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Alteração 368
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Numa secção intitulada «A que fim se 
destina?» uma indicação do período de 
detenção mínima recomendado e do perfil 
de liquidez esperado do produto, 
incluindo a possibilidade e as condições 
para um desinvestimento antes do 
vencimento, tendo em conta o perfil de 
risco e de remuneração e a evolução do 
mercado em que se baseia;

Suprimido

Or. en

Alteração 369
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Numa secção intitulada «A que fim se 
destina?» uma indicação do período de 
detenção mínima recomendado e do perfil 
de liquidez esperado do produto, 
incluindo a possibilidade e as condições 
para um desinvestimento antes do 
vencimento, tendo em conta o perfil de 
risco e de remuneração e a evolução do 
mercado em que se baseia;

(d) Numa secção intitulada «Em que 
condições posso desinvestir?» uma 
indicação do período de detenção mínima 
recomendado ou exigido, caso seja 
declarado nos documentos da oferta um 
período mínimo recomendado para deter 
o produto de investimento, e a 
possibilidade e as condições para um 
desinvestimento antes do vencimento;

Or. en

Alteração 370
Sari Essayah
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Numa secção intitulada «A que fim se 
destina?» uma indicação do período de 
detenção mínima recomendado e do perfil 
de liquidez esperado do produto, incluindo 
a possibilidade e as condições para um 
desinvestimento antes do vencimento, 
tendo em conta o perfil de risco e de 
remuneração e a evolução do mercado em 
que se baseia;

(d) Numa secção intitulada «Objetivos e 
política de investimento» uma indicação 
do período de detenção mínima 
recomendado e do perfil de liquidez 
esperado do produto, incluindo a 
possibilidade e as condições para um 
desinvestimento antes do vencimento, 
tendo em conta o perfil de risco e de 
remuneração e a evolução do mercado em 
que se baseia;

Or. en

Alteração 371
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Numa secção intitulada «A que fim se 
destina?» uma indicação do período de 
detenção mínima recomendado e do perfil 
de liquidez esperado do produto, incluindo 
a possibilidade e as condições para um 
desinvestimento antes do vencimento, 
tendo em conta o perfil de risco e de 
remuneração e a evolução do mercado em 
que se baseia;

(d) Numa secção intitulada «Período de 
detenção recomendado e venda do seu 
investimento» uma indicação do período 
de detenção mínima recomendado e do 
perfil de liquidez esperado do produto, 
incluindo a possibilidade e as condições 
para um desinvestimento antes do 
vencimento, tendo em conta o perfil de 
risco e de remuneração e a evolução do 
mercado em que se baseia;

Or. en

Alteração 372
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Numa secção intitulada «A que fim se 
destina?» uma indicação do período de 
detenção mínima recomendado e do perfil 
de liquidez esperado do produto, incluindo 
a possibilidade e as condições para um 
desinvestimento antes do vencimento, 
tendo em conta o perfil de risco e de 
remuneração e a evolução do mercado em 
que se baseia;

(d) Numa secção intitulada «A que fim se 
destina?» uma indicação do período de 
detenção mínima recomendado e do perfil 
de liquidez esperado do produto, incluindo 
a possibilidade e as condições para um 
desinvestimento antes do vencimento, 
tendo em conta o perfil de risco e de 
remuneração do pacote de produtos de 
investimento de retalho e a evolução do 
mercado em que se baseia;

Or. en

Alteração 373
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Numa secção intitulada «Quais são os 
riscos e o que poderei receber de volta?», 
o perfil de risco e de remuneração do 
produto de investimento, incluindo um 
indicador sintético deste perfil e 
advertências relativamente a quaisquer 
riscos específicos que não possam ser 
plenamente traduzidos no indicador 
sintético;

Suprimido

Or. en

Alteração 374
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) Numa secção intitulada «Quais são os 
riscos e o que poderei receber de volta?», 
o perfil de risco e de remuneração do 
produto de investimento, incluindo um 
indicador sintético deste perfil e 
advertências relativamente a quaisquer 
riscos específicos que não possam ser 
plenamente traduzidos no indicador 
sintético;

Suprimido

Or. en

Alteração 375
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Numa secção intitulada «Quais são os 
riscos e o que poderei receber de volta?», 
o perfil de risco e de remuneração do 
produto de investimento, incluindo um 
indicador sintético deste perfil e 
advertências relativamente a quaisquer 
riscos específicos que não possam ser 
plenamente traduzidos no indicador 
sintético;

(e) Numa secção intitulada «Perfil de risco 
e de remuneração»,

i) o perfil de risco e de remuneração do 
produto de investimento, incluindo um 
indicador sintético deste perfil que 
também reflita o impacto dos custos e que 
seja apresentado sob a forma de cenários 
indicativos de desempenho no futuro, 
acompanhado de uma explicação em 
linguagem corrente dos riscos principais 
do produto;
ii) uma comparação do possível 
desempenho futuro do produto de 
investimento, incluindo os riscos a ele 
associados, com o desempenho de uma 
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referência sem riscos;
iii) o perfil de risco ambiental do produto;
iv) quaisquer garantias ou proteção de 
capital fornecidas, bem como as suas 
eventuais limitações;
v) se o produto de investimento é 
abrangido por um sistema de 
compensação ou garantia ou por outra 
medida de proteção dos investidores, 
como um depositário;

Or. en

Alteração 376
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Numa secção intitulada «Quais são os 
riscos e o que poderei receber de volta?», 
o perfil de risco e de remuneração do 
produto de investimento, incluindo um 
indicador sintético deste perfil e 
advertências relativamente a quaisquer 
riscos específicos que não possam ser 
plenamente traduzidos no indicador 
sintético;

(e) Numa secção intitulada «Perfil de risco 
e de remuneração», o perfil de risco e de 
remuneração do produto de investimento, 
incluindo um indicador sintético deste 
perfil, as suas principais limitações e uma 
explicação descritiva dos riscos que sejam 
substancialmente relevantes para os PRIP 
e que não sejam devidamente 
considerados pelo indicador sintético do 
perfil de risco e de remuneração.

Or. en

Alteração 377
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) Numa secção intitulada «Quais são os 
riscos e o que poderei receber de volta?», o 
perfil de risco e de remuneração do produto 
de investimento, incluindo um indicador 
sintético deste perfil e advertências 
relativamente a quaisquer riscos 
específicos que não possam ser plenamente 
traduzidos no indicador sintético;

(e) Numa secção intitulada «Quais são os 
riscos e o que poderei receber em 
compensação?», tendo em conta o perfil
de risco e de remuneração do produto de 
investimento e a evolução do mercado em 
que se baseia; o perfil de risco e de 
remuneração do produto de investimento, 
incluindo um indicador de risco deste 
perfil e advertências relativamente a 
quaisquer riscos específicos que não 
possam ser plenamente traduzidos no 
indicador sintético;

Or. en

Justificação

Esta alteração insere a última frase do artigo 8.º, n.º 2, alínea d).

Alteração 378
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Numa secção intitulada «Quais são os 
riscos e o que poderei receber de volta?», o 
perfil de risco e de remuneração do produto 
de investimento, incluindo um indicador 
sintético deste perfil e advertências 
relativamente a quaisquer riscos 
específicos que não possam ser plenamente 
traduzidos no indicador sintético;

(e) Numa secção intitulada «Quais são os 
riscos e o que poderei receber de volta?», o 
perfil de risco e de remuneração do produto 
de investimento, incluindo um indicador 
sintético deste perfil e advertências 
relativamente a quaisquer riscos 
específicos que não possam ser plenamente 
traduzidos no indicador sintético; e uma 
explicação descritiva dos riscos 
substancialmente relevantes para o 
produto de investimento a fim de 
contextualizar o perfil;

Or. en
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Alteração 379
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Numa secção intitulada «Quais são os 
riscos e o que poderei receber de volta?», o 
perfil de risco e de remuneração do produto 
de investimento, incluindo um indicador 
sintético deste perfil e advertências 
relativamente a quaisquer riscos 
específicos que não possam ser plenamente 
traduzidos no indicador sintético;

(e) Numa secção intitulada «Quais são os 
riscos e o que poderei receber de volta?», o 
perfil de risco e de remuneração do produto 
de investimento, incluindo um indicador 
sintético deste perfil e advertências 
relativamente a quaisquer riscos 
específicos que não possam ser plenamente 
traduzidos no indicador sintético; a 
descrição dos riscos deve ser clara e de 
fácil compreensão;

Or. de

Alteração 380
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Numa secção intitulada «Quais são os 
riscos e o que poderei receber de volta?», 
o perfil de risco e de remuneração do 
produto de investimento, incluindo um 
indicador sintético deste perfil e 
advertências relativamente a quaisquer 
riscos específicos que não possam ser 
plenamente traduzidos no indicador 
sintético;

(e) Numa secção intitulada «Perfil de risco 
e de remuneração», o perfil de risco e de 
remuneração do produto de investimento, 
incluindo uma descrição descritiva dos 
riscos relevantes, de forma consistente 
com as fornecidas pelos documentos da 
oferta, caso existam;

Or. en

Alteração 381
Nils Torvalds
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Numa secção intitulada «Quais são os 
riscos e o que poderei receber de volta?», o 
perfil de risco e de remuneração do produto 
de investimento, incluindo um indicador 
sintético deste perfil e advertências 
relativamente a quaisquer riscos 
específicos que não possam ser plenamente 
traduzidos no indicador sintético;

(e) Numa secção intitulada «Quais são os 
riscos e o que poderei receber de volta?», 
uma indicação sobre se é possível uma 
perda de capital, o perfil de risco e de 
remuneração do produto de investimento, 
incluindo um indicador sintético deste 
perfil e advertências relativamente a 
quaisquer riscos específicos que não 
possam ser plenamente traduzidos no 
indicador sintético;

Or. en

Alteração 382
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Numa secção intitulada «Quais são os 
riscos e o que poderei receber de volta?», o 
perfil de risco e de remuneração do produto 
de investimento, incluindo um indicador 
sintético deste perfil e advertências 
relativamente a quaisquer riscos 
específicos que não possam ser 
plenamente traduzidos no indicador 
sintético;

(e) Numa secção intitulada «Quais são os 
riscos e o que poderei receber de volta?», o 
perfil de risco e de remuneração do produto 
de investimento, incluindo um indicador 
sintético deste perfil e uma advertência de 
que o rendimento do produto pode ser 
afetado negativamente pelos riscos 
enumerados seguidos por uma descrição:

Or. en

Alteração 383
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º°2 – alínea e) –subalínea i) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

i) dos riscos de contraparte, operacionais 
e de liquidez que afetam o produto;

Or. en

Alteração 384
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) da sensibilidade do desempenho dos 
produtos a cenários de tensão efetiva;

Or. en

Alteração 385
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e) – subalínea iii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii) da componente de alavancagem do 
produto, na medida em que esta 
componente pode multiplicar os riscos;

Or. en

Alteração 386
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e) – subalínea iv (nova)
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Texto da Comissão Alteração

iv) de quaisquer outros riscos específicos
que possam não estar inteiramente 
refletidos no indicador sintético;

Or. en

Alteração 387
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Uma breve indicação sobre a 
possibilidade de uma perda de capital, 
incluindo:
i) quaisquer garantias ou proteção de 
capital previstas, bem como as suas 
eventuais limitações;

Or. en

Justificação

A fim de esclarecer devidamente os investidores sobre todos os riscos, é conveniente que a 
informação sobre o mecanismo e/ou as técnicas de proteção seja incorporada na descrição 
geral do perfil de risco e de remuneração, conforme previsto no artigo 8.º, n.º 2, alínea e).

Alteração 388
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Numa secção intitulada «Prémio», a 
entrada ou investimento mínimos exigidos 
e os termos e flexibilidade do pagamento 
do prémio (pagamento único ou 
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periódico);

Or. en

Alteração 389
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com 
indicadores sintéticos desses custos;

Suprimido

Or. en

Alteração 390
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com 
indicadores sintéticos desses custos;

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?»:

os custos associados ao investimento no 
produto em causa, incluindo custos 
diretos e indiretos e os custos de entrada, 
contínuos e de saída a ser suportados pelo 
investidor, com indicadores sintéticos 
desses custos;
todas as taxas e outros pagamentos 
subtraídos ao produto durante um período 
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definido;
no caso de produtos de investimento 
estruturados, os custos indiretos devem 
incluir a margem teórica à data de 
vencimento incorporada no produto;
os custos e deduções devem ser indicados 
de forma a mostrarem o seu efeito 
cumulativo composto sobre o investimento 
durante períodos de investimento 
representativos;
deve ser fornecida informação sobre como 
ter acesso à calculadora em linha 
independente do fundo gerida pela 
AEVMM;

Or. en

Justificação

A inclusão da margem teórica à data de vencimento deve-se ao facto de os produtos de 
investimento estruturados incluirem, com muita frequência, uma margem construída durante 
a fase de criação de um produto. Como esta margem não é paga antecipadamente pelos 
pequenos investidores, sendo financiada através da redução dos rendimentos, os investidores 
não estão cientes da mesma.

Alteração 391
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com 
indicadores sintéticos desses custos;

(f) Numa secção intitulada «Custos e 
taxas?», os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com um 
indicador sintético desses custos, em 
termos monetários, e uma menção de que 
o pequeno investidor deve solicitar mais 
informações sobre os custos ao agente 
que comercializa o produto de 
investimento, designadamente quaisquer 
custos adicionais cobrados pelo agente 
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que comercializa o produto que não 
constem no documento de informação 
fundamental, e uma menção de que a 
legislação fiscal do Estado-Membro de 
origem do investidor pode ter impacto a 
nível da obtenção dos rendimentos do 
investimento;

Or. en

Alteração 392
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com 
indicadores sintéticos desses custos;

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com 
indicadores sintéticos desses custos, 
contendo todas as taxas anuais e outros 
pagamentos subtraídos ao produto 
durante um período definido. Além disso, 
o documento de informação fundamental 
deve, se pertinente, enumerar e explicar 
eventuais taxas cobradas ao investidor sob 
condições específicas, a base sobre a qual 
a taxa é calculada e quando se aplica. O 
documento de informação fundamental 
deve, igualmente, referir a existência de 
taxas variáveis (tais como custos de 
transação, impostos sobre transações na 
bolsa), que não podem ser incluídas no 
cálculo dos custos.

Or. en

Justificação

O investidor deve ser devidamente informado de todos os custos associados a um 
investimento. Os custos que se verificam apenas sob condições específicas devem de ser 
explicados. Além disso, os custos variáveis dependem do país de venda, do distribuidor e da 
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plataforma de negociação e, por conseguinte, não podem ser divulgados previamente pelo 
criador do produto. Deve ser incluída, no documento de informação fundamental destinado 
ao investidor, uma advertência de que serão acrescentados estes custos.

Alteração 393
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com 
indicadores sintéticos desses custos;

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com 
indicadores sintéticos desses custos e uma 
menção sobre o facto de que os impostos 
podem reduzir o rendimento do produto 
de investimento;

Or. de

Alteração 394
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com 
indicadores sintéticos desses custos;

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com 
indicadores sintéticos desses custos, e o 
impacto desses custos no rendimento;

Or. de
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Alteração 395
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com 
indicadores sintéticos desses custos;

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos máximos devem 
apresentar todos os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com 
indicadores sintéticos desses custos; caso o 
produto de investimento tenha uma 
margem máxima para possíveis 
rendimentos, este facto deve ser 
apresentado de forma clara. Este valor 
máximo reduz o rendimento líquido para 
o investidor, atribuindo ao criador todos 
os lucros acima desse máximo. Esta 
cláusula constitui um custo indireto e 
deve ser apresentada juntamente com os 
outros custos.

Or. en

Justificação

Os produtos de investimento estruturados incluem, com muita frequência, uma margem 
criada durante a fase de criação de um produto Como esta margem não é paga 
antecipadamente pelos pequenos investidores, sendo financiada através da redução dos 
rendimentos, os investidores não estão cientes da mesma. Por exemplo, esta margem seria 
geralmente financiada através da redução do potencial rendimento de um produto de 30 % 
do aumento de um índice de ações para 20 %. Estas margens devem ser apresentadas de uma 
forma transparente juntamente com outros custos, de modo a tornar os produtos de 
investimento mais fáceis de comparar. Esta alteração baseia-se nos contributos da Finance 
Watch e do BEUC.

Alteração 396
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com 
indicadores sintéticos desses custos;

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos associados ao 
investimento no PRIP, incluindo custos 
diretos e indiretos a ser suportados pelo 
investidor, com indicadores sintéticos 
desses custos e, por razões de 
comparabilidade, os custos totais, em 
termos monetários e percentuais, para 
mostrar os efeitos dos custos totais no 
investimento;

Or. en

Justificação

Os consumidores deparam-se, frequentemente, com dificuldades em avaliar os efeitos dos 
custos quando estes são apresentados em percentagens. Um exemplo que mostre o efeito dos 
custos totais no investimento, em termos monetários, melhorará a comparabilidade, a 
transparência e a sensibilização dos clientes. É da maior importância que os custos totais 
sejam expressos em termos monetários, para mostrar os efeitos dos custos totais no 
investimento.

Alteração 397
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com 
indicadores sintéticos desses custos;

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo todos os custos diretos e 
indiretos a ser suportados pelo investidor, 
com os custos de transação a serem 
expressos em percentagem do valor 
líquido dos ativos. Devem ser incluídos 
indicadores sintéticos de todos os custos
supramencionados;

Or. en
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Justificação

Os custos de transação (o custo de transacionar ações/ativos) não estão incluídos no 
documento de informação fundamental destinado aos investidores do OICVM.  Embora estes 
custos não possam simplesmente ser acrescentados às taxas contínuas, podem ser expressos 
como percentagem do valor líquido dos ativos. Ao incluir-se estes custos, os pequenos 
investidores ficam com uma ideia mais completa do quanto irão pagar para manter o seu 
capital num fundo, o que lhes irá permitir fazer uma melhor comparação dos fundos 
disponíveis.

Alteração 398
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com 
indicadores sintéticos desses custos;

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com 
indicadores sintéticos desses custos, de 
forma consistente com os fornecidos pelos 
documentos da oferta, caso existam;

Or. en

Alteração 399
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea f) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) no caso de produtos de investimento 
estruturados, os custos indiretos devem 
incluir a margem teórica à data de 
vencimento incorporada no produto;

Or. en
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Justificação

Os produtos de investimento estruturados incluem, com frequência, uma margem criada 
durante a fase de criação. Como esta margem não é paga antecipadamente pelos pequenos 
investidores, sendo financiada através da redução dos rendimentos, os investidores não estão 
cientes da mesma. Estas margens devem ser apresentadas de uma forma transparente 
juntamente com outros custos, de modo a tornar os produtos de investimento mais fáceis de 
comparar.

Alteração 400
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Numa secção intitulada «O que 
acontece se/quando eu falecer?», 
informação sobre o que acontece aos 
capitais detidos pelo produto/fundos e 
eventuais benefícios adicionais em caso 
de morte;

Or. en

Alteração 401
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Numa secção intitulada «Qual o seu 
desempenho no passado?», o anterior 
desempenho do produto de investimento, 
se tal for relevante tendo em conta a sua 
natureza e a duração do seu histórico;

Suprimido

Or. en
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Alteração 402
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Numa secção intitulada «Qual o seu 
desempenho no passado?», o anterior 
desempenho do produto de investimento, 
se tal for relevante tendo em conta a sua 
natureza e a duração do seu histórico;

(g) «O que poderei receber de volta?», 
informação sobre o desempenho provável 
do PRIP, apresentando cenários de 
desempenho ou projeções de possíveis 
resultados futuros e a forma como estes 
serão afetados por taxas. Pelo menos um 
dos resultados ou cenários mencionados 
tem de descrever um rendimento negativo, 
quando aplicável;

Or. en

Alteração 403
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Numa secção intitulada «Qual o seu 
desempenho no passado?», o anterior 
desempenho do produto de investimento, 
se tal for relevante tendo em conta a sua 
natureza e a duração do seu histórico;

(g) Numa secção intitulada «Desempenho 
passado», o anterior desempenho do 
produto de investimento, se tal for 
relevante tendo em conta a sua natureza e a 
duração do seu histórico, inclusive uma 
advertência clara de que os desempenhos 
anteriores não garantem resultados de 
investimentos futuros;

Or. en

Alteração 404
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

(g) Numa secção intitulada «Qual o seu 
desempenho no passado?», o anterior 
desempenho do produto de investimento, 
se tal for relevante tendo em conta a sua 
natureza e a duração do seu histórico;

(g) Numa secção intitulada «Desempenho 
passado», uma descrição do anterior 
desempenho do produto de investimento, 
se tal for relevante tendo em conta a sua 
natureza e a duração do seu histórico e, em 
caso afirmativo, complementada com uma 
advertência adequada de que 
«rendimentos anteriores não garantem 
um desempenho futuro»;

Or. en

Alteração 405
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Numa secção intitulada «Qual o seu 
desempenho no passado?», o anterior 
desempenho do produto de investimento, 
se tal for relevante tendo em conta a sua 
natureza e a duração do seu histórico;

(g) Numa secção intitulada «Qual o seu 
desempenho no passado?», o anterior 
desempenho do produto de investimento, 
se tal for relevante tendo em conta a sua 
natureza e a duração do seu histórico, 
inclusive uma advertência de que o 
desempenho passado não garante 
resultados de investimentos futuros e de 
que os riscos mencionados nas outras 
secções do KID podem ter um impacto 
substancialmente negativo sobre o 
investimento;

Or. en

Justificação

As componentes de informação adicional propostas irão assegurar que o KID não leva os 
investidores a depender excessivamente de padrões de desempenho passado e que fornece 
uma descrição completa e justa dos riscos relacionados com produtos de investimento.
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Alteração 406
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Numa secção intitulada «Qual o seu 
desempenho no passado?», o anterior 
desempenho do produto de investimento, 
se tal for relevante tendo em conta a sua 
natureza e a duração do seu histórico;

(g) Numa secção intitulada «Qual o seu 
desempenho no passado?», o êxito do 
produto de investimento, se tal for 
relevante tendo em conta a sua natureza e a 
duração do seu histórico; deve basear-se 
no maior nível de transparência possível 
durante a existência do produto de 
investimento. O criador publica um 
relatório anual descritivo, que inclui uma 
síntese verdadeira e justa do êxito dos 
ativos de investimento, das estratégias de 
gestão do investimento e do risco 
relevante na gestão do investimento, 
incluindo a utilização dos limites 
definidos nos documentos de informação 
fundamental sobre os produtos de 
investimento. Quando a estratégia de 
investimento se referir a padrões de 
referência, o desempenho de referência 
deve ser publicado no relatório anual;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa oferecer transparência relativamente ao desempenho dos produtos 
de investimento abrangidos pelo presente regulamento. Por essa razão, o desempenho de 
determinados produtos, assim como a carteira, se tal for necessário, deve ser comparado a 
um produto diferente com riscos comparáveis. Além disso, todas as taxas que afetem o 
rendimento devem ser divulgadas. Esta alteração baseia-se num contributo do Professor 
Roman Inderst (Frankfurt School of Finance).

Alteração 407
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

(g) Numa secção intitulada «Qual o seu 
desempenho no passado?», o anterior 
desempenho do produto de investimento, 
se tal for relevante tendo em conta a sua 
natureza e a duração do seu histórico;

(g) Numa secção intitulada «Qual o seu 
desempenho no passado?», o anterior 
desempenho do pacote de produtos de 
investimento de retalho, se tal for relevante 
tendo em conta a sua natureza e a duração 
do seu histórico;

Or. en

Alteração 408
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Numa secção intitulada «Qual o seu 
desempenho no passado?», o anterior 
desempenho do produto de investimento, 
se tal for relevante tendo em conta a sua 
natureza e a duração do seu histórico;

(g) Numa secção intitulada «Qual o seu 
desempenho no passado?», o anterior 
desempenho do produto de investimento;

Or. de

Alteração 409
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Uma disposição segundo a qual o 
criador informa o cliente, de forma 
transparente, por meio de um documento 
anual, sobre o êxito do seu produto de 
investimento. Este documento inclui uma 
divulgação ex post do rendimento do 
produto de investimento no ano decorrido. 
Além disso, este rendimento ex post deve 
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ser comparado a um produto de 
investimento diferente com um perfil de 
risco comparável. Caso o cliente detenha 
vários produtos de investimento de um 
determinado criador e abrangidos pelo 
presente regulamento, as exigências de 
divulgação e comparação acima referidas 
devem aplicar-se à totalidade da carteira. 
Quaisquer custos que afetem o 
rendimento do produto de investimento 
devem também ser divulgados. A 
Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 23.º, especificando as definições 
dos perfis de risco dos produtos de 
investimento, bem como as normas para a 
divulgação dos custos mencionada no 
presente número.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa oferecer transparência relativamente ao desempenho dos produtos 
de investimento abrangidos pelo presente regulamento. Por essa razão, o desempenho de 
determinados produtos, assim como a carteira, se tal for necessário, deve ser comparado a 
um produto diferente com riscos comparáveis. Além disso, todas as taxas que afetem o 
rendimento devem ser divulgadas. Esta alteração baseia-se num contributo do Professor 
Roman Inderst (Frankfurt School of Finance).

Alteração 410
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Numa secção intitulada «Posso 
retirar capital?», informação sobre as 
potenciais consequências de vender o 
PRIP antes do final do termo ou do 
período de detenção recomendado;

Or. en
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Alteração 411
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-B) Numa secção intitulada «Como 
posso obter informações sobre a situação 
do meu produto?», informação sobre a 
forma como o cliente é informado;

Or. en

Alteração 412
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea g-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-C) Numa secção intitulada «Como 
posso apresentar queixa?», informação 
sobre como e a quem um cliente pode 
fazer uma queixa sobre o produto e a sua 
administração;

Or. en

Alteração 413
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea g-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-D) Numa secção intitulada «E se se 
encontrar numa situação de 
insolvência?», informação sobre se o 
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produto é abrangido por um sistema de 
compensação ou garantia;

Or. en

Alteração 414
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Para os produtos de pensão de 
reforma, numa secção intitulada «O que 
posso obter quando me reformar?», 
projeções sobre os possíveis resultados 
futuros.

Suprimido

Or. en

Alteração 415
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Para os produtos de pensão de reforma, 
numa secção intitulada «O que posso obter 
quando me reformar?», projeções sobre os 
possíveis resultados futuros.

(h) Para os produtos de pensão de reforma, 
numa secção intitulada «O que posso obter 
quando me reformar?», projeções sobre os 
possíveis resultados futuros, claramente 
subdivididos em vários cenários possíveis, 
incluindo o pior dos cenários.

Or. de

Alteração 416
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Para os produtos de pensão de reforma, 
numa secção intitulada «O que posso obter 
quando me reformar?», projeções sobre os 
possíveis resultados futuros.

(h) Para os produtos de pensão de reforma, 
numa secção intitulada «O que posso obter 
quando me reformar?», projeções sobre os 
possíveis resultados futuros. Esta 
informação deve cumprir o quadro 
jurídico relativo aos documentos de 
informação fundamental.

