.

1. Para além do disposto no artigo 27.º, os 
Estados-Membros asseguram-se de que, 
quando adquirirem 25 % ou mais dos 
direitos de voto de um emitente ou de uma 
empresa não cotada, os FIA ou GFIA 
disponibilizem a informação referida no 
segundo e terceiro parágrafos ao emitente, 
à empresa não cotada, aos seus accionistas 
e aos representantes dos seus trabalhadores
ou, quando esses representantes não 
existam, aos próprios trabalhadores.

Or. en

Justificação

As aquisições alavancadas de empresas (LBO) acarretam frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. Por isso, é essencial que os trabalhadores 
tenham direito à informação e consulta.
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Alteração 1345
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

No que respeita aos emitentes, o GFIA 
coloca à disposição do emitente em causa, 
bem como dos seus accionistas e 
representantes dos trabalhadores:

Suprimido

Or. en

Alteração 1346
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

No que respeita aos emitentes, o GFIA 
coloca à disposição do emitente em causa, 
bem como dos seus accionistas e 
representantes dos trabalhadores:

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente directiva não deve abordar os emitentes, já que esta matéria está devidamente 
regulada pelo direito das sociedades.

Alteração 1347
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

No que respeita aos emitentes, o GFIA 
coloca à disposição do emitente em causa, 

Sem prejuízo do n.º 3 do artigo 6.º da 
Directiva 2004/25/CE do Parlamento 



AM\807997PT.doc 119/176 PE439.134v01-00

PT

bem como dos seus accionistas e 
representantes dos trabalhadores:

Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 
2004, relativa às ofertas públicas de 
aquisição1, a notificação prevista no n.º 1 
inclui a seguinte informação: 
JO L de 142 de 30.4.2004, p. 12.

Or. en

Alteração 1348
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

No que respeita aos emitentes, o GFIA 
coloca à disposição do emitente em causa, 
bem como dos seus accionistas e 
representantes dos trabalhadores:

No que respeita aos emitentes, o FIA ou
GFIA coloca à disposição do emitente em 
causa, bem como dos seus accionistas e 
representantes dos trabalhadores:

Or. en

Justificação

As aquisições alavancadas de empresas (LBO) acarretam frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. Por isso, é essencial que os trabalhadores 
tenham direito à informação e consulta.

Alteração 1349
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

No que respeita aos emitentes, o GFIA 
coloca à disposição do emitente em causa, 
bem como dos seus accionistas e 
representantes dos trabalhadores:

No que respeita aos emitentes, o FIA ou
GFIA coloca à disposição do emitente em 
causa, bem como dos seus accionistas e 
representantes dos trabalhadores:
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Or. en

Justificação

As aquisições alavancadas de empresas (LBO) acarretam frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. Por isso, é essencial que os trabalhadores 
tenham direito à informação e consulta.

Alteração 1350
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A informação referida no n.º 3 do 
artigo 6.º da Directiva 2004/25/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de Abril de 2004, relativa às ofertas 
públicas de aquisição1;

Suprimido

JO L 142 de 30.4.2004, p. 12.

Or. en

Alteração 1351
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A informação referida no n.º 3 do 
artigo 6.º da Directiva 2004/25/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de Abril de 2004, relativa às ofertas 
públicas de aquisição1;

Suprimido

JO L 142 de 30.4.2004, p. 12.

Or. en
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Justificação

Esta directiva não deve abordar os emitentes, já que isto está devidamente regulamentado 
pelo direito das sociedades.

Alteração 1352
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A informação referida no n.º 3 do 
artigo 6.º da Directiva 2004/25/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de Abril de 2004, relativa às ofertas 
públicas de aquisição1;

a) As intenções dos GFIA relativamente à 
prossecução da actividade do emitente ou 
de uma empresa não cotada, a 
manutenção do emprego dos respectivos 
trabalhadores e dirigentes, incluindo 
qualquer alteração importante das 
condições de emprego e, designadamente 
os planos estratégicos ou de 
desenvolvimento dos GFIA e as eventuais 
repercussões desses planos sobre o 
emprego e os locais em que as sociedades 
exercem actividades;

Or. en

Justificação

A transparência impõe que quando um FIA adquirir uma participação relevante devem ser 
fornecidas informações relevantes a todas as partes interessadas. Isto inclui, em particular, o 
plano estratégico do investidor e os seus efeitos sobre o emprego e os locais em que as 
sociedades exercem actividades, bem como quaisquer alienações de activos planeadas (dado 
que - como no caso dos financiamentos por contracção de empréstimos (leveraged buy-outs) -
essas alienações fazem-se geralmente tendo em vista o reembolso do empréstimo pedido pelo 
agente da aquisição para financiar a aquisição da empresa-alvo).

                                               
1 JO L 142 de 30.4.2004, p.12.
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Alteração 1353
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) alienações significativas de activos 
planeadas;

Or. en

Justificação

A transparência impõe que quando um FIA adquirir uma participação relevante devem ser 
fornecidas informações relevantes a todas as partes interessadas. Isto inclui quaisquer 
alienações de activos planeadas (dado que - como no caso dos financiamentos por 
contracção de empréstimos (leveraged buy-outs) - essas alienações fazem-se geralmente 
tendo em vista o reembolso do empréstimo pedido pelo agente da aquisição para financiar a 
aquisição da empresa-alvo).

Alteração 1354
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) A política destinada a prevenir e a gerir 
conflitos de interesses, em especial entre o 
GFIA e o emitente;

Suprimido

Or. en

Justificação



AM\807997PT.doc 123/176 PE439.134v01-00

PT

Alteração 1355
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) A política destinada a prevenir e a gerir 
conflitos de interesses, em especial entre o 
GFIA e o emitente;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta directiva não deve abordar os emitentes, já que isto está devidamente regulamentado 
pelo direito das sociedades.

Alteração 1356
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A política destinada a prevenir e a gerir 
conflitos de interesses, em especial entre o 
GFIA e o emitente;

b) A política destinada a prevenir e a gerir 
conflitos de interesses, em especial entre o 
FIA ou o GFIA e o emitente;

Or. en

Justificação

Os financiamentos por contracção de empréstimos (LBO) têm frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. Por isso, é essencial que os trabalhadores 
tenham direito à informação e consulta.
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Alteração 1357
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A política destinada a prevenir e a gerir 
conflitos de interesses, em especial entre o 
GFIA e o emitente;

b) A política destinada a prevenir e a gerir 
conflitos de interesses, em especial entre o 
FIA ou o GFIA e o emitente;

Or. en

Justificação

Os financiamentos por contracção de empréstimos (LBO) têm frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. Por isso, é essencial que os trabalhadores 
tenham direito à informação e consulta.

Alteração 1358
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A política de comunicação externa e 
interna do emitente, em especial no que 
diz respeito aos trabalhadores.

Suprimido

Or. en

Alteração 1359
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) A política de comunicação externa e 
interna do emitente, em especial no que 

Suprimido
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diz respeito aos trabalhadores.

Or. en

Justificação

Esta directiva não deve abordar os emitentes, já que isto está devidamente regulamentado 
pelo direito das sociedades.

Alteração 1360
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A política de comunicação externa e 
interna do emitente, em especial no que diz 
respeito aos trabalhadores.

c) A política de comunicação externa e 
interna do emitente, em especial no que diz 
respeito aos trabalhadores, num FIA que 
tenha uma posição de controlo.

Or. en

Justificação

Os requisitos têm de ser proporcionados relativamente ao nível de controlo.

Alteração 1361
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) As consequências potenciais para os 
trabalhadores.

Or. en

Justificação

Os financiamentos por contracção de empréstimos (LBO) têm frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. Por isso, é essencial que os trabalhadores 
tenham direito à informação e consulta.
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Alteração 1362
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) As consequências potenciais para os 
trabalhadores.

Or. en

Justificação

Os financiamentos por contracção de empréstimos (LBO) têm frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. Por isso, é essencial que os trabalhadores 
tenham direito à informação e consulta.

