
AM\927693PT.doc PE504.397v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

2012/0169(COD)

20.2.2013

ALTERAÇÕES
65 - 367

Projeto de relatório
Pervenche Berès
(PE502.113v01-00)
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre 
os documentos de informação fundamental para produtos de investimento

Proposta de regulamento
(COM(2012)352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))



PE504.397v02-00 2/186 AM\927693PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\927693PT.doc 3/186 PE504.397v02-00

PT

Alteração 65
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os pequenos investidores são cada vez 
confrontados com a oferta de uma ampla 
variedade de diferentes tipos de produtos 
quando pretendem efetuar um 
investimento. Esses produtos oferecem
com frequência soluções de investimento 
específicas adaptadas às necessidades dos 
pequenos investidores, mas são muitas 
vezes complexos e difíceis de 
compreender. As informações atualmente 
divulgadas aos investidores para esses 
produtos de investimento são 
descoordenadas e frequentemente não 
permitem aos pequenos investidores 
comparar os diferentes produtos e
compreender as suas características. 
Consequentemente, os pequenos 
investidores efetuam com frequência 
investimentos com riscos e custos que não 
compreendem plenamente e sofrem por 
esse motivo, em certas ocasiões, perdas 
imprevistas.

(1) Os pequenos investidores são cada vez 
mais confrontados com a oferta de uma 
ampla variedade de diferentes tipos de 
pacotes de produtos de investimento de 
retalho (PRIP) quando pretendem efetuar 
um investimento. Esses produtos podem 
oferecer soluções de investimento 
específicas adaptadas às necessidades dos 
pequenos investidores, mas são muitas 
vezes complexos e difíceis de 
compreender. As informações atualmente 
divulgadas aos investidores para esses 
PRIP são descoordenadas e 
frequentemente não permitem aos 
pequenos investidores comparar os 
diferentes produtos e compreender as suas 
características, nem contribuem para a 
«educação financeira» dos investidores. 
Consequentemente, os pequenos 
investidores efetuam com frequência 
investimentos com riscos e custos que não 
compreendem plenamente e sofrem por 
esse motivo, em certas ocasiões, perdas 
imprevistas.

Or. en

Alteração 66
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os pequenos investidores são cada vez (1) Os pequenos investidores são cada vez 
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confrontados com a oferta de uma ampla 
variedade de diferentes tipos de produtos 
quando pretendem efetuar um 
investimento. Esses produtos oferecem 
com frequência soluções de investimento 
específicas adaptadas às necessidades dos 
pequenos investidores, mas são muitas 
vezes complexos e difíceis de 
compreender. As informações atualmente 
divulgadas aos investidores para esses 
produtos de investimento são 
descoordenadas e frequentemente não 
permitem aos pequenos investidores 
comparar os diferentes produtos e 
compreender as suas características. 
Consequentemente, os pequenos 
investidores efetuam com frequência 
investimentos com riscos e custos que não 
compreendem plenamente e sofrem por 
esse motivo, em certas ocasiões, perdas 
imprevistas.

mais confrontados com a oferta de uma 
ampla variedade de diferentes tipos de 
pacotes de produtos de investimento de 
retalho quando pretendem efetuar um 
investimento. Esses produtos oferecem 
com frequência soluções de investimento 
específicas adaptadas às necessidades dos 
pequenos investidores, mas são muitas 
vezes complexos e difíceis de 
compreender. As informações atualmente 
divulgadas aos investidores para esses 
produtos de investimento são 
descoordenadas e frequentemente não 
permitem aos pequenos investidores 
comparar os diferentes produtos e 
compreender as suas características. 
Consequentemente, os pequenos 
investidores efetuam com frequência 
investimentos com riscos e custos que não 
compreendem plenamente e sofrem por 
esse motivo, em certas ocasiões, perdas 
imprevistas.

Or. en

Justificação

A redação do regulamento KID pretende melhorar a compreensão e a comparabilidade dos 
pacotes de produtos de investimento de retalho. Por conseguinte, o presente regulamento 
deve estar limitado aos referidos pacotes de produtos. Os consumidores podem beneficiar de 
um KID ou de algo semelhante a um KID para outro tipo de produtos. Contudo, o projeto do 
presente regulamento tem como alvo os PRIP e alterar aqui o âmbito de aplicação pode ter 
implicações negativas no conteúdo, no regime de responsabilidades, etc. Esta justificação é 
aplicável a todas as alterações semelhantes.

Alteração 67
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Uma vez que os criadores de 
produtos de investimento podem utilizar



AM\927693PT.doc 5/186 PE504.397v02-00

PT

veículos de finalidade especial e 
sociedades gestoras de participações para 
contornar as regras de divulgação dos 
KIID, o presente regulamento deve ser
aplicável a ações ou unidades desses 
veículos.

Or. en

Justificação

As ações ou as unidades dos veículos de finalidade especial e das sociedades gestoras de 
participações são cada vez mais utilizadas por certos criadores de produtos de investimento
para contornar os regulamentos e evitar as restrições legislativas. É essencial assegurar que 
essas entidades não escapam à obrigação de fornecer o KIID aos pequenos investidores. Por 
conseguinte, deve prevalecer um princípio «de transparência» aquando da avaliação da 
aplicabilidade do presente regulamento, de modo a evitar estratégias de evasão e lacunas. 
Esta alteração baseia-se numa proposta avançada pelas autoridades de regulamentação 
francesas.

Alteração 68
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A melhoria das disposições em matéria 
de transparência dos produtos de 
investimento propostos aos pequenos 
investidores constitui uma medida 
importante de proteção dos investidores, 
bem como uma condição imprescindível ao 
restabelecimento da confiança dos 
pequenos investidores no mercado 
financeiro. Foram já dados os primeiros 
passos nesse sentido a nível da União, com 
o desenvolvimento do regime de 
informações fundamentais destinadas aos 
investidores previsto na Diretiva 
2009/65/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de julho de 2009, relativa 
à coordenação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes a alguns organismos de 

(2) A melhoria das disposições em matéria 
de transparência dos produtos de 
investimento propostos aos pequenos 
investidores constitui uma medida 
importante de proteção dos investidores, 
bem como uma condição imprescindível ao 
restabelecimento da confiança dos 
pequenos investidores no mercado 
financeiro, sendo especialmente 
importante na sequência da crise 
financeira. Foram já dados os primeiros 
passos nesse sentido a nível da União, com 
o desenvolvimento do regime de 
informações fundamentais destinadas aos 
investidores previsto na Diretiva 
2009/65/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de julho de 2009, relativa 
à coordenação das disposições legislativas, 
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investimento coletivo em valores 
mobiliários (OICVM).

regulamentares e administrativas 
respeitantes a alguns organismos de 
investimento coletivo em valores 
mobiliários (OICVM).

Or. en

Alteração 69
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A melhoria das disposições em matéria 
de transparência dos produtos de 
investimento propostos aos pequenos 
investidores constitui uma medida 
importante de proteção dos investidores, 
bem como uma condição imprescindível ao 
restabelecimento da confiança dos 
pequenos investidores no mercado 
financeiro. Foram já dados os primeiros 
passos nesse sentido a nível da União, com 
o desenvolvimento do regime de 
informações fundamentais destinadas aos 
investidores previsto na Diretiva 
2009/65/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de julho de 2009, relativa 
à coordenação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes a alguns organismos de 
investimento coletivo em valores 
mobiliários (OICVM).

(2) A melhoria das disposições em matéria 
de transparência dos pacotes de produtos 
de investimento de retalho propostos aos 
pequenos investidores constitui uma 
medida importante de proteção dos 
investidores, bem como uma condição 
imprescindível ao restabelecimento da 
confiança dos pequenos investidores no 
mercado financeiro. Foram já dados os 
primeiros passos nesse sentido a nível da 
União, com o desenvolvimento do regime 
de informações fundamentais destinadas 
aos investidores previsto na Diretiva 
2009/65/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de julho de 2009, relativa 
à coordenação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes a alguns organismos de 
investimento coletivo em valores 
mobiliários (OICVM).

Or. en

Alteração 70
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 3



AM\927693PT.doc 7/186 PE504.397v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(3) A persistência de regras diferentes, que 
variam consoante o setor que oferece os 
produtos de investimento e a 
regulamentação nacional nesse domínio, 
criaria uma desigualdade de condições de 
concorrência entre diferentes produtos e 
canais de distribuição, erigindo barreiras 
adicionais à construção de um mercado 
único para os produtos e serviços 
financeiros. Os Estados-Membros já 
adotaram ações divergentes e 
descoordenadas para colmatar as lacunas 
patentes nas medidas de proteção dos 
investidores e é provável que esta evolução 
prossiga. A vigência de abordagens 
divergentes quanto à divulgação de 
informações sobre produtos de 
investimento impediria a criação de 
condições equitativas entre os diferentes 
criadores de produtos de investimento e 
agentes que os comercializam, distorcendo 
assim a concorrência. Criar-se-ia também 
uma disparidade no nível de proteção dos 
investidores na União. Tais divergências 
constituem um obstáculo ao 
estabelecimento e ao funcionamento 
harmonioso do mercado único. Por 
conseguinte, a base jurídica apropriada é o 
artigo 114.º do TFUE, interpretado em 
conformidade com a jurisprudência 
constante do Tribunal de Justiça da União 
Europeia.