Or. en

Alteração 417
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Para os produtos de pensão de reforma, 
numa secção intitulada «O que posso obter 
quando me reformar?», projeções sobre os 
possíveis resultados futuros.

(h) Para os produtos de pensão de reforma, 
numa secção intitulada «O que posso obter 
quando me reformar?», projeções sobre os 
possíveis resultados futuros, incluindo 
uma clarificação compreensível de que o 
rendimento efetivo pode divergir 
consideravelmente destas projeções.

Or. en

Alteração 418
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Numa secção intitulada «Como 
posso apresentar queixa?», informação 
sobre a forma como um cliente pode 
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apresentar queixa sobre o produto;

Or. en

Alteração 419
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Numa secção intitulada «Outros 
documentos que devo ler antes de 
investir», deve ser fornecida uma breve 
descrição dos outros tipos de documentos 
de informação que apresentam o produto 
com mais pormenor, explicando que esses 
documentos (incluindo o KID) devem ser 
tidos em consideração antes de se tomar 
uma decisão de investimento.

Or. en

Alteração 420
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Numa secção intitulada «Que 
outros documentos devo ler antes de 
investir», uma breve descrição da 
documentação (incluindo um prospeto, se 
pertinente) e uma explicação de que todos 
esses documentos (incluindo o KID) 
devem ser tidos em consideração antes de 
ser tomada uma decisão de investimento.

Or. en
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Justificação

O KID não deve ser encarado como um documento independente, com base no qual um 
indivíduo pode tomar uma decisão de investimento. Deve ficar claro que a leitura de outros 
documentos é absolutamente essencial antes de ser tomada essa decisão.

Alteração 421
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Numa secção intitulada «Que taxa 
recebe o meu intermediário pelos serviços 
prestados?», uma panorâmica do tipo e 
montante das taxas pagas ou devidas ao 
intermediário;

Or. de

Alteração 422
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Numa secção intitulada «A que tipo 
de investidores se destina este 
investimento?», uma descrição dos tipos 
de investidores a que se destina o produto 
de investimento, em termos de apetência 
pelo risco, horizonte de investimento e 
conhecimento financeiro. Esta secção 
deve ser preenchida com base no processo 
de aprovação do produto, que o criador do 
produto efetuou aquando da estruturação 
do produto de investimento.

Or. en
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Justificação

As devidas diligências do criador relativamente à adequação do produto a clientes não 
profissionais devem fornecer material para a secção do KID intitulada «A quem se destina 
este investimento?»

Alteração 423
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea h-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-B) Numa secção intitulada «Que 
outros documentos devo ler antes de 
investir», uma breve descrição da 
documentação (incluindo um prospeto, se 
pertinente) e uma explicação de que todos 
esses documentos (incluindo o KID) 
devem ser tidos em consideração antes de 
ser tomada uma decisão de investimento.

Or. en

Justificação

Na medida em que o KID, por natureza, não pode ser exaustivo, deve ser lido juntamente com 
outra documentação, como o sumário de um prospeto.

Alteração 424
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea h-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-B) Numa secção intitulada «Benefícios 
de seguro», uma indicação que informe se 
o produtos de investimento oferece 
benefícios de seguro e, em caso 
afirmativo, pormenores sobre os mesmos;
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Or. en

Justificação

As características de um produto de seguros devem ser reveladas aos consumidores de forma 
minuciosa. As características de PRIP de seguros são essenciais para distingui-los de outros 
produtos PRIP. Por conseguinte, é necessária uma secção independente e, portanto, mais 
destacada no KID para realçar essas características sobre os benefícios de seguros.

Alteração 425
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando for fornecida informação 
adicional e personalizada, como a 
divulgação de taxas de investimento, pelo 
agente que está a recomendar ou a 
comercializar o produto ao investidor, 
essa informação deve surgir num 
documento independente, pelo qual esse 
agente é responsável.

Or. en

Alteração 426
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os pequenos investidores devem 
receber um documento de seguros 
específico com as principais 
características do contrato de seguro, 
conforme exigido pelo artigo 185.º da 
Diretiva 2009/138/CE. Esse documento 
deve respeitar todas as disposições do 
presente regulamento, exceto o artigo 8.º, 
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n.º 2. Sempre que um contrato ofereça a 
possibilidade de escolha entre várias 
unidades de conta, deve incluir 
igualmente um quadro sintético com a 
classificação dessas unidades em três 
categorias, consoante o seu grau de risco.
Tendo em conta a Diretiva 2009/138/CE e 
em conformidade com o artigo 8.º do 
presente regulamento, devem ser 
conferidos poderes à AESPCR para 
determinar:
- as principais características do contrato 
de seguro;
- a forma exata do documento de seguro 
específico;
- o conteúdo do documento de seguro 
específico, incluindo as opções de 
afetação de ativos oferecidas ao pequeno 
investidor;
- as regras para a classificação das 
unidades em três categorias;
O criador do produto de investimento deve 
distribuir um KID para cada investimento 
subjacente de contratos de seguros 
elegível para o presente regulamento. Os 
investimentos subjacentes incluem as 
unidades de conta e/ou os fundos 
denominados em divisas, se pertinente, e a 
categoria em termos de grau de risco em 
relação a cada um deles.

Or. en

Alteração 427
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O criador do produto de investimento 
apenas pode incluir outras informações 

Suprimido
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caso tal seja necessário para que o 
pequeno investidor tome uma decisão de 
investimento fundamentada sobre um 
produto de investimento específico.

Or. en

Alteração 428
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O criador do produto de investimento 
apenas pode incluir outras informações 
caso tal seja necessário para que o 
pequeno investidor tome uma decisão de 
investimento fundamentada sobre um 
produto de investimento específico.

Suprimido

Or. de

Alteração 429
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O criador do produto de investimento 
apenas pode incluir outras informações 
caso tal seja necessário para que o 
pequeno investidor tome uma decisão de 
investimento fundamentada sobre um 
produto de investimento específico.

Suprimido

Or. en
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Alteração 430
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O criador do produto de investimento 
apenas pode incluir outras informações 
caso tal seja necessário para que o 
pequeno investidor tome uma decisão de 
investimento fundamentada sobre um 
produto de investimento específico.

Suprimido

Or. en

Alteração 431
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O criador do produto de investimento 
apenas pode incluir outras informações 
caso tal seja necessário para que o 
pequeno investidor tome uma decisão de 
investimento fundamentada sobre um
produto de investimento específico.

3. O criador do produto de investimento 
apenas deve incluir informações 
necessárias para que o pequeno investidor 
tome uma decisão de investimento 
fundamentada sobre o produto de 
investimento específico.

Or. en

Alteração 432
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O criador do produto de investimento 3. O criador do pacote de produtos de 
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apenas pode incluir outras informações 
caso tal seja necessário para que o pequeno 
investidor tome uma decisão de 
investimento fundamentada sobre um 
produto de investimento específico.

investimento de retalho apenas pode 
incluir outras informações caso tal seja 
necessário para que o pequeno investidor 
tome uma decisão de investimento 
fundamentada sobre um pacote específico.

Or. en

Alteração 433
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O criador do produto de investimento
apenas pode incluir outras informações 
caso tal seja necessário para que o pequeno 
investidor tome uma decisão de 
investimento fundamentada sobre um 
produto de investimento específico.

3. O criador do PRIP apenas pode incluir 
outras informações objetivas caso tal seja 
necessário para que o pequeno investidor 
tome uma decisão de investimento 
fundamentada sobre um PRIP específico.

Or. en

Justificação

O regulamento sobre atos delegados, referido no artigo 8.º, n.º 5, pode criar problemas de 
compatibilidade com o direito constitucional de alguns Estados-Membros. O problema é o 
artigo 8.º, n.º 3, no qual pode ser incluída «outra informação». Sendo que existe a 
possibilidade de incluir «outra informação», esta é associada ao risco de que a informação 
que pode desencadear as decisões de investimento seja regulamentada por meio de atos 
delegados.

Alteração 434
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando aplicável, o agente que 
comercializa produtos de investimento 
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deve referir:
i) o regime de tributação do produto de 
investimento no Estado-Membro em que o 
agente aconselha sobre o produto de 
investimento ou o distribui de forma 
ativa;
ii) os custos inerentes ao produto de 
investimento quando o agente é 
intermediário;
iii) as comissões, as retrocessões ou outros 
benefícios relacionados com a transação 
paga pelo criador ou por uma terceira 
parte, conforme o disposto nas 
diretivas 2004/39/CE, 2002/92/CE e 
2011/61/UE.
Esta informação deve ser apresentada 
num documento pré-contratual 
independente que não exceda uma 
página, que deve ser anexado ao 
documento de informação fundamental 
no ponto de venda.

Or. en

Alteração 435
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando for caso disso, o 
intermediário deve indicar:
i) todos os custos inerentes ao produto de 
investimento quando o agente é 
intermediário;
ii) as comissões, as retrocessões ou outros 
benefícios relacionados com a transação 
paga pelo criador ou por uma terceira 
parte, conforme o disposto na 
Diretiva 2004/39/CE e na 
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Diretiva 2002/39/CE;

Or. en

Justificação

Esta alteração baseia-se num parecer do BEUC.

Alteração 436
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A AEVMM deve criar uma 
calculadora independente em linha para 
fundos, que deve ser incluída no seu sítio 
Web. A calculadora para fundos deve 
permitir aos investidores calcular a 
remuneração de um produto de 
investimento de retalho proposto, através 
da inserção de informação sobre a 
duração prevista do investimento, o 
montante do investimento e o suposto 
rendimento do investimento subjacente 
em termos percentuais, a fim de 
determinar o valor final do investimento 
após deduzidos os custos.
A calculadora para fundos deve incluir, 
no seu cálculo, os custos e as taxas 
cobrados pelos vários criadores de 
produtos de investimento para qualquer 
fundo comercializado ao público, 
juntamente com outros eventuais custos 
ou taxas cobrados por intermediários ou 
outros intervenientes na cadeia de 
investimento que não estejam já incluídos 
pelos criadores dos produtos. 
Deve ser exigido aos criadores de 
produtos de investimento e aos agentes 
que recomendam ou comercializam 
produtos de investimento que enviem 
trimestralmente dados pertinentes à 
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AEVMM, com um atraso máximo de 60 
dias para este efeito.
Devem ser facultados à AEVMM os 
recursos necessários para a realização 
dessa tarefa. Quando necessário, deve 
trabalhar em estreita cooperação com as 
outras Autoridades Europeias de 
Supervisão.

Or. en

Justificação

Nos Estados Unidos, a Autoridade de Regulamentação Financeira Industrial (Financial 
Industry Regulatory Authority – FINRA) gere uma calculadora para fundos em linha 
chamada Fund Analyser, que oferece informação e análise sobre mais de 18 mil fundos de 
investimento, fundos transacionados em bolsa (Exchange Traded Funds – ETF) e notas 
trasacionadas em bolsa (Exchange Traded Notes – ETN). Este instrumento estima o valor dos 
fundos e o impacto que as taxas e as despesas têm nos investimentos, permitindo igualmente 
que indivíduos procurem as taxas aplicáveis e os descontos disponíveis para fundos. A 
AEVMM poderia criar um instrumento semelhante.

Alteração 437
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações referidas no n.º 2 
devem ser apresentadas num formato 
comum, incluindo os títulos comuns e 
seguindo a ordem normalizada 
estabelecida no n.º 2, de modo a permitir a 
sua comparação com o documento de 
informação fundamental de qualquer 
outro produto de investimento. O 
documento de informação fundamental 
deve exibir de forma bem visível um 
símbolo comum que o distinga de outros 
documentos.

Suprimido

Or. en
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Alteração 438
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações referidas no n.º 2 devem 
ser apresentadas num formato comum, 
incluindo os títulos comuns e seguindo a 
ordem normalizada estabelecida no n.º 2, 
de modo a permitir a sua comparação com 
o documento de informação fundamental 
de qualquer outro produto de investimento. 
O documento de informação fundamental 
deve exibir de forma bem visível um 
símbolo comum que o distinga de outros 
documentos.

4. As informações referidas no n.º 2 devem 
ser apresentadas num formato comum, 
incluindo os títulos comuns e seguindo a 
ordem normalizada estabelecida no n.º 2, 
de modo a permitir a sua comparação com 
o documento de informação fundamental 
de qualquer outro produto de investimento. 
O documento de informação fundamental
não deve conter mais do que três páginas, 
deve ser concebido de forma clara, 
transparente e legível e deve exibir de 
forma bem visível um símbolo comum que 
o distinga de outros documentos.

Or. de

Alteração 439
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações referidas no n.º 2 devem 
ser apresentadas num formato comum, 
incluindo os títulos comuns e seguindo a 
ordem normalizada estabelecida no n.º 2, 
de modo a permitir a sua comparação com 
o documento de informação fundamental 
de qualquer outro produto de investimento. 
O documento de informação fundamental 
deve exibir de forma bem visível um 
símbolo comum que o distinga de outros 
documentos.

4. As informações referidas no n.º 2 devem 
ser apresentadas num formato comum, 
incluindo os títulos comuns e seguindo a 
ordem normalizada estabelecida no n.º 2, 
de modo a permitir a sua comparação com 
o documento de informação fundamental 
de qualquer outro produto de investimento. 
O documento de informação fundamental 
deve exibir de forma bem visível um 
símbolo comum que o distinga de outros 
documentos; por uma questão de 
princípio, as informações negativas devem 
ser apresentadas com frases completas 
antes das informações positivas; as listas 
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de preços e as abreviações de conceitos 
são proibidas.

Or. de

Alteração 440
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações referidas no n.º 2 devem 
ser apresentadas num formato comum, 
incluindo os títulos comuns e seguindo a 
ordem normalizada estabelecida no n.º 2, 
de modo a permitir a sua comparação com 
o documento de informação fundamental 
de qualquer outro produto de investimento. 
O documento de informação fundamental 
deve exibir de forma bem visível um 
símbolo comum que o distinga de outros 
documentos.

4. As informações referidas no n.º 2 devem 
ser apresentadas num formato 
normalizado, incluindo os títulos comuns e 
seguindo a ordem normalizada estabelecida 
no n.º 2, de modo a permitir a sua 
comparação com o documento de 
informação fundamental de qualquer outro 
produto de investimento. O documento de 
informação fundamental deve exibir de 
forma bem visível um símbolo comum que 
o distinga de outros documentos.

Or. en

Alteração 441
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações referidas no n.º 2 devem 
ser apresentadas num formato comum, 
incluindo os títulos comuns e seguindo a 
ordem normalizada estabelecida no n.º 2, 
de modo a permitir a sua comparação com 
o documento de informação fundamental 
de qualquer outro produto de investimento. 
O documento de informação fundamental 
deve exibir de forma bem visível um 

4. As informações referidas no n.º 2 devem 
ser apresentadas num formato comum, 
incluindo os títulos comuns e seguindo a 
ordem normalizada estabelecida no n.º 2, 
de modo a permitir a sua comparação com 
o documento de informação fundamental 
de qualquer outro pacote de produtos de 
investimento de retalho. O documento de 
informação fundamental deve exibir de 
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símbolo comum que o distinga de outros 
documentos.

forma bem visível um símbolo comum que 
o distinga de outros documentos.

Or. en

Alteração 442
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 23.º, que especifiquem os 
pormenores relativos à apresentação e ao 
conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos no n.º 2, a 
apresentação e os pormenores das outras 
informações que o criador do produto 
pode incluir no documento de informação 
fundamental, tal como referido no n.º 3, 
bem como informações pormenorizadas 
sobre o formato e o símbolo comuns 
referidos no n.º 4. A Comissão deve ter em 
conta as diferenças entre produtos de 
investimento e as capacidades dos 
pequenos investidores, bem como as 
características dos produtos de 
investimento que permitem ao pequeno 
investidor optar entre diferentes 
investimentos subjacentes ou de outras 
alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro.

Suprimido

Or. en

Alteração 443
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º, que especifiquem os 
pormenores relativos à apresentação e ao 
conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos no n.º 2, a 
apresentação e os pormenores das outras 
informações que o criador do produto 
pode incluir no documento de informação 
fundamental, tal como referido no n.º 3,
bem como informações pormenorizadas 
sobre o formato e o símbolo comuns 
referidos no n.º 4. A Comissão deve ter em 
conta as diferenças entre produtos de 
investimento e as capacidades dos 
pequenos investidores, bem como as 
características dos produtos de 
investimento que permitem ao pequeno 
investidor optar entre diferentes 
investimentos subjacentes ou de outras 
alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro.

5. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º, que especifiquem os 
pormenores relativos à apresentação e ao 
conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos no n.º 2, bem como 
informações pormenorizadas sobre o 
formato e o símbolo comuns referidos no 
n.º 4.

O indicador sintético de riscos e de 
remuneração, referido no n.º 2, alínea e), 
subalínea i), deve ter em conta o impacto 
dos custos ao longo do tempo e o possível 
desempenho futuro. Deve ser concebido 
de modo a tornar claros e comparáveis 
entre produtos os riscos que os 
investidores assumem. O indicador deve 
esclarecer que o potencial de 
remuneração superior está associado a 
riscos mais elevados. A comparação 
referida no n.º 2, alínea e), subalínea ii), 
deve ser concebida para ajudar o 
investidor a compreender como a tomada 
de riscos mais elevados influencia a 
remuneração do produto de investimento, 
e a referência sem riscos deve ser definida 
de uma forma compreensível e não 
enganosa para os pequenos investidores. 
O indicador sintético de custos referido no 
n.º 2, alínea f), deve ilustrar, em termos 
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monetários, o impacto dos custos sobre o 
que o investidor pode retirar do respetivo 
investimento ao longo do tempo. Deve 
incluir números que possam ser utilizados 
pelos pequenos investidores para 
comparar produtos. A Comissão deve ter 
em conta as divulgações relativas aos 
custos, feitas aos pequenos investidores 
por agentes que comercializam os 
produtos de investimento, ao abrigo das 
diretivas DMIF e DMS, de forma a 
garantir que existe coerência entre a 
informação sobre os custos contida no 
documento de informação fundamental e 
estas outras divulgações, e que a 
informação é completa, em matéria de 
custos, e apresenta claramente ao 
pequeno investidor o impacto total que os 
custos podem ter.
A Comissão deve ter em conta as 
diferenças entre produtos de investimento e 
as capacidades dos pequenos investidores, 
bem como as características dos produtos 
de investimento que permitem ao pequeno 
investidor optar entre diferentes 
investimentos subjacentes ou de outras 
alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro.

Or. en

Alteração 444
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 23.º, que especifiquem os 
pormenores relativos à apresentação e ao 

5. A Autoridade Bancária Europeia 
(ABE), a Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões de Reforma (AESPR) e 
a Autoridade Europeia dos Valores 
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conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos no n.º 2, a 
apresentação e os pormenores das outras 
informações que o criador do produto pode 
incluir no documento de informação 
fundamental, tal como referido no n.º 3, 
bem como informações pormenorizadas 
sobre o formato e o símbolo comuns 
referidos no n.º 4. A Comissão deve ter em 
conta as diferenças entre produtos de 
investimento e as capacidades dos 
pequenos investidores, bem como as 
características dos produtos de 
investimento que permitem ao pequeno 
investidor optar entre diferentes 
investimentos subjacentes ou de outras 
alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro.

Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) 
devem elaborar projetos de normas 
regulamentares, em conformidade com o 
artigo 23.º, que especifiquem os 
pormenores relativos à apresentação e ao 
conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos no n.º 2, a 
apresentação e os pormenores das outras 
informações que o criador do produto pode 
incluir no documento de informação 
fundamental, tal como referido no n.º 3, 
bem como informações pormenorizadas 
sobre o formato e o símbolo comuns 
referidos no n.º 4 As Autoridades 
Europeias de Supervisão devem ter em 
conta as diferenças entre PRIP e as 
capacidades dos pequenos investidores, 
bem como as características dos PRIP que 
permitem ao pequeno investidor optar entre 
diferentes investimentos subjacentes ou de 
outras alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro.

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até […].
É atribuído à Comissão o poder de adotar 
as normas técnicas de regulamentação em 
conformidade com o procedimento 
previsto nos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010, nos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1094/2010 e nos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Justificação

A fim de permitir à indústria e às AES reagir rapidamente às evoluções do mercado, as três 
AES deveriam elaborar, coletivamente, normas técnicas de regulamentação comuns, em vez 
de a Comissão ficar habilitada a adotar atos delegados.



PE504.398v01-00 46/184 AM\926906PT.doc

PT

Alteração 445
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º, que especifiquem os 
pormenores relativos à apresentação e ao 
conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos no n.º 2, a 
apresentação e os pormenores das outras 
informações que o criador do produto pode 
incluir no documento de informação 
fundamental, tal como referido no n.º 3, 
bem como informações pormenorizadas 
sobre o formato e o símbolo comuns 
referidos no n.º 4. A Comissão deve ter em 
conta as diferenças entre produtos de 
investimento e as capacidades dos 
pequenos investidores, bem como as 
características dos produtos de 
investimento que permitem ao pequeno 
investidor optar entre diferentes 
investimentos subjacentes ou de outras 
alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro.

5. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º, que especifiquem os 
pormenores relativos à apresentação e ao 
conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos no n.º 2, a 
apresentação e os pormenores das outras 
informações que o criador do produto pode 
incluir no documento de informação 
fundamental, tal como referido no n.º 3,
bem como informações pormenorizadas 
sobre o formato e o símbolo comuns 
referidos no n.º 4. A Comissão deve ter em 
conta as diferenças entre produtos de 
investimento e as capacidades dos 
pequenos investidores, bem como as 
características dos produtos de 
investimento que permitem ao pequeno 
investidor optar entre diferentes 
investimentos subjacentes ou de outras 
alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro. A 
Comissão, em estreita cooperação com as 
três autoridades europeias de supervisão, 
deve criar modelos de documentos de 
informação fundamental que tenham em 
conta as diferenças entre os produtos de 
investimento.

Or. en

Alteração 446
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º, que especifiquem os 
pormenores relativos à apresentação e ao 
conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos no n.º 2, a 
apresentação e os pormenores das outras 
informações que o criador do produto pode 
incluir no documento de informação 
fundamental, tal como referido no n.º 3, 
bem como informações pormenorizadas 
sobre o formato e o símbolo comuns 
referidos no n.º 4. A Comissão deve ter em 
conta as diferenças entre produtos de 
investimento e as capacidades dos 
pequenos investidores, bem como as 
características dos produtos de 
investimento que permitem ao pequeno 
investidor optar entre diferentes 
investimentos subjacentes ou de outras 
alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro.

5. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º, que especifiquem os 
pormenores relativos à apresentação e ao 
conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos no n.º 2, a 
apresentação e os pormenores das outras 
informações que o criador do produto pode 
incluir no documento de informação 
fundamental, tal como referido no n.º 3, 
bem como informações pormenorizadas 
sobre o formato e o símbolo comuns 
referidos no n.º 4. A Comissão deve ter em 
conta as diferenças entre produtos de 
investimento e as capacidades dos 
pequenos investidores, bem como as 
características dos produtos de 
investimento que permitem ao pequeno 
investidor optar entre diferentes 
investimentos subjacentes ou de outras 
alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro. Antes de 
adotar atos delegados, a Comissão deve 
realizar os devidos testes aos pequenos 
investidores a fim de selecionar as 
medidas mais adequadas a aplicar 
relativamente aos mesmos.

Or. en

Justificação

Na medida em que o KID deve apresentar informação básica sobre um produto de 
investimento de uma forma que seja compreensível pelo maior número possível de potenciais 
pequenos investidores, é preciso realizar testes minuciosos junto de pequenos investidores.

Alteração 447
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º, que especifiquem os 
pormenores relativos à apresentação e ao 
conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos no n.º 2, a 
apresentação e os pormenores das outras 
informações que o criador do produto pode 
incluir no documento de informação 
fundamental, tal como referido no n.º 3, 
bem como informações pormenorizadas 
sobre o formato e o símbolo comuns 
referidos no n.º 4. A Comissão deve ter em 
conta as diferenças entre produtos de 
investimento e as capacidades dos 
pequenos investidores, bem como as 
características dos produtos de 
investimento que permitem ao pequeno 
investidor optar entre diferentes 
investimentos subjacentes ou de outras 
alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro.

5. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º, que especifiquem os 
pormenores relativos à apresentação e ao 
conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos no n.º 2, a 
apresentação e os pormenores das outras 
informações que o criador do produto pode 
incluir no documento de informação 
fundamental, tal como referido no n.º 3, 
bem como informações pormenorizadas 
sobre o formato e o símbolo comuns 
referidos no n.º 4. A Comissão deve ter em 
conta as diferenças entre produtos de 
investimento e as capacidades dos 
pequenos investidores, bem como as 
características dos produtos de 
investimento que permitem ao pequeno 
investidor optar entre diferentes 
investimentos subjacentes ou de outras 
alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro. A 
Comissão deve ainda propor um sistema 
de semáforos que torne mais fácil 
classificar e categorizar os produtos de 
investimento como extremamente 
arriscados, arriscados e menos arriscados.

Or. de

Alteração 448
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º, que especifiquem os 

5. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º, que especifiquem os 
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pormenores relativos à apresentação e ao 
conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos no n.º 2, a 
apresentação e os pormenores das outras 
informações que o criador do produto pode 
incluir no documento de informação 
fundamental, tal como referido no n.º 3, 
bem como informações pormenorizadas 
sobre o formato e o símbolo comuns 
referidos no n.º 4. A Comissão deve ter em 
conta as diferenças entre produtos de 
investimento e as capacidades dos 
pequenos investidores, bem como as 
características dos produtos de 
investimento que permitem ao pequeno 
investidor optar entre diferentes 
investimentos subjacentes ou de outras 
alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro.

pormenores relativos à apresentação e ao 
conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos no n.º 2, a 
apresentação e os pormenores das outras 
informações que o criador do produto pode 
incluir no documento de informação 
fundamental, tal como referido no n.º 3, 
bem como informações pormenorizadas 
sobre o formato e o símbolo comuns 
referidos no n.º 4. A Comissão deve ter em 
conta as diferenças entre produtos de 
investimento e as capacidades dos 
pequenos investidores, bem como as 
características dos produtos de 
investimento que permitem ao pequeno 
investidor optar entre diferentes 
investimentos subjacentes ou de outras 
alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro. Antes de 
adotar atos delegados, a Comissão deve 
realizar os devidos testes aos pequenos 
investidores a fim de selecionar as 
medidas mais adequadas a aplicar 
relativamente aos mesmos.