Alteração 1363
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Relativamente às empresas não cotadas, 
coloca à disposição da empresa em causa, 
bem como dos seus accionistas e 
representantes dos trabalhadores:

Suprimido

d) A identidade do GFIA que, 
individualmente ou por força de um 
acordo com outro GFIA, atingiu o limiar 
de 30 %;
e) O plano de desenvolvimento para a 
empresa não cotada;
f) A política destinada a prevenir e a gerir 
conflitos de interesses, em especial entre o 
GFIA e a empresa não cotada;
g) A política de comunicação externa e 
interna do emitente ou da empresa não 
cotada, em especial no que diz respeito 
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aos trabalhadores.

Or. en

Alteração 1364
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 3 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Relativamente às empresas não cotadas, 
coloca à disposição da empresa em causa, 
bem como dos seus accionistas e 
representantes dos trabalhadores:

Suprimido

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração relativa ao Artigo 28.º, n.º 1, parágrafo 1.

Alteração 1365
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 3 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Relativamente às empresas não cotadas, 
coloca à disposição da empresa em causa, 
bem como dos seus accionistas e 
representantes dos trabalhadores:

Relativamente às empresas não cotadas, o 
FIA ou o GFIA coloca à disposição da 
empresa em causa, bem como dos seus 
accionistas e representantes dos 
trabalhadores:

Or. en

Justificação

Os financiamentos por contracção de empréstimos (LBO) têm frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. Por isso, é essencial que os trabalhadores 
tenham direito à informação e consulta.
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Alteração 1366
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 3 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Relativamente às empresas não cotadas, 
coloca à disposição da empresa em causa, 
bem como dos seus accionistas e 
representantes dos trabalhadores:

Relativamente às empresas não cotadas, o 
FIA ou o GFIA coloca à disposição da 
empresa em causa, bem como dos seus 
accionistas e representantes dos 
trabalhadores:

Or. en

Justificação

Os financiamentos por contracção de empréstimos (LBO) têm frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. Por isso, é essencial que os trabalhadores 
tenham direito à informação e consulta.

Alteração 1367
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A identidade do GFIA que, 
individualmente ou por força de um acordo 
com outro GFIA, atingiu o limiar de 30%;

d) A identidade do FIA ou do GFIA que, 
individualmente ou por força de um acordo 
com outro GFIA, atingiu o limiar de 25%;

Or. en

Justificação

Os financiamentos por contracção de empréstimos (LBO) têm frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. Por isso, é essencial que os trabalhadores 
tenham direito à informação e consulta.
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Alteração 1368
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A identidade do GFIA que, 
individualmente ou por força de um acordo 
com outro GFIA, atingiu o limiar de 30%;

d) A identidade do FIA ou do GFIA que, 
individualmente ou por força de um acordo 
com outro GFIA, atingiu o limiar de 25%;

Or. en

Justificação

Os financiamentos por contracção de empréstimos (LBO) têm frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. Por isso, é essencial que os trabalhadores 
tenham direito à informação e consulta.

Alteração 1369
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A identidade do GFIA que, 
individualmente ou por força de um acordo 
com outro GFIA, atingiu o limiar de 30%;

d) A identidade do GFIA que, 
individualmente ou por força de um acordo 
com outro GFIA, adquiriu uma posição de 
controlo ou significativa;

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com as alterações anteriores.
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Alteração 1370
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) A identidade do GFIA que, 
individualmente ou por força de um acordo 
com outro GFIA, atingiu o limiar de 30%;

d) A identidade do GFIA que, 
individualmente ou por força de um acordo 
com outro GFIA, adquiriu uma posição de 
controlo;

Or. en

Justificação

A “posição de controlo” deve ser alinhada com o direito das sociedades.

Alteração 1371
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) O plano de desenvolvimento para a 
empresa não cotada;

Suprimido

Or. en

Justificação

Informações comerciais essenciais que provocam distorção da concorrência e resultam em 
desigualdade de condições.
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Alteração 1372
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) O plano de desenvolvimento para a 
empresa não cotada;

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é adequado exigir aos GFIA que adquiriram uma posição de controlo que revelem 
informações comerciais sensíveis.

Alteração 1373
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) O plano de desenvolvimento para a 
empresa não cotada;

e) O plano de desenvolvimento para a 
empresa não cotada, num FIA que tenha 
uma posição de controlo e que use o efeito 
de alavanca;

Or. en

Justificação

Os requisitos têm de ser proporcionados relativamente ao nível de controlo e à utilização ou 
não do efeito de alavanca.
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Alteração 1374
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) A política destinada a prevenir e a gerir 
conflitos de interesses, em especial entre o 
GFIA e a empresa não cotada;

f) A política destinada a prevenir e a gerir 
conflitos de interesses, em especial entre o 
FIA ou o GFIA e a empresa não cotada;

Or. en

Justificação

Os financiamentos por contracção de empréstimos (LBO) têm frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. Por isso, é essencial que os trabalhadores 
tenham direito à informação e consulta.

Alteração 1375
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) A política destinada a prevenir e a gerir 
conflitos de interesses, em especial entre o 
GFIA e a empresa não cotada;

f) A política destinada a prevenir e a gerir 
conflitos de interesses, em especial entre o 
FIA ou o GFIA e a empresa não cotada;

Or. en

Justificação

Os financiamentos por contracção de empréstimos (LBO) têm frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. Por isso, é essencial que os trabalhadores 
tenham direito à informação e consulta.
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Alteração 1376
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) A política de comunicação externa e 
interna do emitente ou da empresa não 
cotada, em especial no que diz respeito 
aos trabalhadores.

Suprimido

Or. en

Alteração 1377
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) A política de comunicação externa e 
interna do emitente ou da empresa não 
cotada, em especial no que diz respeito aos 
trabalhadores. 

g) A política de comunicação externa e 
interna do emitente ou da empresa não 
cotada, em especial no que diz respeito aos 
trabalhadores, num FIA que tenha uma 
posição de controlo e que use o efeito de 
alavanca. 

Or. en

Justificação

Os requisitos têm de ser proporcionados relativamente ao nível de controlo e à utilização ou 
não do efeito de alavanca.
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Alteração 1378
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) As consequências potenciais para os 
trabalhadores das questões relativas à 
estratégia da empresa e a política de 
emprego.

Or. en

Justificação

Os financiamentos por contracção de empréstimos (LBO) têm frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. Por isso, é essencial que os trabalhadores 
tenham direito à informação e consulta.

Alteração 1379
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) As consequências potenciais para os 
trabalhadores das questões relativas à 
estratégia da empresa e a política de 
emprego.

Or. en

Justificação

Os financiamentos por contracção de empréstimos (LBO) têm frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. Por isso, é essencial que os trabalhadores 
tenham direito à informação e consulta.
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Alteração 1380
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A informação dos representantes ou 
dos trabalhadores nos termos do n.º 1 fica 
subordinada à Directiva 2001/23/CE do 
Conselho, de 12 de Março de 2001, 
relativa à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes à 
manutenção dos direitos dos 
trabalhadores em caso de transferência de 
empresas ou de estabelecimentos, ou de 
partes de empresas ou de 
estabelecimentos1.
1 JO L 82 de 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Alteração 1381
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adopta medidas de 
execução para determinar: Suprimido

a) O teor pormenorizado da informação a 
fornecer nos termos do n.º 1;
b) A forma como essa informação deve 
ser comunicada.
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.
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Or. en

Alteração 1382
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adopta medidas de 
execução para determinar:

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

a) O teor pormenorizado da informação a 
fornecer nos termos do n.º 1;

a) O teor pormenorizado da informação a 
fornecer nos termos do n.º 1;

b) A forma como essa informação deve ser 
comunicada.

b) A forma como essa informação deve ser 
comunicada.

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 1383
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O teor pormenorizado da informação a 
fornecer nos termos do n.º 1;

a) O teor pormenorizado da informação a 
fornecer nos termos do presente artigo;
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Or. en

Alteração 1384
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 28 - n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos casos em que o FIA ou o GFIA 
chegou a uma posição que lhe permite 
exercer direitos de controlo, a 
empresa-alvo informa os representantes 
dos seus trabalhadores ou, quando esses 
representantes não existam, os próprios 
trabalhadores de forma exaustiva e 
atempada sobre a aquisição através da 
apresentação da documentação completa 
referida no n.º 5 do artigo 9.º da Directiva 
2004/25/CE tal como for adequado, se e 
na medida em que a regulação das 
actividades não ficar ameaçada. 