(3) A persistência de regras diferentes, que 
variam consoante o setor que oferece os 
pacotes de produtos de investimento de 
retalho e a regulamentação nacional nesse 
domínio, criaria uma desigualdade de 
condições de concorrência entre diferentes 
produtos e canais de distribuição, erigindo 
barreiras adicionais à construção de um 
mercado único para os produtos e serviços 
financeiros. Os Estados-Membros já 
adotaram ações divergentes e 
descoordenadas para colmatar as lacunas 
patentes nas medidas de proteção dos 
investidores e é provável que esta evolução 
prossiga. A vigência de abordagens 
divergentes quanto à divulgação de 
informações sobre pacotes de produtos de 
investimento de retalho impediria a criação 
de condições equitativas entre os diferentes 
criadores de pacotes de produtos de 
investimento de retalho e agentes que os 
comercializam, distorcendo assim a 
concorrência. Criar-se-ia também uma 
disparidade no nível de proteção dos 
investidores na União. Tais divergências 
constituem um obstáculo ao 
estabelecimento e ao funcionamento 
harmonioso do mercado único. Por 
conseguinte, a base jurídica apropriada é o 
artigo 114.º do TFUE, interpretado em 
conformidade com a jurisprudência 
constante do Tribunal de Justiça da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 71
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) É necessário estabelecer regras 
uniformes a nível da União em matéria de 
transparência, que se apliquem a todos os 
participantes do mercado de produtos de 
investimento, de modo a evitar 
divergências. É necessário um regulamento 
para assegurar que se estabelece uma 
norma comum para os documentos de 
informação fundamental, de modo tão 
uniforme que permita harmonizar o 
formato e o conteúdo desses documentos. 
As regras diretamente aplicáveis de um 
regulamento deverão assegurar que todos 
os participantes no mercado de produtos de 
investimento são sujeitos aos mesmos 
requisitos. Assegurar-se-ia assim a 
uniformidade das informações divulgadas, 
evitando a divergência de requisitos 
nacionais que poderia resultar da 
transposição de uma diretiva. O recurso a 
um regulamento é igualmente adequado 
com vista a assegurar que todos os agentes 
que comercializam produtos de 
investimento são sujeitos a requisitos 
uniformes no que diz respeito à 
disponibilização do documento de 
informação fundamental aos pequenos 
investidores.

(4) É necessário estabelecer regras 
uniformes a nível da União em matéria de 
transparência, que se apliquem a todos os 
participantes do mercado de produtos de 
investimento, de modo a evitar 
divergências e a reduzir os custos e a 
incerteza para os criadores e os 
distribuidores de produtos. É necessário 
um regulamento para assegurar que se 
estabelece uma norma comum para os 
documentos de informação fundamental, 
de modo tão uniforme que permita 
harmonizar o formato e o conteúdo desses 
documentos. As regras diretamente 
aplicáveis de um regulamento deverão 
assegurar que todos os participantes no 
mercado de produtos de investimento são 
sujeitos aos mesmos requisitos. Assegurar-
se-ia assim a uniformidade das 
informações divulgadas, evitando a 
divergência de requisitos nacionais que 
poderia resultar da transposição de uma 
diretiva. O recurso a um regulamento é 
igualmente adequado com vista a assegurar 
que todos os agentes que comercializam 
produtos de investimento são sujeitos a 
requisitos uniformes no que diz respeito à 
disponibilização do documento de 
informação fundamental aos pequenos 
investidores.

Or. en

Alteração 72
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) É necessário estabelecer regras 
uniformes a nível da União em matéria de 

(4) É necessário estabelecer regras 
uniformes a nível da União em matéria de 
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transparência, que se apliquem a todos os 
participantes do mercado de produtos de 
investimento, de modo a evitar 
divergências. É necessário um regulamento 
para assegurar que se estabelece uma 
norma comum para os documentos de 
informação fundamental, de modo tão 
uniforme que permita harmonizar o 
formato e o conteúdo desses documentos. 
As regras diretamente aplicáveis de um 
regulamento deverão assegurar que todos 
os participantes no mercado de produtos de 
investimento são sujeitos aos mesmos 
requisitos. Assegurar-se-ia assim a 
uniformidade das informações divulgadas, 
evitando a divergência de requisitos 
nacionais que poderia resultar da 
transposição de uma diretiva. O recurso a 
um regulamento é igualmente adequado 
com vista a assegurar que todos os agentes 
que comercializam produtos de 
investimento são sujeitos a requisitos 
uniformes no que diz respeito à 
disponibilização do documento de 
informação fundamental aos pequenos 
investidores.

transparência, que se apliquem a todos os 
participantes do mercado de pacotes de 
produtos de investimento de retalho, de 
modo a evitar divergências. É necessário 
um regulamento para assegurar que se 
estabelece uma norma comum para os 
documentos de informação fundamental, 
de modo tão uniforme que permita 
harmonizar o formato e o conteúdo desses 
documentos. As regras diretamente 
aplicáveis de um regulamento deverão 
assegurar que todos os participantes no 
mercado de pacotes de produtos de 
investimento de retalho são sujeitos aos 
mesmos requisitos. Assegurar-se-ia assim a 
uniformidade das informações divulgadas, 
evitando a divergência de requisitos 
nacionais que poderia resultar da 
transposição de uma diretiva. O recurso a 
um regulamento é igualmente adequado 
com vista a assegurar que todos os agentes 
que comercializam pacotes de produtos de 
investimento de retalho são sujeitos a 
requisitos uniformes no que diz respeito à 
disponibilização do documento de 
informação fundamental aos pequenos 
investidores.

Or. en

Alteração 73
Werner Langen

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Se a melhoria das condições de 
divulgação de informações sobre os 
produtos é essencial para restabelecer a 
confiança dos pequenos investidores nos 
mercados financeiros, uma regulamentação 
eficaz dos processos de venda desses 
produtos não é menos importante. O 
presente regulamento constitui um 

(5) Se a melhoria das condições de 
divulgação de informações sobre os 
produtos é essencial para restabelecer a 
confiança dos pequenos investidores nos 
mercados financeiros, uma regulamentação 
eficaz dos processos de venda desses 
produtos não é menos importante. Caso 
exista outro ato legislativo da União que 
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complemento das medidas relativas à 
distribuição previstas na Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho. Constitui igualmente um 
complemento às medidas adotadas sobre a 
distribuição de produtos de seguros, 
previstas na Diretiva 2002/92/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

regula aspetos específicos da distribuição 
de produtos de investimento, as
disposições desse ato prevalecem sobre as 
disposições do presente regulamento. Isto 
aplica-se nomeadamente às diretivas 
2004/39/CE e 2002/92/CE.

Or. de

Alteração 74
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Se a melhoria das condições de 
divulgação de informações sobre os 
produtos é essencial para restabelecer a 
confiança dos pequenos investidores nos 
mercados financeiros, uma regulamentação 
eficaz dos processos de venda desses 
produtos não é menos importante. O 
presente regulamento constitui um 
complemento das medidas relativas à 
distribuição previstas na Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho. Constitui igualmente um 
complemento às medidas adotadas sobre a 
distribuição de produtos de seguros, 
previstas na Diretiva 2002/92/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

(5) Se a melhoria das condições de 
divulgação de informações sobre os 
pacotes de produtos de investimento de 
retalho é essencial para restabelecer a 
confiança dos pequenos investidores nos 
mercados financeiros, uma regulamentação 
eficaz dos processos de venda desses 
produtos não é menos importante. O 
presente regulamento constitui um 
complemento das medidas relativas à 
distribuição (incluindo consultadoria de 
investimento, medidas de proteção do 
investidor e outros serviços de 
comercialização) previstas na Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho. Constitui igualmente um 
complemento às medidas adotadas sobre a 
distribuição de produtos de seguros, 
previstas na Diretiva 2002/92/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. en

Justificação

As medidas propostas de divulgação de informações sobre produtos no presente regulamento 
complementam as medidas de proteção do investidor relativamente a consultadoria de 
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investimento, medidas de proteção do investidor e serviços de comercialização abrangidos 
pela Diretiva 2004/39/CE.

Alteração 75
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente regulamento deve ser 
aplicável a todos os produtos, 
independentemente da sua forma ou 
construção, que são criados pelo setor dos 
serviços financeiros para oferecer 
oportunidades de investimento aos 
pequenos investidores, sempre que a 
contrapartida oferecida ao investidor esteja 
exposta ao desempenho de um ou mais 
ativos ou valores de referência que não 
sejam uma taxa de juro. Deverão ser 
incluídos os produtos de investimento 
como os fundos de investimento, as 
apólices de seguro de vida com um
elemento de investimento, e os produtos 
estruturados do mercado de retalho. Com 
estes produtos, os investimentos não são 
de tipo direto, como os que decorrem da 
compra ou detenção dos próprios ativos. 
Em lugar disso, estes produtos intervêm 
entre o investidor e os mercados, através 
de um processo de «empacotamento», 
embalando ou agregando ativos de modo 
a criar diferentes posições em risco, 
apresentar produtos com características 
diferentes, ou conseguir estruturas de 
custos diferentes relativamente a uma 
detenção direta. Esse «empacotamento» 
pode permitir aos pequenos investidores 
terem acesso a estratégias de investimento 
que de outra forma lhes seriam 
inacessíveis ou impraticáveis, mas pode 
também exigir a disponibilização de 
informações adicionais, nomeadamente 
para permitir comparações entre 

(6) O presente regulamento deve ser 
aplicável a todos os produtos, 
independentemente da sua forma ou 
construção, que são criados pelo setor dos 
serviços financeiros para oferecer 
oportunidades de investimento aos 
pequenos investidores, sempre que a 
contrapartida oferecida ao investidor esteja 
exposta ao desempenho de um ou mais 
ativos ou valores de referência. Deverão 
ser incluídos os produtos de investimento 
como os fundos de investimento, as 
apólices de seguro de vida com um 
elemento de investimento, e os produtos 
estruturados do mercado de retalho.
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diferentes formas de empacotar 
investimentos.

Or. de

Alteração 76
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente regulamento deve ser 
aplicável a todos os produtos, 
independentemente da sua forma ou 
construção, que são criados pelo setor dos 
serviços financeiros para oferecer 
oportunidades de investimento aos 
pequenos investidores, sempre que a 
contrapartida oferecida ao investidor esteja 
exposta ao desempenho de um ou mais 
ativos ou valores de referência que não 
sejam uma taxa de juro. Deverão ser 
incluídos os produtos de investimento 
como os fundos de investimento, as 
apólices de seguro de vida com um 
elemento de investimento, e os produtos 
estruturados do mercado de retalho. Com 
estes produtos, os investimentos não são 
de tipo direto, como os que decorrem da 
compra ou detenção dos próprios ativos. 
Em lugar disso, estes produtos intervêm 
entre o investidor e os mercados, através 
de um processo de «empacotamento», 
embalando ou agregando ativos de modo 
a criar diferentes posições em risco, 
apresentar produtos com características 
diferentes, ou conseguir estruturas de 
custos diferentes relativamente a uma 
detenção direta. Esse «empacotamento» 
pode permitir aos pequenos investidores 
terem acesso a estratégias de investimento 
que de outra forma lhes seriam 
inacessíveis ou impraticáveis, mas pode 
também exigir a disponibilização de 

(6) O presente regulamento deve ser 
aplicável a todos os produtos, 
independentemente da sua forma ou 
construção, que são criados pelo setor dos 
serviços financeiros para oferecer 
oportunidades de investimento aos 
pequenos investidores, sempre que a 
contrapartida oferecida ao investidor esteja
exposta ao desempenho de um ou mais 
ativos ou valores de referência que não 
sejam uma taxa de juro. Deverão ser 
incluídos os produtos de investimento 
como os fundos de investimento, as 
apólices de seguro de vida com um 
elemento de investimento, e os produtos 
estruturados do mercado de retalho, assim 
como obrigações de sociedades e 
instrumentos emitidos por veículos de 
finalidade especial (SPV).
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informações adicionais, nomeadamente 
para permitir comparações entre 
diferentes formas de empacotar 
investimentos.