Or. en

Alteração 449
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º, que especifiquem os 
pormenores relativos à apresentação e ao 
conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos no n.º 2, a 
apresentação e os pormenores das outras 
informações que o criador do produto pode
incluir no documento de informação 

5. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º, que especifiquem os 
pormenores relativos à apresentação e ao 
conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos nos n.os 2 e 3-A, a 
apresentação e os pormenores das outras 
informações que o criador do produto e o 
agente que o comercializa podem incluir 
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fundamental, tal como referido no n.º 3, 
bem como informações pormenorizadas 
sobre o formato e o símbolo comuns 
referidos no n.º 4. A Comissão deve ter em 
conta as diferenças entre produtos de 
investimento e as capacidades dos 
pequenos investidores, bem como as 
características dos produtos de 
investimento que permitem ao pequeno 
investidor optar entre diferentes 
investimentos subjacentes ou de outras 
alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro.

no documento de informação fundamental
ou no seu anexo, tal como referido no 
n.º 3, bem como informações 
pormenorizadas sobre o formato e o 
símbolo comuns referidos no n.º 4. A 
Comissão deve ter em conta as diferenças 
entre produtos de investimento e as 
capacidades dos pequenos investidores, 
bem como as características dos produtos 
de investimento que permitem ao pequeno 
investidor optar entre diferentes 
investimentos subjacentes ou de outras 
alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro. Antes de 
adotar atos delegados, a Comissão deve 
realizar os devidos testes aos pequenos 
investidores a fim de selecionar as 
medidas mais adequadas a aplicar 
relativamente aos mesmos.

Or. en

Alteração 450
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º, que especifiquem os 
pormenores relativos à apresentação e ao 
conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos no n.º 2, a 
apresentação e os pormenores das outras 
informações que o criador do produto pode
incluir no documento de informação 
fundamental, tal como referido no n.º 3, 
bem como informações pormenorizadas 
sobre o formato e o símbolo comuns 
referidos no n.º 4. A Comissão deve ter em 

5. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º, que especifiquem os 
pormenores relativos à apresentação e ao
conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos no n.º 2, incluindo o 
efeito da introdução de indicadores de 
risco. A apresentação e os pormenores das 
outras informações que o criador do 
produto e o agente que o comercializa 
podem incluir no documento de 
informação fundamental, tal como referido 
no n.º 3, bem como informações 
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conta as diferenças entre produtos de 
investimento e as capacidades dos 
pequenos investidores, bem como as 
características dos produtos de 
investimento que permitem ao pequeno 
investidor optar entre diferentes 
investimentos subjacentes ou de outras 
alternativas previstas pelo produto,
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro.

pormenorizadas sobre o formato e o 
símbolo comuns referidos no n.º 4. A 
Comissão deve ter em conta as diferenças 
entre produtos de investimento e as 
capacidades dos pequenos investidores, 
bem como as características dos produtos 
de investimento que permitem ao pequeno 
investidor optar entre diferentes 
investimentos subjacentes ou de outras 
alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro. Antes de 
adotar atos delegados, a Comissão deve 
realizar testes sobre o impacto do KIID 
nos seus clientes-alvo, a fim de selecionar 
as medidas mais adequadas, 
nomeadamente a estrutura da divulgação 
dos riscos para os pequenos investidores.

Or. en

Justificação

Esta alteração baseia-se numa proposta do BEUC.

Alteração 451
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º, que especifiquem os 
pormenores relativos à apresentação e ao 
conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos no n.º 2, a 
apresentação e os pormenores das outras 
informações que o criador do produto pode 
incluir no documento de informação 
fundamental, tal como referido no n.º 3, 
bem como informações pormenorizadas 
sobre o formato e o símbolo comuns 

5. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º, que especifiquem os 
pormenores relativos à apresentação e ao 
conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos no n.º 2, a 
apresentação e os pormenores das outras 
informações que o criador do pacote de 
produtos de investimento de retalho pode 
incluir no documento de informação 
fundamental, tal como referido no n.º 3, 
bem como informações pormenorizadas 
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referidos no n.º 4. A Comissão deve ter em 
conta as diferenças entre produtos de 
investimento e as capacidades dos 
pequenos investidores, bem como as 
características dos produtos de 
investimento que permitem ao pequeno 
investidor optar entre diferentes 
investimentos subjacentes ou de outras 
alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro.

sobre o formato e o símbolo comuns 
referidos no n.º 4. A Comissão deve ter em 
conta as diferenças entre os pacotes de 
produtos de investimento de retalho e as 
capacidades dos pequenos investidores, 
bem como as características dos pacotes de 
produtos de investimento de retalho que 
permitem ao pequeno investidor optar entre 
diferentes investimentos subjacentes ou de 
outras alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro.

Or. en

Alteração 452
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º, que especifiquem os 
pormenores relativos à apresentação e ao 
conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos no n.º 2, a 
apresentação e os pormenores das outras 
informações que o criador do produto pode 
incluir no documento de informação 
fundamental, tal como referido no n.º 3, 
bem como informações pormenorizadas 
sobre o formato e o símbolo comuns 
referidos no n.º 4. A Comissão deve ter em 
conta as diferenças entre produtos de 
investimento e as capacidades dos 
pequenos investidores, bem como as 
características dos produtos de 
investimento que permitem ao pequeno 
investidor optar entre diferentes 
investimentos subjacentes ou de outras 
alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 

5. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º, que especifiquem os 
pormenores relativos à apresentação e ao 
conteúdo de cada um dos elementos de 
informação referidos no n.º 2, a 
apresentação e os pormenores das outras 
informações objetivas que o criador do 
produto pode incluir no documento de 
informação fundamental, tal como referido 
no n.º 3, bem como informações 
pormenorizadas sobre o formato e o 
símbolo comuns referidos no n.º 4. A 
Comissão deve ter em conta as diferenças 
entre PRIP e as capacidades dos pequenos 
investidores, bem como as características 
dos PRIP que permitem ao pequeno 
investidor optar entre diferentes 
investimentos subjacentes ou de outras 
alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
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poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro.

momentos, ou alterada no futuro.

Or. en

Justificação

O regulamento sobre atos delegados, referido no artigo 8.º, n.º 5, pode criar problemas de 
compatibilidade com o direito constitucional de alguns Estados-Membros. A Comissão deve 
ter poderes para adotar atos delegados relativamente a «outras informações objetivas».

Alteração 453
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Autoridade Bancária Europeia 
(ABE), a Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões de Reforma (AESPR) e 
a Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) 
elaboram projetos de normas 
regulamentares para determinar:

Suprimido

(a) A metodologia subjacente à 
apresentação do risco e remuneração, tal 
como referido no n.º 2, alínea e), do 
presente artigo e
(b) O cálculo dos custos a que se refere o 
n.º 2, alínea f), do presente artigo.
O projeto de normas técnicas de 
regulamentação deve ter em conta os 
diferentes tipos de produtos de 
investimento. A AEVMM apresenta à 
Comissão esses projetos de normas 
técnicas de regulamentação até […].
É atribuído à Comissão o poder de adotar 
as normas técnicas regulamentação em 
conformidade com o procedimento 
previsto nos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010, nos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (EU) 
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n.º 1094/2010 e nos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 454
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade Bancária Europeia (ABE), 
a Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões de Reforma (AESPR) e a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) 
elaboram projetos de normas 
regulamentares para determinar:

Suprimido

(a) A metodologia subjacente à 
apresentação do risco e remuneração, tal 
como referido no n.º 2, alínea e), do 
presente artigo e
(b) O cálculo dos custos a que se refere o 
n.º 2, alínea f), do presente artigo.

Or. en

Alteração 455
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A metodologia subjacente à 
apresentação do risco e remuneração, tal 
como referido no n.º 2, alínea e), do 
presente artigo e

Suprimido

Or. en
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Alteração 456
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A metodologia subjacente à 
apresentação do risco e remuneração, tal 
como referido no n.º 2, alínea e), do 
presente artigo e

(a) A metodologia subjacente à 
apresentação dos perfis de risco e de 
remuneração, tal como referido no n.º 2, 
alínea e), do presente artigo e

Or. en

Alteração 457
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O cálculo dos custos a que se refere o 
n.º 2, alínea f), do presente artigo.

Suprimido

Or. en

Alteração 458
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O cálculo dos custos a que se refere o 
n.º 2, alínea f), do presente artigo.

(b) O cálculo dos custos, incluindo a 
especificação dos indicadores sintéticos, a 
que se refere o n.º 2, alínea f), do presente 
artigo.

Or. en
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Alteração 459
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A metodologia para calcular a 
avaliação quantitativa da carteira 
relativamente ao seu contributo para o 
financiamento da transição de energia 
necessária para limitar o aquecimento 
global a +2ºC, conforme referido no n.º 2, 
alínea b), subalínea iii-A), do presente 
artigo.

Or. en

Alteração 460
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O projeto de normas técnicas de 
regulamentação deve ter em conta os 
diferentes tipos de produtos de 
investimento. A AEVMM apresenta à 
Comissão esses projetos de normas 
técnicas de regulamentação até […].

Suprimido

Or. en

Alteração 461
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O projeto de normas técnicas de 
regulamentação deve ter em conta os 
diferentes tipos de produtos de 
investimento. A AEVMM apresenta à 
Comissão esses projetos de normas 
técnicas de regulamentação até […].

O projeto de normas técnicas de 
regulamentação deve ter em conta os 
diferentes tipos de produtos,
designadamente produtos de seguros nos 
termos da Diretiva 2009/138/CE. A 
AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até […].

Or. de

Alteração 462
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O projeto de normas técnicas de 
regulamentação deve ter em conta os 
diferentes tipos de produtos de 
investimento. A AEVMM apresenta à 
Comissão esses projetos de normas 
técnicas de regulamentação até […].

O projeto de normas técnicas de 
regulamentação deve ter em conta os 
diferentes tipos de produtos de 
investimento e o trabalho já realizado ao 
abrigo das diretivas [DMIF] e [DMS], da 
diretiva relativa ao prospeto, Solvência II 
e Diretiva 2009/65/CE, que introduz um 
documento de informação fundamental 
destinado aos investidores em OICVM. A 
AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até […].

Or. en

Justificação

Deve haver um alinhamento, tanto quanto possível, entre os diferentes atos legislativos 
interligados.

Alteração 463
Syed Kamall
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O projeto de normas técnicas de 
regulamentação deve ter em conta os 
diferentes tipos de produtos de 
investimento. A AEVMM apresenta à 
Comissão esses projetos de normas 
técnicas de regulamentação até […].

O projeto de normas técnicas de 
regulamentação deve ter em conta os 
diferentes tipos de pacotes de produtos de
investimento de retalho. A AEVMM 
apresenta à Comissão esses projetos de 
normas técnicas de regulamentação até 
[…].

Or. en

Alteração 464
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

É atribuído à Comissão o poder de adotar 
as normas técnicas regulamentação em 
conformidade com o procedimento 
previsto nos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010, nos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (EU) 
n.º 1094/2010 e nos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

Suprimido

Or. en

Alteração 465
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
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Advertência para produtos complexos
1. Os produtos de investimento expostos a 
um ou mais dos riscos descritos no n.º 2 
do presente artigo devem apresentar, no 
topo da primeira página do documento de 
informação fundamental em letras 
claramente visíveis, a seguinte 
declaração:
«A autoridade competente considera que 
este produto é demasiado complexo para 
ser comercializado a investidores não 
profissionais e, por conseguinte, não 
avaliou o seu documento de informação 
para esse efeito.»
2. Os produtos de investimento devem ser 
considerados como não destinados a 
pequenos investidores caso se verifique 
uma ou mais das seguintes condições:
i) o perfil de risco-remuneração ou os 
custos são apresentados de uma forma 
excessivamente complicada;
ii) o produto investe em ativos subjacentes 
nos quais geralmente não investem 
investidores não profissionais;
iii) o perfil de risco-remuneração depende 
da ocorrência em simultâneo de dois ou 
mais eventos ligados a, pelo menos, duas 
classes de ativos diferentes;
iv) é utilizada uma série de mecanismos 
diferentes para calcular o rendimento 
final do investimento, criando um maior 
risco de incompreensão por parte do 
investidor;
v) o rendimento do investimento inclui 
características de pacote que aproveitam 
os desvios comportamentais dos 
investidores, tais como oferecer uma taxa 
fixa «chamativa» seguida por uma taxa 
variável condicional muito mais elevada, 
ou uma fórmula iterativa;
vi) a exposição global do produto 
financeiro, medida de acordo com o seu 
valor em risco mensal calculado dentro de 
um intervalo de confiança de 99 % no 
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momento da transação, está acima dos 
20 %.
3. A Autoridade Bancária Europeia 
(ABE), a Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões de Reforma (AESPR) e 
a Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) 
devem elaborar diretrizes sobre as 
condições referidas no n.º 2 do presente 
artigo.
A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até […].
É conferido à Comissão o poder de adotar 
as normas técnicas de regulamentação 
nos termos do procedimento previsto nos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1093/2010, nos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010 e nos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.

Or. en

Justificação

A excessiva complexidade dos pacotes de produtos de investimento comercializados junto de 
pequenos investidores deve ser resolvida através da apresentação de uma advertência no 
documento de informação fundamental de produtos com perfis de risco e de remuneração 
excessivamente complexos ou invulgares. Esta transparência adicional permitirá aos 
consumidores identificar riscos inadequados criados através de engenharia financeira, o que 
reforçará a proteção dos investidores. Esta abordagem já se verifica em alguns 
Estados-Membros.

Alteração 466
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os elementos de promoção comercial que 
contenham informações específicas 

Os elementos de promoção comercial 
relativos ao produto de investimento não 



AM\926906PT.doc 61/184 PE504.398v01-00

PT

relativas ao produto de investimento não 
devem incluir qualquer declaração que 
esteja em contradição com as informações 
contidas no documento de informação 
fundamental ou diminuam a importância 
desse documento. Os elementos de 
promoção comercial devem indicar que 
existe um documento de informação 
fundamental e fornecer informações sobre 
o modo de o obter.

devem incluir qualquer declaração que 
esteja em contradição com as informações 
contidas no documento de informação 
fundamental ou diminuam a importância 
desse documento. Os elementos de 
promoção comercial devem informar que é 
publicado um documento de informação 
fundamental num sítio Web oficial da 
autoridade competente com a ligação 
direta. Pode ser enviado gratuitamente 
um exemplar em papel, mediante pedido 
efetuado ao criador ou aos agentes que 
comercializam os produtos de 
investimento.

Or. en

Justificação

Esta alteração baseia-se numa proposta do BEUC.

Alteração 467
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os elementos de promoção comercial que 
contenham informações específicas 
relativas ao produto de investimento não 
devem incluir qualquer declaração que 
esteja em contradição com as informações 
contidas no documento de informação 
fundamental ou diminuam a importância 
desse documento. Os elementos de 
promoção comercial devem indicar que 
existe um documento de informação 
fundamental e fornecer informações sobre 
o modo de o obter.

Os elementos de promoção comercial que 
contenham informações específicas 
relativas ao pacote de produtos de 
investimento de retalho não devem incluir 
qualquer declaração que esteja em 
contradição com as informações contidas 
no documento de informação fundamental 
ou diminuam a importância desse 
documento. Os elementos de promoção 
comercial devem indicar que existe um 
documento de informação fundamental e 
fornecer informações sobre o modo de o 
obter.

Or. en



PE504.398v01-00 62/184 AM\926906PT.doc

PT

Alteração 468
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O criador do produto de investimento 
deve reexaminar as informações contidas 
no documento de informação fundamental 
regularmente e reformulá-lo caso esse 
reexame indique a necessidade de efetuar 
alterações.

1. O criador do produto de investimento 
deve reexaminar as informações contidas 
no documento de informação fundamental 
regularmente e pelo menos todos os anos, 
e reformulá-lo pelo menos quando esse 
reexame indique criação de valor e risco 
relevante na gestão dos investimentos. 
Este reexame deve incluir a utilização das 
normas definidas nos documentos de 
informação fundamental do produto de 
investimento que indicam a necessidade de 
efetuar alterações. Deve ser expresso de 
forma clara, concisa e compreensível na 
parte descritiva do relatório anual e deve 
incluir uma síntese verdadeira e justa do 
desempenho dos ativos de investimento, 
dos custos de gestão, das estratégias de 
gestão do investimento, da criação de 
valor na gestão dos investimentos e da 
criação de risco relevante na gestão dos 
investimentos, incluindo normas definidas 
nos documentos de informação 
fundamental do produto de investimento.

Or. en

Justificação

Para garantir uma atualização eficaz da informação KIID.

Alteração 469
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O criador do produto de investimento 
deve reexaminar as informações contidas 
no documento de informação fundamental 
regularmente e reformulá-lo caso esse 
reexame indique a necessidade de efetuar
alterações.

1. O criador do produto de investimento 
deve reexaminar as informações contidas 
no documento de informação fundamental 
regularmente e reformulá-lo caso esse 
reexame indique que foram efetuadas ao 
produto alterações muito significativas.

Or. en

Alteração 470
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O criador do produto de investimento 
deve reexaminar as informações contidas 
no documento de informação fundamental 
regularmente e reformulá-lo caso esse 
reexame indique a necessidade de efetuar 
alterações.

1. O criador do produto de investimento 
deve reexaminar as informações contidas 
no documento de informação fundamental 
regularmente, reformulá-lo caso esse 
reexame indique a necessidade de efetuar 
grandes alterações e tornar imediatamente 
disponível a versão reformulada.

Or. en

Justificação

Por forma a proporcionar aos criadores de produtos de investimento um nível de certeza 
quando têm de reexaminar o KID, deve ser clarificado que apenas é necessária uma 
reformulação quando o produto de investimento sofrer uma grande alteração. Assim que 
tiver sido efetuado um reexame, não há motivo para não disponibilizar a versão reformulada 
do KID.

Alteração 471
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O criador do produto de investimento
deve reexaminar as informações contidas 
no documento de informação fundamental 
regularmente e reformulá-lo caso esse 
reexame indique a necessidade de efetuar 
alterações.

1. O criador do PRIP deve reexaminar as 
informações contidas no documento de 
informação fundamental regularmente,
reformulá-lo caso esse reexame indique a 
necessidade de efetuar grandes alterações e 
tornar imediatamente disponível a versão 
reformulada.

Or. en

Justificação

Deve ser concebido um documento de informação fundamental como um documento 
pré-contratual, nomeadamente um instrumento de apoio que contribui para a decisão 
individual de investimento. Por conseguinte, eventuais obrigações de reformular o documento 
devem ser limitadas a circunstâncias que reflitam uma grande alteração do produto de 
investimento enquanto tal. Este requisito está em conformidade com o artigo 23.º, n.º 2, do 
OICVM IV (Regulamento 583/2010/UE).

Alteração 472
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O criador do produto de investimento 
deve reexaminar as informações contidas 
no documento de informação fundamental 
regularmente e reformulá-lo caso esse 
reexame indique a necessidade de efetuar 
alterações.

1. O criador do produto de investimento 
deve reexaminar as informações contidas 
no documento de informação fundamental 
regularmente e reformulá-lo caso esse 
reexame indique a necessidade de efetuar 
alterações essenciais, nomeadamente em 
relação à avaliação dos riscos.

Or. en

Alteração 473
Syed Kamall
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O criador do produto de investimento 
deve reexaminar as informações contidas 
no documento de informação fundamental 
regularmente e reformulá-lo caso esse 
reexame indique a necessidade de efetuar 
alterações.

1. O criador do pacote de produtos de 
investimento de retalho deve reexaminar 
as informações contidas no documento de 
informação fundamental regularmente e 
reformulá-lo caso esse reexame indique a 
necessidade de efetuar alterações.

Or. en

Alteração 474
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 23.º, que estabeleçam normas
pormenorizadas sobre o reexame das 
informações contidas no documento de 
informação fundamental e a sua 
reformulação, no que se refere:

2. A Autoridade Bancária Europeia 
(ABE), a Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões de Reforma (AESPR) e 
a Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) 
devem elaborar projetos de normas 
regulamentares que estabeleçam normas 
pormenorizadas sobre o reexame das 
informações contidas no documento de 
informação fundamental e a sua 
reformulação, no que se refere:

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até […].
É atribuído à Comissão o poder de adotar 
as normas técnicas de regulamentação em 
conformidade com o procedimento 
previsto nos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010, nos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1094/2010 e nos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.
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Or. en

Justificação

A fim de oferecer a flexibilidade apropriada e de permitir à indústria e às AES reagir 
rapidamente às evoluções do mercado, as três AES deveriam elaborar coletivamente normas 
técnicas de regulamentação comuns, em vez de a Comissão ficar habilitada a adotar atos 
delegados.

Alteração 475
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º, que estabeleçam normas 
pormenorizadas sobre o reexame das 
informações contidas no documento de 
informação fundamental e a sua 
reformulação, no que se refere:

2. A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 23.º, que estabeleçam normas 
pormenorizadas sobre o reexame das 
informações contidas no documento de 
informação fundamental e a sua 
reformulação, tendo em conta a natureza 
do produto de investimento, no que se 
refere:

Or. en

Alteração 476
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Às condições em que as informações 
contidas no documento de informação 
fundamental devem ser reformuladas, e às 
condições em que é obrigatório ou 
facultativo voltar a publicar o documento 
de informação fundamental reformulado;

(b) Às condições em que as informações 
contidas no documento de informação 
fundamental devem ser reformuladas;
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Or. en

Justificação

Caso se tenha considerado necessária uma reformulação e esta tenha sido realizada, o KID 
reformulado deve ser tornado imediatamente disponível. Não há espaço para atos delegados 
com vista a desenvolver uma regra tão simples.

Alteração 477
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Às condições em que as informações 
contidas no documento de informação 
fundamental devem ser reformuladas, e às 
condições em que é obrigatório ou 
facultativo voltar a publicar o documento 
de informação fundamental reformulado;

(b) Às condições em que as informações 
contidas no documento de informação 
fundamental devem ser reformuladas, 
definindo especificamente o que são 
«alterações muito significativas», e às 
condições em que é obrigatório voltar a 
publicar o documento de informação 
fundamental reformulado;

Or. en

Alteração 478
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Às condições em que as informações 
contidas no documento de informação 
fundamental devem ser reformuladas, e às 
condições em que é obrigatório ou 
facultativo voltar a publicar o documento 
de informação fundamental reformulado;

(b) Às condições em que as informações 
contidas no documento de informação 
fundamental devem ser reformuladas.

Or. en
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Justificação

No seguimento da alteração proposta por Schmidt no n.º 1. Ver justificação de Schmidt no 
artigo 10.º, n.º 1. Caso o reexame do documento de informação fundamental resulte numa 
reformulação, o documento reformulado deve ser tornado imediatamente disponível. Não há 
necessidade de habilitar a Comissão a adotar atos delegados neste contexto.

Alteração 479
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º°2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Às condições específicas em que as 
informações contidas no documento de 
informação fundamental devem ser 
reexaminadas e esse documento 
reformulado, caso um produto de 
investimento seja disponibilizado aos 
pequenos investidores de forma 
intermitente;

(c) Às condições específicas em que as 
informações contidas no documento de 
informação fundamental devem ser 
reexaminadas e esse documento 
reformulado, caso um pacote de produtos
de investimento de retalho seja 
disponibilizado aos pequenos investidores 
de forma intermitente;

Or. en

Alteração 480
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Às circunstâncias em que os pequenos 
investidores devem ser informados da 
existência de um documento de 
informação fundamental reformulado 
relativo a um produto de investimento por 
eles adquirido.

Suprimido

Or. en



AM\926906PT.doc 69/184 PE504.398v01-00

PT

Justificação

No seguimento da alteração proposta por Schmidt no n.º 1. Ver justificação do artigo 10.º, 
n.º 1.

Alteração 481
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Às circunstâncias em que os pequenos 
investidores devem ser informados da 
existência de um documento de 
informação fundamental reformulado 
relativo a um produto de investimento por 
eles adquirido.

Suprimido

Or. en

Justificação

Caso se tenha considerado necessária uma reformulação e esta tenha sido realizada, o KID 
reformulado deve ser tornado imediatamente disponível. Não há espaço para atos delegados 
com vista a desenvolver uma regra tão simples.

Alteração 482
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Às circunstâncias em que os pequenos 
investidores devem ser informados da 
existência de um documento de informação 
fundamental reformulado relativo a um 
produto de investimento por eles 
adquirido.

(d) Às circunstâncias em que os pequenos 
investidores devem ser informados da 
existência de um documento de informação 
fundamental reformulado relativo a um 
pacote de produtos de investimento de 
retalho por eles adquirido.

Or. en
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Alteração 483
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Às circunstâncias em que os pequenos 
investidores devem ser informados da 
existência de um documento de informação 
fundamental reformulado relativo a um 
produto de investimento por eles adquirido.

(d) Às circunstâncias em que os pequenos 
investidores devem, a seu pedido, ser 
informados da existência de um documento 
de informação fundamental reformulado 
relativo a um produto de investimento por 
eles adquirido.

Or. de

Alteração 484
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A todas as medidas tomadas pela 
pessoa responsável pela infração no 
sentido de assegurar que cumpre o 
regulamento no futuro.

Or. en

Justificação

Caso a pessoa responsável pela infração tenha tomado medidas no sentido de evitar a 
repetição dessa infração no futuro, a autoridade competente pode ter esse facto em 
consideração quando aplicar as medidas e sanções administrativas.

Alteração 485
Olle Schmidt
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando um criador de produtos de 
investimento elaborou um documento de 
informação fundamental que não está em 
conformidade com os requisitos dos 
artigos 6º, 7º e 8º, no qual um pequeno 
investidor se baseou para tomar uma 
decisão de investimento, esse pequeno 
investidor pode exigir ao criador do 
produto de investimento uma 
indemnização por qualquer prejuízo por si 
sofrido em virtude da utilização do 
documento de informação fundamental.

1. As informações fundamentais 
destinadas aos investidores constituem 
informações pré-contratuais. Devem ser 
corretas e claras, não induzir em erro e 
ser coerentes com as partes pertinentes do 
prospeto. Quando existam documentos 
contratuais vinculativos, o documento de 
informação fundamental deve ser 
consistente com os mesmos.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa o alinhamento com as normas relativas ao KIID da 
Diretiva 2009/65/CE, relativa a OICVM. A regulamentação do ónus da prova deve 
corresponder à regulamentação do ónus da prova prevista pelo artigo 79.º, n.º 2, da 
Diretiva OICVM IV.

Alteração 486
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando um criador de produtos de 
investimento elaborou um documento de 
informação fundamental que não está em 
conformidade com os requisitos dos 
artigos 6º, 7º e 8º, no qual um pequeno 
investidor se baseou para tomar uma 
decisão de investimento, esse pequeno 
investidor pode exigir ao criador do 
produto de investimento uma 
indemnização por qualquer prejuízo por si 
sofrido em virtude da utilização do

1. A informação contida no documento de 
informação fundamental constitui uma 
informação pré-contratual e deve ser 
correta, clara e não induzir em erro. O 
documento de informação fundamental 
deve ser coerente com um eventual 
prospeto ou, caso não tenha sido 
publicado qualquer prospeto, com os 
termos e as condições do pacote de 
produtos de investimento de retalho.
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documento de informação fundamental.

Or. en

Justificação

Na medida em que o fator essencial do regulamento é o alinhamento com a 
Diretiva OICVM IV, por forma a garantir a consistência dos regimes em matéria de 
responsabilidade, o regulamento deve, pelo contrário, conter uma disposição que determine 
que a legislação nacional dos Estados-Membros prevê medidas civis de reparação para um 
pequeno investidor.

Alteração 487
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando um criador de produtos de 
investimento elaborou um documento de 
informação fundamental que não está em 
conformidade com os requisitos dos 
artigos 6º, 7º e 8º, no qual um pequeno 
investidor se baseou para tomar uma 
decisão de investimento, esse pequeno 
investidor pode exigir ao criador do 
produto de investimento uma 
indemnização por qualquer prejuízo por si 
sofrido em virtude da utilização do 
documento de informação fundamental.