Or. en

Justificação

Os financiamentos por contracção de empréstimos (LBO) têm frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. Por isso, é essencial que os trabalhadores 
tenham direito à informação e consulta.

Alteração 1385
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28-A
Divulgação
1. O GFIA deve notificar a empresa-alvo 
no prazo de 20 dias úteis sobre:
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a) Os objectivos da aquisição;
b) A origem do capital para a aquisição; 
Essa notificação será divulgada 
publicamente pela empresa-alvo.
2. A empresa-alvo informará sem 
demoras os representantes dos 
trabalhadores ou, quando esses 
representantes não existam, os próprios 
trabalhadores sobre as disposições do n.º 
1.

Or. en

Justificação

Os financiamentos por contracção de empréstimos (LBO) têm frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. Por isso, é essencial que os trabalhadores 
tenham direito à informação e consulta.

Alteração 1386
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28-A
Divulgação
1. O GFIA deve notificar a empresa-alvo 
no prazo de 20 dias úteis sobre:
a) Os objectivos da aquisição;
b) A origem do capital para a aquisição; 
Essa notificação será divulgada 
publicamente pela empresa-alvo.
2. A empresa-alvo informará sem 
demoras os representantes dos 
trabalhadores ou, quando esses 
representantes não existam, os próprios 
trabalhadores sobre as disposições do n.º 
1.
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Or. en

Justificação

Os financiamentos por contracção de empréstimos (LBO) têm frequentemente consequências 
graves para as empresas e os trabalhadores. Por isso, é essencial que os trabalhadores 
tenham direito à informação e consulta.

Alteração 1387
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 28-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28-B
Sanções
1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
que qualquer decisão tomada pelo GFIA 
e/ou a empresa-alvo que viole gravemente 
os requisitos de divulgação e de 
informação referidos nos artigos 27.º, 28.º 
e 28.º-A não tem efeitos jurídicos. A 
não-produção de efeitos jurídicos subsiste 
enquanto o GFIA e/ou a empresa-alvo 
não cumprirem as suas obrigações ou, se 
tal se tiver tornado impossível, não for 
estabelecida uma reparação adequada 
segundo as modalidades e os 
procedimentos a determinar pelos 
Estados-Membros.
2. Para os fins do n.º 1, as violações 
graves incluem em particular:
a) A ausência total de informação dos 
representantes dos trabalhadores antes de 
ser tomada uma decisão; bem como 
b) A retenção de informações importantes 
ou o fornecimento de informações 
inexactas que tornam não efectivo o 
exercício do direito à informação.

Or. en
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Justificação

A experiência revela que muitas grandes empresas preferem pagar uma multa em vez de 
cumprirem os requisitos de informação.

Alteração 1388
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 28-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28-B
Sanções
1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
que qualquer decisão tomada pelo GFIA 
e/ou a empresa-alvo que viole gravemente 
os requisitos de divulgação e de 
informação referidos nos artigos 27.º, 28.º 
e 28.º-A não tem efeitos jurídicos. A 
não-produção de efeitos jurídicos subsiste 
enquanto o GFIA e/ou a empresa-alvo 
não cumprirem as suas obrigações ou, se 
tal se tiver tornado impossível, não for 
estabelecida uma reparação adequada 
segundo as modalidades e os 
procedimentos a determinar pelos 
Estados-Membros.
2. Para os fins do n.º 1, as violações 
graves incluem em particular:
a) A ausência total de informação dos 
representantes dos trabalhadores antes de 
ser tomada uma decisão; ou 
b) A retenção de informações importantes 
ou o fornecimento de informações 
inexactas que tornam não efectivo o 
exercício do direito à informação.

Or. en

Justificação

A experiência revela que muitas grandes empresas preferem pagar uma multa em vez de 
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cumprirem os requisitos de informação.

Alteração 1389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Proposta de directiva
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.° Suprimido
Disposições específicas relativas aos 
relatórios anuais dos FIA que controlem 
um emitente ou uma empresa não cotada
Os Estados-Membros asseguram-se de 
que os GFIA incluam no seu relatório 
anual previsto no artigo 19.º, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, a 
informação adicional prevista no n.º 2 do 
presente artigo.
O relatório anual dos FIA deve incluir a 
seguinte informação adicional, em 
relação a cada emitente e empresa não 
cotada nos quais o fundo tenha investido:
a) No que respeita à situação operacional 
e financeira, apresentação das receitas e 
lucros por segmento de negócio, 
declaração sobre a evolução das 
actividades e da situação financeira da 
empresa, avaliação dos progressos 
esperados em cada um desses contextos e 
comunicação dos acontecimentos 
significativos que tenham ocorrido 
durante o exercício;
b) No que respeita aos riscos financeiros e 
outros, pelo menos os riscos financeiros 
associados à estrutura do capital;
c) No que respeita aos trabalhadores, a 
rotação, as rescisões de contratos e o 
recrutamento;
d) Declaração sobre qualquer alienação 
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significativa de activos.
O relatório anual de um FIA inclui ainda, 
em relação a cada emitente no qual tenha 
adquirido uma posição de controlo, a 
informação prevista no n.º 1, alínea f), do 
artigo 46.º-A da Quarta Directiva do 
Conselho 78/660/CEE, de 25 de Julho de 
1978, baseada no artigo 54.º, n.º 3, alínea 
g), do Tratado, e relativa às contas anuais 
de certas formas de sociedades1 e uma 
descrição da estrutura do capital, em 
conformidade com o n.º 1, alíneas a) e d), 
do artigo 10.º da Directiva 2004/25/CE.
Em relação a cada empresa não cotada na 
qual tenha adquirido uma posição de 
controlo, o relatório anual de um FIA 
inclui uma descrição dos mecanismos de 
gestão e a informação prevista nas alíneas 
b), c) e e) a h) do artigo 3.º da Segunda 
Directiva do Conselho, de 13 de Dezembro 
de 1976, tendente a coordenar as 
garantias que, para protecção dos 
interesses dos sócios e de terceiros, são 
exigidas nos Estados-Membros às 
sociedades, na acepção do segundo 
parágrafo do artigo 58.º do Tratado, no 
que respeita à constituição da sociedade 
anónima, bem como à conservação e às 
modificações do seu capital social, a fim 
de tornar equivalentes essas garantias em 
toda a Comunidade (Directiva 
77/91/CEE)2.
3. Em relação a cada FIA por si gerido e 
que faça com que sejam abrangidos pela 
presente secção, os GFIA fornecem a 
informação referida no n.º 2 a todos os 
representantes dos trabalhadores das 
empresas em causa, referidas no n.º 1 do 
artigo 26.º, no prazo referido no n.º 1 do 
artigo 19.º.
4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar o teor 
pormenorizado das informações a 

                                               
1 JO L 222 de 14.8.1978, p. 11.
2 JO L 26 de 31.1.1977, p. 1.
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fornecer nos termos dos n.ºs 1 e 2.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

As disposições dos artigos 26.º a 30.º devem ser aplicáveis numa base coerente a todos os que 
adquiram o montante da participação relevante e não apenas ao GFIA e às empresas em que 
eles investem. As eventuais preocupações em matéria de transparência ou de interesses dos 
trabalhadores e das partes interessadas na empresa também se aplicam às actividades de 
todos os tipos de entidade de controlo duma empresa comunitária e não apenas nas situações 
que envolvam GFIA. Qualquer obrigação de divulgação de informações deve ser aplicada no 
âmbito de uma directiva em matéria de direito das sociedades, numa base consistente e não 
prejudicar os GFIA e as empresas em que investem.