Or. en

Alteração 77
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente regulamento deve ser 
aplicável a todos os produtos, 
independentemente da sua forma ou 
construção, que são criados pelo setor dos 
serviços financeiros para oferecer 
oportunidades de investimento aos 
pequenos investidores, sempre que a 
contrapartida oferecida ao investidor esteja 
exposta ao desempenho de um ou mais 
ativos ou valores de referência que não 
sejam uma taxa de juro. Deverão ser 
incluídos os produtos de investimento 
como os fundos de investimento, as 
apólices de seguro de vida com um 
elemento de investimento, e os produtos 
estruturados do mercado de retalho. Com 
estes produtos, os investimentos não são 
de tipo direto, como os que decorrem da 
compra ou detenção dos próprios ativos. 
Em lugar disso, estes produtos intervêm 
entre o investidor e os mercados, através 
de um processo de «empacotamento», 
embalando ou agregando ativos de modo 
a criar diferentes posições em risco, 
apresentar produtos com características 
diferentes, ou conseguir estruturas de 
custos diferentes relativamente a uma 
detenção direta. Esse «empacotamento» 
pode permitir aos pequenos investidores 
terem acesso a estratégias de investimento 
que de outra forma lhes seriam 

(6) O presente regulamento deve ser 
aplicável a todos os produtos ou 
investimentos subjacentes, 
independentemente da sua forma ou 
construção, que são criados pelo setor dos 
serviços financeiros para oferecer 
oportunidades de investimento aos 
pequenos investidores, sempre que a 
contrapartida oferecida ao investidor esteja 
exposta ao desempenho de um ou mais 
ativos ou valores de referência. Deverão 
ser incluídos os produtos de investimento 
como os fundos de investimento, as 
apólices de seguro de vida e respetivos 
investimentos subjacentes, e os produtos 
do mercado de retalho, incluindo ativos 
que possam ser detidos diretamente, tais 
como obrigações de sociedades ou 
obrigações soberanas e ações oferecidas 
ao público ou admitidas à negociação 
num mercado regulamentado. 



PE504.397v02-00 14/186 AM\927693PT.doc

PT

inacessíveis ou impraticáveis, mas pode 
também exigir a disponibilização de 
informações adicionais, nomeadamente 
para permitir comparações entre 
diferentes formas de empacotar 
investimentos.

Or. en

Alteração 78
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente regulamento deve ser 
aplicável a todos os produtos, 
independentemente da sua forma ou 
construção, que são criados pelo setor dos 
serviços financeiros para oferecer 
oportunidades de investimento aos 
pequenos investidores, sempre que a 
contrapartida oferecida ao investidor esteja 
exposta ao desempenho de um ou mais 
ativos ou valores de referência que não 
sejam uma taxa de juro. Deverão ser 
incluídos os produtos de investimento 
como os fundos de investimento, as 
apólices de seguro de vida com um 
elemento de investimento, e os produtos
estruturados do mercado de retalho. Com 
estes produtos, os investimentos não são 
de tipo direto, como os que decorrem da 
compra ou detenção dos próprios ativos. 
Em lugar disso, estes produtos intervêm 
entre o investidor e os mercados, através de 
um processo de «empacotamento», 
embalando ou agregando ativos de modo a 
criar diferentes posições em risco, 
apresentar produtos com características 
diferentes, ou conseguir estruturas de 
custos diferentes relativamente a uma 
detenção direta. Esse «empacotamento» 
pode permitir aos pequenos investidores 

(6) O presente regulamento deve ser 
aplicável a todos os produtos, 
independentemente da sua forma ou 
construção, que são criados pelo setor dos 
serviços financeiros para oferecer 
oportunidades de investimento aos 
pequenos investidores, sempre que a 
contrapartida oferecida ao investidor esteja 
exposta ao desempenho de um ou mais 
ativos ou valores de referência que não 
sejam uma taxa de juro. Deverão ser 
incluídos os produtos de investimento 
como os fundos de investimento, as 
apólices de seguro de vida com um 
elemento de investimento, e os produtos do 
mercado do retalho, incluindo ativos que 
possam ser detidos diretamente, tais como 
as obrigações soberanas ou as ações 
oferecidas ao público ou admitidas à 
negociação num mercado regulamentado 
situado ou a funcionar num 
Estado-Membro. Os pacotes de produtos 
estruturados de retalho intervêm entre o 
investidor e os mercados, através de um 
processo de «empacotamento», embalando 
ou agregando ativos de modo a criar 
diferentes posições em risco, apresentar 
produtos com características diferentes, ou 
conseguir estruturas de custos diferentes 



AM\927693PT.doc 15/186 PE504.397v02-00

PT

terem acesso a estratégias de investimento 
que de outra forma lhes seriam inacessíveis 
ou impraticáveis, mas pode também exigir 
a disponibilização de informações 
adicionais, nomeadamente para permitir 
comparações entre diferentes formas de 
empacotar investimentos.

relativamente a uma detenção direta. Esse 
«empacotamento» pode permitir aos 
pequenos investidores terem acesso a 
estratégias de investimento que de outra 
forma lhes seriam inacessíveis ou 
impraticáveis, mas pode também exigir a 
disponibilização de informações 
adicionais, nomeadamente para permitir 
comparações entre diferentes formas de 
empacotar investimentos.

Or. en

Alteração 79
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente regulamento deve ser 
aplicável a todos os produtos, 
independentemente da sua forma ou 
construção, que são criados pelo setor dos 
serviços financeiros para oferecer 
oportunidades de investimento aos 
pequenos investidores, sempre que a 
contrapartida oferecida ao investidor esteja 
exposta ao desempenho de um ou mais 
ativos ou valores de referência que não 
sejam uma taxa de juro. Deverão ser 
incluídos os produtos de investimento 
como os fundos de investimento, as 
apólices de seguro de vida com um 
elemento de investimento, e os produtos 
estruturados do mercado de retalho. Com 
estes produtos, os investimentos não são de 
tipo direto, como os que decorrem da 
compra ou detenção dos próprios ativos. 
Em lugar disso, estes produtos intervêm 
entre o investidor e os mercados, através de 
um processo de «empacotamento», 
embalando ou agregando ativos de modo a 
criar diferentes posições em risco, 
apresentar produtos com características 

(6) O presente regulamento deve ser 
aplicável a todos os produtos, 
independentemente da sua forma ou 
construção, que são criados pelo setor dos 
serviços financeiros para oferecer 
oportunidades de investimento aos 
pequenos investidores, sempre que a 
contrapartida oferecida ao investidor esteja 
exposta ao desempenho de um ou mais 
ativos ou valores de referência que não 
sejam uma taxa de juro, não excluindo os 
depósitos estruturados. Deverão ser 
incluídos os produtos de investimento 
como os fundos de investimento, as 
apólices de seguro de vida com um 
elemento de investimento, e os produtos 
estruturados do mercado de retalho. Com 
estes produtos, os investimentos não são de 
tipo direto, como os que decorrem da 
compra ou detenção dos próprios ativos. 
Em lugar disso, estes produtos intervêm 
entre o investidor e os mercados, através de 
um processo de «empacotamento», 
embalando ou agregando ativos de modo a 
criar diferentes posições em risco, 
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diferentes, ou conseguir estruturas de 
custos diferentes relativamente a uma 
detenção direta. Esse «empacotamento» 
pode permitir aos pequenos investidores 
terem acesso a estratégias de investimento 
que de outra forma lhes seriam inacessíveis 
ou impraticáveis, mas pode também exigir 
a disponibilização de informações 
adicionais, nomeadamente para permitir 
comparações entre diferentes formas de 
empacotar investimentos.

apresentar produtos com características 
diferentes, ou conseguir estruturas de 
custos diferentes relativamente a uma 
detenção direta. Esse «empacotamento» 
pode permitir aos pequenos investidores 
terem acesso a estratégias de investimento 
que de outra forma lhes seriam inacessíveis 
ou impraticáveis, mas pode também exigir 
a disponibilização de informações 
adicionais, nomeadamente para permitir 
comparações entre diferentes formas de 
empacotar investimentos.

Or. en

Justificação

O objetivo do presente regulamento consiste em prover aos investidores a possibilidade de 
compreenderem e compararem as principais características dos pacotes de produtos de 
investimento cuja natureza é complexa. Os depósitos bancários simples e as cadernetas de 
poupança não possuem uma natureza tão complexa, pelo que os produtos de poupança 
simples devem ser excluídos do âmbito de aplicação do regulamento. Contudo, devido à sua 
natureza mais complexa, os depósitos estruturados devem ser incluídos no âmbito de 
aplicação do presente regulamento.