1. A informação contida no documento de 
informação fundamental constitui uma 
informação pré-contratual e deve ser 
correta, clara e não induzir em erro. 
Quando existam documentos contratuais 
vinculativos, o documento de informação 
fundamental deve ser consistente com os 
mesmos.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a alinhar linguagem das disposições do regulamento relativo 
aos pacotes de produtos de investimento de retalho (PRIP) com a da Diretiva OICVM.

Alteração 488
Alfredo Pallone
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando um criador de produtos de 
investimento elaborou um documento de 
informação fundamental que não está em 
conformidade com os requisitos dos 
artigos 6º, 7º e 8º, no qual um pequeno 
investidor se baseou para tomar uma 
decisão de investimento, esse pequeno 
investidor pode exigir ao criador do 
produto de investimento uma 
indemnização por qualquer prejuízo por si 
sofrido em virtude da utilização do 
documento de informação fundamental.

1. As informações fundamentais 
destinadas aos investidores constituem 
informações pré-contratuais. Devem ser 
corretas e claras, não induzir em erro, 
bem como fornecer informação 
fundamental e ser consistentes com as 
partes pertinentes dos documentos da 
oferta, quando estes tiverem de ser 
produzidos pelo criador do produto.

Or. en

Alteração 489
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando um criador de produtos de 
investimento elaborou um documento de 
informação fundamental que não está em 
conformidade com os requisitos dos 
artigos 6º, 7º e 8º, no qual um pequeno 
investidor se baseou para tomar uma 
decisão de investimento, esse pequeno 
investidor pode exigir ao criador do 
produto de investimento uma 
indemnização por qualquer prejuízo por si 
sofrido em virtude da utilização do 
documento de informação fundamental.

1. Cabe aos Estados-Membros assegurar 
que o responsável pela elaboração de um 
documento de informação fundamental não
incorre em responsabilidade civil apenas 
por força do documento de informação 
fundamental, ou de qualquer tradução do 
mesmo, salvo se este induzir em erro ou 
for inexato ou incoerente com as partes 
pertinentes do prospeto, ou não cumprir 
os requisitos dos artigos 6.º, 7.º e 8.º nos 
quais um pequeno investidor se baseou 
quando tomou uma decisão de 
investimento. O documento de informação 
fundamental deve conter uma advertência 
clara a este respeito.

Or. en
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Alteração 490
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando um criador de produtos de 
investimento elaborou um documento de 
informação fundamental que não está em 
conformidade com os requisitos dos 
artigos 6º, 7º e 8º, no qual um pequeno 
investidor se baseou para tomar uma 
decisão de investimento, esse pequeno 
investidor pode exigir ao criador do 
produto de investimento uma 
indemnização por qualquer prejuízo por si 
sofrido em virtude da utilização do 
documento de informação fundamental.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as suas leis, regulamentos e 
disposições administrativas em matéria de 
responsabilidade civil sejam aplicáveis às 
pessoas responsáveis pela informação 
fornecida num documento de informação 
fundamental.

Or. en

Alteração 491
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando um criador de produtos de 
investimento elaborou um documento de 
informação fundamental que não está em 
conformidade com os requisitos dos 
artigos 6º, 7º e 8º, no qual um pequeno 
investidor se baseou para tomar uma 
decisão de investimento, esse pequeno 
investidor pode exigir ao criador do 
produto de investimento uma 
indemnização por qualquer prejuízo por si 
sofrido em virtude da utilização do 
documento de informação fundamental.

1. Quando um criador de produtos de 
investimento elaborou um documento de 
informação fundamental que não está em 
conformidade com os requisitos dos 
artigos 6º, 7º e 8º, no qual um pequeno 
investidor se baseou para tomar uma 
decisão de investimento, esse pequeno 
investidor pode exigir ao criador do 
produto de investimento uma 
indemnização por qualquer prejuízo por si 
sofrido em virtude da utilização do 
documento de informação fundamental. O 
volume de potenciais danos deve ser 
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proporcional à perda.

Or. en

Alteração 492
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando um criador de produtos de 
investimento elaborou um documento de 
informação fundamental que não está em 
conformidade com os requisitos dos artigos 
6.º, 7.º e 8.º, no qual um pequeno 
investidor se baseou para tomar uma 
decisão de investimento, esse pequeno 
investidor pode exigir ao criador do 
produto de investimento uma 
indemnização por qualquer prejuízo por si 
sofrido em virtude da utilização do 
documento de informação fundamental.

1. Quando um criador de produtos de 
investimento elaborou um documento de 
informação fundamental que não está em 
conformidade com os requisitos dos artigos 
6.º, 7.º e 8.º, no qual um pequeno 
investidor se baseou para tomar uma 
decisão de investimento, esse pequeno 
investidor pode exigir ao criador do 
produto de investimento uma 
indemnização por qualquer prejuízo por si 
sofrido em virtude da utilização do 
documento de informação fundamental e 
pode, se for caso disso, devolver o produto 
de investimento e receber um reembolso 
do preço de compra.

Or. de

Alteração 493
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando um criador de produtos de 
investimento elaborou um documento de 
informação fundamental que não está em 
conformidade com os requisitos dos 
artigos 6º, 7º e 8º, no qual um pequeno 
investidor se baseou para tomar uma 

1. Quando um criador de produtos de 
investimento, ou um agente que os 
comercializa, elaborou um documento de 
informação fundamental, ou o respetivo 
anexo, que não está em conformidade com 
os requisitos dos artigos 6º, 7º e 8º, no qual 
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decisão de investimento, esse pequeno 
investidor pode exigir ao criador do 
produto de investimento uma 
indemnização por qualquer prejuízo por si 
sofrido em virtude da utilização do 
documento de informação fundamental.

um pequeno investidor se baseou para 
tomar uma decisão de investimento, esse 
pequeno investidor pode exigir ao criador 
do produto de investimento, ou ao agente 
que o comercializa, uma indemnização por 
qualquer prejuízo por si sofrido em virtude 
da utilização do documento de informação 
fundamental ou do respetivo anexo.

Or. en

Alteração 494
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando um criador de produtos de 
investimento elaborou um documento de 
informação fundamental que não está em 
conformidade com os requisitos dos 
artigos 6º, 7º e 8º, no qual um pequeno 
investidor se baseou para tomar uma 
decisão de investimento, esse pequeno 
investidor pode exigir ao criador do 
produto de investimento uma 
indemnização por qualquer prejuízo por si 
sofrido em virtude da utilização do 
documento de informação fundamental.

1. Quando um criador de produtos de 
investimento elaborou um documento de 
informação fundamental que não está em 
conformidade com os requisitos do 
presente regulamento, no qual um 
pequeno investidor se baseou para tomar 
uma decisão de investimento, esse pequeno 
investidor pode exigir ao criador do 
produto de investimento uma 
indemnização por qualquer prejuízo por si 
sofrido em virtude da utilização do 
documento de informação fundamental.

Or. en

Alteração 495
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um pequeno investidor 
demonstrar a existência de uma perda em 

Suprimido
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resultado da utilização da informação 
contida no documento de informação 
fundamental, o criador do produto de 
investimento tem de provar que aquele 
documento foi elaborado em 
conformidade com os artigos 6.º, 7.º e 8.º 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 496
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um pequeno investidor 
demonstrar a existência de uma perda em 
resultado da utilização da informação 
contida no documento de informação 
fundamental, o criador do produto de 
investimento tem de provar que aquele
documento foi elaborado em 
conformidade com os artigos 6.º, 7.º e 8.º 
do presente regulamento.

2. Quando um pequeno investidor 
demonstrar a existência de uma perda em 
resultado da utilização da informação 
contida no documento de informação 
fundamental, o criador do produto de 
investimento não pode incorrer em 
responsabilidade civil apenas por força 
daquele documento, ou de qualquer 
tradução deste, salvo se o mesmo induzir 
em erro ou for inexato ou incoerente com 
outros documentos contratuais 
vinculativos. O documento de informação 
fundamental deve conter uma advertência 
clara a este respeito.

Or. en

Alteração 497
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um pequeno investidor 2. Cabe aos Estados-Membros assegurar 
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demonstrar a existência de uma perda em 
resultado da utilização da informação 
contida no documento de informação 
fundamental, o criador do produto de 
investimento tem de provar que aquele 
documento foi elaborado em 
conformidade com os artigos 6.º, 7.º e 8.º 
do presente regulamento.

que ninguém possa incorrer em 
responsabilidade civil apenas por força do
documento de informação fundamental, ou 
de qualquer tradução deste, salvo se o 
mesmo induzir em erro ou for inexato ou 
incoerente com outros documentos 
contratuais vinculativos, considerados 
como estando sob controlo dessa pessoa. 
O documento de informação fundamental
deve conter uma advertência clara a este 
respeito.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa o alinhamento com as normas reativas ao KIID da 
Diretiva 2009/65/CE relativa a OICVM. A regulamentação da responsabilidade civil deve ser 
alinhada com o artigo 79.º, n.º 2, da Diretiva OICVM IV. A formulação deve ser harmonizada 
integralmente, na medida do possível, com alguns ajustamentos com o artigo 79.º, n.º 2.

Alteração 498
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um pequeno investidor 
demonstrar a existência de uma perda em 
resultado da utilização da informação
contida no documento de informação 
fundamental, o criador do produto de 
investimento tem de provar que aquele 
documento foi elaborado em 
conformidade com os artigos 6.º, 7.º e 8.º 
do presente regulamento.

2. A informação contida no documento de 
informação fundamental constitui uma
informação pré-contratual e deve ser 
correta, clara e não induzir em erro. 
Quando existam documentos contratuais 
vinculativos, o documento de informação 
fundamental deve ser consistente com os 
mesmos.

Or. en

Justificação

Na medida em que o fator essencial do regulamento é o alinhamento com a 
Diretiva OICVM IV, por forma a garantir a consistência dos regimes em matéria de 
responsabilidade, o regulamento deve, pelo contrário, conter uma disposição que determine 
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que a legislação nacional dos Estados-Membros prevê medidas civis de reparação para um 
pequeno investidor.

Alteração 499
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um pequeno investidor 
demonstrar a existência de uma perda em 
resultado da utilização da informação 
contida no documento de informação 
fundamental, o criador do produto de 
investimento tem de provar que aquele 
documento foi elaborado em 
conformidade com os artigos 6.º, 7.º e 8.º 
do presente regulamento.

2. Um criador do produto de investimento 
não pode ser civilmente responsabilizado 
somente com base no documento de 
informação fundamental, salvo se o mesmo 
documento induzir em erro ou divergir, 
em secções pertinentes, do prospeto de 
venda relativo a um produto específico. 
(Neste caso, o ónus da prova recai sobre o 
criador do produto de investimento.) O 
documento de informação fundamental 
deve incluir uma menção que torne claro 
que o mesmo não substitui o prospeto de 
venda.

Or. de

Alteração 500
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um pequeno investidor 
demonstrar a existência de uma perda em 
resultado da utilização da informação
contida no documento de informação
fundamental, o criador do produto de 
investimento tem de provar que aquele
documento foi elaborado em 
conformidade com os artigos 6.º, 7.º e 8.º 
do presente regulamento.

2. A informação contida no documento de 
informação fundamental constitui uma 
informação pré-contratual e deve ser 
correta, clara e não induzir em erro. 
Quando existam outros documentos, o 
documento de informação fundamental 
deve ser consistente com os mesmos.
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Or. en

Alteração 501
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um pequeno investidor 
demonstrar a existência de uma perda em 
resultado da utilização da informação 
contida no documento de informação 
fundamental, o criador do produto de 
investimento tem de provar que aquele
documento foi elaborado em 
conformidade com os artigos 6.º, 7.º e 8.º 
do presente regulamento.

2. Quando um pequeno investidor 
demonstrar a existência de uma perda em 
resultado da utilização da informação 
contida no documento de informação 
fundamental, o criador do produto de 
investimento não pode incorrer em 
responsabilidade civil apenas por força 
daquele documento, ou de qualquer 
tradução deste, salvo se o mesmo induzir 
em erro ou for inexato ou incoerente com 
outros documentos contratuais 
vinculativos. O documento de informação 
fundamental deve conter uma advertência 
clara a este respeito.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a alinhar linguagem das disposições do regulamento relativo 
aos pacotes de produtos de investimento de retalho (PRIP) com a da Diretiva OICVM.

Alteração 502
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um pequeno investidor 
demonstrar a existência de uma perda em 
resultado da utilização da informação
contida no documento de informação 
fundamental, o criador do produto de 

2. Cabe aos Estados-Membros assegurar 
que ninguém possa incorrer em 
responsabilidade civil apenas por força da
informação fundamental destinada aos 
investidores, ou de qualquer tradução 
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investimento tem de provar que aquele 
documento foi elaborado em 
conformidade com os artigos 6.º, 7.º e 8.º 
do presente regulamento.

desta, salvo se a mesma induzir em erro 
ou for inexata ou incoerente com as 
partes pertinentes da documentação da 
oferta. A informação fundamental 
destinada aos investidores deve conter 
uma advertência clara para esse efeito.

Or. en

Alteração 503
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um pequeno investidor 
demonstrar a existência de uma perda em 
resultado da utilização da informação 
contida no documento de informação 
fundamental, o criador do produto de 
investimento tem de provar que aquele
documento foi elaborado em 
conformidade com os artigos 6.º, 7.º e 8.º 
do presente regulamento.

2. Contudo, cabe aos Estados-Membros
assegurar que ninguém possa incorrer em 
responsabilidade civil apenas por força do 
documento de informação fundamental, ou 
de qualquer tradução deste, salvo se a 
informação dada num documento de 
informação fundamental induzir em erro 
ou for inexata ou incoerente com outras 
partes relevantes do documento ou com 
documentos contratuais vinculativos.
O documento de informação fundamental
deve conter uma advertência clara a este 
respeito.

Or. en

Alteração 504
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um pequeno investidor 
demonstrar a existência de uma perda em 
resultado da utilização da informação 

2. Quando um pequeno investidor 
demonstrar a existência de uma perda em 
resultado da utilização da informação 
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contida no documento de informação 
fundamental, o criador do produto de 
investimento tem de provar que aquele 
documento foi elaborado em conformidade 
com os artigos 6.º, 7.º e 8.º do presente 
regulamento.

contida no documento de informação 
fundamental, o criador do produto de 
investimento tem de provar que aquele 
documento foi elaborado em conformidade 
com os artigos 6.º, 7.º e 8.º do presente 
regulamento. Nestes casos, o criador do 
produto de investimento pode incorrer em 
responsabilidade civil por força do 
documento de informação fundamental, 
ou de qualquer tradução do mesmo, 
apenas se este induzir em erro, for inexato 
ou incoerente com outro acordo 
contratual vinculativo. O documento de 
informação fundamental deve conter uma 
advertência clara a este respeito.

Or. en

Alteração 505
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um pequeno investidor 
demonstrar a existência de uma perda em 
resultado da utilização da informação
contida no documento de informação 
fundamental, o criador do produto de 
investimento tem de provar que aquele 
documento foi elaborado em 
conformidade com os artigos 6.º, 7.º e 8.º 
do presente regulamento.

2. Quando um pequeno investidor 
demonstrar a existência de uma perda em 
resultado da utilização das informações
identificadas que constam no documento 
de informação fundamental, o criador do 
produto de investimento tem de provar que 
as referidas informações foram 
elaboradas em conformidade com os 
artigos 6.º, 7.º e 8.º do presente 
regulamento.

Or. fr

Alteração 506
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um pequeno investidor 
demonstrar a existência de uma perda em 
resultado da utilização da informação 
contida no documento de informação 
fundamental, o criador do produto de 
investimento tem de provar que aquele 
documento foi elaborado em conformidade 
com os artigos 6.º, 7.º e 8.º do presente 
regulamento.

2. Quando um pequeno investidor 
demonstrar a existência de uma perda e 
que a informação contida no documento de 
informação fundamental era enganosa, o 
criador do produto de investimento tem de 
provar que aquele documento foi elaborado 
em conformidade com os artigos 6.º, 7.º e 
8.º do presente regulamento.

Or. en

Alteração 507
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um pequeno investidor 
demonstrar a existência de uma perda em 
resultado da utilização da informação 
contida no documento de informação 
fundamental, o criador do produto de 
investimento tem de provar que aquele 
documento foi elaborado em conformidade 
com os artigos 6.º, 7.º e 8.º do presente 
regulamento.

2. Quando um pequeno investidor tiver 
utilizado o documento de informação 
fundamental e sofrido uma perda, o 
criador do produto de investimento tem de 
provar que aquele documento foi elaborado 
em conformidade com os artigos 6.º, 7.º e 
8.º do presente regulamento.

Or. de

Alteração 508
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A atribuição do ónus da prova referida 
no n.º 2 não pode ser alterada 
previamente por via contratual. Qualquer 
cláusula contida em tais acordos prévios 
não será vinculativa para o pequeno 
investidor.

Suprimido

Or. en

Alteração 509
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A atribuição do ónus da prova referida 
no n.º 2 não pode ser alterada 
previamente por via contratual. Qualquer 
cláusula contida em tais acordos prévios 
não será vinculativa para o pequeno 
investidor.

Suprimido

Or. en

Alteração 510
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A atribuição do ónus da prova referida 
no n.º 2 não pode ser alterada 
previamente por via contratual. Qualquer 
cláusula contida em tais acordos prévios
não será vinculativa para o pequeno 
investidor.

3. O criador do pacote de produtos de 
investimento de retalho incorre em 
responsabilidade civil caso um investidor 
sofra uma perda devido ao facto de o 
documento de informação fundamental 
induzir em erro ou for inexato ou 
incoerente com os outros documentos 
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contratuais vinculativos para o pacote de 
produtos de investimento de retalho. Esta 
responsabilidade não será limitada ou 
excluída por contrato.

Or. en

Alteração 511
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A atribuição do ónus da prova referida 
no n.º 2 não pode ser alterada 
previamente por via contratual. Qualquer 
cláusula contida em tais acordos prévios
não será vinculativa para o pequeno 
investidor.

3. O criador do produto de investimento 
não pode incorrer em responsabilidade 
civil meramente por força daquele 
documento, ou de qualquer tradução 
deste, salvo se o mesmo induzir em erro 
ou for inexato ou incoerente com outros 
documentos contratuais vinculativos. 

Or. en

Alteração 512
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A atribuição do ónus da prova referida 
no n.º 2 não pode ser alterada 
previamente por via contratual. Qualquer 
cláusula contida em tais acordos prévios
não será vinculativa para o pequeno 
investidor.

3. O criador do produto é responsável no 
âmbito do direito civil caso um investidor 
incorra numa perda resultante da sua 
dependência de um documento de 
informação fundamental que não tenha 
cumprido os requisitos nos termos dos 
n.os 1 ou 2 supra. Esta responsabilidade 
não pode ser limitada ou derrogada 
mediante cláusulas contratuais ou a 
aprovação da autoridade competente.
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Or. en

Justificação

Estas alterações alinham o regime de responsabilidade com o para OICVM, caso esse regime 
funcione bem.

Alteração 513
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A atribuição do ónus da prova referida 
no n.º 2 não pode ser alterada previamente 
por via contratual. Qualquer cláusula 
contida em tais acordos prévios não será
vinculativa para o pequeno investidor.

3. A responsabilidade civil não pode ser
limitada mediante acordos contratuais.

Or. en

Alteração 514
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa que comercialize um 
produto de investimento a pequenos 
investidores deve disponibilizar-lhes o 
documento de informação fundamental em 
tempo útil, antes da conclusão de uma 
transação relacionada com o produto de 
investimento.

1. Uma pessoa que comercialize um pacote 
de produtos de investimento de retalho a 
pequenos investidores deve disponibilizar-
lhes o documento de informação 
fundamental em tempo útil, antes da 
conclusão de uma transação relacionada 
com esse pacote. Sempre que um pacote 
de produtos de investimento de retalho 
seja recomendado a um cliente, o 
documento de informação fundamental 
deve ser imediatamente apresentado.

Or. en
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Alteração 515
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa que comercialize um 
produto de investimento a pequenos 
investidores deve disponibilizar-lhes o 
documento de informação fundamental em 
tempo útil, antes da conclusão de uma 
transação relacionada com o produto de 
investimento.

1. Uma pessoa que comercialize ou 
aconselhe um produto de investimento a 
pequenos investidores deve disponibilizar-
lhes o documento de informação 
fundamental em tempo útil, antes da 
conclusão de uma transação relacionada 
com o produto de investimento. Sempre 
que um produto seja recomendado a um 
cliente, o documento de informação 
fundamental deve ser imediatamente 
apresentado.

Or. en

Alteração 516
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa que comercialize um 
produto de investimento a pequenos 
investidores deve disponibilizar-lhes o 
documento de informação fundamental em 
tempo útil, antes da conclusão de uma 
transação relacionada com o produto de 
investimento.

1. Uma pessoa que comercialize um PRIP
a pequenos investidores deve 
disponibilizar-lhes o documento de 
informação fundamental e o documento de 
serviço fundamental em tempo útil, antes 
da conclusão de uma transação relacionada 
com o PRIP. Sempre que um investimento
seja recomendado a um cliente, o 
documento de informação fundamental e 
o documento de serviço fundamental 
devem ser imediatamente apresentados.

Or. en
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Alteração 517
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa que comercialize um 
produto de investimento a pequenos 
investidores deve disponibilizar-lhes o 
documento de informação fundamental em 
tempo útil, antes da conclusão de uma 
transação relacionada com o produto de 
investimento.

1. Uma pessoa que comercialize ou 
recomende um produto de investimento a 
pequenos investidores deve disponibilizar-
lhes o documento de informação 
fundamental em tempo útil e sem demora, 
antes de ser assumido qualquer 
compromisso relacionado com o produto 
de investimento.

Or. en

Alteração 518
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa que comercialize um 
produto de investimento a pequenos 
investidores deve disponibilizar-lhes o 
documento de informação fundamental em 
tempo útil, antes da conclusão de uma 
transação relacionada com o produto de 
investimento.

1. Uma pessoa que comercialize um 
produto de investimento a pequenos 
investidores deve disponibilizar-lhes o 
documento de informação fundamental em 
tempo útil e de forma comprovada, antes 
da conclusão de uma transação relacionada 
com o produto de investimento, cabendo, 
assim, o ónus da prova ao criador do 
produto de investimento.

Or. de

Alteração 519
Petru Constantin Luhan
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa que comercialize um 
produto de investimento a pequenos 
investidores deve disponibilizar-lhes o 
documento de informação fundamental em 
tempo útil, antes da conclusão de uma 
transação relacionada com o produto de 
investimento.

1. Uma pessoa que comercialize um 
produto de investimento a pequenos 
investidores deve disponibilizar-lhes o 
documento de informação fundamental, 
que foi facultado pelo criador do produto,
em tempo útil, antes da conclusão de uma 
transação relacionada com o produto de 
investimento.

Or. en

Justificação

A fim de aumentar a segurança jurídica, é preciso salientar que um documento de informação 
fundamental é produzido por uma única parte: o criador do produto de investimento. Os 
criadores do produto de investimento são igualmente responsáveis pelo conteúdo do 
documento de informação fundamental que elaboraram e disponibilizam esse documento aos 
agentes que comercializam o produto, para que estes o possam facultar ao pequeno 
investidor.

Alteração 520
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa que comercialize um 
produto de investimento a pequenos 
investidores deve disponibilizar-lhes o 
documento de informação fundamental em 
tempo útil, antes da conclusão de uma 
transação relacionada com o produto de 
investimento.

1. Uma pessoa que comercialize um 
produto de investimento a pequenos 
investidores deve disponibilizar-lhes o 
documento de informação fundamental, 
elaborado pelo criador do produto de 
investimento, em tempo útil, antes da 
conclusão de uma transação relacionada 
com o produto de investimento.

Or. nl
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Justificação

Uma vez mais, esta alteração indica de forma explícita que a elaboração e o conteúdo do 
documento de informação fundamental são da responsabilidade do criador de produtos de 
investimentos. Posteriormente, o criador de produtos de investimento deve disponibilizar 
estes documentos de informação fundamental, ou KID (key information document), ao 
vendedor que, por sua vez, terá de divulgar essa informação em tempo útil aos pequenos 
investidores.

Alteração 521
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa que comercialize um 
produto de investimento a pequenos 
investidores deve disponibilizar-lhes o 
documento de informação fundamental em 
tempo útil, antes da conclusão de uma 
transação relacionada com o produto de 
investimento.

1. Uma pessoa que comercialize um 
produto de investimento ou aja na 
qualidade de intermediário na sua 
comercialização a pequenos investidores 
deve disponibilizar-lhes o documento de 
informação fundamental em tempo útil, 
antes da conclusão de uma transação 
relacionada com o produto de 
investimento.

Or. de

Alteração 522
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Uma pessoa que comercialize ou 
recomende um produto de investimento a 
pequenos investidores deve obter primeiro 
a autorização por escrito do criador do 
produto de investimento para distribuir ao 
investidor o seu documento de informação 
fundamental. Essa autorização pode ser 
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dada pelo criador do produto de 
investimento com caráter indefinido
durante um período limitado de tempo ou 
sujeita a outras condições. Quando 
alguma condição especificada não é 
satisfeita, essa autorização deixa de ser 
válida para os efeitos do presente número.

Or. en

Alteração 523
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, uma pessoa 
que comercialize um produto de 
investimento pode disponibilizar o 
documento de informação fundamental 
aos pequenos investidores imediatamente 
após a conclusão da transação se:

Suprimido

(a) O pequeno investidor optar por 
concluir a transação através de um meio 
de comunicação à distância,
(b) A disponibilização do documento de 
informação fundamental em 
conformidade com o disposto no n.º°1 não 
for possível, e
(c) A pessoa que comercializa o produto 
de investimento tiver informado o 
pequeno investidor desse facto.

Or. en

Alteração 524
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, uma pessoa 
que comercialize um produto de 
investimento pode disponibilizar o 
documento de informação fundamental 
aos pequenos investidores imediatamente 
após a conclusão da transação se:

Suprimido

(a) O pequeno investidor optar por 
concluir a transação através de um meio 
de comunicação à distância,
(b) A disponibilização do documento de 
informação fundamental em 
conformidade com o disposto no n.º 1 não 
for possível, e
(c) A pessoa que comercializa o produto 
de investimento tiver informado o 
pequeno investidor desse facto.

Or. de

Alteração 525
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, uma pessoa 
que comercialize um produto de 
investimento pode disponibilizar o
documento de informação fundamental aos 
pequenos investidores imediatamente após 
a conclusão da transação se:

2. Em caso algum deve uma pessoa que 
comercialize um pacote de produtos de 
investimento de retalho a pequenos 
investidores disponibilizar a esses 
investidores um documento de informação 
fundamental sem obter previamente uma 
autorização por escrito do criador desse 
pacote, que pode ser fornecida pelo 
criador do pacote de produtos de 
investimento de retalho com caráter 
indefinido e durante um período limitado 
de tempo ou estar sujeita a outras 
condições. Se alguma condição 
especificada não é satisfeita, essa 
autorização deixa de ser válida para 
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efeitos do presente número.