Alteração 1390
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposta de directiva
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.° Suprimido
Disposições específicas relativas aos 
relatórios anuais dos FIA que controlem 
um emitente ou uma empresa não cotada
Os Estados-Membros asseguram-se de 
que os GFIA incluam no seu relatório 
anual previsto no artigo 19.º, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, a 
informação adicional prevista no n.º 2 do 
presente artigo.
O relatório anual dos FIA deve incluir a 
seguinte informação adicional, em 
relação a cada emitente e empresa não 
cotada nos quais o fundo tenha investido:
a) No que respeita à situação operacional 
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e financeira, apresentação das receitas e 
lucros por segmento de negócio, 
declaração sobre a evolução das 
actividades e da situação financeira da 
empresa, avaliação dos progressos 
esperados em cada um desses contextos e 
comunicação dos acontecimentos 
significativos que tenham ocorrido 
durante o exercício;
b) No que respeita aos riscos financeiros e 
outros, pelo menos os riscos financeiros 
associados à estrutura do capital;
c) No que respeita aos trabalhadores, a 
rotação, as rescisões de contratos e o 
recrutamento;
d) Declaração sobre qualquer alienação 
significativa de activos.
O relatório anual de um FIA inclui ainda, 
em relação a cada emitente no qual tenha 
adquirido uma posição de controlo, a 
informação prevista no n.º 1, alínea f), do 
artigo 46.º-A da Quarta Directiva do 
Conselho 78/660/CEE, de 25 de Julho de 
1978, baseada no artigo 54.º, n.º 3, alínea 
g), do Tratado, e relativa às contas anuais 
de certas formas de sociedades1 e uma 
descrição da estrutura do capital, em 
conformidade com o n.º 1, alíneas a) e d), 
do artigo 10.º da Directiva 2004/25/CE.
Em relação a cada empresa não cotada na 
qual tenha adquirido uma posição de 
controlo, o relatório anual de um FIA 
inclui uma descrição dos mecanismos de 
gestão e a informação prevista nas alíneas 
b), c) e e) a h) do artigo 3.º da Segunda 
Directiva do Conselho, de 13 de Dezembro 
de 1976, tendente a coordenar as 
garantias que, para protecção dos 
interesses dos sócios e de terceiros, são 
exigidas nos Estados-Membros às 
sociedades, na acepção do segundo 
parágrafo do artigo 58.º do Tratado, no 
que respeita à constituição da sociedade 
anónima, bem como à conservação e às 
                                               
1 JO L 222 de 14.8.1978, p. 11.
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modificações do seu capital social, a fim 
de tornar equivalentes essas garantias em 
toda a Comunidade (Directiva 
77/91/CEE)1.
3. Em relação a cada FIA por si gerido e 
que faça com que sejam abrangidos pela 
presente secção, os GFIA fornecem a 
informação referida no n.º 2 a todos os 
representantes dos trabalhadores das 
empresas em causa, referidas no n.º 1 do 
artigo 26.º, no prazo referido no n.º 1 do 
artigo 19.º.
4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar o teor 
pormenorizado das informações a 
fornecer nos termos dos n.ºs 1 e 2.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

As disposições dos artigos 26.º a 30.º devem ser aplicáveis numa base coerente a todos os que 
adquiram o montante da participação relevante e não apenas ao GFIA e às empresas em que 
eles investem. As eventuais preocupações em matéria de transparência ou de interesses dos 
trabalhadores e das partes interessadas na empresa também se aplicam às actividades de 
todos os tipos de entidade de controlo duma empresa comunitária e não apenas nas situações 
que envolvam GFIA. Assim, qualquer obrigação de divulgação de informações deve ser 
aplicada no âmbito de uma directiva em matéria de direito das sociedades, numa base 
consistente e não prejudicar os GFIA e as empresas em que investem.

                                                                                                                                                  
1 JO L 26 de 31.1.1977, p. 1.
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Alteração 1391
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.° Suprimido
Disposições específicas relativas aos 
relatórios anuais dos FIA que controlem 
um emitente ou uma empresa não cotada
Os Estados-Membros asseguram-se de 
que os GFIA incluam no seu relatório 
anual previsto no artigo 19.º, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, a 
informação adicional prevista no n.º 2 do 
presente artigo.
O relatório anual dos FIA deve incluir a 
seguinte informação adicional, em 
relação a cada emitente e empresa não 
cotada nos quais o fundo tenha investido:
a) No que respeita à situação operacional 
e financeira, apresentação das receitas e 
lucros por segmento de negócio, 
declaração sobre a evolução das 
actividades e da situação financeira da 
empresa, avaliação dos progressos 
esperados em cada um desses contextos e 
comunicação dos acontecimentos 
significativos que tenham ocorrido 
durante o exercício;
b) No que respeita aos riscos financeiros e 
outros, pelo menos os riscos financeiros 
associados à estrutura do capital;
c) No que respeita aos trabalhadores, a 
rotação, as rescisões de contratos e o 
recrutamento;
d) Declaração sobre qualquer alienação 
significativa de activos.
O relatório anual de um FIA inclui ainda, 
em relação a cada emitente no qual tenha 
adquirido uma posição de controlo, a 
informação prevista no n.º 1, alínea f), do 
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artigo 46.º-A da Quarta Directiva do 
Conselho 78/660/CEE, de 25 de Julho de 
1978, baseada no artigo 54.º, n.º 3, alínea 
g), do Tratado, e relativa às contas anuais 
de certas formas de sociedades1 e uma 
descrição da estrutura do capital, em 
conformidade com o n.º 1, alíneas a) e d), 
do artigo 10.º da Directiva 2004/25/CE.
Em relação a cada empresa não cotada na 
qual tenha adquirido uma posição de 
controlo, o relatório anual de um FIA 
inclui uma descrição dos mecanismos de 
gestão e a informação prevista nas alíneas 
b), c) e e) a h) do artigo 3.º da Segunda 
Directiva do Conselho, de 13 de Dezembro 
de 1976, tendente a coordenar as 
garantias que, para protecção dos 
interesses dos sócios e de terceiros, são 
exigidas nos Estados-Membros às 
sociedades, na acepção do segundo 
parágrafo do artigo 58.º do Tratado, no 
que respeita à constituição da sociedade 
anónima, bem como à conservação e às 
modificações do seu capital social, a fim 
de tornar equivalentes essas garantias em 
toda a Comunidade (Directiva 
77/91/CEE)2.
3. Em relação a cada FIA por si gerido e 
que faça com que sejam abrangidos pela 
presente secção, os GFIA fornecem a 
informação referida no n.º 2 a todos os 
representantes dos trabalhadores das 
empresas em causa, referidas no n.º 1 do 
artigo 26.º, no prazo referido no n.º 1 do 
artigo 19.º.
4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar o teor 
pormenorizado das informações a 
fornecer nos termos dos n.ºs 1 e 2.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
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regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Só um sistema global impedirá a distorção da concorrência no mercado entre os actores 
regulamentados pela presente directiva e os que não o são. Por isso, qualquer obrigação de 
divulgação de informações deve ser abordada - do mesmo modo que todas as formas de 
propriedade privada - através de modificações das directivas relativas ao direito das 
sociedades da UE.