Alteração 80
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente regulamento deve ser 
aplicável a todos os produtos, 
independentemente da sua forma ou 
construção, que são criados pelo setor dos 
serviços financeiros para oferecer 
oportunidades de investimento aos 
pequenos investidores, sempre que a 
contrapartida oferecida ao investidor esteja 
exposta ao desempenho de um ou mais 
ativos ou valores de referência que não 
sejam uma taxa de juro. Deverão ser 
incluídos os produtos de investimento 
como os fundos de investimento, as 

(6) O presente regulamento deve ser 
aplicável a todos os produtos, 
independentemente da sua forma ou 
construção, que são criados pelo setor dos 
serviços financeiros para oferecer 
oportunidades de investimento aos 
pequenos investidores, sempre que a 
contrapartida oferecida ao investidor esteja 
exposta ao desempenho de um ou mais 
ativos ou valores de referência que não 
sejam uma taxa de juro. Deverão ser 
incluídos os produtos de investimento 
como os fundos de investimento, as 
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apólices de seguro de vida com um 
elemento de investimento, e os produtos 
estruturados do mercado de retalho. Com 
estes produtos, os investimentos não são de 
tipo direto, como os que decorrem da 
compra ou detenção dos próprios ativos. 
Em lugar disso, estes produtos intervêm 
entre o investidor e os mercados, através de 
um processo de «empacotamento», 
embalando ou agregando ativos de modo a 
criar diferentes posições em risco, 
apresentar produtos com características 
diferentes, ou conseguir estruturas de 
custos diferentes relativamente a uma 
detenção direta. Esse «empacotamento» 
pode permitir aos pequenos investidores 
terem acesso a estratégias de investimento 
que de outra forma lhes seriam inacessíveis 
ou impraticáveis, mas pode também exigir 
a disponibilização de informações 
adicionais, nomeadamente para permitir 
comparações entre diferentes formas de 
empacotar investimentos.

apólices de seguro de vida com um 
elemento de investimento, e os produtos 
estruturados do mercado de retalho. Com 
estes produtos, os investimentos não são de 
tipo direto, como os que decorrem da 
compra ou detenção dos próprios ativos. 
Em lugar disso, estes produtos intervêm 
entre o investidor e os mercados, através de 
um processo de «empacotamento», 
embalando ou agregando ativos de modo a 
criar diferentes posições em risco, 
apresentar produtos com características 
diferentes, ou conseguir estruturas de 
custos diferentes relativamente a uma 
detenção direta. Esse «empacotamento» 
pode permitir aos pequenos investidores 
terem acesso a estratégias de investimento 
que de outra forma lhes seriam inacessíveis 
ou impraticáveis, mas pode também exigir 
a disponibilização de informações 
adicionais, nomeadamente para permitir 
comparações entre diferentes formas de 
empacotar investimentos e para assegurar 
que os pequenos investidores são capazes 
de compreender as principais 
características e os riscos dos produtos de 
investimento de retalho.

Or. en

Alteração 81
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente regulamento deve ser 
aplicável a todos os produtos, 
independentemente da sua forma ou 
construção, que são criados pelo setor dos 
serviços financeiros para oferecer 
oportunidades de investimento aos 
pequenos investidores, sempre que a 
contrapartida oferecida ao investidor esteja 

(6) O presente regulamento deve ser 
aplicável a todos os produtos, 
independentemente da sua forma ou 
construção, que são criados pelo setor dos 
serviços financeiros para oferecer 
oportunidades de investimento aos 
pequenos investidores, sempre que a 
contrapartida oferecida ao investidor esteja 
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exposta ao desempenho de um ou mais 
ativos ou valores de referência que não 
sejam uma taxa de juro. Deverão ser 
incluídos os produtos de investimento 
como os fundos de investimento, as 
apólices de seguro de vida com um 
elemento de investimento, e os produtos 
estruturados do mercado de retalho. Com 
estes produtos, os investimentos não são de 
tipo direto, como os que decorrem da 
compra ou detenção dos próprios ativos. 
Em lugar disso, estes produtos intervêm 
entre o investidor e os mercados, através de 
um processo de «empacotamento», 
embalando ou agregando ativos de modo a 
criar diferentes posições em risco, 
apresentar produtos com características 
diferentes, ou conseguir estruturas de 
custos diferentes relativamente a uma 
detenção direta. Esse «empacotamento» 
pode permitir aos pequenos investidores 
terem acesso a estratégias de investimento 
que de outra forma lhes seriam inacessíveis 
ou impraticáveis, mas pode também exigir 
a disponibilização de informações 
adicionais, nomeadamente para permitir 
comparações entre diferentes formas de 
empacotar investimentos.

exposta ao desempenho de um ou mais 
ativos ou valores de referência que não 
sejam uma taxa de juro. Deverão ser 
incluídos os produtos de investimento 
como os fundos de investimento, as 
apólices de seguro de vida com um 
elemento de investimento, e os produtos 
estruturados do mercado de retalho. Com 
estes produtos, os investimentos não são de 
tipo direto, como os que decorrem da 
compra ou detenção dos próprios ativos. 
Em lugar disso, estes produtos intervêm 
entre o investidor e os mercados, através de 
um processo de «empacotamento», 
embalando ou agregando ativos de modo a 
criar diferentes posições em risco, 
apresentar produtos com características 
diferentes, ou conseguir estruturas de 
custos diferentes relativamente a uma 
detenção direta. Esse «empacotamento» 
pode permitir aos pequenos investidores 
terem acesso a estratégias de investimento 
que de outra forma lhes seriam inacessíveis 
ou impraticáveis, mas pode também exigir 
a disponibilização de informações 
adicionais, nomeadamente para permitir 
comparações entre diferentes formas de 
empacotar investimentos. Os ativos que 
são detidos diretamente, como as ações de 
sociedades ou as obrigações soberanas, 
não constituem produtos de investimento 
empacotados, devendo por esse motivo ser 
excluídos do presente regulamento.

Or. en

Alteração 82
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente regulamento deve ser 
aplicável a todos os produtos, 

(6) O presente regulamento deve ser 
aplicável a todos os produtos, 
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independentemente da sua forma ou 
construção, que são criados pelo setor dos 
serviços financeiros para oferecer 
oportunidades de investimento aos 
pequenos investidores, sempre que a 
contrapartida oferecida ao investidor 
esteja exposta ao desempenho de um ou 
mais ativos ou valores de referência que 
não sejam uma taxa de juro. Deverão ser 
incluídos os produtos de investimento 
como os fundos de investimento, as 
apólices de seguro de vida com um 
elemento de investimento, e os produtos
estruturados do mercado de retalho. Com 
estes produtos, os investimentos não são de 
tipo direto, como os que decorrem da 
compra ou detenção dos próprios ativos. 
Em lugar disso, estes produtos intervêm 
entre o investidor e os mercados, através de 
um processo de «empacotamento», 
embalando ou agregando ativos de modo a 
criar diferentes posições em risco, 
apresentar produtos com características 
diferentes, ou conseguir estruturas de 
custos diferentes relativamente a uma 
detenção direta. Esse «empacotamento» 
pode permitir aos pequenos investidores 
terem acesso a estratégias de investimento 
que de outra forma lhes seriam inacessíveis 
ou impraticáveis, mas pode também exigir 
a disponibilização de informações 
adicionais, nomeadamente para permitir 
comparações entre diferentes formas de 
empacotar investimentos.

independentemente da sua forma ou 
construção, que são criados pelo setor dos 
serviços financeiros para oferecer 
oportunidades de investimento aos 
pequenos investidores, sempre que o 
montante reembolsável ao investidor 
esteja sujeito a flutuações por causa da 
exposição a valores de referência ou ao 
desempenho de um ou mais ativos que não 
são diretamente comprados pelo 
investidor. Deverão ser incluídos, entre 
outros, os produtos de investimento como 
os fundos de investimento, as apólices de 
seguro de vida com um elemento de 
investimento, e os depósitos estruturados. 
Com estes produtos, os investimentos não 
são de tipo direto, como os que decorrem 
da compra ou detenção dos próprios ativos. 
Em lugar disso, estes produtos intervêm 
entre o investidor e os mercados, através de 
um processo de «empacotamento», 
embalando ou agregando ativos de modo a 
criar diferentes posições em risco, 
apresentar produtos com características 
diferentes, ou conseguir estruturas de 
custos diferentes relativamente a uma 
detenção direta. Esse «empacotamento» 
pode permitir aos pequenos investidores 
terem acesso a estratégias de investimento 
que de outra forma lhes seriam inacessíveis 
ou impraticáveis, mas pode também exigir 
a disponibilização de informações 
adicionais, nomeadamente para permitir 
comparações entre diferentes formas de 
empacotar investimentos.

Or. en

Justificação

A redação do regulamento KID pretende melhorar a compreensão e a comparabilidade dos 
pacotes de produtos de investimento de retalho. O presente regulamento deve, nesta altura, 
estar limitado a esses pacotes de produtos, devendo apenas abranger outros produtos de 
investimento sujeitos a uma completa análise de custo-benefício realizada pelas AES.



PE504.397v02-00 20/186 AM\927693PT.doc

PT

Alteração 83
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O CAESB, o CARMEVM e o 
CAESSPCR, enquanto organismos 
altamente especializados, entregaram à 
Comissão as respetivas conclusões 
relativamente ao requisito de um KID. No 
seu relatório final do grupo de trabalho (6 
de outubro de 2010) foi acordada uma 
definição, sendo subsequentemente 
adotada pela Comissão. A definição 
resulta de um diálogo aprofundado e de 
consultas às partes interessadas e deve ser 
respeitada. Limitar o âmbito de aplicação 
do regulamento aos pacotes de produtos 
de investimento de retalho torna o KID 
mais eficaz na prática, tratando-se de uma 
abordagem mais centrada e mais útil para 
os consumidores ao visar somente os 
produtos para os quais o KID pode 
claramente ter utilidade. Uma revisão do 
âmbito de aplicação numa data posterior 
permitirá avaliar o impacto inicial do 
KID, e quaisquer possíveis alargamentos 
futuros do âmbito eventualmente 
necessários, caso se identifiquem 
prejuízos para o consumidor ou 
arbitragem, podem ser feitos após uma 
análise completa de custos-benefícios. 

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão baseia-se nos conhecimentos especializados avançados pelos 
predecessores das autoridades europeias de supervisão. A definição, que limita o âmbito de 
aplicação aos PRIP, deve ser respeitada nesta base. Caso o âmbito de aplicação venha a ser 
alargado, será necessário realizar uma análise completa aos benefícios e aos custos para os 
consumidores e analisar as ligações com outras diretivas e regulamentos.
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Alteração 84
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O presente regulamento também 
deve ser aplicável às ações ou às unidades 
de veículos de finalidade especial e de 
sociedades gestoras de participações 
suscetíveis de serem utilizados por um 
criador de produtos de investimento para 
contornar o presente regulamento.