Or. en

Justificação

A entidade responsável por disponibilizar o KID aos investidores é por vezes diferente da 
entidade responsável pela sua preparação. O atual projeto de regulamento poderia tornar o 
criador do produto responsável no caso de a entidade que comercializa o produto não 
cumprir os requisitos do artigo 12.º. Por conseguinte, devem ser incluídas disposições que 
resolvam essa situação, a fim de assegurar que a responsabilidade é atribuída de forma 
adequada, quando uma entidade distribui um KID que é inexato ou está desatualizado.

Alteração 526
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, uma pessoa que 
comercialize um produto de investimento 
pode disponibilizar o documento de 
informação fundamental aos pequenos 
investidores imediatamente após a
conclusão da transação se:

2. Em derrogação do n.º 1, uma pessoa que 
comercialize um produto de investimento 
deve disponibilizar aos pequenos 
investidores o sítio Web oficial no qual se 
pode encontrar o documento de 
informação fundamental antes da
conclusão da transação se:

Or. en

Justificação

Um dos objetivos do documento de informação fundamental é que o cliente tenha acesso à 
informação fundamental antes de tomar a decisão de investir ou não. Se o cliente estiver 
numa posição em que consiga comunicar com a pessoa que comercializa o produto de 
investimento, deve ser possível receber essa informação através dos mesmos canais, de uma 
forma ou de outra.

Alteração 527
Marcus Ferber
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, uma pessoa que 
comercialize um produto de investimento 
pode disponibilizar o documento de 
informação fundamental aos pequenos 
investidores imediatamente após a 
conclusão da transação se:

2. Em derrogação do n.º 1, uma pessoa que 
comercialize um produto de investimento 
pode disponibilizar o documento de 
informação fundamental aos pequenos 
investidores assim que possível após a 
conclusão da transação se:

Or. en

Justificação

Os serviços unicamente de execução que utilizem meios de comunicação à distância devem 
estar disponíveis para os pequenos investidores que escolham utilizá-los. Contudo, tornar-se-
iam impossíveis de utilizar se a pessoa que comercializa um produto de investimento fosse 
obrigada a fornecer um documento de informação fundamental em todas as circunstâncias, 
antes de a transação estar completa. Por conseguinte, a disponibilização do documento 
informação fundamental deve ser autorizada nesses casos, assim que possível, após a 
conclusão da transação.

Alteração 528
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, uma pessoa que 
comercialize um produto de investimento 
pode disponibilizar o documento de 
informação fundamental aos pequenos 
investidores imediatamente após a 
conclusão da transação se:

2. Em derrogação ao n.º 1, uma pessoa que 
comercialize um produto de investimento 
ou aja na qualidade de intermediário na 
sua comercialização pode disponibilizar o 
documento de informação fundamental aos 
pequenos investidores imediatamente após 
a conclusão da transação se:

Or. de

Alteração 529
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, uma pessoa que 
comercialize um produto de investimento 
pode disponibilizar o documento de 
informação fundamental aos pequenos 
investidores imediatamente após a 
conclusão da transação se:

2. Em derrogação do n.º 1, uma pessoa que 
comercialize um PRIP pode, em vez disso,
disponibilizar o documento de informação 
fundamental a pequenos investidores que o 
solicitem imediatamente após a conclusão 
da transação, mas apenas se:

Or. en

Alteração 530
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) O pequeno investidor optar por concluir 
a transação através de um meio de 
comunicação à distância,

(a) O pequeno investidor, por sua própria 
iniciativa, optar por concluir a transação 
através de um meio de comunicação à 
distância,

Or. en

Justificação

A derrogação do artigo 12.º, n.º 2, é importante, na medida em que irá permitir a 
consumidores sofisticados, que tenham efetuado a sua própria investigação, adquirir 
investimentos sem inconvenientes. No entanto, importa que esta situação não crie uma lacuna 
nas regras. Por conseguinte, comerciais que se dirijam de forma proativa a investidores não 
devem poder utilizar esta derrogação. Pelo contrário, deve limitar-se a sua disponibilidade a 
consumidores que procuraram realizar transações pelo telefone por sua própria iniciativa.

Alteração 531
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(a) O pequeno investidor optar por concluir 
a transação através de um meio de 
comunicação à distância,

(a) O pequeno investidor, por sua própria 
iniciativa, optar por concluir a transação 
através de um meio de comunicação à 
distância,

Or. en

Alteração 532
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A disponibilização do documento de 
informação fundamental em conformidade 
com o disposto no n.º°1 não for possível, e

(b) A disponibilização do documento de 
informação fundamental em conformidade 
com o disposto no n.º°1 não for possível e 
a pessoa que comercializa o PRIP tiver 
informado o pequeno investidor sobre a 
situação, e

Or. en

Alteração 533
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A disponibilização do documento de 
informação fundamental em conformidade 
com o disposto no n.º°1 não for possível, e

(b) A disponibilização de uma cópia em 
papel decorrente da alínea a) do 
documento de informação fundamental em 
conformidade com o disposto no n.º°1 não 
for possível e

Or. en
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Alteração 534
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º°2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa que comercializa o produto 
de investimento tiver informado o 
pequeno investidor desse facto.

(c) O pequeno investidor aceitar receber o 
documento de informação fundamental 
após a conclusão da transação, em vez de 
adiar a transação a fim de receber o 
documentos antecipadamente

Or. en

Justificação

Embora esta derrogação permita algumas práticas empresariais legítimas, deve ser limitada 
a fim de garantir que não cria uma lacuna nas regras. Por conseguinte, apenas deve estar 
disponível quando o consumidor procurar ativamente concluir as transações pelo telefone. 
Além disso, o consumidor deve dar o seu consentimento explícito.

Alteração 535
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º°2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa que comercializa o produto de 
investimento tiver informado o pequeno 
investidor desse facto.

(c) A pessoa que comercializa o pacote de 
produtos de investimento de retalho tiver 
informado o pequeno investidor desse 
facto.

Or. en

Alteração 536
Peter Simon
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa que comercializa o produto de 
investimento tiver informado o pequeno 
investidor desse facto.

(c) A pessoa que comercializa o produto de 
investimento ou age na qualidade de 
intermediário na sua comercialização
tiver informado o pequeno investidor desse 
facto.

Or. de

Alteração 537
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O pequeno investidor der o seu 
consentimento expresso para receber o 
documento de informação fundamental 
imediatamente após a conclusão da 
transação.

Or. en

Alteração 538
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O pequeno investidor der o seu 
consentimento expresso para receber o 
documento de informação fundamental 
imediatamente após a conclusão da 
transação.
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Or. en

Alteração 539
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O pequeno investidor deve confirmar 
através de uma assinatura escrita ou 
eletrónica que recebeu e leu o KID.

Or. en

Alteração 540
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em derrogação dos n.os 1 e 2, um 
produto de investimento no âmbito do 
presente regulamento pode ser 
comercializado junto de um pequeno 
investidor sem um documento de 
informação fundamental apenas mediante 
o pedido expresso de um pequeno 
investidor e a iniciativa própria do 
mesmo, bem como se o intermediário que 
comercializa o produto de investimento 
aconselhar o pequeno investidor em 
conformidade com a Diretiva 2004/39/CE 
ou a Diretiva 2002/92/CE.

Or. en

Alteração 541
Burkhard Balz
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em derrogação dos n.os 1 e 2, a 
apresentação de um documento de 
informação fundamental não deve ser 
obrigatória caso a comercialização do 
produto de investimento for realizada sem 
conselhos de investimento por pedido 
explícito do cliente não profissional ou se 
a transação estiver limitada a ser 
unicamente de execução.

Or. en

Alteração 542
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso sejam realizadas transações 
sucessivas relativamente ao mesmo 
produto de investimento em nome de um 
pequeno investidor de acordo com 
instruções dadas por esse investidor à 
pessoa que comercializa o produto 
previamente à primeira transação, a 
obrigação de disponibilizar um 
documento de informação fundamental 
em conformidade com o n.º 1 só é 
aplicável à primeira transação.

3. Caso uma pessoa que comercialize um 
pacote de produtos de investimento de 
retalho a pequenos investidores:

(a) Não consiga apresentar aos 
investidores um documento de 
informação fundamental, ou
(b) Apresente aos investidores um 
documento de informação fundamental 
relativamente ao qual não obteve a 
permissão necessária nos termos do n.º 2 
supra,
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a responsabilidade por essa infração 
recairá exclusivamente sobre a pessoa que 
comercializa esse pacote de produtos de 
investimento de retalho e, salvo se o 
criador desse pacote for a pessoa que o 
está a comercializar, não recairá qualquer 
responsabilidade sobre o criador do 
pacote de produtos de investimento de 
retalho.

Or. en

Alteração 543
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso sejam realizadas transações 
sucessivas relativamente ao mesmo 
produto de investimento em nome de um 
pequeno investidor de acordo com 
instruções dadas por esse investidor à 
pessoa que comercializa o produto 
previamente à primeira transação, a 
obrigação de disponibilizar um documento 
de informação fundamental em 
conformidade com o n.º 1 só é aplicável à 
primeira transação.

3. Caso sejam realizadas transações 
sucessivas relativamente ao mesmo 
produto de investimento em nome de um 
pequeno investidor de acordo com 
instruções dadas por esse pequeno 
investidor à pessoa que comercializa o 
produto previamente à primeira transação, 
a obrigação de disponibilizar um 
documento de informação fundamental em 
conformidade com o n.º 1 só é aplicável à 
primeira transação, salvo se o documento 
de informação fundamental tiver sido 
atualizado ou estiver disponível um novo 
relatório anual

Or. en

Alteração 544
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Caso sejam realizadas transações 
sucessivas relativamente ao mesmo 
produto de investimento em nome de um 
pequeno investidor de acordo com 
instruções dadas por esse investidor à 
pessoa que comercializa o produto
previamente à primeira transação, a 
obrigação de disponibilizar um documento 
de informação fundamental em 
conformidade com o n.º 1 só é aplicável à 
primeira transação.

3. Caso sejam realizadas transações 
sucessivas relativamente ao mesmo PRIP
em nome de um pequeno investidor de 
acordo com instruções dadas por esse 
investidor à pessoa que comercializa o 
PRIP previamente à primeira transação, a 
obrigação de disponibilizar um documento 
de informação fundamental em 
conformidade com o n.º 1 só é aplicável à 
primeira transação.

Or. en

Alteração 545
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso sejam realizadas transações 
sucessivas relativamente ao mesmo 
produto de investimento em nome de um 
pequeno investidor de acordo com 
instruções dadas por esse investidor à 
pessoa que comercializa o produto 
previamente à primeira transação, a 
obrigação de disponibilizar um documento 
de informação fundamental em 
conformidade com o n.º 1 só é aplicável à 
primeira transação.

3. Caso sejam realizadas transações 
sucessivas relativamente ao mesmo 
produto de investimento em nome de um 
pequeno investidor de acordo com 
instruções dadas por esse investidor à 
pessoa que comercializa o produto ou age 
na qualidade de intermediário na sua 
comercialização previamente à primeira 
transação, a obrigação de disponibilizar um 
documento de informação fundamental em 
conformidade com o n.º 1 só é aplicável à 
primeira transação.

Or. de

Alteração 546
Olle Schmidt
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados nos termos do artigo 23.º 
especificando:

4. A Autoridade Bancária Europeia 
(ABE), a Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões de Reforma (AESPR) e 
a Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) 
elaboram, conjuntamente, normas 
técnicas nos termos do artigo 23.º 
especificando:

Or. en

Justificação

A fim de oferecer a flexibilidade apropriada e de permitir à indústria e às AES reagir 
rapidamente às evoluções do mercado, as três AES deveriam elaborar, coletivamente, normas 
técnicas de regulamentação comuns, em vez de a Comissão ficar habilitada a adotar atos 
delegados.

Alteração 547
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. É atribuído à Comissão o poder de 
adotar normas técnicas de 
regulamentação em conformidade com o 
procedimento previsto nos artigos 10.º a 
14.º do Regulamento (UE) n.º 1093/2010, 
nos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010 e nos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.

Or. en
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Alteração 548
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pessoa que comercializa um produto 
de investimento deve disponibilizar 
gratuitamente aos pequenos investidores o 
documento de informação fundamental.

1. A pessoa que comercializa um produto 
de investimento deve disponibilizar 
gratuitamente o documento de informação 
fundamental antes de ser celebrado um 
acordo vinculativo com um pequeno 
investidor. Deve ser sempre 
disponibilizada uma cópia em papel, 
gratuitamente, quando a recomendação 
de investimento ou o serviço de 
intermediação forem prestados 
pessoalmente.

Or. en

Justificação

Esta alteração baseia-se numa proposta do BEUC.

Alteração 549
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pessoa que comercializa um produto 
de investimento deve disponibilizar 
gratuitamente aos pequenos investidores o 
documento de informação fundamental.

1. A pessoa que comercializa um produto 
de investimento deve disponibilizar 
gratuitamente aos pequenos investidores o 
documento de informação fundamental.

Devido à natureza pré-contratual do 
documento de informação fundamental, o 
pequeno investidor não deve ser obrigado 
a reconhecer os conteúdos do documento 
mediante assinatura escrita ou eletrónica, 
antes de tomar uma decisão de 
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investimento.

Or. en

Alteração 550
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pessoa que comercializa um produto 
de investimento deve disponibilizar 
gratuitamente aos pequenos investidores o 
documento de informação fundamental.

1. A pessoa que comercializa um produto 
de investimento ou age na qualidade de 
intermediário na sua comercialização
deve disponibilizar gratuitamente aos 
pequenos investidores o documento de 
informação fundamental.

Or. de

Alteração 551
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A pessoa que comercializa um produto
de investimento deve disponibilizar o 
documento de informação fundamental aos 
pequenos investidores por um dos 
seguintes meios:

2. A pessoa que comercializa um pacote de 
produtos de investimento de retalho deve 
disponibilizar o documento de informação 
fundamental aos pequenos investidores por 
um dos seguintes meios:

Or. en

Alteração 552
Syed Kamall
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pessoa que comercializa um produto
de investimento deve disponibilizar 
gratuitamente aos pequenos investidores o 
documento de informação fundamental.

1. A pessoa que comercializa um pacote de 
produtos de investimento de retalho deve 
disponibilizar gratuitamente aos pequenos 
investidores o documento de informação 
fundamental.

Or. en

Alteração 553
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pessoa que comercializa um produto 
de investimento deve disponibilizar 
gratuitamente aos pequenos investidores o 
documento de informação fundamental.

1. A pessoa que aconselha ou comercializa 
um produto de investimento deve 
disponibilizar gratuitamente aos pequenos 
investidores o documento de informação 
fundamental.

Or. en

Alteração 554
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A pessoa que comercializa um produto 
de investimento deve disponibilizar o 
documento de informação fundamental aos 
pequenos investidores por um dos 
seguintes meios:

2. A pessoa que aconselha ou comercializa 
um produto de investimento deve 
disponibilizar o documento de informação 
fundamental aos pequenos investidores por 
um dos seguintes meios:
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Or. en

Alteração 555
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A pessoa que comercializa um produto 
de investimento deve disponibilizar o 
documento de informação fundamental aos 
pequenos investidores por um dos 
seguintes meios:

2. A pessoa que comercializa um produto 
de investimento deve disponibilizar o 
documento de informação fundamental aos 
pequenos investidores por um dos 
seguintes meios que seja acessível ao 
pequeno investidor em causa:

Or. de

Alteração 556
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A pessoa que comercializa um produto 
de investimento deve disponibilizar o 
documento de informação fundamental aos 
pequenos investidores por um dos 
seguintes meios:

2. A pessoa que comercializa um produto 
de investimento ou age na qualidade de 
intermediário na sua comercialização
deve disponibilizar o documento de 
informação fundamental aos pequenos 
investidores por um dos seguintes meios:

Or. de

Alteração 557
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. O pequeno investidor deve 
confirmar, de uma forma que possa ser 
comprovada, que tomou em consideração 
o conteúdo do documento de informação 
fundamental.

Or. en

Alteração 558
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A utilização do suporte duradouro é 
adequada no contexto das transações 
realizadas entre a pessoa que comercializa 
um produto de investimento e o pequeno 
investidor; e

(a) A utilização do suporte duradouro é 
adequada no contexto das transações 
realizadas entre a pessoa que comercializa 
um produto de investimento ou age na 
qualidade de intermediário na sua 
comercialização e o pequeno investidor; e

Or. de

Alteração 559
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A disponibilização do documento de 
informação fundamental através de um 
sítio Web é adequada no contexto das 
transações realizadas entre a pessoa que 
comercializa um produto de investimento e 
o pequeno investidor;

(a) A disponibilização do documento de 
informação fundamental através de um 
sítio Web é adequada no contexto das 
transações realizadas entre a pessoa que 
comercializa um pacote de produtos de 
investimento de retalho e o pequeno 
investidor;
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Or. en

Alteração 560
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A disponibilização do documento de 
informação fundamental através de um 
sítio Web é adequada no contexto das 
transações realizadas entre a pessoa que 
comercializa um produto de investimento e 
o pequeno investidor;

(a) A disponibilização do documento de 
informação fundamental através de um 
sítio Web é adequada no contexto das 
transações realizadas entre a pessoa que 
comercializa um produto de investimento 
ou age na qualidade de intermediário na 
sua comercialização e o pequeno 
investidor;

Or. de

Alteração 561
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Caso documento de informação 
fundamental tenha sido reformulado em 
conformidade com o artigo 10.º, todas as 
versões revistas deverão ser igualmente 
disponibilizadas aos pequenos 
investidores;

(d) Caso o documento de informação 
fundamental tenha sido reformulado em 
conformidade com o artigo 10.º, a última
versão revista deverá ser igualmente 
disponibilizada aos pequenos investidores
e quando a pessoa que comercializa um 
produto de investimento tenha informado 
o pequeno investidor de que as anteriores 
versões podem ser igualmente 
disponibilizadas mediante pedido;

Or. en
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Alteração 562
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Caso documento de informação 
fundamental tenha sido reformulado em 
conformidade com o artigo 10.°, todas as 
versões revistas deverão ser igualmente 
disponibilizadas aos pequenos 
investidores;

(d) Caso o documento de informação 
fundamental tenha sido reformulado em 
conformidade com o artigo 10.°, a versão 
mais recente deverá ser disponibilizada
aos pequenos investidores; mediante 
pedido dos investidores, podem ser 
igualmente disponibilizadas versões 
anteriores;

Or. en

Justificação

A versão mais recente do KID apresenta aos pequenos investidores a informação mais 
pertinente sobre o seu potencial investimento. Fornecer demasiada informação contraria o 
objetivo do regulamento de disponibilizar aos pequenos investidores um conjunto conciso e 
limitado de informações que possam ser facilmente compreendidas.

Alteração 563
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Caso documento de informação 
fundamental tenha sido reformulado em 
conformidade com o artigo 10.°, todas as 
versões revistas deverão ser igualmente 
disponibilizadas aos pequenos 
investidores;

(d) Caso o documento de informação 
fundamental tenha sido reformulado em 
conformidade com o artigo 10.°, a última 
versão deverá ser disponibilizada aos 
pequenos investidores; mediante pedido, 
devem ser disponibilizadas aos 
investidores versões anteriores;

Or. en
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Justificação

Apresentar aos investidores KID desatualizados seria confuso e desnecessário.

Alteração 564
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Caso documento de informação 
fundamental tenha sido reformulado em 
conformidade com o artigo 10.°, todas as 
versões revistas deverão ser igualmente 
disponibilizadas aos pequenos 
investidores;

(d) Caso o documento de informação 
fundamental tenha sido reformulado em 
conformidade com o artigo 10.°, a última 
versão deverá ser disponibilizada aos 
pequenos investidores; mediante pedido 
dos investidores, devem ser 
disponibilizadas versões anteriores;

Or. en

Justificação

Não haveria qualquer valor acrescentado em exigir que «todas as versões revistas [do 
documento de informação fundamental] deverão ser igualmente disponibilizadas». A 
probabilidade de o investidor confundir a última versão com alguma versão anterior seria 
demasiado elevada. Além disso, esse fluxo excessivo de informação iria confundir os 
investidores que procurassem a última versão disponível.

Alteração 565
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Para efeitos do n.º 4 e do n.º 5, a 
disponibilização de informações com 
recurso a um suporte duradouro diferente 
do papel ou através de um sítio Web deve 
ser considerada adequada no contexto das 
transações realizadas entre a pessoa que 
comercializa um produto de investimento o 

6. Para efeitos do n.º 4 e do n.º 5, a 
disponibilização de informações com 
recurso a um suporte duradouro diferente 
do papel ou através de um sítio Web deve 
ser considerada adequada no contexto das 
transações realizadas entre a pessoa que 
comercializa um pacote de produtos de 
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pequeno investidor, se se comprovar que o 
pequeno investidor tem acesso regular à 
Internet. A indicação pelo pequeno 
investidor de um endereço de correio 
eletrónico para a realização de contactos 
comerciais é considerada como 
comprovativo desse acesso.

investimento de retalho e o pequeno 
investidor, se se comprovar que o pequeno 
investidor tem acesso regular à Internet. A 
indicação pelo pequeno investidor de um 
endereço de correio eletrónico para a 
realização de contactos comerciais é 
considerada como comprovativo desse 
acesso.

Or. en

Alteração 566
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Para efeitos do n.º 4 e do n.º 5, a 
disponibilização de informações com 
recurso a um suporte duradouro diferente 
do papel ou através de um sítio Web deve 
ser considerada adequada no contexto das 
transações realizadas entre a pessoa que 
comercializa um produto de investimento o 
pequeno investidor, se se comprovar que o 
pequeno investidor tem acesso regular à 
Internet. A indicação pelo pequeno 
investidor de um endereço de correio 
eletrónico para a realização de contactos 
comerciais é considerada como 
comprovativo desse acesso.

6. Para efeitos do n.º 4 e do n.º 5, a 
disponibilização de informações com 
recurso a um suporte duradouro diferente 
do papel ou através de um sítio Web deve 
ser considerada adequada no contexto das 
transações realizadas entre a pessoa que 
comercializa um produto de investimento 
ou age na qualidade de intermediário na 
sua comercialização e o pequeno 
investidor, se se comprovar que o pequeno 
investidor tem acesso regular à Internet. A 
indicação pelo pequeno investidor de um 
endereço de correio eletrónico para a 
realização de contactos comerciais é 
considerada como comprovativo desse 
acesso.

Or. de

Alteração 567
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Autorização do documento de informação 
fundamental pelas autoridades 
competentes
1. Os criadores de produtos de 
investimento devem comunicar o 
documento de informação fundamental 
do produto de investimento à autoridade 
competente dos seus Estados-Membros de 
origem onde o produto de investimento é 
comercializado, distribuído ou vendido.
2. A autoridade competente pode 
assegurar a conformidade do conteúdo do 
documento de informação fundamental 
com as disposições do capítulo II do 
presente regulamento antes da 
comercialização, distribuição ou venda do 
produto de investimento.

Or. en

Alteração 568
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Autorização do KID pelas autoridades 

competentes
1. Os criadores de produtos de 
investimento devem comunicar o 
documento de informação fundamental 
do seu produto de investimento à 
autoridade competente que regula esse 
produto no Estado-Membro onde este é 
comercializado, distribuído ou vendido, 
para aprovação por parte dessa 
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autoridade.
2. Os criadores de produtos de 
investimento devem comunicar 
atualizações do documento fundamental 
destinado aos investidores, refletindo
alterações muito significativas conforme 
definido pela AEVMM, à autoridade 
competente que regula esse produto no 
Estado-Membro onde este é 
comercializado, distribuído ou vendido, 
para aprovação por parte dessa 
autoridade.
3. A aprovação da autoridade competente 
não isenta o criador do produto da 
responsabilidade por eventuais 
informações que induzam em erro ou 
sejam inexatas ou incoerentes.

Or. en

Alteração 569
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Conformidade do documento de 
informação fundamental com o 

Capítulo II do presente regulamento 
A autoridade competente deve assegurar 
que os criadores de produtos de 
investimento introduzem métodos para 
garantir a conformidade do conteúdo do 
documento de informação fundamental 
com as disposições do Capítulo II do 
presente regulamento.

Or. en
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Justificação

Se todos os documentos de informação fundamental e todas as reformulações efetuadas aos 
mesmos estivessem sujeitos a autorização por parte da autoridade competente, essa situação 
conduziria a procedimentos administrativos demorados e dispendiosos. Por conseguinte, é 
preferível que a autoridade competente tenha a função de assegurar que são aplicados 
métodos sólidos nos produtos de investimento dos criadores para garantir a conformidade do 
conteúdo do KID com o presente regulamento.

Alteração 570
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
1. A pessoa responsável pela produção do 
documento de informação fundamental 
deve enviá-lo, bem como eventuais 
alterações ao mesmo, às autoridades 
competentes. A autoridade competente 
pode requerer alterações ao documento de 
informação fundamental no prazo de 10 
dias úteis após a sua receção. 
2. Os elementos essenciais do documento 
de informação fundamental devem ser 
atualizados.

Or. en

Alteração 571
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Os criadores de produtos de investimento 
e agentes que os comercializam devem 
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comunicar o documento de informação 
fundamental do produto de investimento à 
autoridade competente dos 
Estados-Membros onde o produto de 
investimento é comercializado, distribuído 
ou vendido.
A autoridade competente deve assegurar 
que as empresas de investimento instituem 
as medidas processuais necessárias para 
garantir a conformidade do conteúdo do 
documento de informação fundamental 
com as disposições do Capítulo II do 
presente regulamento antes da 
comercialização, distribuição ou venda do 
produto de investimento.

Or. en

Alteração 572
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Autorização do documento de informação 

fundamental pelas autoridades 
competentes

1. Quando solicitado, os criadores do 
PRIP e os agentes que os comercializam 
devem comunicar o documento de 
informação fundamental do produto de 
investimento à autoridade competente de 
cada Estado-Membro onde o PRIP é 
comercializado, distribuído ou vendido.
2. A autoridade competente deve 
assegurar que as empresas de 
investimento instituem procedimentos a 
fim de assegurar a conformidade do 
documento de informação fundamental 
com as disposições do Capítulo II do 
presente regulamento antes da 
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comercialização, distribuição ou venda do 
produto de investimento.

Or. en

Justificação

A proposta de que os supervisores têm, de certa forma, de pré-aprovar todos os KID é 
impraticável, devido à quantidade de documentos que seriam produzidos pelos criadores. 
Esta situação iria, inevitavelmente, adiar o lançamento de novos produtos. Além disso, o 
maior número de recursos de que os reguladores necessitariam para cumprir esse requisito -
já que pode surgir a necessidade comparar o KID com outros documentos e dados -
aumentaria o custo do cumprimento do regulamento que, em última análise, terá de ser pago 
pelo investidor.