Alteração 1392
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.° Suprimido
Disposições específicas relativas aos 
relatórios anuais dos FIA que controlem 
um emitente ou uma empresa não cotada
Os Estados-Membros asseguram-se de 
que os GFIA incluam no seu relatório 
anual previsto no artigo 19.º, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, a 
informação adicional prevista no n.º 2 do 
presente artigo.
O relatório anual dos FIA deve incluir a 
seguinte informação adicional, em 
relação a cada emitente e empresa não 
cotada nos quais o fundo tenha investido:
a) No que respeita à situação operacional 
e financeira, apresentação das receitas e 
lucros por segmento de negócio, 
declaração sobre a evolução das 
actividades e da situação financeira da 
empresa, avaliação dos progressos 
esperados em cada um desses contextos e 
comunicação dos acontecimentos 
significativos que tenham ocorrido 
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durante o exercício;
b) No que respeita aos riscos financeiros e 
outros, pelo menos os riscos financeiros 
associados à estrutura do capital;
c) No que respeita aos trabalhadores, a 
rotação, as rescisões de contratos e o 
recrutamento;
d) Declaração sobre qualquer alienação 
significativa de activos.
O relatório anual de um FIA inclui ainda, 
em relação a cada emitente no qual tenha 
adquirido uma posição de controlo, a 
informação prevista no n.º 1, alínea f), do 
artigo 46.º-A da Quarta Directiva do 
Conselho 78/660/CEE, de 25 de Julho de 
1978, baseada no artigo 54.º, n.º 3, alínea 
g), do Tratado, e relativa às contas anuais 
de certas formas de sociedades1 e uma 
descrição da estrutura do capital, em 
conformidade com o n.º 1, alíneas a) e d), 
do artigo 10.º da Directiva 2004/25/CE.
Em relação a cada empresa não cotada na 
qual tenha adquirido uma posição de 
controlo, o relatório anual de um FIA 
inclui uma descrição dos mecanismos de 
gestão e a informação prevista nas alíneas 
b), c) e e) a h) do artigo 3.º da Segunda 
Directiva do Conselho, de 13 de Dezembro
de 1976, tendente a coordenar as 
garantias que, para protecção dos 
interesses dos sócios e de terceiros, são 
exigidas nos Estados-Membros às 
sociedades, na acepção do segundo 
parágrafo do artigo 58.º do Tratado, no 
que respeita à constituição da sociedade
anónima, bem como à conservação e às 
modificações do seu capital social, a fim 
de tornar equivalentes essas garantias em 
toda a Comunidade (Directiva 
77/91/CEE)2.
3. Em relação a cada FIA por si gerido e 
que faça com que sejam abrangidos pela 
presente secção, os GFIA fornecem a 
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informação referida no n.º 2 a todos os 
representantes dos trabalhadores das 
empresas em causa, referidas no n.º 1 do 
artigo 26.º, no prazo referido no n.º 1 do 
artigo 19.º.
4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar o teor 
pormenorizado das informações a 
fornecer nos termos dos n.ºs 1 e 2.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

A obrigação de divulgação de informações imposta aos gestores de fundos de investimento 
em participações privadas pelos artigos 26.º a 30.º da proposta não são pertinentes, nem se 
adequam à finalidade de supervisão do risco sistémico. Dizem antes respeito a obrigações de 
divulgação de informações anteriormente visadas por outras directivas comunitárias ou de 
aplicação rara (por exemplo, a obrigação de divulgar o plano de desenvolvimento para a 
empresa não cotada que suscite sérias preocupações em matéria de confidencialidade e/ou 
inteligência económica). Além disso, não se aplicam a todas as entidades envolvida nos 
mercados cujas actividades sejam passíveis de implicar um risco sistémico.

Alteração 1393
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 29 – Título

Texto da Comissão Alteração

Disposições específicas relativas aos 
relatórios anuais dos FIA que controlem 
um emitente ou uma empresa não cotada

Disposições específicas relativas aos 
relatórios anuais dos FIA que controlem 
uma empresa não cotada

Or. en
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Alteração 1394
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que os GFIA incluam no seu relatório 
anual previsto no artigo 19.º, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, a 
informação adicional prevista no n.º 2 do 
presente artigo.

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que os FIA e os GFIA, em relação a cada 
um dos FIA por si geridos, incluam no seu 
relatório anual previsto no artigo 19.º a 
informação adicional prevista no n.º 2 do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 1395
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que os GFIA incluam no seu relatório 
anual previsto no artigo 19.º, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, a 
informação adicional prevista no n.º 2 do 
presente artigo.

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que os FIA e os GFIA, em relação a cada 
um dos FIA por si geridos, incluam no seu 
relatório anual previsto no artigo 19.º a 
informação adicional prevista no n.º 2 do 
presente artigo.

Or. en

Justificação

Uma carteira de capitais de investimento gerida activamente e que investe e aliena a ritmo 
elevado implica um risco maior para os trabalhadores.
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Alteração 1396
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.° 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório anual dos FIA deve incluir a 
seguinte informação adicional, em relação 
a cada emitente e empresa não cotada nos 
quais o fundo tenha investido:

2. O relatório anual dos FIA deve incluir a 
seguinte informação adicional, em relação 
a cada emitente e empresa não cotada nos 
quais o fundo tenha uma posição de 
controlo:

Or. en

Justificação

Os requisitos têm de ser proporcionados relativamente ao nível de controlo.

Alteração 1397
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.° 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório anual dos FIA deve incluir a 
seguinte informação adicional, em relação 
a cada emitente e empresa não cotada nos 
quais o fundo tenha investido:

2. O relatório anual dos FIA deve incluir a 
seguinte informação adicional, em relação 
a cada emitente e empresa não cotada nos 
quais o GFIA tenha uma posição de 
controlo nos termos do artigo 28.º:

Or. en

Alteração 1398
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório anual dos FIA deve incluir a 2. O relatório anual dos FIA deve incluir a 
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seguinte informação adicional, em relação 
a cada emitente e empresa não cotada nos 
quais o fundo tenha investido:

seguinte informação adicional, em relação 
a cada empresa não cotada nos quais o 
fundo tenha adquirido uma posição de 
controlo:

Or. en

Alteração 1399
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que respeita à situação operacional e 
financeira, apresentação das receitas e 
lucros por segmento de negócio, 
declaração sobre a evolução das 
actividades e da situação financeira da 
empresa, avaliação dos progressos 
esperados em cada um desses contextos e 
comunicação dos acontecimentos 
significativos que tenham ocorrido durante 
o exercício;

a) No que respeita à situação operacional e 
financeira, apresentação das receitas e 
lucros por segmento de negócio, 
declaração sobre a evolução das 
actividades e da situação financeira da 
empresa, avaliação dos progressos 
esperados em cada um desses contextos e 
comunicação dos acontecimentos 
significativos que tenham ocorrido durante 
o exercício, esforços de desenvolvimento e 
investigação;

Or. en

Alteração 1400
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que respeita à situação operacional e
financeira, apresentação das receitas e 
lucros por segmento de negócio, 
declaração sobre a evolução das 
actividades e da situação financeira da 
empresa, avaliação dos progressos 
esperados em cada um desses contextos e

a) No que respeita à situação operacional e 
financeira, apresentação das receitas e 
lucros por segmento de negócio, 
declaração sobre a evolução das 
actividades e da situação financeira da 
empresa, comunicação dos acontecimentos 
significativos que tenham ocorrido durante 
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comunicação dos acontecimentos 
significativos que tenham ocorrido durante 
o exercício;

o exercício;

Or. en

Alteração 1401
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que respeita à situação operacional e 
financeira, apresentação das receitas e 
lucros por segmento de negócio, 
declaração sobre a evolução das 
actividades e da situação financeira da 
empresa, avaliação dos progressos 
esperados em cada um desses contextos e 
comunicação dos acontecimentos 
significativos que tenham ocorrido durante 
o exercício;

a) No que respeita à situação operacional e 
financeira, estrutura do capital, despesas 
de capital e investimento em I&D,
apresentação das receitas e lucros por 
segmento de negócio, declaração sobre a 
evolução das actividades e da situação 
financeira da empresa, avaliação dos 
progressos esperados em cada um desses 
contextos e comunicação dos 
acontecimentos significativos que tenham 
ocorrido durante o exercício;

Or. en

Justificação

Estes elementos são importantes para avaliar o efeito do controlo pelo FIA.

Alteração 1402
Wolf Klinz 

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No que respeita aos riscos financeiros e 
outros, pelo menos os riscos financeiros 
associados à estrutura do capital;

Suprimido
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Or. en

Alteração 1403
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) No que respeita aos trabalhadores, a 
rotação, as rescisões de contratos e o 
recrutamento;

c) No que respeita aos trabalhadores, a 
rotação, as rescisões de contratos, o 
recrutamento, a política de remuneração e 
outras condições de emprego;

Or. en

Justificação

É necessário ter uma perspectiva clara da prática dos capitais de investimento no que 
respeita a uma série de questões, incluindo os esforços em matéria de I&D, emprego e 
condições do mesmo, alienações de activos, ambiente, financiamento de aquisições, pacotes 
de remuneração de gestores, preços de aquisição e revenda e locais de actividade. Às vezes o 
sector fornece estas informações voluntariamente mas elas não são coerentes, completas ou 
fiáveis.