Or. en

Alteração 85
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de assegurar que o presente 
regulamento só se aplica a esses produtos 
de investimento empacotados, os produtos 
de seguros que não oferecem 
oportunidades de investimento e os 
produtos exclusivamente expostos a taxas 
de juro devem ser excluídos do âmbito de 
aplicação do regulamento. Os ativos que 
são detidos diretamente, como ações de 
sociedades ou obrigações soberanas, não 
constituem produtos de investimento 
empacotados, devendo por esse motivo ser 
excluídos. Uma vez que o objetivo do 
presente regulamento consiste em 
melhorar a comparabilidade e a 
compreensão das informações sobre os 
produtos de investimento que são 
comercializados junto dos pequenos 
investidores, os planos de pensões 

(7) Os fundos de investimento 
vocacionados para os investidores 
institucionais não são também abrangidos 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento, uma vez que não se destinam 
a ser vendidos a pequenos investidores. No 
entanto, os produtos de investimento 
destinados a acumular poupanças com vista 
a pensões de reforma individuais devem 
permanecer no âmbito de aplicação, uma 
vez que muitas vezes estão em 
concorrência com os outros produtos 
abrangidos pelo presente regulamento e são 
distribuídos de uma forma semelhante aos 
pequenos investidores.
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profissionais abrangidos no âmbito de 
aplicação da Diretiva 2003/41/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de junho de 2003, relativa às atividades e 
à supervisão das instituições de realização 
de planos de pensões profissionais ou da 
Diretiva 2009/138/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de 
novembro de 2009, relativa ao acesso à 
atividade de seguros e resseguros e ao seu 
exercício (Solvência II) não devem ser 
abrangidas pelo presente regulamento. Do 
mesmo modo, certos produtos 
complementares de reforma que não se 
incluem no âmbito de aplicação da 
Diretiva 2003/41/CE devem ser excluídos 
do âmbito de aplicação do presente 
regulamento, sempre que a legislação 
nacional exija uma contribuição da 
entidade patronal e que o empregado não 
possa escolher o prestador do produto. Os 
fundos de investimento vocacionados para 
os investidores institucionais não são 
também abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, uma 
vez que não se destinam a ser vendidos a 
pequenos investidores. No entanto, os 
produtos de investimento destinados a 
acumular poupanças com vista a pensões 
de reforma individuais devem permanecer 
no âmbito de aplicação, uma vez que 
muitas vezes estão em concorrência com os 
outros produtos abrangidos pelo presente 
regulamento e são distribuídos de uma 
forma semelhante aos pequenos 
investidores.

Or. de

Alteração 86
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de assegurar que o presente
regulamento só se aplica a esses produtos 
de investimento empacotados, os produtos 
de seguros que não oferecem 
oportunidades de investimento e os 
produtos exclusivamente expostos a taxas 
de juro devem ser excluídos do âmbito de 
aplicação do regulamento. Os ativos que 
são detidos diretamente, como ações de 
sociedades ou obrigações soberanas, não 
constituem produtos de investimento 
empacotados, devendo por esse motivo ser 
excluídos. Uma vez que o objetivo do 
presente regulamento consiste em melhorar 
a comparabilidade e a compreensão das 
informações sobre os produtos de 
investimento que são comercializados 
junto dos pequenos investidores, os planos 
de pensões profissionais abrangidos no 
âmbito de aplicação da Diretiva 
2003/41/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 3 de junho de 2003, relativa 
às atividades e à supervisão das instituições 
de realização de planos de pensões 
profissionais ou da Diretiva 2009/138/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de novembro de 2009, relativa ao 
acesso à atividade de seguros e resseguros 
e ao seu exercício (Solvência II) não 
devem ser abrangidas pelo presente 
regulamento. Do mesmo modo, certos 
produtos complementares de reforma que 
não se incluem no âmbito de aplicação da 
Diretiva 2003/41/CE devem ser excluídos 
do âmbito de aplicação do presente 
regulamento, sempre que a legislação 
nacional exija uma contribuição da 
entidade patronal e que o empregado não 
possa escolher o prestador do produto. Os 
fundos de investimento vocacionados para 
os investidores institucionais não são 
também abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, uma 
vez que não se destinam a ser vendidos a 
pequenos investidores. No entanto, os 

(7) Os produtos de seguros que não 
oferecem oportunidades de investimento e 
os produtos exclusivamente expostos a 
taxas de juro devem ser excluídos do 
âmbito de aplicação do regulamento. Uma 
vez que o objetivo do presente regulamento 
consiste em melhorar a comparabilidade e 
a compreensão das informações sobre os 
produtos de investimento que são 
comercializados junto dos pequenos 
investidores, os planos de pensões 
profissionais abrangidos no âmbito de 
aplicação da Diretiva 2003/41/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de junho de 2003, relativa às atividades e à 
supervisão das instituições de realização de 
planos de pensões profissionais ou da 
Diretiva 2009/138/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de 
novembro de 2009, relativa ao acesso à 
atividade de seguros e resseguros e ao seu 
exercício (Solvência II) não devem ser 
abrangidas pelo presente regulamento. Do 
mesmo modo, certos produtos 
complementares de reforma que não se 
incluem no âmbito de aplicação da Diretiva 
2003/41/CE devem ser excluídos do 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento, sempre que a legislação 
nacional exija uma contribuição da 
entidade patronal e que o empregado não 
possa escolher o prestador do produto. Os 
fundos de investimento vocacionados para 
os investidores institucionais não são 
também abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, uma 
vez que não se destinam a ser vendidos a 
pequenos investidores. No entanto, os 
produtos de investimento destinados a 
acumular poupanças com vista a pensões 
de reforma individuais devem permanecer 
no âmbito de aplicação, uma vez que 
muitas vezes estão em concorrência com os 
outros produtos abrangidos pelo presente 
regulamento e são distribuídos de uma 
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produtos de investimento destinados a 
acumular poupanças com vista a pensões 
de reforma individuais devem permanecer 
no âmbito de aplicação, uma vez que 
muitas vezes estão em concorrência com os 
outros produtos abrangidos pelo presente 
regulamento e são distribuídos de uma 
forma semelhante aos pequenos 
investidores.

forma semelhante aos pequenos 
investidores.

Or. en

Alteração 87
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de assegurar que o presente 
regulamento só se aplica a esses produtos 
de investimento empacotados, os produtos 
de seguros que não oferecem 
oportunidades de investimento e os 
produtos exclusivamente expostos a taxas 
de juro devem ser excluídos do âmbito de 
aplicação do regulamento. Os ativos que 
são detidos diretamente, como ações de 
sociedades ou obrigações soberanas, não 
constituem produtos de investimento 
empacotados, devendo por esse motivo ser 
excluídos. Uma vez que o objetivo do 
presente regulamento consiste em melhorar 
a comparabilidade e a compreensão das 
informações sobre os produtos de 
investimento que são comercializados 
junto dos pequenos investidores, os planos 
de pensões profissionais abrangidos no 
âmbito de aplicação da Diretiva 
2003/41/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 3 de junho de 2003, relativa 
às atividades e à supervisão das instituições 
de realização de planos de pensões 
profissionais ou da Diretiva 2009/138/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

(7) Uma vez que o objetivo do presente 
regulamento consiste em melhorar a 
comparabilidade e a compreensão das 
informações sobre os produtos de 
investimento que são comercializados 
junto dos pequenos investidores, os planos 
de pensões profissionais abrangidos no 
âmbito de aplicação da Diretiva 
2003/41/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 3 de junho de 2003, relativa 
às atividades e à supervisão das instituições 
de realização de planos de pensões 
profissionais ou da Diretiva 2009/138/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de novembro de 2009, relativa ao 
acesso à atividade de seguros e resseguros 
e ao seu exercício (Solvência II) não 
devem ser abrangidas pelo presente 
regulamento. Do mesmo modo, certos 
produtos complementares de reforma que 
não se incluem no âmbito de aplicação da 
Diretiva 2003/41/CE devem ser excluídos 
do âmbito de aplicação do presente 
regulamento, sempre que a legislação 
nacional exija uma contribuição da 
entidade patronal e que o empregado não 
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25 de novembro de 2009, relativa ao 
acesso à atividade de seguros e resseguros 
e ao seu exercício (Solvência II) não 
devem ser abrangidas pelo presente 
regulamento. Do mesmo modo, certos 
produtos complementares de reforma que 
não se incluem no âmbito de aplicação da 
Diretiva 2003/41/CE devem ser excluídos 
do âmbito de aplicação do presente 
regulamento, sempre que a legislação 
nacional exija uma contribuição da 
entidade patronal e que o empregado não 
possa escolher o prestador do produto. Os 
fundos de investimento vocacionados para 
os investidores institucionais não são 
também abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, uma 
vez que não se destinam a ser vendidos a 
pequenos investidores. No entanto, os 
produtos de investimento destinados a 
acumular poupanças com vista a pensões 
de reforma individuais devem permanecer 
no âmbito de aplicação, uma vez que 
muitas vezes estão em concorrência com os 
outros produtos abrangidos pelo presente 
regulamento e são distribuídos de uma 
forma semelhante aos pequenos 
investidores.

possa escolher o prestador do produto. Os 
fundos de investimento vocacionados para 
os investidores institucionais não são 
também abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, uma 
vez que não se destinam a ser vendidos a 
pequenos investidores. No entanto, os 
produtos de investimento destinados a 
acumular poupanças com vista a pensões 
de reforma individuais devem permanecer 
no âmbito de aplicação, uma vez que 
muitas vezes estão em concorrência com os 
outros produtos abrangidos pelo presente 
regulamento e são distribuídos de uma 
forma semelhante aos pequenos 
investidores.