Alteração 573
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-B
Divulgação das taxas e dos custos

A pessoa que comercializa o produto de 
investimento deve apresentar as seguintes 
informações num documento 
independente do KID:
1. A divulgação, de uma forma, 
cumulativa de todas as taxas referidas no 
artigo 8.º, n.º 2, alínea c). Estas taxas não 
devem ser reclassificadas como parte do 
investimento quando surgem numa 
camada inferior do investimento.
2. As taxas de aconselhamento sobre o 
investimento não se devem basear em 
taxas de percentagem fixa, salvo acordo 
prévio do investidor. Se for acordada uma 
taxa de percentagem fixa, a pessoa que 
comercializa o produto de investimento 
deve apresentar na íntegra o que isso irá 
significar ao longo da duração do 
investimento ou durante um período de 
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tempo solicitado pelo investidor.
3. A pessoa que comercializa o produto de 
investimento, ou que aconselha o 
investidor, deve apresentar a este último 
uma discriminação do tempo passado a 
trabalhar nesse aconselhamento, que deve 
ser comunicada sob a forma de minutos 
ou horas, relativamente aos quais é 
apresentada uma taxa horária (exceto se 
tiver sido acordada uma taxa de 
percentagem fixa, conforme referido no 
segundo parágrafo).
4. Quando for cobrada uma taxa horária, 
o montante total cobrado pelo 
aconselhamento não deve exceder [200 €].

Or. en

Alteração 574
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Capítulo II-A - artigos 13-A, 13-B, 13-C (novos)

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO II-A
INTERVENÇÃO SOBRE PRODUTOS

Artigo 13.º-A
Poderes de intervenção das AES

1. Nos termos do artigo 9.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010, do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010 ou do 
Regulamento (UE) n.º  1095/2010, as AES 
devem supervisionar os produtos de 
investimento ou os instrumentos 
financeiros comercializados, distribuídos 
ou vendidos na União. As AES podem 
investigar novos produtos de investimento 
ou instrumentos financeiros antes de estes 
serem comercializados, distribuídos ou 
vendidos na União, em cooperação com 
as autoridades competentes.
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2. Nos termos do artigo 9.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010, do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010 ou do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010, as AES 
podem, desde que as condições definidas 
nos n.os 3 e 4 do presente artigo sejam 
devidamente cumpridas, proibir ou 
restringir temporariamente, na União, a 
comercialização, distribuição e venda de 
produtos de investimento ou de 
instrumentos financeiros.
A proibição ou restrição podem aplicar-se 
em determinadas circunstâncias, ou estar 
sujeitas a exceções, especificadas pelas 
AES.
3. As AES só devem tomar uma decisão 
ao abrigo do n.º 2 se forem cumpridas 
todas as condições que se seguem:
(a) As medidas propostas pretendem 
combater uma ameaça significativa à 
proteção dos investidores, ao 
funcionamento ordenado e à integridade 
dos mercados financeiros ou à 
estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro da União;
(b) Os requisitos regulamentares ao 
abrigo da legislação da União aplicáveis 
ao produto de investimento, ao 
instrumento financeiro ou à atividade em 
causa, não se destinam a combater a 
ameaça;
(c) Uma autoridade competente ou as 
autoridades competentes não 
implementaram medidas com vista a 
combater a ameaça, ou as que 
implementaram revelaram-se 
insuficientes para fazer face à ameaça.
Caso as condições descritas no primeiro 
parágrafo estejam cumpridas, a AES pode 
impor a proibição ou restrição referidas 
no n.º 2.
4. Ao tomar as medidas referidas no 
presente artigo, a AES deve ter em conta o 
grau em que cada medida:
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(a) Não tenha efeitos prejudiciais sobre a 
eficiência dos mercados financeiros ou 
sobre os investidores, que sejam 
desproporcionados relativamente aos seus 
benefícios; e
(b) Não cria o risco de arbitragem 
regulamentar.
Se a autoridade competente ou as 
autoridades competentes tiverem tomado 
uma medida nos termos do artigo 13.º-B, 
a AES pode tomar qualquer uma das 
medidas referidas no n.º 2 sem emitir o 
parecer a que se refere o artigo 13.º-C.
5. Antes de decidir tomar qualquer 
medida ao abrigo do presente artigo, a 
AES deve notificar as autoridades 
competentes das medidas propostas.
6. Antes de tomar uma decisão ao abrigo 
do n.º 2, a AES notifica a sua intenção de 
proibir ou restringir um produto de 
investimento ou instrumento financeiro, a 
menos que se proceda a algumas 
alterações nas características do produto 
de investimento ou instrumento 
financeiro num prazo especificado.
7. As AES devem publicar no seu sítio 
Web um aviso sobre qualquer decisão 
relativa a medidas que pretendam tomar 
nos termos do presente artigo. O aviso 
deve especificar os pormenores da 
proibição ou restrição e qual a data, após 
a publicação do aviso, a partir da qual as 
medidas produzem efeitos. Uma proibição 
ou restrição só é válida para ações 
desenvolvidas depois de as medidas 
produzirem efeitos.
8. A AES em questão deve reavaliar 
qualquer proibição ou restrição imposta 
nos termos do n.º 2 em intervalos 
adequados e, no mínimo, de três em três 
meses. A proibição ou restrição caduca se 
não for renovada decorrido esse período 
de três meses.
9. As medidas adotadas pelas AES ao 
abrigo do presente artigo prevalecem 
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sobre quaisquer medidas anteriores 
tomadas por uma autoridade competente.
10. A Comissão adotará atos delegados 
nos termos do artigo 23.º destinados a 
especificar os critérios e os fatores a ter 
em conta pelas AES para determinar os 
casos em que se verificam as ameaças à 
proteção dos investidores, ao 
funcionamento ordenado e à integridade 
dos mercados financeiros ou à 
estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro da União, referidas na 
alínea a) do n.º 2. Esses atos delegados 
devem garantir que a AES é capaz de 
agir, quando necessário, a título de 
precaução, e não deve ser obrigada a 
esperar até que o produto ou instrumento 
financeiro tenha sido comercializado ou 
que o tipo de atividade ou prática tenha 
sido iniciado antes de agir.

Artigo 13.º-B
Intervenção sobre produtos pelas 

autoridades competentes
1. As autoridades competentes devem 
supervisionar os produtos de investimento 
ou instrumentos financeiros que são 
comercializados, distribuídos e vendidos 
no seu Estado-Membro ou dele 
provenientes e devem investigar novos 
produtos de investimento ou instrumentos 
financeiros antes de serem 
comercializados, distribuídos ou vendidos 
no ou a partir do Estado-Membro.
2. Uma autoridade competente pode 
proibir ou restringir, num dado 
Estado-Membro ou relativamente a um 
Estado-Membro:
(a) A comercialização, distribuição ou 
venda de produtos de investimento ou 
instrumentos financeiros;
(b) Um determinado tipo de atividade ou 
prática financeira.
3. Uma autoridade competente pode 
tomar as medidas a que se refere o n.º 2 
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se, por motivos razoáveis, considerar que:
(a) Um produto de investimento, um 
instrumento financeiro ou uma atividade 
ou prática financeira suscita grandes 
preocupações em matéria de proteção dos 
investidores, ou constitui uma séria 
ameaça ao funcionamento ordenado e à 
integridade dos mercados financeiros, ou 
à estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro num ou mais 
Estados-Membros, incluindo através da 
comercialização, distribuição, 
remuneração ou dispensa de incentivos 
relacionados com o produto de 
investimento ou o instrumento financeiro;
(b) Um produto derivado tem um efeito 
negativo no mecanismo de formação dos 
preços no mercado subjacente;
(c) Os requisitos regulamentares 
existentes, previstos na legislação da 
União e aplicáveis ao produto de 
investimento, instrumento financeiro ou à 
atividade ou prática financeira, não 
contemplam de forma adequada os riscos 
referidos na alínea a), não sendo o 
problema tratado com maior eficácia pelo 
recurso a melhor supervisão ou aplicação 
dos requisitos existentes;
(d) As medidas são proporcionadas, tendo 
em conta a natureza dos riscos 
identificados, o grau de sofisticação dos 
investidores ou dos participantes no 
mercado em causa e os efeitos prováveis 
dessas medidas sobre os investidores e os 
participantes no mercado que possam 
deter ou utilizar o instrumento financeiro 
ou a atividade financeira ou deles 
beneficiar;
(e) A autoridade competente consultou 
devidamente as autoridades competentes 
de outros Estados-Membros suscetíveis de 
serem afetados de forma significativa 
pelas medidas; e
(f) As medidas não têm um efeito 
discriminatório sobre os serviços ou 
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atividades desenvolvidos por outro 
Estado-Membro.
Sempre que as condições estabelecidas no 
primeiro parágrafo sejam cumpridas, a 
autoridade competente pode impor a 
proibição ou restrição de um produto de 
investimento ou instrumento financeiro 
ser comercializado, distribuído ou vendido 
a clientes num dado Estado-Membro ou 
relativamente a um Estado-Membro.
Uma proibição ou restrição pode ser 
aplicável em determinadas circunstâncias, 
ou estar sujeita a exceções, a definir pela 
autoridade competente.
4. Antes de tomar uma decisão ao abrigo 
do n.º 2, a autoridade competente notifica 
a sua intenção de proibir ou restringir um 
produto de investimento ou instrumento 
financeiro, a menos que sejam realizadas 
algumas alterações nas características do 
produto de investimento ou instrumento 
financeiro num prazo especificado.
5. A autoridade competente só pode impor 
uma proibição ou restrição nos termos do 
presente artigo se, pelo menos um mês 
antes, tiver fornecido a todas as outras 
autoridades competentes em causa e às 
AES, por escrito ou por outro meio 
acordado entre as autoridades, 
informações circunstanciadas sobre:
(a) O instrumento financeiro, a atividade 
ou a prática financeira relativamente ao 
ou à qual são propostas medidas;
(b) A natureza exata da proibição ou 
restrição proposta e a data em que esta 
começa a produzir efeitos; e
(c) Os dados em que baseou a sua decisão 
e em função dos quais se encontram 
reunidas as condições referidas no n.º 3.
6. Quando o tempo necessário para a 
consulta prevista no n.º 3, alínea e), e o 
prazo de um mês previsto no n.º 5 forem 
suscetíveis de causar prejuízos 
irreversíveis aos consumidores, a 
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autoridade competente pode tomar 
medidas ao abrigo do presente artigo, a 
título temporário, por um período não 
superior a três meses. Nesse caso, a 
autoridade competente deve informar de 
imediato todas as outras autoridades e as 
AES sobre as medidas tomadas.
7. A autoridade competente deve publicar 
no seu sítio Web um aviso sobre qualquer 
decisão de impor qualquer das proibições 
ou restrições referidas no n.º 2. O aviso 
deve especificar os pormenores da 
proibição ou restrição e qual a data, após 
a publicação do aviso, a partir da qual as 
medidas produzem efeitos e os dados em 
função dos quais se encontram reunidas 
cada uma das condições referidas no 
n.º 1. Uma proibição ou restrição só é 
válida para as ações encetadas após a 
publicação do aviso.
8. A autoridade competente revogará a 
proibição ou restrição quando as 
condições referidas no n.º 3 deixarem de 
se verificar.
9. Comissão adotará atos delegados nos 
termos do artigo 23.º destinados a 
especificar os critérios e os fatores a ter 
em conta pelas autoridades competentes 
para determinar os casos em que se 
verificam as ameaças à proteção dos 
investidores, ao funcionamento ordenado 
e à integridade dos mercados financeiros 
ou à estabilidade da totalidade ou de parte 
do sistema financeiro da União referidas 
na alínea a) do n.º 3.

Artigo 13.º-C
Coordenação pela AES

1. A AES desempenhará um papel de 
facilitação e coordenação relativamente 
às medidas tomadas pelas autoridades 
competentes ao abrigo do artigo 13.º-B. 
Em especial, a AES deve garantir que as 
medidas tomadas pelas autoridades 
competentes sejam justificadas e 
proporcionadas e, se necessário, que essas 
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autoridades seguem uma abordagem 
coerente.
2. Após ser notificada, nos termos do 
artigo 13.º-B, de qualquer medida imposta 
nos termos desse artigo, a AES deve 
emitir um parecer sobre se considera a 
proibição ou restrição justificada e 
proporcionada. Se a AES considerar que 
são necessárias medidas por parte de 
outras autoridades competentes para lidar 
com o risco, deve declará-lo no seu 
parecer. O parecer deve ser publicado no 
sítio Web da AES.
3. Uma autoridade competente que se 
proponha tomar, ou tome, medidas 
contrárias a um parecer aprovado pela 
AES, nos termos do n.º 2, ou se recuse a 
tomar medidas contrárias a esse parecer, 
deve publicar imediatamente no seu sítio 
Web um comunicado explicando na 
íntegra as razões que estão na base da sua 
posição.

Or. en

Justificação

NOTA: A presente alteração é uma ligeira modificação da alteração 44 apresentada no 
projeto de relatório. Nomeadamente, as palavras «a título de precaução(…) antes» foram 
suprimidas dos artigos 13.º-A, n.º 3, e 13.º-B, n.º 3.

Alteração 575
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Capítulo II-A – Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO II-A
OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE 

POLÍTICAS DE INVESTIMENTO EM 
PRODUTOS DE INVESTIMENTO DE 

RETALHO
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Artigo 13.º-A
Ativos elegíveis

1. Os investimentos em produtos de 
investimento nos termos definidos no 
artigo 4.º do presente regulamento devem 
incluir apenas um ou mais dos seguintes:
(a) Valores mobiliários, conforme 
definidos no artigo 2.º, n.º 1, alínea n), da 
Diretiva 2009/65/CE, exceto instrumentos 
financeiros garantidos ou associados ao 
desempenho de outros ativos, que podem 
diferir dos mencionados no artigo 19.º, 
n.º 1, da Diretiva 85/611/CEE;
(b) Instrumentos do mercado monetário, 
conforme definidos no artigo 2.º, n.º 1, 
alínea o), da Diretiva 2009/65/CE;
(c) Valores mobiliários recentemente 
emitidos, conforme definidos no 
artigo 50.º, n.º 1, alínea d), da 
Diretiva 2009/65/CE;
(d) Unidades de participação de OICVM 
ou outros organismos de investimento 
coletivos autorizados como ativos elegíveis 
nos termos do artigo 50.º, n.º 1, alínea e), 
da Diretiva 2009/65/CE;
(e) Depósitos junto de instituições de 
crédito, conforme descritos no artigo 50.º, 
n.º 1, alínea f), da Diretiva 2009/65/CE;
(f) Instrumentos financeiros derivados, 
incluindo instrumentos equivalentes 
liquidados em numerário, negociados 
num dos mercados regulamentados, 
conforme definidos no artigo 50.º, n.º 1, 
alíneas a), b) e c) da Diretiva 2009/65/CE, 
ou instrumentos financeiros derivados 
transacionados no mercado de balcão 
(«instrumentos derivados do mercado de 
balcão»), na condição de:
i) os ativos subjacentes consistirem em 
instrumentos abrangidos pelo presente 
número, índices financeiros cujos 
componentes subjacentes têm de ser ativos 
elegíveis, taxas de juro, taxas de câmbio 
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ou divisas,  e
ii) o tipo de instrumento derivado seja 
elegível, conforme definido no 
artigo 13.º-C; e
iii) as contrapartes nas transações com 
derivados no mercado de balcão serem 
instituições sujeitas a supervisão 
prudencial e pertencentes a categorias 
aprovadas pelas autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem do criador 
do produto; e

iv) os instrumentos derivados do mercado 
de balcão estarem sujeitos a uma 
avaliação diária fiável e verificável e 
poderem, em qualquer momento, ser 
vendidos, liquidados ou encerrados pelo 
seu justo valor através de uma transação 
compensatória.
2. Todavia, os produtos de investimento 
comercializados junto de pequenos 
investidores não podem:
(a) Ser investidos, direta ou 
indiretamente, em instrumentos derivados 
dos produtos agrícolas;
(b) Ser expostos a vendas a descoberto de 
valores mobiliários, instrumentos do 
mercado monetário ou outros 
instrumentos financeiros elegíveis 
mencionados no n.º 1, alínea d);
3. Os índices financeiros autorizados a 
serem reproduzidos pela política de 
investimento dos fundos ou pelo seguro 
associado a unidades de participação, ou 
a ser utilizados como ativos subjacentes 
de instrumentos derivados e indexados ou 
associados a produtos de investimento, 
têm de cumprir os requisitos que se 
seguem, com base no aprovado pela 
autoridade competente no 
Estado-Membro de origem do criador do 
produto de investimento:
(a) O índice tem uma composição 
suficientemente diversificada; 
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(b) O índice representa um padrão de 
referência (benchmark) adequado em 
relação aos mercados a que diz respeito; e
(c) É objeto de uma publicação adequada.

Or. en

Justificação

A presente alteração limita os investimentos em pacotes de produtos de investimento 
comercializados junto de pequenos investidores a uma lista de ativos elegíveis, comparáveis 
aos definidos no artigo 50.º da Diretiva 2009/65/CE (OICVM), e assegura que estas 
restrições não podem ser contornadas através de exposição indireta.

Alteração 576
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Capítulo II-A – Artigo 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-B
Gestão dos riscos

1. O criador do produto de investimento 
deve utilizar um processo de gestão de 
riscos que lhe permita controlar e avaliar 
em qualquer momento o perfil de risco do 
produto de investimento.
Deve aplicar um processo que permita 
uma avaliação precisa e independente do 
valor dos derivados do mercado de balcão.
Deve comunicar regularmente com as 
autoridades competentes do seu 
Estado-Membro de origem em relação aos 
tipos de instrumentos derivados, riscos 
subjacentes, limites quantitativos e 
métodos escolhidos para calcular os riscos 
associados a transações de instrumentos 
derivados relacionados com cada produto.
2. O criador do produto de investimento 
deve assegurar que a exposição global 
desse produto em relação aos 
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instrumentos derivados não excede o 
valor total do produto de investimento.
A exposição é calculada tendo em conta o 
valor de mercado dos ativos subjacentes, o 
risco de contraparte, os movimentos do 
mercado de futuros e o tempo disponível 
para liquidar as posições.
Caso um valor mobiliário ou instrumento 
do mercado monetário incorpore um 
derivado, este deve ser tido em conta no 
cumprimento dos requisitos do presente 
artigo.
3. O valor em risco absoluto de um 
produto de investimento na data e hora da 
venda não pode ser superior a 20 % do 
seu valor nocional.
O cálculo do valor em risco deve ser 
realizado em conformidade com os 
seguintes parâmetros:
(a) Um intervalo de confiança unilateral 
de 99 %;
(b) Um período de detenção equivalente a 
um mês (20 dias úteis); e
(c) Um período de observação efetiva 
(história) dos fatores de risco não inferior 
a três anos (750 dias úteis), exceto se se 
justificar um período de observação mais 
curto devido a um aumento significativo 
da volatilidade dos preços (por exemplo, 
provocada por condições de mercado 
extremas).
4. A Autoridade Bancária Europeia 
(ABE), a Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões de Reforma (AESPR) e 
a Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) 
devem elaborar normas regulamentares 
para determinar:
(a) Orientações sobre gestão do risco e o 
cálculo da exposição global dos produtos 
de investimento comercializados junto de 
pequenos investidores;
(b) Orientações sobre índices financeiros;
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A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até […].
É atribuído à Comissão o poder de adotar 
as normas técnicas de regulamentação em 
conformidade com o procedimento 
previsto nos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010, nos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1094/2010 e nos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Justificação

A exposição global ao risco dos produtos de investimento comercializados junto de pequenos 
investidores deve ser mitigada, a fim de limitar indiretamente a alavancagem dos produtos e 
assegurar que o nível de risco é adequado.

Alteração 577
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Capítulo II-A – Artigo 13-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-C
Utilização de derivados

1. Os seguintes tipos de instrumentos 
derivados, incluindo instrumentos 
equivalentes liquidados em numerário, 
negociados num
mercado regulamentado na aceção do 
artigo 50.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), da 
Diretiva 2009/65/CE, ou de instrumentos 
financeiros derivados transacionados no 
mercado de balcão, são elegíveis para 
serem utilizados em produtos de 
investimento comercializados junto de 
pequenos investidores:
(a) Swaps «Plain Vanilla», contratos a 
prazo «Plain Vanilla» e contratos de 
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futuros;
(b) Opções «Plain Vanilla»;
(c) Opções com barreira simples e opções 
binárias, desde que
i) o valor nocional de cada opção binária, 
nomeadamente opções binárias 
incorporadas noutros instrumentos 
derivados ou replicadas com instrumentos 
«Plain Vanilla», cuja remuneração digital 
teria um impacto negativo no rendimento 
do produto de investimento, seja inferior a 
10 % do valor nocional do produto de 
investimento; e
ii) a soma do valor nocional de todas as 
opções binárias, nomeadamente opções 
binárias incorporadas noutros 
instrumentos derivados ou replicadas com 
instrumentos «Plain Vanilla», cujas 
remunerações digitais teriam um impacto 
negativo no rendimento do produto de 
investimento, seja inferior a 20 % do valor 
nocional do produto de investimento; e
iii) o subjacente do desencadeador da 
barreira seja idêntico ao subjacente da 
opção.
(d) Opções com taxa média;
(e) Opções com início posterior e opções 
com liquidação diferida.

Or. en

Justificação

O limite proposto está em conformidade com as orientações da AEVMM para fundos 
OICVM. A utilização de derivados deve estar limitada a instrumentos derivados simples, a 
fim de reduzir a excessiva complexidade dos pacotes de produtos de investimento.

Alteração 578
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Capítulo II-A – Artigo 13-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-D
Regras de remuneração 

1. A remuneração de um produto de 
investimento não deve:
(a) Incluir uma série de mecanismos, 
eventos ou classes de ativos que criem um 
risco de interpretação incorreta;
(b) Estar condicionada pela ocorrência de 
eventos pouco habituais para investidores 
não profissionais, tais como o nível de 
capital regulamentar de uma instituição 
financeira;
(c) Incluir características de pacote que 
aproveitem os desvios comportamentais 
dos investidores
2. A Autoridade Bancária Europeia 
(ABE), a Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões de Reforma (AESPR) e 
a Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) 
devem elaborar diretrizes que forneçam 
uma maior orientação sobre as condições 
referidas no n.º 1 do presente artigo.

Or. en

Justificação

É essencial assegurar que os investimentos cujo perfil de risco e de remuneração inclui 
muitos mecanismos complexos que criam um risco de interpretação incorreta e os 
investimentos que incluem características de pacote prejudiciais não sejam comercializados 
junto de pequenos investidores, na medida em que criam riscos significativos de venda 
indevida.

Alteração 579
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O criador de produtos de investimento deve
estabelecer procedimentos e medidas 
adequados no sentido de assegurar que os 
pequenos investidores que tenham 
apresentado uma queixa em relação ao 
documento de informação fundamental 
recebem uma resposta concreta, em tempo 
oportuno e de forma adequada.

O criador de produtos de investimento e o 
agente que os comercializa devem
estabelecer procedimentos e medidas 
adequados no sentido de assegurar que os 
pequenos investidores que tenham 
apresentado uma queixa em relação ao 
documento de informação fundamental ou 
ao anexo do mesmo recebem uma resposta 
concreta, em tempo oportuno e de forma 
adequada.

Or. en

Alteração 580
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O criador de produtos de investimento 
deve estabelecer procedimentos e medidas 
adequados no sentido de assegurar que os 
pequenos investidores que tenham 
apresentado uma queixa em relação ao 
documento de informação fundamental 
recebem uma resposta concreta, em tempo 
oportuno e de forma adequada.

O criador de produtos de investimento e o 
agente que os comercializa devem
estabelecer procedimentos e medidas 
adequados no sentido de assegurar que :

i) os pequenos investidores dispõem de um 
meio eficaz para apresentar queixa contra 
o criador do produto de investimento;
ii) os pequenos investidores que tenham 
apresentado uma queixa em relação ao 
documento de informação fundamental 
recebem uma resposta concreta, em tempo 
oportuno e de forma adequada; e
iii) os pequenos investidores dispõem de 
vias de recurso eficazes em caso de litígios 
transfronteiras, nomeadamente se o 
criador do produto de investimento se 
situar noutro Estado-Membro ou num 
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país terceiro.

Or. en

Alteração 581
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O criador de produtos de investimento deve
estabelecer procedimentos e medidas
adequados no sentido de assegurar que os 
pequenos investidores que tenham 
apresentado uma queixa em relação ao 
documento de informação fundamental 
recebem uma resposta concreta, em tempo 
oportuno e de forma adequada.

O criador e o distribuidor de produtos de 
investimento devem estabelecer 
procedimentos e rotinas adequados no 
sentido de assegurar que:

(1) os pequenos investidores dispõem de 
um meio eficaz para apresentar queixa 
contra o criador do produto de 
investimento e, portanto, de uma via de 
recurso;
(2) os pequenos investidores que tenham 
apresentado uma queixa em relação ao 
documento de informação fundamental 
recebem uma resposta concreta, em tempo 
oportuno e de forma adequada; e
(3) os pequenos investidores dispõem de 
vias de recurso eficazes em caso de litígios 
transfronteiras,
nomeadamente se o criador do produto de 
investimento se situar noutro 
Estado-Membro ou num país terceiro.

Or. en

Justificação

A presente alteração baseia-se numa proposta do Banco Central Europeu. Visto que os 
pequenos investidores estão em contacto direto com os distribuidores e não com os criadores, 
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os distribuidores também devem permitir aos clientes iniciar um procedimento de recurso. 
Este procedimento deve igualmente ser eficaz no caso de litígios transfronteiras, 
nomeadamente se o criador do produto de investimento se situar noutro Estado-Membro ou 
num país terceiro.

Alteração 582
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O criador de produtos de investimento deve
estabelecer procedimentos e medidas 
adequados no sentido de assegurar que os 
pequenos investidores que tenham 
apresentado uma queixa em relação ao 
documento de informação fundamental 
recebem uma resposta concreta, em tempo 
oportuno e de forma adequada.

O criador e o distribuidor de produtos de 
investimento devem estabelecer 
procedimentos e medidas adequados no 
sentido de assegurar que: i) os pequenos 
investidores dispõem de um meio eficaz 
para apresentar queixa contra o criador 
do produto de investimento e, portanto, 
para iniciar um procedimento de recurso; 
ii) os pequenos investidores que tenham 
apresentado uma queixa em relação ao 
documento de informação fundamental 
recebem uma resposta concreta, em tempo 
oportuno e de forma adequada; e (iii) os 
pequenos investidores dispõem de vias de 
recurso eficazes em caso de litígios 
transfronteiras, nomeadamente se o 
criador do produto de investimento se 
situar noutro Estado-Membro ou num 
país terceiro.

Or. en

Justificação

Estando em contacto direto com os pequenos investidores, os distribuidores de produtos de 
investimento devem igualmente ter a responsabilidade de assegurar que o pequeno investidor 
dispõe de uma forma eficaz de apresentar uma queixa contra o criador relativamente ao KID 
e de iniciar um procedimento de recurso. As vias de recurso devem igualmente ser eficazes no 
caso de litígios transfronteiras, nomeadamente se o criador do produto de investimento se 
situar noutro Estado-Membro ou num país terceiro.
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Alteração 583
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O criador de produtos de investimento 
deve estabelecer procedimentos e medidas 
adequados no sentido de assegurar que os 
pequenos investidores que tenham 
apresentado uma queixa em relação ao 
documento de informação fundamental 
recebem uma resposta concreta, em tempo 
oportuno e de forma adequada.