Alteração 1404
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Declaração sobre qualquer alienação 
significativa de activos.

d) Declaração sobre qualquer alienação 
significativa de activos efectuada, em 
curso ou planeada.

Or. en
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Alteração 1405
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Declaração sobre qualquer alienação 
significativa de activos.

d) Declaração sobre qualquer alienação 
significativa de activos e o volume de 
negócios anual de activos.

Or. en

Justificação

Uma carteira de capitais de investimento gerida activamente e que investe e aliena a ritmo 
elevado implica um risco maior para os trabalhadores.

Alteração 1406
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Declaração sobre qualquer alienação 
significativa de activos.

d) Declaração sobre qualquer alienação 
significativa de activos e o volume de 
negócios anual de activos.

Or. en

Justificação

Uma carteira de capitais de investimento gerida activamente e que investe e aliena a ritmo 
elevado implica um risco maior para os trabalhadores.
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Alteração 1407
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

d-A) a política ambiental; 

Or. en

Justificação

É imperativo fornecer informações completas acerca das empresas controladas pelo GFIA. 

Alteração 1408
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-B) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

d-B) Financiamento da aquisição, plano 
de refinanciamento pós-aquisição;

Or. en

Justificação

É imperativo fornecer informações completas acerca das empresas controladas pelo GFIA. 

Alteração 1409
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-C) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

d-C) Pacote de indemnização dos 
gestores;

Or. en
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Justificação

É imperativo fornecer informações completas acerca das empresas controladas pelo GFIA. 

Alteração 1410
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-D) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

d-D) Preço de aquisição e revenda;

Or. en

Justificação

É imperativo fornecer informações completas acerca das empresas controladas pelo GFIA. 

Alteração 1411
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-E) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

d-E) Alterações materiais aos locais de 
actividade do emitente ou empresa 
privada.

Or. en

Justificação

É imperativo fornecer informações completas acerca das empresas controladas pelo GFIA. 
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Alteração 1412
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O relatório anual de um FIA inclui ainda, 
em relação a cada emitente no qual tenha 
adquirido uma posição de controlo, a 
informação prevista no n.º 1, alínea f), do 
artigo 46.º-A da Quarta Directiva do 
Conselho, de 25 de Julho de 1978, 
baseada no artigo 54.º, n.º 3, alínea g), do 
Tratado, e relativa às contas anuais de 
certas formas de sociedades (Directiva 
78/660/CE)1 e uma descrição da estrutura 
do capital, em conformidade com o n.º 1, 
alíneas a) e d), do artigo 10.º da Directiva 
2004/25/CE.

Suprimido

Or. en

Alteração 1413
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O relatório anual de um FIA inclui ainda, 
em relação a cada emitente no qual tenha 
adquirido uma posição de controlo, a 
informação prevista no n.º 1, alínea f), do 
artigo 46.º-A da Quarta Directiva do 
Conselho, de 25 de Julho de 1978, 
baseada no artigo 54.º, n.º 3, alínea g), do 
Tratado, e relativa às contas anuais de 
certas formas de sociedades (Directiva 
78/660/CE)2 e uma descrição da estrutura 
do capital, em conformidade com o n.º 1, 

O relatório anual de um FIA inclui ainda, 
em relação a cada emitente no qual um 
GFIA exerça uma posição de controlo, na 
acepção do artigo 28.º:

                                               
1 JO L 222 de 14.8.1978, p. 11.
2 JO L 222 de 14.8.1978, p. 11.
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alíneas a) e d), do artigo 10.º da Directiva 
2004/25/CE.

a) A composição e o funcionamento dos 
órgãos de administração, de direcção e de 
fiscalização e respectivos comités, bem 
como 
b) Uma descrição da estrutura do capital, 
incluindo os valores mobiliários não 
negociados num mercado regulamentado 
de um Estado-Membro, devendo ser 
indicados, se for caso disso, as diferentes 
categorias de acções e, em relação a cada 
categoria de acções, os direitos e 
obrigações inerentes às mesmas e a 
percentagem de capital social que 
representa, bem como informações 
pormenorizadas sobre os titulares de 
valores mobiliários que confiram direitos 
de controlo especiais e uma descrição 
destes direitos.

Or. en

Justificação

A alteração proposta não muda o conteúdo da directiva mas inclui a essência dos artigos aos 
quais se fez referência anteriormente.

Alteração 1414
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em relação a cada empresa não cotada na 
qual tenha adquirido uma posição de
controlo, o relatório anual de um FIA 
inclui uma descrição dos mecanismos de 
gestão e a informação prevista nas alíneas 
b), c) e e) a h) do artigo 3.º da Segunda 
Directiva do Conselho, de 13 de Dezembro 

Suprimido
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de 1976, tendente a coordenar as 
garantias que, para protecção dos 
interesses dos sócios e de terceiros, são 
exigidas nos Estados-Membros às 
sociedades, na acepção do segundo 
parágrafo do artigo 58.º do Tratado, no 
que respeita à constituição da sociedade 
anónima, bem como à conservação e às 
modificações do seu capital social, a fim 
de tornar equivalentes essas garantias em 
toda a Comunidade (Directiva 
77/91/CEE)1.

Or. en

Alteração 1415
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em relação a cada empresa não cotada na 
qual tenha adquirido uma posição de 
controlo, o relatório anual de um FIA 
inclui uma descrição dos mecanismos de 
gestão e a informação prevista nas alíneas 
b), c) e e) a h) do artigo 3.º da Segunda 
Directiva do Conselho, de 13 de Dezembro 
de 1976, tendente a coordenar as 
garantias que, para protecção dos 
interesses dos sócios e de terceiros, são 
exigidas nos Estados-Membros às 
sociedades, na acepção do segundo 
parágrafo do artigo 58.º do Tratado, no 
que respeita à constituição da sociedade 
anónima, bem como à conservação e às 
modificações do seu capital social, a fim 
de tornar equivalentes essas garantias em 
toda a Comunidade (Directiva 
77/91/CEE)2.

Em relação a cada empresa não cotada na 
qual um GFIA exerça  uma posição de 
controlo, o relatório anual de um FIA 
inclui uma descrição dos mecanismos de 
gestão e a informação seguintes:

                                               
1 JO L 26 de 31.1.1977, p. 1.
2 JO L 26 de 31.01.77, p. 1.
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a) O valor nominal das acções subscritas 
e, pelo menos anualmente, o número de 
tais acções;
b) O número de acções subscritas sem 
menção de valor nominal, no caso de 
legislação nacional autorizar a emissão 
destas;
c) Se houver várias categorias de acções, 
as indicações referidas nas alíneas a) e b), 
relativamente a cada categoria, assim 
como os direitos inerentes às acções de 
cada categoria;
d) A espécie, nominativa ou ao portador, 
das acções, quando a legislação nacional 
previr essas duas espécies, e bem assim as 
disposições relativas à sua conversão, 
salvo se esta estiver regulada pela lei;
e) O montante do capital subscrito que 
tenha sido realizado no momento da 
constituição da sociedade ou no momento 
da obtenção da autorização para o início 
das suas actividades;
f) O valor nominal das acções ou, na falta 
de um valor nominal, o número das 
acções emitidas como contrapartida de 
qualquer entrada que não consista em 
dinheiro, e bem assim a natureza de tal 
entrada e o nome da pessoa que a efectua; 

Or. en

Justificação

A alteração proposta não muda o conteúdo da directiva mas inclui a essência dos artigos aos 
quais se fez referência anteriormente.
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Alteração 1416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em relação a cada FIA por si gerido e 
que faça com que sejam abrangidos pela 
presente secção, os GFIA fornecem a 
informação referida no n.º 2 a todos os 
representantes dos trabalhadores das 
empresas em causa, referidas no n.º 1 do 
artigo 26.º, no prazo referido no n.º 1 do 
artigo 19.º.