Or. en

Alteração 88
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de assegurar que o presente 
regulamento só se aplica a esses produtos 
de investimento empacotados, os produtos 
de seguros que não oferecem 
oportunidades de investimento e os 
produtos exclusivamente expostos a taxas 
de juro devem ser excluídos do âmbito de 

(7) A fim de assegurar que o presente 
regulamento só se aplica a esses produtos 
de investimento empacotados, os produtos 
de seguros que não oferecem 
oportunidades de investimento e os 
produtos exclusivamente expostos a taxas 
de juro, que não sejam depósitos 
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aplicação do regulamento. Os ativos que 
são detidos diretamente, como ações de 
sociedades ou obrigações soberanas, não 
constituem produtos de investimento 
empacotados, devendo por esse motivo ser 
excluídos. Uma vez que o objetivo do 
presente regulamento consiste em melhorar 
a comparabilidade e a compreensão das 
informações sobre os produtos de 
investimento que são comercializados 
junto dos pequenos investidores, os planos 
de pensões profissionais abrangidos no 
âmbito de aplicação da Diretiva 
2003/41/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 3 de junho de 2003, relativa 
às atividades e à supervisão das instituições 
de realização de planos de pensões 
profissionais ou da Diretiva 2009/138/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de novembro de 2009, relativa ao 
acesso à atividade de seguros e resseguros 
e ao seu exercício (Solvência II) não 
devem ser abrangidas pelo presente 
regulamento. Do mesmo modo, certos 
produtos complementares de reforma que 
não se incluem no âmbito de aplicação da 
Diretiva 2003/41/CE devem ser excluídos 
do âmbito de aplicação do presente 
regulamento, sempre que a legislação 
nacional exija uma contribuição da 
entidade patronal e que o empregado não 
possa escolher o prestador do produto. Os 
fundos de investimento vocacionados para 
os investidores institucionais não são 
também abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, uma 
vez que não se destinam a ser vendidos a 
pequenos investidores. No entanto, os 
produtos de investimento destinados a 
acumular poupanças com vista a pensões 
de reforma individuais devem permanecer 
no âmbito de aplicação, uma vez que 
muitas vezes estão em concorrência com os 
outros produtos abrangidos pelo presente 
regulamento e são distribuídos de uma 
forma semelhante aos pequenos 
investidores.

estruturados, devem ser excluídos do 
âmbito de aplicação do regulamento. Os 
ativos que são detidos diretamente, como 
ações de sociedades ou obrigações 
soberanas, não constituem produtos de 
investimento empacotados, devendo por 
esse motivo ser excluídos. Uma vez que o 
objetivo do presente regulamento consiste 
em melhorar a comparabilidade e a 
compreensão das informações sobre os 
produtos de investimento que são 
comercializados junto dos pequenos 
investidores, os planos de pensões 
profissionais abrangidos no âmbito de 
aplicação da Diretiva 2003/41/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de junho de 2003, relativa às atividades e à 
supervisão das instituições de realização de 
planos de pensões profissionais ou da 
Diretiva 2009/138/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de 
novembro de 2009, relativa ao acesso à 
atividade de seguros e resseguros e ao seu 
exercício (Solvência II) não devem ser 
abrangidas pelo presente regulamento. Do 
mesmo modo, certos produtos 
complementares de reforma que não se 
incluem no âmbito de aplicação da Diretiva 
2003/41/CE devem ser excluídos do 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento, sempre que a legislação 
nacional exija uma contribuição da 
entidade patronal e que o empregado não 
possa escolher o prestador do produto. Os 
fundos de investimento vocacionados para 
os investidores institucionais não são 
também abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, uma 
vez que não se destinam a ser vendidos a 
pequenos investidores. No entanto, os 
produtos de investimento destinados a 
acumular poupanças com vista a pensões 
de reforma individuais devem permanecer 
no âmbito de aplicação, uma vez que 
muitas vezes estão em concorrência com os 
outros produtos abrangidos pelo presente 
regulamento e são distribuídos de uma 
forma semelhante aos pequenos 
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investidores.

Or. en

Justificação

O objetivo do presente regulamento consiste em prover aos investidores a possibilidade de 
compreenderem e compararem as principais características dos pacotes de produtos de 
investimento cuja natureza é complexa. Os depósitos bancários simples e as cadernetas de 
poupança não possuem uma natureza tão complexa, pelo que os produtos de poupança 
simples devem ser excluídos do âmbito de aplicação do regulamento. Contudo, devido à sua 
natureza mais complexa, os depósitos estruturados devem ser incluídos no âmbito de 
aplicação do presente regulamento.

Alteração 89
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de assegurar que o presente 
regulamento só se aplica a esses produtos 
de investimento empacotados, os produtos 
de seguros que não oferecem 
oportunidades de investimento e os 
produtos exclusivamente expostos a taxas 
de juro devem ser excluídos do âmbito de 
aplicação do regulamento. Os ativos que 
são detidos diretamente, como ações de 
sociedades ou obrigações soberanas, não 
constituem produtos de investimento 
empacotados, devendo por esse motivo ser 
excluídos. Uma vez que o objetivo do 
presente regulamento consiste em melhorar 
a comparabilidade e a compreensão das 
informações sobre os produtos de 
investimento que são comercializados 
junto dos pequenos investidores, os planos 
de pensões profissionais abrangidos no 
âmbito de aplicação da Diretiva 
2003/41/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 3 de junho de 2003, relativa 
às atividades e à supervisão das instituições 
de realização de planos de pensões 
profissionais ou da Diretiva 2009/138/CE 

(7) A fim de assegurar que o presente 
regulamento só se aplica a esses produtos 
de investimento de retalho empacotados, 
os produtos de seguros que não oferecem 
oportunidades de investimento, os 
depósitos, que não sejam depósitos 
estruturados, e os produtos exclusivamente 
expostos a taxas de juro devem ser 
excluídos do âmbito de aplicação do 
regulamento. Os ativos que são detidos 
diretamente, como ações de sociedades ou 
obrigações soberanas, não constituem 
produtos de investimento empacotados, 
devendo por esse motivo ser excluídos. 
Uma vez que o objetivo do presente 
regulamento consiste em melhorar a 
comparabilidade e a compreensão das 
informações sobre os pacotes de produtos 
de investimento de retalho que são 
comercializados junto dos pequenos 
investidores, os planos de pensões 
profissionais abrangidos no âmbito de 
aplicação da Diretiva 2003/41/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de junho de 2003, relativa às atividades e à 
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do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de novembro de 2009, relativa ao 
acesso à atividade de seguros e resseguros 
e ao seu exercício (Solvência II) não 
devem ser abrangidas pelo presente 
regulamento. Do mesmo modo, certos 
produtos complementares de reforma que 
não se incluem no âmbito de aplicação da 
Diretiva 2003/41/CE devem ser excluídos 
do âmbito de aplicação do presente 
regulamento, sempre que a legislação 
nacional exija uma contribuição da 
entidade patronal e que o empregado não 
possa escolher o prestador do produto. Os 
fundos de investimento vocacionados para 
os investidores institucionais não são 
também abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, uma 
vez que não se destinam a ser vendidos a 
pequenos investidores. No entanto, os 
produtos de investimento destinados a 
acumular poupanças com vista a pensões 
de reforma individuais devem permanecer 
no âmbito de aplicação, uma vez que 
muitas vezes estão em concorrência com os 
outros produtos abrangidos pelo presente 
regulamento e são distribuídos de uma 
forma semelhante aos pequenos 
investidores.

supervisão das instituições de realização de 
planos de pensões profissionais ou da 
Diretiva 2009/138/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de 
novembro de 2009, relativa ao acesso à 
atividade de seguros e resseguros e ao seu 
exercício (Solvência II) não devem ser 
abrangidas pelo presente regulamento. Do 
mesmo modo, certos produtos 
complementares de reforma que não se 
incluem no âmbito de aplicação da Diretiva 
2003/41/CE devem ser excluídos do 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento, sempre que a legislação 
nacional exija uma contribuição da 
entidade patronal, assim como os produtos 
de pensões de reforma reconhecidos 
oficialmente e os regimes de segurança 
social sujeitos à legislação nacional ou da 
União. Os fundos de investimento 
vocacionados para os investidores 
institucionais não são também abrangidos 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento, uma vez que não se destinam 
a ser vendidos a pequenos investidores. No 
entanto, os produtos de investimento 
destinados a acumular poupanças com vista 
a pensões de reforma individuais devem 
permanecer no âmbito de aplicação, uma 
vez que muitas vezes estão em 
concorrência com os outros produtos 
abrangidos pelo presente regulamento e são 
distribuídos de uma forma semelhante aos 
pequenos investidores.

Or. en

Alteração 90
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de assegurar que o presente (7) A fim de assegurar que o presente 



AM\927693PT.doc 29/186 PE504.397v02-00

PT

regulamento só se aplica a esses produtos 
de investimento empacotados, os produtos 
de seguros que não oferecem 
oportunidades de investimento e os 
produtos exclusivamente expostos a taxas 
de juro devem ser excluídos do âmbito de 
aplicação do regulamento. Os ativos que 
são detidos diretamente, como ações de 
sociedades ou obrigações soberanas, não 
constituem produtos de investimento 
empacotados, devendo por esse motivo ser 
excluídos. Uma vez que o objetivo do 
presente regulamento consiste em melhorar 
a comparabilidade e a compreensão das 
informações sobre os produtos de 
investimento que são comercializados 
junto dos pequenos investidores, os planos 
de pensões profissionais abrangidos no 
âmbito de aplicação da Diretiva 
2003/41/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 3 de junho de 2003, relativa 
às atividades e à supervisão das instituições 
de realização de planos de pensões 
profissionais ou da Diretiva 2009/138/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de novembro de 2009, relativa ao 
acesso à atividade de seguros e resseguros 
e ao seu exercício (Solvência II) não 
devem ser abrangidas pelo presente 
regulamento. Do mesmo modo, certos 
produtos complementares de reforma que 
não se incluem no âmbito de aplicação da 
Diretiva 2003/41/CE devem ser excluídos 
do âmbito de aplicação do presente 
regulamento, sempre que a legislação 
nacional exija uma contribuição da 
entidade patronal e que o empregado não 
possa escolher o prestador do produto. Os 
fundos de investimento vocacionados para 
os investidores institucionais não são 
também abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, uma 
vez que não se destinam a ser vendidos a 
pequenos investidores. No entanto, os 
produtos de investimento destinados a 
acumular poupanças com vista a pensões 
de reforma individuais devem permanecer 
no âmbito de aplicação, uma vez que 

regulamento só se aplica a esses produtos 
de investimento empacotados, os produtos 
de seguros que não oferecem 
oportunidades de investimento e os 
produtos exclusivamente expostos a taxas 
de juro devem ser excluídos do âmbito de 
aplicação do regulamento. Os ativos que 
são detidos diretamente, como ações de 
sociedades ou obrigações soberanas, não 
constituem produtos de investimento 
empacotados, devendo por esse motivo ser 
excluídos. O âmbito do presente 
regulamento deve permanecer 
vocacionado especificamente para os 
pacotes de produtos de investimento de 
modo a refletir os diferentes níveis de 
complexidade dos produtos do mercado 
financeiro e a ter em conta a 
proporcionalidade dos requisitos definidos 
para os criadores de produtos e pessoas 
que comercializam produtos de 
investimento. Uma vez que o objetivo do 
presente regulamento consiste em melhorar 
a comparabilidade e a compreensão das 
informações sobre os produtos de 
investimento que são comercializados 
junto dos pequenos investidores, os planos 
de pensões profissionais abrangidos no 
âmbito de aplicação da Diretiva 
2003/41/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 3 de junho de 2003, relativa 
às atividades e à supervisão das instituições 
de realização de planos de pensões 
profissionais ou da Diretiva 2009/138/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de novembro de 2009, relativa ao 
acesso à atividade de seguros e resseguros 
e ao seu exercício (Solvência II) não 
devem ser abrangidas pelo presente 
regulamento. Do mesmo modo, certos 
produtos complementares de reforma que 
não se incluem no âmbito de aplicação da 
Diretiva 2003/41/CE devem ser excluídos 
do âmbito de aplicação do presente 
regulamento, sempre que a legislação 
nacional exija uma contribuição da 
entidade patronal e que o empregado não 
possa escolher o prestador do produto. Os 
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muitas vezes estão em concorrência com os 
outros produtos abrangidos pelo presente 
regulamento e são distribuídos de uma 
forma semelhante aos pequenos 
investidores.

fundos de investimento vocacionados para 
os investidores institucionais não são 
também abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, uma 
vez que não se destinam a ser vendidos a 
pequenos investidores. No entanto, os 
produtos de investimento destinados a 
acumular poupanças com vista a pensões 
de reforma individuais devem permanecer 
no âmbito de aplicação, uma vez que 
muitas vezes estão em concorrência com os 
outros produtos abrangidos pelo presente 
regulamento e são distribuídos de uma 
forma semelhante aos pequenos 
investidores.