O criador de produtos de investimento 
deve estabelecer procedimentos e medidas 
adequados no sentido de assegurar que os 
pequenos investidores que tenham 
apresentado uma queixa em relação ao 
documento de informação fundamental 
recebem uma resposta concreta, em tempo 
oportuno e de forma adequada, em 
conformidade com a diretiva relativa à 
resolução alternativa de litígios.

Or. en

Justificação

Não há necessidade de duplicar o trabalho que está já a ser feito em relação a mecanismos 
de resolução alternativa de litígios.

Alteração 584
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º Suprimido
1. Caso um pequeno investidor intente um 
processo de resolução alternativa de 
litígios, tal como previsto na legislação 
nacional, contra um criador de produtos 
de investimento ou uma pessoa que 
comercializa esses produtos, 
relativamente a um litígio que diga 
respeito a direitos e obrigações 
estabelecidos no presente regulamento, o 
criador de produtos de investimento ou a 
pessoa que os comercializa deve ser parte 
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nesse processo, desde este satisfaça os 
seguintes requisitos:
(a) O processo conduz a decisões que não 
são vinculativas;
(b) O prazo de prescrição para que o 
litígio seja levado perante um tribunal é 
suspenso pela duração do processo de 
resolução alternativa de litígios;
(c) O período de prescrição da queixa é 
suspenso pela duração do processo;
(d) O processo é gratuito ou de custo 
moderado, tal como especificado na 
legislação nacional;
(e) Os meios eletrónicos não constituem o 
único meio através do qual as partes 
podem ter acesso ao processo;
(f) São possíveis medidas provisórias em 
casos excecionais em que a urgência da
situação o exija.
2. Os Estados-Membros notificam à 
Comissão as entidades que têm 
competência para lidar com os processos 
referidos no n.º 1 até [inserir data 
concreta - 6 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento]. Os 
Estados-Membros notificam 
imediatamente à Comissão qualquer 
alteração subsequente que diga respeito a 
essas entidades.
3. As entidades com competência para 
lidar com os procedimentos referidos no 
n.º 1 devem cooperar entre si na resolução 
de litígios transfronteiras decorrentes do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

A questão da RAL é importante, mas, a fim de garantir a coerência, deve ser resolvida no 
âmbito da Diretiva RAL e não do presente regulamento.
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Alteração 585
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso um pequeno investidor intente um 
processo de resolução alternativa de 
litígios, tal como previsto na legislação 
nacional, contra um criador de produtos 
de investimento ou uma pessoa que 
comercializa esses produtos, 
relativamente a um litígio que diga 
respeito a direitos e obrigações 
estabelecidos no presente regulamento, o 
criador de produtos de investimento ou a 
pessoa que os comercializa deve ser parte 
nesse processo, desde este satisfaça os 
seguintes requisitos:

Suprimido

(a) O processo conduz a decisões que não 
são vinculativas;
(b) O prazo de prescrição para que o 
litígio seja levado perante um tribunal é 
suspenso pela duração do processo de 
resolução alternativa de litígios;
(c) O período de prescrição da queixa é 
suspenso pela duração do processo;
(d) O processo é gratuito ou de custo 
moderado, tal como especificado na 
legislação nacional;
(e) Os meios eletrónicos não constituem o 
único meio através do qual as partes 
podem ter acesso ao processo;
(f) São possíveis medidas provisórias em 
casos excecionais em que a urgência da 
situação o exija.

Or. en

Justificação

As legislações dos Estados-Membros em matéria de resolução de litígios são bastante 
diferentes entre si, sendo praticamente impossível harmonizá-las e criar regras comuns. 
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Devido a essas diferenças nas legislações nacionais, não é possível estabelecer regras 
comuns relativamente à resolução alternativa de litígios a nível de UE. Esta questão deve ser 
uma competência nacional.

Alteração 586
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Caso um pequeno investidor intente um 
processo de resolução alternativa de 
litígios, tal como previsto na legislação 
nacional, contra um criador de produtos de 
investimento ou uma pessoa que 
comercializa esses produtos, relativamente 
a um litígio que diga respeito a direitos e 
obrigações estabelecidos no presente 
regulamento, o criador de produtos de 
investimento ou a pessoa que os 
comercializa deve ser parte nesse processo, 
desde este satisfaça os seguintes 
requisitos:

1. Caso um pequeno investidor intente um 
processo de resolução alternativa de 
litígios, tal como previsto na legislação 
nacional, contra um criador de produtos de 
investimento ou uma pessoa que 
comercializa esses produtos, relativamente 
a um litígio que diga respeito a direitos e 
obrigações estabelecidos no presente 
regulamento, o criador de produtos de 
investimento ou a pessoa que os 
comercializa pode ou deve ser parte nesse 
processo, segundo as regras definidas na 
Diretiva [...] sobre a resolução alternativa 
de litígios.

Or. en

Alteração 587
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Caso um pequeno investidor intente um 
processo de resolução alternativa de 
litígios, tal como previsto na legislação 
nacional, contra um criador de produtos de 
investimento ou uma pessoa que 
comercializa esses produtos, relativamente 
a um litígio que diga respeito a direitos e 

1. Em conformidade com a diretiva 
relativa à resolução alternativa de litígios 
(n.º XXX) e o regulamento sobre 
resolução de litígios em linha (n.º XXX), 
os Estados-Membros devem assegurar 
que, caso um pequeno investidor intente 
um processo de resolução alternativa de 
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obrigações estabelecidos no presente 
regulamento, o criador de produtos de 
investimento ou a pessoa que os 
comercializa deve ser parte nesse processo, 
desde este satisfaça os seguintes requisitos:

litígios, tal como previsto na legislação 
nacional, contra um criador de PRIP ou 
uma pessoa que comercializa esses PRIP, 
relativamente a um litígio que diga respeito 
a direitos e obrigações estabelecidos no 
presente regulamento, o criador de PRIP 
ou a pessoa que os comercializa deve ser 
parte nesse processo, desde este satisfaça 
os seguintes requisitos:

Or. en

Justificação

No caso de uma resolução alternativa de litígios, as disposições do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativas à resolução alternativa de litígios de consumo e que alteram o 
Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE devem ser vinculativas para esta 
diretiva.

Alteração 588
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Caso um pequeno investidor intente um 
processo de resolução alternativa de 
litígios, tal como previsto na legislação 
nacional, contra um criador de produtos de 
investimento ou uma pessoa que 
comercializa esses produtos, relativamente 
a um litígio que diga respeito a direitos e 
obrigações estabelecidos no presente 
regulamento, o criador de produtos de 
investimento ou a pessoa que os 
comercializa deve ser parte nesse processo,
desde este satisfaça os seguintes 
requisitos:

1. Em conformidade com a diretiva 
relativa à resolução alternativa de litígios 
de consumo [2011/0373(COD)] e o 
regulamento sobre resolução de litígios de 
consumo em linha [2011/0374(COD)], os 
Estados-Membros devem assegurar que, 
caso um pequeno investidor intente um 
processo de resolução alternativa de 
litígios, tal como previsto na legislação 
nacional, contra um criador de produtos de 
investimento ou uma pessoa que 
comercializa esses produtos, relativamente 
a um litígio que diga respeito a direitos e 
obrigações estabelecidos no presente 
regulamento, o criador de produtos de 
investimento ou a pessoa que os 
comercializa deve ser parte nesse processo.

Or. en
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Justificação

O regulamento PRIP não deve contradizer o disposto na diretiva e no regulamento RAL, que 
em breve entrarão em vigor, pelo que remetemos para estes e suprimimos os critérios 
enunciados em seguida, a fim de evitar confusão.

Alteração 589
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Caso um pequeno investidor intente um 
processo de resolução alternativa de 
litígios, tal como previsto na legislação 
nacional, contra um criador de produtos de 
investimento ou uma pessoa que 
comercializa esses produtos, relativamente 
a um litígio que diga respeito a direitos e 
obrigações estabelecidos no presente 
regulamento, o criador de produtos de 
investimento ou a pessoa que os 
comercializa deve ser parte nesse processo, 
desde este satisfaça os seguintes requisitos:

1. Caso um pequeno investidor intente um 
processo de resolução alternativa de 
litígios, tal como previsto na legislação 
nacional, contra um criador de produtos de 
investimento ou uma pessoa que 
comercializa esses produtos, relativamente 
a um litígio que diga respeito a direitos e 
obrigações estabelecidos no presente 
regulamento, o criador de produtos de 
investimento ou a pessoa que os 
comercializa pode ser parte nesse processo, 
desde este satisfaça os seguintes requisitos:

Or. en

Alteração 590
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Caso um pequeno investidor intente um 
processo de resolução alternativa de 
litígios, tal como previsto na legislação 
nacional, contra um criador de produtos de 
investimento ou uma pessoa que 
comercializa esses produtos, relativamente 
a um litígio que diga respeito a direitos e 

1. Caso um pequeno investidor intente um 
processo de resolução alternativa de 
litígios, tal como previsto na legislação 
nacional, contra um criador de produtos de 
investimento ou uma pessoa que 
comercializa esses produtos, relativamente 
a um litígio que diga respeito a direitos e 
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obrigações estabelecidos no presente 
regulamento, o criador de produtos de 
investimento ou a pessoa que os 
comercializa deve ser parte nesse processo,
desde este satisfaça os seguintes 
requisitos:

obrigações estabelecidos no presente 
regulamento, o criador de produtos de 
investimento ou a pessoa que os 
comercializa deve ser parte nesse processo.

Or. en

Justificação

Tendo em conta o recente acordo relativo à harmonização mínima da Diretiva RAL, que 
define os critérios para os sistemas de RAL na UE, o presente regulamento não deve 
estabelecer critérios diferentes.  A Diretiva RAL, por exemplo, deixa ao critério dos 
Estados-Membros a determinação de quais as decisões que são vinculativas e seria 
incoerente que o presente regulamento estabelecesse critérios diferentes para os sistemas.

Alteração 591
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O processo conduz a decisões que não 
são vinculativas;

Suprimido

Or. en

Alteração 592
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O processo conduz a decisões que não 
são vinculativas;

Suprimido

Or. en
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Alteração 593
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O processo conduz a decisões que não 
são vinculativas;

Suprimido

Or. en

Alteração 594
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O processo conduz a decisões que não 
são vinculativas;

Suprimido

Or. en

Justificação

No Reino Unido, na Dinamarca e na Noruega (EEE), as decisões são vinculativas para a 
indústria mas não para os consumidores e a proposta apresentada na alínea a) terá como 
resultado a diminuição dos direitos dos consumidores estabelecidos nesses países. Esta 
alteração baseia-se numa proposta do BEUC.

Alteração 595
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O processo conduz a decisões que não (a) O processo conduz a decisões que, 
mediante pedido explícito, podem ser
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são vinculativas; vinculativas para o criador do PRIP e 
para o pequeno investidor;

Or. en

Justificação

A vantagem da resolução alternativa de litígios reside no facto de disponibilizar ao criador 
do produto e ao pequeno investidor um sistema eficaz em termos de tempo e de custos para a 
resolução de litígios que, além disso, atenua os encargos das jurisdições comuns. Portanto, 
deve caber aos intervenintes tomar essa decisão.

Alteração 596
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O prazo de prescrição para que o 
litígio seja levado perante um tribunal é 
suspenso pela duração do processo de 
resolução alternativa de litígios;

Suprimido

Or. en

Alteração 597
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O prazo de prescrição para que o 
litígio seja levado perante um tribunal é 
suspenso pela duração do processo de 
resolução alternativa de litígios;

Suprimido

Or. en
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Alteração 598
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O prazo de prescrição para que o 
litígio seja levado perante um tribunal é 
suspenso pela duração do processo de 
resolução alternativa de litígios;

Suprimido

Or. en

Alteração 599
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.°1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O período de prescrição da queixa é 
suspenso pela duração do processo;

Suprimido

Or. en

Alteração 600
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º°1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O período de prescrição da queixa é 
suspenso pela duração do processo;

Suprimido

Or. en
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Alteração 601
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º°1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O período de prescrição da queixa é 
suspenso pela duração do processo;

Suprimido

Or. en

Alteração 602
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O processo é gratuito ou de custo 
moderado, tal como especificado na 
legislação nacional;

Suprimido

Or. en

Alteração 603
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O processo é gratuito ou de custo 
moderado, tal como especificado na 
legislação nacional;

Suprimido

Or. en
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Alteração 604
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O processo é gratuito ou de custo 
moderado, tal como especificado na 
legislação nacional;

Suprimido

Or. en

Alteração 605
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Os meios eletrónicos não constituem o 
único meio através do qual as partes 
podem ter acesso ao processo;

Suprimido

Or. en

Alteração 606
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Os meios eletrónicos não constituem o 
único meio através do qual as partes 
podem ter acesso ao processo;

Suprimido

Or. en
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Alteração 607
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Os meios eletrónicos não constituem o 
único meio através do qual as partes 
podem ter acesso ao processo;

Suprimido

Or. en

Alteração 608
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) São possíveis medidas provisórias em 
casos excecionais em que a urgência da 
situação o exija.

Suprimido

Or. en

Alteração 609
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) São possíveis medidas provisórias em 
casos excecionais em que a urgência da 
situação o exija.

Suprimido

Or. en
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Alteração 610
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) São possíveis medidas provisórias em 
casos excecionais em que a urgência da 
situação o exija.

Suprimido

Or. en

Alteração 611
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros notificam à 
Comissão as entidades que têm 
competência para lidar com os processos 
referidos no n.º 1 até [inserir data 
concreta - 6 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento]. Os 
Estados-Membros notificam 
imediatamente à Comissão qualquer 
alteração subsequente que diga respeito a 
essas entidades.

Suprimido

Or. en

Alteração 612
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No exercício dos seus poderes definidos 2. As autoridades competentes devem
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no artigo 19.º, as autoridades competentes 
devem cooperar estreitamente entre si 
para garantir que as medidas e sanções 
administrativas produzem os efeitos 
desejados ao abrigo do presente 
regulamento e coordenar a sua atuação 
para evitar eventuais possíveis 
duplicações ou sobreposições aquando da 
aplicação de medidas e sanções 
administrativas em casos transfronteiras.

poder exercer, em conformidade com a 
legislação nacional, todos os poderes de 
supervisão, incluindo os poderes de 
investigação, que têm à sua disposição, 
conforme forem necessários para 
cumprirem os seus deveres nos termos do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

É importante clarificar quais os poderes que as autoridades competentes podem exercer e 
alinhar a redação com a DMIF 2.

Alteração 613
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No exercício dos seus poderes nos 
termos do artigo 19.º, as autoridades 
competentes devem cooperar 
estreitamente entre si para garantir que as 
medidas e sanções administrativas 
produzem os efeitos desejados ao abrigo 
do presente regulamento e coordenar a 
sua atuação para evitar eventuais 
duplicações ou sobreposições aquando da 
aplicação de medidas e sanções 
administrativas em casos transfronteiras.

Or. en

Alteração 614
Syed Kamall



AM\926906PT.doc 151/184 PE504.398v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As entidades com competência para 
lidar com os procedimentos referidos no 
n.º 1 devem cooperar entre si na resolução 
de litígios transfronteiras decorrentes do 
presente regulamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 615
Deputada Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O presente artigo aplica-se às seguintes 
infrações:

1. O presente artigo aplica-se a qualquer 
infração ao regulamento.

Or. en

Justificação

Não é necessário enumerar possíveis infrações ao regulamento.

Alteração 616
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O presente artigo aplica-se às seguintes
infrações:

1. O presente artigo aplica-se à seguinte 
lista, não exaustiva, de infrações:

Or. en
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Alteração 617
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O presente artigo aplica-se às seguintes 
infrações:

1. O presente artigo aplica-se a quaisquer 
infrações ao presente regulamento.

Or. en

Alteração 618
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O documento de informação 
fundamental não está em conformidade 
com o artigo 6.º, n.os 1 a 3, e com o 
artigo 7.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 619
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O documento de informação 
fundamental não está em conformidade 
com o artigo 6.º, n.os 1 a 3, e com o 
artigo 7.º;

Suprimido

Or. en
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Alteração 620
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O documento de informação 
fundamental não contém as informações 
previstas no artigo 8.º, n.os 1 e 2, ou não é 
apresentado em conformidade com o 
artigo 8.º, n.º 4;

Suprimido

Or. en

Alteração 621
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O documento de informação 
fundamental não contém as informações 
previstas no artigo 8.º, n.os 1 e 2, ou não é 
apresentado em conformidade com o 
artigo 8.º, n.º 4;

Suprimido

Or. en

Alteração 622
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º°1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um elemento de promoção comercial 
contém informações relativas ao produto 
de investimento que estão em contradição 
com as informações constantes do 

Suprimido
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documento de informação fundamental, 
em infração ao artigo 9.º;

Or. en

Alteração 623
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º°1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um elemento de promoção comercial 
contém informações relativas ao produto 
de investimento que estão em contradição 
com as informações constantes do 
documento de informação fundamental, 
em infração ao artigo 9.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 624
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O documento de informação 
fundamental não é reexaminada e 
reformulado em conformidade com o 
artigo 10.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 625
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O documento de informação 
fundamental não é reexaminada e 
reformulado em conformidade com o 
artigo 10.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 626
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O documento de informação 
fundamental não foi disponibilizado em 
tempo útil em conformidade com o 
disposto no artigo 12.º, n.º 1;

Suprimido

Or. en

Alteração 627
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O documento de informação 
fundamental não foi disponibilizado em 
tempo útil em conformidade com o
disposto no artigo 12.º, n.º 1;

Suprimido

Or. en
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Alteração 628
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O documento de informação 
fundamental não foi disponibilizado 
gratuitamente em conformidade com o 
disposto no artigo 13.º, n.º 1;

Suprimido

Or. en

Alteração 629
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O documento de informação 
fundamental não foi disponibilizado 
gratuitamente em conformidade com o 
disposto no artigo 13.º, n.º 1;

Suprimido

Or. en

Alteração 630
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma injunção que proíba a 
comercialização de um produto de 
investimento;

(a) Uma injunção que proíba a 
comercialização de um pacote de produtos
de investimento de retalho;

Or. en
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Alteração 631
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma injunção que suspenda a 
comercialização de um produto de 
investimento;

(b) Uma injunção que suspenda a 
comercialização de um pacote de produtos
de investimento de retalho;

Or. en

Alteração 632
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º°2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Uma advertência, que é tornada pública 
e que identifica a pessoa responsável e a 
natureza da infração;

(c) Uma advertência, que é tornada pública 
e que identifica a pessoa coletiva
responsável e a natureza da infração;

Or. en

Alteração 633
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Uma injunção que obrigue à 
publicação de uma nova versão de um 
documento de informação fundamental.

(d) Uma injunção que proíba a 
disponibilização de um documento de 
informação fundamental que não cumpra 
as disposições dos artigos 6.º, 7.º, 8.º e 10.º
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Or. en

Alteração 634
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Sanções financeiras.

Or. en

Alteração 635
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Sanções pecuniárias.

Or. en

Alteração 636
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Sanções pecuniárias.

Or. en

Alteração 637
Pervenche Berès
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Sanções pecuniárias.

Or. en

Justificação

O regulamento deve prever a possibilidade de as autoridades competentes imporem sanções 
pecuniárias.

Alteração 638
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) No caso de pessoas coletivas, 
sanções pecuniárias administrativas até 
10 % do seu volume de negócios anual 
total durante o exercício precedente; caso 
a pessoa coletiva seja uma filial de uma 
empresa-mãe, o volume de negócios anual 
total relevante é o volume de negócios 
anual total resultante das contas 
consolidadas do exercício anterior da 
empresa-mãe em última instância;

Or. en

Alteração 639
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-B) No caso das pessoas singulares, 
sanções pecuniárias administrativas até 
5 000 000 euros ou, nos Estados-Membros
cuja moeda oficial não seja o euro, o 
valor correspondente em moeda nacional, 
à data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

As alterações recomendadas asseguram a harmonização da imposição de sanções 
pecuniárias administrativas com outras propostas legislativas da União, em particular as 
diretivas DMIF e OICVM V propostas.

Alteração 640
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantem que, no
caso de as autoridades competentes 
imporem uma ou mais medidas e sanções 
administrativas em conformidade com o 
disposto no n.º 2, as autoridades 
competentes têm o poder de emitir, ou de 
exigir ao criador do produto de 
investimento ou à pessoa que o 
comercializa que emita, uma comunicação 
direta destinada ao pequeno investidor em 
causa, informando-o sobre as medidas ou 
sanções administrativas e sobre a entidade 
a quem se deve dirigir para apresentar 
queixas ou pedidos de indemnização.

3. Os Estados-Membros garantem que, no 
caso de as autoridades competentes 
imporem uma ou mais medidas e sanções 
administrativas em conformidade com o 
disposto no n.º 2, as autoridades 
competentes têm o poder de emitir, ou de 
exigir ao criador do pacote de produtos de 
investimento de retalho ou à pessoa que o 
comercializa ou aconselha que emita, uma 
comunicação direta destinada ao pequeno 
investidor em causa, informando-o sobre as 
medidas ou sanções administrativas e sobre 
a entidade a quem se deve dirigir para 
apresentar queixas ou pedidos de 
indemnização.

Or. en



AM\926906PT.doc 161/184 PE504.398v01-00

PT

Alteração 641
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 As autoridades competentes aplicam as 
medidas administrativas e sanções 
referidas no artigo 19º, n.º 2, tendo em 
conta todas as circunstâncias pertinentes, 
nomeadamente:

As autoridades competentes aplicam as 
medidas administrativas e sanções 
referidas no artigo 19º, n.º 2, tendo em 
conta todas as circunstâncias pertinentes, 
nomeadamente, se adequado:

Or. en

Alteração 642
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O grau de responsabilidade da pessoa 
responsável;

(b) O grau de responsabilidade da pessoa 
coletiva responsável;

Or. en

Alteração 643
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O grau de responsabilidade da pessoa 
responsável;

(b) O grau de responsabilidade da pessoa 
singular ou coletiva responsável;

Or. en
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Alteração 644
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

(d) A cooperação da pessoa responsável 
pela infração;

(d) A cooperação da pessoa coletiva
responsável pela infração;

Or. en

Alteração 645
Syed Kamall

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

Texto da Comissão Alteração

(d) A cooperação da pessoa responsável 
pela infração;

(d) A cooperação da pessoa singular ou 
coletiva responsável pela infração;

Or. en

Alteração 646
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) As anteriores infrações da pessoa 
responsável.

(e) As anteriores infrações da pessoa 
coletiva responsável.

Or. en

Alteração 647
Syed Kamall
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) As anteriores infrações da pessoa 
responsável.

(e) As anteriores infrações da pessoa 
singular ou coletiva responsável.

Or. en

Alteração 648
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Todas as medidas tomadas pela 
pessoa responsável no sentido de prevenir 
eventuais repetições da infração no 
futuro.

Or. en

Alteração 649
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Outros fatores relevantes.

Or. en

Alteração 650
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea e-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-B) As compensações concedidas pela 
pessoa responsável aos pequenos 
investidores após a infração.

Or. en

Alteração 651
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros facultam 
anualmente à ABE, à AESPCR e à 
AEVMM informações agregadas sobre 
todas as medidas administrativas e sanções
impostas em conformidade com os 
artigos 18.º e 19.º, n.º 2.

2. Os Estados-Membros facultam 
anualmente à AES competente (ABE, 
AESPCR ou AEVMM) informações 
agregadas sobre as sanções administrativas 
e outras medidas impostas em 
conformidade com os artigos 18.º e 19.º, 
n.º 2.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem fornecer a informação relativa aos produtos à AES competente 
nessa matéria.

Alteração 652
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros facultam
anualmente à ABE, à AESPCR e à 
AEVMM informações agregadas sobre 
todas as medidas administrativas e sanções 

2. A autoridade competente faculta
anualmente à ABE, à AESPCR e à 
AEVMM informações agregadas sobre 
todas as medidas administrativas e sanções 
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impostas em conformidade com os 
artigos 18.º e 19.º, n.º 2.

impostas em conformidade com os 
artigos 18.º e 19.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 653
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As sanções e medidas impostas pelas 
infrações referidas no artigo 19.º, n.º 1, 
devem ser divulgadas ao público sem 
demora injustificada, incluindo, pelo 
menos, informações sobre o tipo de 
infração ao presente regulamento e sobre a 
identidade das pessoas por ela 
responsáveis, a menos que tal revelação 
ponha seriamente em risco os mercados 
financeiros.

As sanções e medidas impostas pelas 
infrações referidas no artigo 19.º, n.º 1, 
devem ser divulgadas ao público sem 
demora injustificada, incluindo, pelo 
menos, informações sobre o tipo de 
infração ao presente regulamento e sobre a 
identidade das pessoas por ela 
responsáveis. As autoridades competentes 
podem retirar a identidade da entidade 
sancionada do seu sítio Web após, no 
mínimo, cinco anos.

Or. en

Alteração 654
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que essa publicação seja 
suscetível de causar prejuízos 
desproporcionados às partes envolvidas, 
as autoridades competentes devem 
publicar as sanções ou medidas de forma 
anónima.

Suprimido

Or. en
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Alteração 655
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que essa publicação seja suscetível 
de causar prejuízos desproporcionados às 
partes envolvidas, as autoridades 
competentes devem publicar as sanções ou 
medidas de forma anónima.

Sempre que essa publicação seja suscetível 
de causar prejuízos desproporcionados às 
partes envolvidas ou de comprometer as 
investigações em curso, as autoridades 
competentes podem abster-se de publicar 
ou podem adiar a publicação ou publicar 
as sanções ou medidas de forma anónima. 
As autoridades competentes continuam 
obrigadas a comunicar as medidas e 
sanções administrativas à ABE, à 
AESPCR e à AEVMM, numa base de 
confidencialidade.

Or. en

Alteração 656
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É conferido à Comissão o poder de 
adotar atos delegados, sob reserva das 
condições estabelecidas no presente artigo.

1. É conferido à Comissão o poder de 
adotar normas técnicas, sob reserva das 
condições estabelecidas no presente artigo.

Or. en

Justificação

A fim de oferecer a flexibilidade apropriada e de permitir à indústria e às AES reagir 
rapidamente às evoluções do mercado, as três AES deveriam elaborar coletivamente normas 
técnicas de regulamentação comuns, em vez de a Comissão ficar habilitada a adotar atos 
delegados.
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Alteração 657
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder para adotar os atos delegados
referidos nos artigos 8.º, n.º 5, 10.º, n.º 2, e 
12.º, n.º 4, é conferido à Comissão por um 
período de [4 anos] a contar de data de 
entrada em vigor do presente regulamento. 
A delegação de poderes será tacitamente 
renovada por períodos de igual duração, 
salvo se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho objetarem a tal prorrogação, o 
mais tardar três meses antes do fim de cada 
período.