3. Em relação a cada FIA por si gerido e 
que faça com que sejam abrangidos pela 
presente secção, os GFIA fornecem a 
informação referida no n.º 2 a todos os 
representantes dos trabalhadores das 
empresas em causa, referidas no n.º 1 do 
artigo 26.º, à autoridade competente dos 
GFIA e à autoridade competente do 
Estado-Membro de estabelecimento do 
emitente ou da empresa não cotada no 
prazo referido no n.º 1 do artigo 19.º.

Or. en

Justificação

A transparência plena impõe que os relatórios anuais dos FIA que controlem empresas sejam 
apresentados às autoridades competentes para fins estatísticos e de supervisão.

Alteração 1417
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em relação a cada FIA por si gerido e 
que faça com que sejam abrangidos pela 
presente secção, os GFIA fornecem a 
informação referida no n.º 2 a todos os 
representantes dos trabalhadores das 
empresas em causa, referidas no n.º 1 do 
artigo 26.º, no prazo referido no n.º 1 do 
artigo 19.º.

3. Os FIA abrangidos pela presente 
secção e os GFIA, em relação a cada FIA 
por si gerido, fornecem a informação 
referida no n.º 2 a todos os representantes 
dos trabalhadores das empresas em causa, 
referidas no n.º 1 do artigo 26.º, no prazo 
referido no n.º 1 do artigo 19.º.

Or. en
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Alteração 1418
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar o teor 
pormenorizado das informações a 
fornecer nos termos dos n.ºs 1 e 2.

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

Alteração 1419
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração 

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar o teor 
pormenorizado das informações a fornecer 
nos termos dos n.ºs 1 e 2.

4. A Comissão pode adoptar, através de 
actos delegados nos termos dos artigos 
49.º-A, 49.º- B e 49.º-C, medidas para 
especificar o teor pormenorizado das 
informações a fornecer nos termos dos n.ºs 
1 e 2.

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 1420
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-A
Disposições específicas sobre a 
informação dos trabalhadores das 
empresas onde os FIA exercem uma 
posição de controlo
No caso dos FIA que adquiriram uma 
posição de controlo numa empresa não 
cotada usando o efeito de alavanca, o 
mais tardar dois meses após a aquisição, 
os GFIA reúnem com os representantes 
dos seus trabalhadores ou, quando esses 
representantes não existam, os próprios 
trabalhadores. Esta reunião tem de 
incluir uma revisão do plano de 
desenvolvimento da empresa não cotada e 
debater as consequências potenciais da 
aquisição pelos FIA para os 
trabalhadores.
Após a aquisição, os GFIA reúnem-se ao 
menos uma vez por ano com os 
representantes dos seus trabalhadores ou, 
quando esses representantes não existam, 
os próprios trabalhadores para debaterem 
as informações contidas no relatório 
anual dos FIA acerca da empresa 
adquirida.

Or. en

Justificação

Os representantes dos trabalhadores precisam de ter acesso aos GFIA, dado que a dívida 
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usada pelos FIA para adquirirem uma empresa determina a estratégia seguida por esta 
última.

Alteração 1421
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 29-B – n.º 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-B
Disposições específicas sobre a 
participação dos FIA na assembleia-geral 
das empresas cotadas
1. Os FIA que invistam em empresas 
cotadas terão de conservar as suas acções 
durante ao menos dois meses para 
poderem usar os direitos de voto 
associados na assembleia-geral dessas 
empresas cotadas.

Or. en

Justificação

Deve-se impedir os investidores a curto prazo de influenciarem a estratégia a longo prazo 
das empresas cotadas.

Alteração 1422
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 29-B – n.º 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

2. Os direitos de voto de uma empresa 
cotada vinculados a acções emprestadas 
em poder dos FIA não podem ser usados 
na assembleia-geral dessas empresas 
cotadas. 

Or. en
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Justificação

As acções emprestadas não devem dar qualquer direito de influenciar a estratégia a longo 
prazo das empresas cotadas.

Alteração 1423
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 29-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-C
Disposições específicas sobre a extracção 
de valor
1. Nos casos em que um GFIA que exerça 
uma posição de controlo, na acepção do 
artigo 28.º, sobre um emitente ou uma 
empresa não cotada deseje alienar activos 
da empresa materialmente relevantes, 
serão aplicáveis os seguintes princípios: 
a) Os representantes legais tanto do 
emitente como da empresa não cotada e 
os FIA farão uma declaração sobre os 
motivos por que procedem à alienação e 
atestando que a mesma - segundo a sua 
opinião e conhecimento razoável e após a 
devida consideração - serve os interesses 
do emitente e da empresa não cotada. A 
declaração será incluída no relatório 
anual.
b) No caso de a venda proposta estar 
relacionada com a amortização da dívida 
contraída aquando da aquisição, os 
representantes dos trabalhadores do 
emitente e da empresa não cotada devem 
ser informados e consultados.
c) No caso de o emitente ou a empresa 
não cotada se tornar insolvente em 
resultado da alienação, o GFIA será 
responsabilizado por quaisquer 
consequência desse acto.
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2. Nos casos em que um GFIA exerça 
uma posição de controlo, na acepção do 
artigo 28.º, sobre um emitente ou uma 
empresa não cotada, o representante legal 
do emitente ou da empresa não cotada 
terá de fazer uma declaração, a incluir no 
relatório anual, assegurando que as 
saídas de capital (incluindo quaisquer 
comissões pagas por serviços prestados) 
servem da melhor forma os interesses a 
longo prazo do emitente ou da empresa 
não cotada.
3. A Comissão adopta os actos delegados 
nos termos dos artigos 49º-A, 49º-B e 
49º-C para especificar o teor 
pormenorizado das declarações a prestar 
nos termos dos n.ºs 1 e 2 e as condições 
nas quais se pode invocar a 
responsabilidade dos GFIA nos termos do 
n.º 1. 

Or. en

Justificação

It is well known that asset stripping is motivated by the need to repay a portion of the 
acquisition debt. It may impair the target company’s ability to develop and in some cases, 
lead to insolvency. It should thus be appropriately controlled. To this effect, in the event a 
company under private equity control wishes to sell company assets in any material respect, 
the management of both the target company and the AIF should issue a statement as to why 
the sale is implemented and certifying that the proposed sale is in the best interest of the 
target company. Second, in the event the proposed sale is connected to a repayment of the 
acquisition debt, the employees of the target company should be informed and consulted, 
through the workers’ council when there is one. Third, in the event the company becomes 
insolvent after the asset stripping, the private equity firm should be held liable.  More 
generally, management of companies under LBO should be required to issue a statement that 
capital outflows (including management fees paid) is in the long term interest of the company.
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Alteração 1424
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 29-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-D
Disposições específicas sobre o recurso ao 
efeito de alavanca pelas empresas ou 
emitentes para além da aquisição
1. Além das restrições mencionadas no 
Artigo 29.º-C, um GFIA que exerça uma 
posição de controlo, na acepção do artigo 
28.º, sobre um emitente ou uma empresa 
não cotada não reforçará o efeito de 
alavanca usado por esse emitente ou 
empresa relativamente a montantes de 
distribuição pagos ao FIA ou a qualquer 
filial sua que exceda em mais de 20% a 
situação antes da aquisição se, em 
resultado desse aumento, o efeito de 
alavanca desse emitente ou empresa 
exceder 1,5 vezes a média do efeito de 
alavanca aplicável a esse emitente ou 
empresa no sector ou se o efeito de 
alavanca desse emitente ou empresa 
exceder o triplo do valor património do 
FIA.
2. A Comissão adopta actos delegados nos 
termos dos artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C 
em matéria de efeito de alavanca, 
distribuição, média do efeito de alavanca 
no sector e processo. 