Or. en

Alteração 91
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de assegurar que o presente 
regulamento só se aplica a esses produtos 
de investimento empacotados, os produtos 
de seguros que não oferecem 
oportunidades de investimento e os 
produtos exclusivamente expostos a taxas 
de juro devem ser excluídos do âmbito de 
aplicação do regulamento. Os ativos que 
são detidos diretamente, como ações de 
sociedades ou obrigações soberanas, não
constituem produtos de investimento 
empacotados, devendo por esse motivo ser 
excluídos. Uma vez que o objetivo do 
presente regulamento consiste em melhorar 
a comparabilidade e a compreensão das 
informações sobre os produtos de 
investimento que são comercializados 
junto dos pequenos investidores, os planos 
de pensões profissionais abrangidos no 
âmbito de aplicação da Diretiva 

(7) A fim de assegurar que o presente 
regulamento só se aplica a esses produtos 
de investimento empacotados, os produtos 
de seguros que não oferecem 
oportunidades de investimento e os 
depósitos não estruturados devem ser 
excluídos do âmbito de aplicação do 
regulamento. Os ativos que são detidos 
diretamente, como ações de sociedades ou 
obrigações soberanas, não constituem 
produtos de investimento empacotados, 
devendo por esse motivo ser excluídos. 
Uma vez que o objetivo do presente 
regulamento consiste em melhorar a 
comparabilidade e a compreensão das 
informações sobre os produtos de 
investimento que são comercializados 
junto dos pequenos investidores, os planos 
de pensões profissionais abrangidos no 
âmbito de aplicação da Diretiva 
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2003/41/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 3 de junho de 2003, relativa 
às atividades e à supervisão das instituições 
de realização de planos de pensões 
profissionais ou da Diretiva 2009/138/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de novembro de 2009, relativa ao 
acesso à atividade de seguros e resseguros 
e ao seu exercício (Solvência II) não 
devem ser abrangidas pelo presente 
regulamento. Do mesmo modo, certos 
produtos complementares de reforma que 
não se incluem no âmbito de aplicação da 
Diretiva 2003/41/CE devem ser excluídos 
do âmbito de aplicação do presente 
regulamento, sempre que a legislação 
nacional exija uma contribuição da 
entidade patronal e que o empregado não 
possa escolher o prestador do produto. Os 
fundos de investimento vocacionados para 
os investidores institucionais não são 
também abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, uma 
vez que não se destinam a ser vendidos a 
pequenos investidores. No entanto, os 
produtos de investimento destinados a 
acumular poupanças com vista a pensões 
de reforma individuais devem permanecer 
no âmbito de aplicação, uma vez que 
muitas vezes estão em concorrência com os 
outros produtos abrangidos pelo presente 
regulamento e são distribuídos de uma 
forma semelhante aos pequenos 
investidores.

2003/41/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 3 de junho de 2003, relativa 
às atividades e à supervisão das instituições 
de realização de planos de pensões 
profissionais ou da Diretiva 2009/138/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de novembro de 2009, relativa ao 
acesso à atividade de seguros e resseguros 
e ao seu exercício (Solvência II) não 
devem ser abrangidas pelo presente 
regulamento. Do mesmo modo, certos 
produtos complementares de reforma que 
não se incluem no âmbito de aplicação da 
Diretiva 2003/41/CE devem ser excluídos 
do âmbito de aplicação do presente 
regulamento, sempre que a legislação 
nacional exija uma contribuição da 
entidade patronal e que o empregado não 
possa escolher o prestador do produto. Os 
fundos de investimento vocacionados para 
os investidores institucionais não são 
também abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, uma 
vez que não se destinam a ser vendidos a 
pequenos investidores. No entanto, os 
produtos de investimento destinados a 
acumular poupanças com vista a pensões 
de reforma individuais devem permanecer 
no âmbito de aplicação, uma vez que 
muitas vezes estão em concorrência com os 
outros produtos abrangidos pelo presente 
regulamento e são distribuídos de uma 
forma semelhante aos pequenos 
investidores.

Or. en

Alteração 92
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de assegurar que o presente (7) Uma vez que o presente regulamento só 
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regulamento só se aplica a esses produtos 
de investimento empacotados, os produtos 
de seguros que não oferecem 
oportunidades de investimento e os 
produtos exclusivamente expostos a taxas 
de juro devem ser excluídos do âmbito de 
aplicação do regulamento. Os ativos que 
são detidos diretamente, como ações de 
sociedades ou obrigações soberanas, não 
constituem produtos de investimento 
empacotados, devendo por esse motivo ser
excluídos. Uma vez que o objetivo do 
presente regulamento consiste em melhorar 
a comparabilidade e a compreensão das 
informações sobre os produtos de 
investimento que são comercializados 
junto dos pequenos investidores, os planos 
de pensões profissionais abrangidos no 
âmbito de aplicação da Diretiva 
2003/41/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 3 de junho de 2003, relativa 
às atividades e à supervisão das instituições 
de realização de planos de pensões 
profissionais ou da Diretiva 2009/138/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de novembro de 2009, relativa ao 
acesso à atividade de seguros e resseguros 
e ao seu exercício (Solvência II) não 
devem ser abrangidas pelo presente 
regulamento. Do mesmo modo, certos
produtos complementares de reforma que 
não se incluem no âmbito de aplicação da 
Diretiva 2003/41/CE devem ser excluídos 
do âmbito de aplicação do presente 
regulamento, sempre que a legislação 
nacional exija uma contribuição da 
entidade patronal e que o empregado não 
possa escolher o prestador do produto. Os 
fundos de investimento vocacionados para 
os investidores institucionais não são 
também abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, uma 
vez que não se destinam a ser vendidos a 
pequenos investidores. No entanto, os 
produtos de investimento destinados a 
acumular poupanças com vista a pensões 
de reforma individuais devem permanecer 
no âmbito de aplicação, uma vez que 

se aplica aos PRIP, os depósitos que não 
sejam depósitos estruturados e os 
produtos de seguros cujos benefícios não 
estejam expostos a flutuações nos valores 
de investimentos subjacentes são 
excluídos do âmbito de aplicação do 
regulamento. Os ativos que são detidos 
diretamente, como ações de sociedades ou 
obrigações soberanas, não constituem 
produtos de investimento empacotados, 
sendo por esse motivo excluídos. Uma vez 
que o presente regulamento tem como 
objetivo melhorar a comparabilidade e a 
compreensão das informações sobre os 
PRIP que são comercializados junto dos 
pequenos investidores, os planos de 
pensões no âmbito de aplicação da Diretiva 
2003/41/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 3 de junho de 2003, relativa 
às atividades e à supervisão das instituições 
de realização de planos de pensões 
profissionais ou da Diretiva 2009/138/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de novembro de 2009, relativa ao 
acesso à atividade de seguros e resseguros 
e ao seu exercício (Solvência II) não 
devem ser abrangidos pelo presente 
regulamento. Do mesmo modo, os 
produtos de reforma devem ser excluídos 
do âmbito de aplicação do presente 
regulamento, caso a legislação nacional 
exija uma contribuição da entidade 
patronal, bem como os outros produtos de 
pensões reforma reconhecidos 
oficialmente e os regimes de segurança 
social sujeitos a legislação nacional ou da 
União. Os fundos de investimento 
vocacionados para os investidores 
institucionais não são também abrangidos 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento, uma vez que não se destinam 
a ser vendidos a pequenos investidores. 
Restringir o presente regulamento aos 
PRIP permite ao KID ser mais relevante 
e, por conseguinte, mais eficaz. Quando o 
êxito do KID for avaliado, pode ser 
considerado um alargamento do âmbito 
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muitas vezes estão em concorrência com 
os outros produtos abrangidos pelo 
presente regulamento e são distribuídos 
de uma forma semelhante aos pequenos 
investidores.

de aplicação.

Or. en

Alteração 93
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de assegurar a clareza sobre a 
relação entre as obrigações estabelecidas 
pelo presente regulamento e as obrigações 
estabelecidas pela Diretiva 2003/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 
de novembro de 2003, relativa ao prospeto 
a publicar em caso de oferta pública de 
valores mobiliários ou da sua admissão à 
negociação e que altera a Diretiva 2001/34, 
e a Diretiva 2009/138/CE, é necessário 
estabelecer que essas diretivas continuam a 
aplicar-se em complemento ao presente 
regulamento.

(8) A fim de assegurar a clareza sobre a 
relação entre as obrigações estabelecidas 
pelo presente regulamento e as obrigações 
estabelecidas pela Diretiva 2003/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 
de novembro de 2003, relativa ao prospeto 
a publicar em caso de oferta pública de 
valores mobiliários ou da sua admissão à 
negociação e que altera a Diretiva 2001/34, 
e a Diretiva 2009/138/CE, é necessário 
estabelecer que essas diretivas continuam a 
aplicar-se em complemento ao presente 
regulamento. Tendo em conta 
especificamente o sumário que inclui 
informações importantes referido no 
artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 2003/71/CE, o 
documento de informação fundamental 
será fundido com esse documento após a 
revisão do presente regulamento.