2. O poder para adotar as normas técnicas
referidas nos artigos 8.º, n.º 5, 10.º, n.º 2, e 
12.º, n.º 4, é conferido à Comissão por um 
período de [4 anos] a contar de data de 
entrada em vigor do presente regulamento. 
A delegação de poderes será tacitamente 
renovada por períodos de igual duração, 
salvo se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho objetarem a tal prorrogação, o 
mais tardar três meses antes do fim de cada 
período.

Or. en

Justificação

A fim de oferecer a flexibilidade apropriada e de permitir à indústria e às AES reagir 
rapidamente às evoluções do mercado, as três AES deveriam elaborar coletivamente normas 
técnicas de regulamentação comuns, em vez de a Comissão ficar habilitada a adotar atos 
delegados.

Alteração 658
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder para adotar os atos delegados 
referidos nos artigos 8.º, n.º 5, 10.º, n.º 2, e 
12.º, n.º 4, é conferido à Comissão por um 
período de [4 anos] a contar de data de 
entrada em vigor do presente regulamento. 
A delegação de poderes será tacitamente 
renovada por períodos de igual duração, 

2. O poder para adotar os atos delegados 
referidos nos artigos 8.º, n.º 5, 10.º, n.º 2, 
12.º, n.º 4, 13.º-A, n.º 10, e 13.º-B, n.º 9, é 
conferido à Comissão por um período de 
[2 anos] a contar de data de entrada em 
vigor do presente regulamento. A 
delegação de poderes será tacitamente 
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salvo se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho objetarem a tal prorrogação, o 
mais tardar três meses antes do fim de cada 
período.

renovada por períodos de igual duração, 
salvo se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho objetarem a tal prorrogação, o 
mais tardar três meses antes do fim de cada 
período.

Or. en

Justificação

O período para a Comissão Europeia adotar os atos delegados deve estar em conformidade 
com o relatório sobre a execução dos PRIP: não será possível apresentar um relatório exato 
e exaustivo sobre a execução do regulamento sem os atos delegados estarem em vigor.

Alteração 659
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 8.º, n.º 5, 10.º, n.º 2, e 12.º, n.º 4, 
pode ser revogada em qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes aí 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior especificada na referida decisão. 
A decisão de revogação não afeta a 
validade dos atos delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 8.º, n.º 5, 10.º, n.º 2, e 12.º, n.º 4, 
pode ser revogada em qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes aí 
especificados. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior especificada na referida decisão. 
A decisão de revogação não afeta a 
validade das normas técnicas já em vigor.

Or. en

Justificação

A fim de oferecer a flexibilidade apropriada e de permitir à indústria e às AES reagir 
rapidamente às evoluções do mercado, as três AES deveriam elaborar coletivamente normas 
técnicas de regulamentação comuns, em vez de a Comissão ficar habilitada a adotar atos 
delegados.
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Alteração 660
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Logo que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o, simultaneamente, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

4. Logo que adote uma norma técnica, a 
Comissão notifica-o, simultaneamente, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

A fim de oferecer a flexibilidade apropriada e de permitir à indústria e às AES reagir 
rapidamente às evoluções do mercado, as três AES deveriam elaborar coletivamente normas 
técnicas de regulamentação comuns, em vez de a Comissão ficar habilitada a adotar atos 
delegados.

Alteração 661
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados nos termos 
dos artigos 8.º, n.º 5, 10.º, n.º 2, e 12.º, 
n.º 4, só entram em vigor se não tiverem 
sido formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. Esse prazo é prorrogado por um 
período de [2 meses] por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

5. As normas técnicas adotadas nos 
termos dos artigos 8.º, n.º 5, 10.º, n.º 2, e 
12.º, n.º 4, só entram em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
têm objeções a formular. Esse prazo é 
prorrogado por um período de [2 meses] 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.

Or. en
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Justificação

A fim de oferecer a flexibilidade apropriada e de permitir à indústria e às AES reagir 
rapidamente às evoluções do mercado, as três AES deveriam elaborar coletivamente normas 
técnicas de regulamentação comuns, em vez de a Comissão ficar habilitada a adotar atos 
delegados.

Alteração 662
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados nos termos 
dos artigos 8.º, n.º 5, 10.º, n.º 2, e 12.º, 
n.º 4, só entram em vigor se não tiverem 
sido formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. Esse prazo é prorrogado por um 
período de [2 meses] por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

5. Os atos delegados adotados nos termos 
dos artigos 8.º, n.º 5, 10.º, n.º 2, e 12.º, 
n.º 4, só entram em vigor se não tiverem 
sido formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de três
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. Esse prazo é prorrogado por um 
período de [3 meses] por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 663
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados nos termos 
dos artigos 8.º, n.º 5, 10.º, n.º 2, e 12.º, 
n.º 4, só entram em vigor se não tiverem 
sido formuladas objeções pelo Parlamento 

5. Os atos delegados adotados nos termos 
dos artigos 8.º, n.º 5, 10.º, n.º 2, e 12.º, 
n.º 4, só entram em vigor se não tiverem 
sido formuladas objeções pelo Parlamento 
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Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. Esse prazo é prorrogado por um 
período de [2 meses] por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Europeu ou pelo Conselho no prazo de três
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. Esse prazo é prorrogado por um 
período de [3 meses] por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Quando um ato delegado tiver sido 
apresentado imediatamente antes ou 
durante um período de férias, 
considera-se que o prazo começa a contar 
da data do primeiro plenário após as 
férias. Em todos os casos, incluindo a 
prorrogação, o período de tempo deve ser 
prolongado de forma a abranger três 
sessões plenárias completas.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar um papel adequado do Parlamento Europeu no processo 
de adoção de atos delegados.

Alteração 664
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Sem prejuízo das outras disposições 
do regulamento relativo à AEVMM, o 
prazo para formulação de objeções por 
parte do Parlamento e do Conselho, no 
caso de aprovação do projeto de normas 
técnicas de regulamentação sem 
alterações por parte da Comissão, é de 
dois meses [devido à complexidade e à 
quantidade dos assuntos abrangidos]. 
Este período pode ser alargado uma vez, 
por iniciativa do Parlamento ou do 
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Conselho, por mais um mês.

Or. en

Alteração 665
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A
Disposições adicionais para projetos de 

normas técnicas de regulamentação
1. Não obstante qualquer prazo 
estabelecido para o envio de projetos de 
normas técnicas de regulamentação à 
Comissão, deve ser acordada, com uma 
antecedência de 12, 18 e 24 meses, uma 
apresentação faseada das propostas, que 
especifique os textos ou grupos de textos a 
ser enviados.
2. A Comissão não deve adotar normas 
técnicas de regulamentação por forma a, 
devido a interrupções nos trabalhos, 
reduzir o tempo de apreciação do 
Parlamento, incluindo prorrogação, para 
menos de 2 meses.
3. As Autoridades Europeias de 
Supervisão podem consultar o 
Parlamento durante as fases de projeto de 
normas técnicas de regulamentação, 
nomeadamente quando existirem 
preocupações relacionadas com o âmbito 
de aplicação do presente regulamento.
4. Caso a comissão competente do 
Parlamento tenha votado a favor da 
rejeição de normas técnicas de 
regulamentação e faltar menos de duas 
semanas até ao início da próxima sessão 
plenária, o Parlamento tem direito a uma 
prorrogação adicional da data da 
realização da sessão plenária a seguir a 
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esta.
5. No caso de se verificar a rejeição de 
uma norma técnica de regulamentação e 
os problemas identificados forem de 
âmbito limitado, a Comissão pode adotar 
um calendário acelerado para a 
apresentação dos projetos reformulados.
6. A Comissão deve assegurar que todas 
as perguntas colocadas pela equipa de 
análise do Parlamento, de modo formal 
através do presidente da comissão 
competente, são respondidas sem demora 
antes da adoção do projeto de 
regulamento.

Or. en

Alteração 666
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As sociedades gestoras e as sociedades de 
investimento referidas no artigo 2.º, n.º 1, e 
no artigo 27.º da Diretiva 2009/65/CE e as 
pessoas que comercializam unidades de 
participação de OICVM, tal como 
definidas no artigo 1.º, n.º 2, da referida 
diretiva, estão isentas das obrigações 
previstas no presente regulamento até [JO: 
por favor inserir data - 5 anos após a 
entrada em vigor].

As sociedades gestoras e as sociedades de 
investimento referidas no artigo 2.º, n.º 1, e 
no artigo 27.º da Diretiva 2009/65/CE e as 
pessoas que comercializam unidades de 
participação de OICVM, tal como 
definidas no artigo 1.º, n.º 2, da referida 
diretiva, estão isentas das obrigações 
previstas no presente regulamento, até o
Capítulo IX da Diretiva 2009/65/CE ou o 
presente regulamento tiver sido revisto, 
consoante o que ocorra primeiro.
A isenção referida no n.º 1 aplica-se 
igualmente a Gestores de Fundos de 
Investimento Alternativos, conforme 
definido no artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da 
Diretiva 2011/61/UE, e a pessoas que 
comercializam unidades de Fundos de 
Investimento Alternativos, conforme 
definido no artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da 
mesma diretiva, contanto que seja 
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obrigatório, nos termos da legislação 
nacional, um documento de informação 
fundamental destinado aos investidores, 
em conformidade com o artigo 78.º da 
Diretiva 2009/65/CE.

Or. en

Alteração 667
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os produtos existentes, criados 
previamente à entrada em vigor do 
presente regulamento, estão isentos das 
obrigações previstas no presente 
regulamento até [JO: por favor, inserir 
data - um ano após a entrada em vigor].

Or. de

Alteração 668
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A isenção prevista no n.º 1 aplica-se 
igualmente às sociedades gestoras e às 
sociedades de investimento de fundos não 
OICVM distribuídos a pequenos 
investidores, caso, nos termos da 
legislação nacional, esses fundos sejam 
obrigados a aplicar os artigos 78.º a 81.º 
da Diretiva 2009/65/CE.

Or. en
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Alteração 669
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando um Estado-Membro aplica 
as regras relativas ao formato e ao 
conteúdo do documento de informação 
fundamental, tal como previsto nos 
artigos 78.° a 81.° da 
Diretiva 2009/65/CE, a fundos não 
OICVM oferecidos a pequenos 
investidores, a isenção prevista no n.º 1 
aplica-se às sociedades gestoras, às 
sociedades de investimento e aos agentes 
que comercializam ou aconselham 
unidades desses fundos a pequenos 
investidores.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser autorizados a permitir que fundos não OICVM, que são 
atualmente sujeitos aos requisitos de informação fundamental destinada aos investidores, tal 
como formulados na Diretiva OICVM IV, sejam igualmente abrangidos pelo período de 
transição. Esta medida contribuiria para fomentar condições equitativas entre os produtos de 
investimento.

Alteração 670
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. As sociedades gestoras e as 
sociedades de investimento, conforme a 
definição do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da 
Diretiva 2011/61/UE, e as pessoas que 
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comercializam unidades de FIA, 
conforme a definição do artigo 4.º, n.º 1, 
alínea a), da mesma diretiva, ficam 
isentas das obrigações estabelecidas no 
presente regulamento, desde que 
apresentem um documento de informação 
fundamental destinado aos investidores 
nos termos do direito nacional, em 
conformidade com o disposto no 
artigo 78.º da Diretiva 2009/65/CE ou em 
disposições relevantes da legislação 
nacional, até [JO: por favor inserir data -
5 anos após a entrada em vigor].

Or. en

Justificação

Muitos Estados-Membros alargaram as normas KIID aplicáveis a OICVM a outros fundos de 
investimento de retalho abertos regulamentados a nível nacional. Esses fundos deveriam 
também poder beneficiar da isenção temporária do âmbito de aplicação, uma vez que os 
investidores nesses fundos só agora foram informados acerca do novo documento e os GFIA 
tiveram já de assumir os custos de implementação do KIID, da mesma forma que as 
sociedades gestoras de OICVM.

Alteração 671
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de quatro anos a contar da
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Comissão procede ao seu reexame. Esse 
reexame deve incluir um estudo geral 
sobre a aplicação prática das regras 
estabelecidas no presente regulamento, 
tendo devidamente em conta a evolução 
verificada no mercado de produtos de 
investimento de retalho. No que se refere 
aos OICVM, tal como definidos no 
artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 2009/65/CE, o 
estudo deve ponderar se o regime 
transitório previsto no artigo 24.º do 

1. Após a entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão procede ao 
reexame da legislação da União em 
matéria de serviços financeiros, com vista 
a avaliar as vantagens: i) da introdução 
de documentos de informação 
fundamental normalizados, em 
conformidade com as regras instituídas 
pelo presente regulamento relativamente a 
categorias de instrumentos financeiros 
não abrangidas pelo presente 
regulamento, nomeadamente no que se 
refere aos produtos abrangidos pela 
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presente regulamento deve ser 
prorrogado, ou se após a identificação de 
eventuais ajustamentos necessários, as 
disposições relativas às informações 
fundamentais destinadas aos investidores 
previstas na Diretiva 2009/65/CE podem 
ser substituídas por, ou consideradas 
equivalentes, ao documento de 
informação fundamental destinado aos 
investidores previsto no presente 
regulamento. O reexame deverá também 
ponderar uma possível extensão do 
âmbito de aplicação do presente
regulamento a outros produtos 
financeiros.

Diretiva 2003/71/CE e a 
Diretiva 2009/138/CE. ii) da introdução 
de requisitos harmonizados em termos de 
conduta de mercado, relacionados com a 
comercialização de produtos financeiros; 
e iii) da atribuição de poderes às 
Autoridades Europeias de Supervisão e às 
autoridades nacionais competentes para 
intervir em relação a categorias 
específicas de produtos financeiros, 
incluindo através da introdução de 
proibições de produtos com vista a 
assegurar a proteção dos investidores e a 
estabilidade financeira, tendo em conta os 
poderes instituídos a este respeito pelo 
Regulamento (UE) n.º xx/xx do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
[data], relativo aos mercados de 
instrumentos financeiros e que altera o 
Regulamento [EMIR] relativo aos 
derivados OTC, às contrapartes centrais e 
aos repositórios de transações.

Or. en

Justificação

É necessário assegurar condições equitativas entre os diferentes tipos de produtos de 
investimento, a fim de evitar arbitragem regulamentar à custa dos produtos de investimento 
que não estão abrangidos pela proposta de regulamento, tais como instrumentos financeiros 
não complexos. De igual modo, devem ser introduzidos, de uma forma harmonizada, 
requisitos em termos de conduta de mercado, relacionados com a comercialização de 
produtos financeiros. Devem ainda ser atribuídos poderes às AES e às autoridades nacionais 
competentes para intervirem em relação a categorias específicas de produtos financeiros. 

Alteração 672
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de quatro anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Comissão procede ao seu reexame. Esse 

1. No prazo de quatro anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Comissão procede ao seu reexame. Esse 
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reexame deve incluir um estudo geral sobre 
a aplicação prática das regras estabelecidas 
no presente regulamento, tendo 
devidamente em conta a evolução 
verificada no mercado de produtos de 
investimento de retalho. No que se refere 
aos OICVM, tal como definidos no 
artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 2009/65/CE, o 
estudo deve ponderar se o regime 
transitório previsto no artigo 24.º do 
presente regulamento deve ser prorrogado, 
ou se após a identificação de eventuais 
ajustamentos necessários, as disposições 
relativas às informações fundamentais 
destinadas aos investidores previstas na 
Diretiva 2009/65/CE podem ser 
substituídas por, ou consideradas 
equivalentes, ao documento de informação 
fundamental destinado aos investidores 
previsto no presente regulamento. O 
reexame deverá também ponderar uma 
possível extensão do âmbito de aplicação 
do presente regulamento a outros produtos 
financeiros.

reexame deve incluir um estudo geral sobre 
a aplicação prática das regras estabelecidas 
no presente regulamento, tendo 
devidamente em conta a evolução 
verificada no mercado de produtos de 
investimento de retalho. No que se refere 
aos OICVM, tal como definidos no 
artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 2009/65/CE, o 
estudo deve ponderar se o regime 
transitório previsto no artigo 24.º do 
presente regulamento deve ser prorrogado, 
ou se após a identificação de eventuais 
ajustamentos necessários, as disposições 
relativas às informações fundamentais 
destinadas aos investidores previstas na 
Diretiva 2009/65/CE podem ser 
substituídas por, ou consideradas 
equivalentes, ao documento de informação 
fundamental destinado aos investidores 
previsto no presente regulamento. Além 
disso, a Comissão deve avaliar as 
alterações necessárias à 
Diretiva 2003/71/CE, a fim de fundir o 
sumário que fornece informações 
fundamentais, conforme referido no 
artigo 5.º, n.º 2, da mesma diretiva, com o 
documento de informação fundamental 
previsto no presente regulamento, com 
vista a substituir o sumário do prospeto 
pelo documento de informação 
fundamental. Por fim, o reexame deverá 
também ponderar uma possível extensão 
do âmbito de aplicação do presente 
regulamento a outros produtos financeiros.

Or. en

Alteração 673
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de quatro anos a contar da 1. No prazo de quatro anos a contar da 
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entrada em vigor do presente regulamento, 
a Comissão procede ao seu reexame. Esse 
reexame deve incluir um estudo geral sobre
a aplicação prática das regras estabelecidas 
no presente regulamento, tendo 
devidamente em conta a evolução 
verificada no mercado de produtos de 
investimento de retalho. No que se refere 
aos OICVM, tal como definidos no 
artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 2009/65/CE, o 
estudo deve ponderar se o regime 
transitório previsto no artigo 24.º do 
presente regulamento deve ser prorrogado, 
ou se após a identificação de eventuais 
ajustamentos necessários, as disposições 
relativas às informações fundamentais 
destinadas aos investidores previstas na 
Diretiva 2009/65/CE podem ser 
substituídas por, ou consideradas 
equivalentes, ao documento de informação 
fundamental destinado aos investidores 
previsto no presente regulamento. O 
reexame deverá também ponderar uma 
possível extensão do âmbito de aplicação 
do presente regulamento a outros 
produtos financeiros.

entrada em vigor do presente regulamento, 
a Comissão procede ao seu reexame. Esse 
reexame deve incluir um estudo geral sobre 
a aplicação prática das regras estabelecidas 
no presente regulamento, tendo 
devidamente em conta a evolução 
verificada no mercado de produtos de 
investimento de retalho. No que se refere 
aos OICVM, tal como definidos no 
artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 2009/65/CE, o 
estudo deve ponderar se o regime 
transitório previsto no artigo 24.º do 
presente regulamento deve ser prorrogado, 
ou se após a identificação de eventuais 
ajustamentos necessários, as disposições 
relativas às informações fundamentais 
destinadas aos investidores previstas na 
Diretiva 2009/65/CE podem ser 
substituídas por, ou consideradas 
equivalentes, ao documento de informação 
fundamental destinado aos investidores 
previsto no presente regulamento. O 
reexame deverá também ponderar uma 
possível extensão do âmbito de aplicação a 
fim de abranger outros produtos de 
retalho disponíveis aos clientes não 
profissionais.

Or. en

Alteração 674
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de quatro anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Comissão procede ao seu reexame. Esse 
reexame deve incluir um estudo geral sobre 
a aplicação prática das regras estabelecidas 
no presente regulamento, tendo 
devidamente em conta a evolução 
verificada no mercado de produtos de 

1. No prazo de quatro anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Comissão procede ao seu reexame. Esse 
reexame deve incluir um estudo geral sobre 
a aplicação prática das regras estabelecidas 
no presente regulamento, tendo 
devidamente em conta a evolução 
verificada no mercado de produtos de 
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investimento de retalho. No que se refere 
aos OICVM, tal como definidos no 
artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 2009/65/CE, o 
estudo deve ponderar se o regime 
transitório previsto no artigo 24.º do 
presente regulamento deve ser prorrogado, 
ou se após a identificação de eventuais 
ajustamentos necessários, as disposições 
relativas às informações fundamentais 
destinadas aos investidores previstas na 
Diretiva 2009/65/CE podem ser 
substituídas por, ou consideradas 
equivalentes, ao documento de informação 
fundamental destinado aos investidores 
previsto no presente regulamento. O 
reexame deverá também ponderar uma 
possível extensão do âmbito de aplicação 
do presente regulamento a outros produtos 
financeiros.

investimento de retalho. No que se refere 
aos OICVM, tal como definidos no 
artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 2009/65/CE, o 
estudo deve ponderar se o regime 
transitório previsto no artigo 24.º do 
presente regulamento deve ser prorrogado, 
ou se após a identificação de eventuais 
ajustamentos necessários, as disposições 
relativas às informações fundamentais 
destinadas aos investidores previstas na 
Diretiva 2009/65/CE podem ser 
substituídas por, ou consideradas 
equivalentes, ao documento de informação 
fundamental destinado aos investidores 
previsto no presente regulamento. O 
reexame deverá também ponderar uma 
possível extensão do âmbito de aplicação 
do presente regulamento a outros produtos 
financeiros, designadamente os 
abrangidos pela Diretiva 2003/71/CE e 
quaisquer outros produtos de 
investimento ou poupança.

Or. en

Justificação

A cláusula de revisão do presente regulamento deve igualmente incluir a revisão do âmbito 
de aplicação a outros produtos financeiros a retalho, incluindo investimentos 
«desempacotados» e todas as formas de produtos de poupança.

Alteração 675
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de quatro anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Comissão procede ao seu reexame. Esse 
reexame deve incluir um estudo geral sobre 
a aplicação prática das regras estabelecidas 
no presente regulamento, tendo 
devidamente em conta a evolução 

1. No prazo de quatro anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Comissão procede ao seu reexame. Esse 
reexame deve incluir um estudo geral sobre 
a aplicação prática das regras estabelecidas 
no presente regulamento, tendo 
devidamente em conta a evolução 
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verificada no mercado de produtos de 
investimento de retalho. No que se refere 
aos OICVM, tal como definidos no 
artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 2009/65/CE, o 
estudo deve ponderar se o regime 
transitório previsto no artigo 24.º do 
presente regulamento deve ser prorrogado, 
ou se após a identificação de eventuais 
ajustamentos necessários, as disposições 
relativas às informações fundamentais 
destinadas aos investidores previstas na 
Diretiva 2009/65/CE podem ser 
substituídas por, ou consideradas 
equivalentes, ao documento de informação 
fundamental destinado aos investidores 
previsto no presente regulamento. O 
reexame deverá também ponderar uma 
possível extensão do âmbito de aplicação 
do presente regulamento a outros produtos 
financeiros.

verificada no mercado de produtos de 
investimento de retalho. No que se refere 
aos OICVM, tal como definidos no 
artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 2009/65/CE, o 
estudo deve ponderar se o regime 
transitório previsto no artigo 24.º do 
presente regulamento deve ser prorrogado, 
ou se após a identificação de eventuais 
ajustamentos necessários, as disposições
relativas às informações fundamentais 
destinadas aos investidores previstas na 
Diretiva 2009/65/CE podem ser 
substituídas por, ou consideradas 
equivalentes, ao documento de informação 
fundamental destinado aos investidores 
previsto no presente regulamento. O 
reexame deverá também ponderar uma 
possível extensão do âmbito de aplicação 
do presente regulamento a outros produtos 
financeiros, novos ou inovadores, 
oferecidos na União.

Or. en

Alteração 676
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de quatro anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Comissão procede ao seu reexame. Esse 
reexame deve incluir um estudo geral sobre 
a aplicação prática das regras estabelecidas 
no presente regulamento, tendo 
devidamente em conta a evolução 
verificada no mercado de produtos de 
investimento de retalho. No que se refere 
aos OICVM, tal como definidos no 
artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 2009/65/CE, o 
estudo deve ponderar se o regime 
transitório previsto no artigo 24.º do 
presente regulamento deve ser prorrogado, 

1. No prazo de quatro anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Comissão procede ao seu reexame. Esse 
reexame deve incluir um estudo geral sobre 
a aplicação prática das regras estabelecidas 
no presente regulamento, tendo 
devidamente em conta a evolução 
verificada no mercado de produtos de 
investimento de retalho. No que se refere 
aos OICVM, tal como definidos no 
artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 2009/65/CE, o 
estudo deve ponderar se o regime 
transitório previsto no artigo 24.º do 
presente regulamento deve ser prorrogado, 
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ou se após a identificação de eventuais 
ajustamentos necessários, as disposições 
relativas às informações fundamentais 
destinadas aos investidores previstas na 
Diretiva 2009/65/CE podem ser 
substituídas por, ou consideradas 
equivalentes, ao documento de informação 
fundamental destinado aos investidores
previsto no presente regulamento. O 
reexame deverá também ponderar uma 
possível extensão do âmbito de aplicação 
do presente regulamento a outros 
produtos financeiros.

ou se após a identificação de eventuais 
ajustamentos necessários, as disposições 
relativas às informações fundamentais 
destinadas aos investidores previstas na 
Diretiva 2009/65/CE podem ser 
substituídas por, ou consideradas 
equivalentes, ao documento de informação 
fundamental destinado aos investidores 
previsto no presente regulamento. O 
reexame deverá também ponderar uma 
possível extensão do âmbito de aplicação,
a fim de abranger outros produtos e 
instrumentos disponíveis aos clientes não 
profissionais.

Or. en

Alteração 677
Pervenche Berès

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A partir da entrada em vigor do 
presente regulamento, os criadores de 
investimentos irão elaborar o documento 
de informação fundamental em 
conformidade com as disposições da 
legislação atual e, por conseguinte, se 
aplicável, irão deixar de efetuar o sumário 
do prospeto para os produtos financeiros, 
nos termos previstos no artigo 5.º da 
Diretiva 2003/71/CE.

Or. en

Alteração 678
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. No prazo de quatro anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão procede ao seu 
reexame. Esse reexame deve incluir um 
estudo geral sobre a aplicação prática das 
regras estabelecidas no presente 
regulamento, tendo devidamente em conta 
a evolução verificada no mercado de 
produtos de investimento de retalho. No 
que se refere aos OICVM, tal como 
definidos no artigo 1.º, n.º 2, da 
Diretiva 2009/65/CE, o estudo deve 
ponderar se o regime transitório previsto 
no artigo 24.º do presente regulamento 
deve ser prorrogado, ou se após a 
identificação de eventuais ajustamentos 
necessários, as disposições relativas às 
informações fundamentais destinadas aos 
investidores previstas na 
Diretiva 2009/65/CE podem ser 
substituídas por, ou consideradas 
equivalentes, ao documento de 
informação fundamental destinado aos 
investidores previsto no presente 
regulamento. O reexame deverá também 
ponderar uma possível extensão do 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento a outros produtos 
financeiros.

Or. en

Alteração 679
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É aplicável a partir de [dois anos após a 
sua entrada em vigor].

É aplicável a partir de [um ano após a sua 
entrada em vigor].
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Or. de

Alteração 680
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é obrigatório em 
todos os seus elementos e diretamente 
aplicável em todos os Estados-Membros.

O presente regulamento é obrigatório em 
todos os seus elementos e diretamente 
aplicável em todos os Estados-Membros.

Durante os primeiros 12 meses de 
aplicação do presente regulamento, as 
autoridades competentes devem permitir 
que os criadores de produtos de 
investimento adotem as disposições 
necessárias ao cumprimento do presente 
regulamento.

Or. en