Or. en

Justificação

É do conhecimento geral que o aumento do endividamento relacionado com a distribuição de 
lucros aos accionistas se deve geralmente à necessidade de amortizar uma parte da dívida 
contraída. Essa prática pode prejudicar a capacidade de desenvolvimento da empresa-alvo e, 
em alguns casos, provocar a sua insolvência.  Portanto deve ser adequadamente controlada. 
Para isso, além das protecções previstas no Artigo 29.º-A, é necessário que haja uma rede de 
segurança com base em normas claras e números rígidos.
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Alteração 1425
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposta de directiva
Artigo 29-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-E
Disposições específicas sobre o período de 
bloqueio
1. Nos casos em que um GFIA exerça 
uma posição de controlo, na acepção do 
artigo 28.º, sobre um emitente ou uma 
empresa não cotada através dum FIA, 
esse emitente ou empresa não cotada não 
terá o direito de distribuir, directa ou 
indirectamente, a esse FIA ou a qualquer 
filial sua um montante que exceda em 
50% o valor do seu investimento inicial 
relativo a esse emitente ou empresa antes 
do fim dum período que termine quer no 
5.º aniversário da conclusão do 
investimento, quer na venda da sua 
participação nesse emitente ou empresa, 
conforme o que ocorrer primeiro.
2. A Comissão adopta actos delegados, 
nos termos dos artigos 49.º-A, 49.º- B e 
49.º-C, em aplicação do n.º 1.

Or. en

Justificação

É do conhecimento geral que o desmembramento de activos ("asset-stripping") se deve 
geralmente à necessidade de amortizar uma parte da dívida contraída. Isso pode prejudicar a 
capacidade de desenvolvimento da empresa-alvo e, em alguns casos, provocar a sua 
insolvência.  Portanto deve ser adequadamente controlada. Para isso, 50% do valor do 
investimento em cada uma das empresas incluídas na carteira deve ser bloqueado por 5 anos 
ou até à venda da empresa, se esta ocorrer primeiro.
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Alteração 1426
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Proposta de directiva
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30 Suprimido
Disposições específicas em relação às 
empresas cujas acções deixaram de ser 
admitidas à negociação num mercado 
regulamentado 
Nos casos em que, no seguimento da 
aquisição de 30 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente, as acções desse 
emitente deixarem de ser admitidas à 
negociação num mercado regulamentado, 
este deverá, apesar disso, continuar a 
cumprir as suas obrigações ao abrigo da 
Directiva 2004/109/CE durante dois anos 
a contar da retirada da negociação no 
mercado regulamentado.

Or. en

Justificação

As disposições dos artigos 26.º a 30.º devem ser aplicáveis numa base coerente a todos os que 
adquiram o montante da participação relevante e não apenas ao GFIA e às empresas em que 
eles investem. As eventuais preocupações em matéria de transparência ou de interesses dos 
trabalhadores e das partes interessadas na empresa também se aplicam às actividades de 
todos os tipos de entidade de controlo duma empresa comunitária e não apenas nas situações 
que envolvam GFIA. Qualquer obrigação de divulgação de informações deve ser aplicada no 
âmbito de uma directiva relativa ao direito das sociedades, numa base consistente e não 
prejudicar os GFIA e as empresas em que investem.
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Alteração 1427
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Proposta de directiva
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.° Suprimido
Disposições específicas em relação às 
empresas cujas acções deixaram de ser 
admitidas à negociação num mercado 
regulamentado 
Nos casos em que, no seguimento da 
aquisição de 30 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente, as acções desse 
emitente deixarem de ser admitidas à 
negociação num mercado regulamentado, 
este deverá, apesar disso, continuar a 
cumprir as suas obrigações ao abrigo da 
Directiva 2004/109/CE durante dois anos 
a contar da retirada da negociação no 
mercado regulamentado.

Or. en

Justificação

As disposições dos artigos 26.º a 30.º devem ser aplicáveis a todos os que adquiram o 
montante da participação relevante e não apenas aos GFIA e às empresas em que eles 
investem. As preocupações em matéria de transparência ou de interesses dos trabalhadores e 
das partes interessadas também se aplicam às actividades de todos os tipos de investidores 
com uma posição de controlo duma empresa comunitária e não apenas aos GFIA. As 
obrigações de divulgação de informações devem ser definidas no âmbito de uma directiva 
relativa ao direito das sociedades.

Alteração 1428
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.° Suprimido
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Disposições específicas em relação às 
empresas cujas acções deixaram de ser 
admitidas à negociação num mercado 
regulamentado 
Nos casos em que, no seguimento da 
aquisição de 30 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente, as acções desse 
emitente deixarem de ser admitidas à 
negociação num mercado regulamentado, 
este deverá, apesar disso, continuar a 
cumprir as suas obrigações ao abrigo da 
Directiva 2004/109/CE durante dois anos 
a contar da retirada da negociação no 
mercado regulamentado.

Or. en

Justificação

Só um sistema global impedirá a distorção da concorrência no mercado entre os actores 
regulamentados pela presente directiva e os que não o são. Por isso, qualquer obrigação de 
divulgação de informações deve ser abordada - do mesmo modo que todas as formas de 
propriedade privada - através de modificações das directivas relativas ao direito das 
sociedades da UE.

Alteração 1429
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.° Suprimido
Disposições específicas em relação às 
empresas cujas acções deixaram de ser 
admitidas à negociação num mercado 
regulamentado 
Nos casos em que, no seguimento da 
aquisição de 30 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente, as acções desse 
emitente deixarem de ser admitidas à 
negociação num mercado regulamentado, 
este deverá, apesar disso, continuar a 
cumprir as suas obrigações ao abrigo da 
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Directiva 2004/109/CE durante dois anos 
a contar da retirada da negociação no 
mercado regulamentado.

Or. en

Alteração 1430
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.° Suprimido
Disposições específicas em relação às 
empresas cujas acções deixaram de ser 
admitidas à negociação num mercado 
regulamentado 
Nos casos em que, no seguimento da 
aquisição de 30 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente, as acções desse 
emitente deixarem de ser admitidas à 
negociação num mercado regulamentado, 
este deverá, apesar disso, continuar a 
cumprir as suas obrigações ao abrigo da 
Directiva 2004/109/CE durante dois anos 
a contar da retirada da negociação no 
mercado regulamentado.

Or. en

Alteração 1431
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.° Suprimido
Disposições específicas em relação às 
empresas cujas acções deixaram de ser 
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admitidas à negociação num mercado 
regulamentado 
Nos casos em que, no seguimento da 
aquisição de 30 % ou mais dos direitos de 
voto de um emitente, as acções desse 
emitente deixarem de ser admitidas à 
negociação num mercado regulamentado, 
este deverá, apesar disso, continuar a 
cumprir as suas obrigações ao abrigo da 
Directiva 2004/109/CE durante dois anos 
a contar da retirada da negociação no 
mercado regulamentado.

Or. en

Justificação

As obrigações de divulgação de informações imposta aos gestores de fundos de investimento 
em participações privadas pelos artigos 26.º a 30.º da proposta não são pertinentes, nem se 
adequam à finalidade de supervisão do risco sistémico. Dizem antes respeito a obrigações de 
divulgação de informações anteriormente visadas por outras directivas comunitárias ou de 
aplicação rara (por exemplo, a obrigação de divulgar o plano de desenvolvimento para a 
empresa não cotada que suscite sérias preocupações em matéria de confidencialidade e/ou 
informações económicas). Além disso, não se aplicam a todas as entidades envolvidas nos 
mercados cujas actividades sejam passíveis de implicar um risco sistémico.

Alteração 1432
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que, no seguimento da 
aquisição de 30% ou mais dos direitos de 
voto de um emitente, as acções desse 
emitente deixarem de ser admitidas à 
negociação num mercado regulamentado, 
este deverá, apesar disso, continuar a 
cumprir as suas obrigações ao abrigo da 
Directiva 2004/109/CE durante dois anos a 
contar da retirada da negociação no 
mercado regulamentado.

Nos casos em que, no seguimento da 
aquisição de uma posição de controlo de 
um emitente, as acções desse emitente 
deixarem de ser admitidas à negociação 
num mercado regulamentado, este deverá, 
apesar disso, continuar a cumprir as suas 
obrigações ao abrigo da Directiva 
2004/109/CE durante um ano a contar da 
retirada da negociação no mercado 
regulamentado.

Or. en
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Justificação

Por razões de coerência com as alterações anteriores.