Or. en

Alteração 94
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

8-A. Os criadores de produtos de 
investimento devem garantir que o 
produto de investimento que estruturam é 
compatível com o perfil dos pequenos 
investidores a que se destinam. Por 
conseguinte, devem criar um processo 
prévio de devidas diligências para 
assegurar que os seus produtos de 
investimento não expõem os pequenos 
investidores a ativos subjacentes cujos 
perfil de risco e de remuneração não 
possam ser facilmente compreensíveis;

Or. en

Alteração 95
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Mediante pedido, deve ser fornecido 
às autoridades competentes e à ABE, à 
AESPCR e à AEVMM todas as 
informações necessárias para verificarem 
o conteúdo dos documentos de 
informação fundamental, avaliarem o 
cumprimento do presente regulamento e 
assegurarem a proteção dos clientes e dos 
investidores dos mercados financeiros. 
Contudo, as autoridades competentes não 
devem ser obrigadas a intervir num
processo de pré-aprovação de cada 
documento de informação fundamental. 
O direito de intervenção relativamente ao 
produto deve ser exercido em 
conformidade com as disposições 
relevantes da Diretiva .../.../UE 
[MiFID II] e do Regulamento (UE) 
n.º .../... [MiFIR].
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Or. en

Alteração 96
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os criadores de produtos de 
investimento - como os gestores de fundos, 
as empresas de seguros, os emitentes de 
valores mobiliários, as instituições de 
crédito ou as empresas de investimento -
devem elaborar os documentos de 
informação fundamental para os produtos 
de investimento que criam, uma vez que 
estão na melhor posição para conhecer o 
produto e são responsáveis pelo mesmo. 
Este documento deve ser elaborado pelo 
criador dos produtos de investimento antes 
de estes poderem ser comercializados junto 
de pequenos investidores. No entanto, se 
um produto não é vendido a pequenos 
investidores não há necessidade de o 
elaborar, e caso o criador esteja 
impossibilitado na prática de elaborar o 
documento de informação fundamental 
essa tarefa pode ser delegada. A fim de 
assegurar uma ampla divulgação e 
disponibilidade do documento de 
informação fundamental, o presente 
regulamento deve permitir que o criador do 
produto de investimento o publique através 
de um sítio Web da sua escolha.

(9) Os criadores de produtos de 
investimento - como os gestores de fundos, 
as empresas de seguros, os emitentes de 
valores mobiliários, as instituições de 
crédito ou as empresas de investimento -
devem elaborar os documentos de 
informação fundamental para os produtos 
de investimento que criam, uma vez que 
estão na melhor posição para conhecer o 
produto e são responsáveis pelo mesmo. 
Este documento deve ser elaborado pelo 
criador dos produtos de investimento antes 
de estes poderem ser comercializados junto 
de pequenos investidores. No entanto, se 
um produto não é vendido a pequenos 
investidores não há necessidade de o 
elaborar, e caso o criador esteja 
impossibilitado na prática de elaborar o 
documento de informação fundamental 
essa tarefa pode ser delegada. Devem ser 
apresentadas razões e explicações claras 
aquando da decisão de uma potencial 
impossibilidade prática por parte do 
criador dos produtos de investimento. A 
fim de assegurar uma ampla divulgação e 
disponibilidade do documento de 
informação fundamental, o presente 
regulamento deve permitir que o criador do 
produto de investimento o publique através 
de um sítio Web da sua escolha.

Or. en
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Alteração 97
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os criadores de produtos de 
investimento - como os gestores de fundos, 
as empresas de seguros, os emitentes de 
valores mobiliários, as instituições de 
crédito ou as empresas de investimento -
devem elaborar os documentos de 
informação fundamental para os produtos 
de investimento que criam, uma vez que 
estão na melhor posição para conhecer o 
produto e são responsáveis pelo mesmo. 
Este documento deve ser elaborado pelo 
criador dos produtos de investimento antes 
de estes poderem ser comercializados junto 
de pequenos investidores. No entanto, se 
um produto não é vendido a pequenos 
investidores não há necessidade de o 
elaborar, e caso o criador esteja 
impossibilitado na prática de elaborar o 
documento de informação fundamental 
essa tarefa pode ser delegada. A fim de 
assegurar uma ampla divulgação e 
disponibilidade do documento de 
informação fundamental, o presente 
regulamento deve permitir que o criador do 
produto de investimento o publique através 
de um sítio Web da sua escolha.

(9) Os criadores de produtos de 
investimento - como os gestores de fundos, 
as empresas de seguros, os emitentes de 
valores mobiliários, as instituições de 
crédito ou as empresas de investimento -
devem elaborar os documentos de 
informação fundamental para os produtos 
de investimento que criam, uma vez que 
estão na melhor posição para conhecer o 
produto e são responsáveis pelo mesmo. 
Este documento deve ser elaborado pelo 
criador dos PRIP antes de estes poderem 
ser comercializados junto de pequenos 
investidores. Além disso, qualquer pessoa 
que comercialize PRIP, que não seja o 
criador do produto, deve fornecer ao 
pequeno investidor, num documento 
separado, os pormenores relativos aos 
custos e serviços, em conformidade com a 
Diretiva [MiFID reformulação] e com a 
Diretiva [Diretiva relativa à mediação de 
seguros, reformulação], assim como 
outras informações relevantes necessárias 
que permitam ao pequeno investidor 
avaliar a adequação dos PRIP às suas 
necessidades e que não podem ser 
fornecidas pelo criador dos PRIP. No 
entanto, se um produto não é vendido a 
pequenos investidores não há necessidade 
de o elaborar, e caso o criador do PRIP 
esteja impossibilitado na prática de 
elaborar o documento de informação 
fundamental essa tarefa pode ser delegada. 
A fim de assegurar uma ampla divulgação 
e disponibilidade do documento de 
informação fundamental, o presente 
regulamento deve permitir que o criador do 
PRIP o publique através de um sítio Web 
da sua escolha.
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Or. en

Justificação

Salvo se o criador do produto e o distribuidor/comercializador fizerem parte da mesma 
entidade, o criador do produto não está em posição de fornecer todas as informações 
relativas aos custos e serviços, uma vez que não terá acesso aos dados relacionados com o 
cliente final.

Alteração 98
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os criadores de produtos de 
investimento - como os gestores de fundos, 
as empresas de seguros, os emitentes de 
valores mobiliários, as instituições de 
crédito ou as empresas de investimento -
devem elaborar os documentos de 
informação fundamental para os produtos 
de investimento que criam, uma vez que 
estão na melhor posição para conhecer o 
produto e são responsáveis pelo mesmo. 
Este documento deve ser elaborado pelo 
criador dos produtos de investimento antes 
de estes poderem ser comercializados junto 
de pequenos investidores. No entanto, se 
um produto não é vendido a pequenos 
investidores não há necessidade de o 
elaborar, e caso o criador esteja 
impossibilitado na prática de elaborar o 
documento de informação fundamental 
essa tarefa pode ser delegada. A fim de 
assegurar uma ampla divulgação e 
disponibilidade do documento de 
informação fundamental, o presente 
regulamento deve permitir que o criador do 
produto de investimento o publique através 
de um sítio Web da sua escolha.

(9) Os criadores de produtos de 
investimento - como os gestores de fundos, 
as empresas de seguros, os emitentes de 
valores mobiliários, as instituições de 
crédito ou as empresas de investimento -
devem elaborar os documentos de 
informação fundamental para os produtos 
de investimento que criam, uma vez que 
estão na melhor posição para conhecer o 
produto e são responsáveis pelo mesmo. 
Este documento deve ser elaborado pelo 
criador dos produtos de investimento antes 
de estes poderem ser comercializados junto 
de pequenos investidores. No entanto, se 
um produto não é vendido a pequenos 
investidores não há necessidade de o 
elaborar, e caso o criador esteja 
impossibilitado na prática de elaborar o 
documento de informação fundamental 
essa tarefa pode ser delegada. A fim de 
assegurar uma ampla divulgação e 
disponibilidade do documento de 
informação fundamental, o presente 
regulamento deve permitir que o criador do 
produto de investimento o publique através 
de um sítio Web da sua escolha e de um 
sítio Web central que deverá ser criado 
pelo BCE e pela autoridade nacional de 
supervisão competente.
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Or. de

Alteração 99
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os criadores de produtos de 
investimento - como os gestores de fundos, 
as empresas de seguros, os emitentes de 
valores mobiliários, as instituições de 
crédito ou as empresas de investimento -
devem elaborar os documentos de 
informação fundamental para os produtos 
de investimento que criam, uma vez que 
estão na melhor posição para conhecer o 
produto e são responsáveis pelo mesmo. 
Este documento deve ser elaborado pelo 
criador dos produtos de investimento antes 
de estes poderem ser comercializados junto 
de pequenos investidores. No entanto, se 
um produto não é vendido a pequenos 
investidores não há necessidade de o 
elaborar, e caso o criador esteja 
impossibilitado na prática de elaborar o 
documento de informação fundamental 
essa tarefa pode ser delegada. A fim de 
assegurar uma ampla divulgação e 
disponibilidade do documento de 
informação fundamental, o presente 
regulamento deve permitir que o criador do 
produto de investimento o publique através 
de um sítio Web da sua escolha.

(9) Os criadores de produtos de 
investimento - como os gestores de fundos, 
as empresas de seguros, os emitentes de 
valores mobiliários, as instituições de 
crédito ou as empresas de investimento -
devem elaborar os documentos de 
informação fundamental para os produtos 
de investimento que criam, uma vez que 
estão na melhor posição para conhecer o 
produto e são responsáveis pela 
elaboração do documento de informação 
fundamental e o respetivo conteúdo. Os 
criadores de produtos de investimento 
disponibilizam o documento de 
informação fundamental às pessoas que 
comercializam o produto de investimento. 
Este documento deve ser elaborado pelo 
criador dos produtos de investimento antes 
de estes poderem ser comercializados junto 
de pequenos investidores. No entanto, se 
um produto não é vendido a pequenos 
investidores não há necessidade de o 
elaborar, e caso o criador esteja 
impossibilitado na prática de elaborar o 
documento de informação fundamental 
essa tarefa pode ser delegada. A fim de 
assegurar uma ampla divulgação e 
disponibilidade do documento de 
informação fundamental, o presente 
regulamento deve permitir que o criador do 
produto de investimento o publique através 
de um sítio Web da sua escolha.

Or. en
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Justificação

Com vista a melhorar a certeza jurídica, há que salientar que o documento de informação 
fundamental é elaborado por uma única parte: o criador do produto de investimento. Os 
criadores de produtos de investimento são também responsáveis pelo conteúdo do documento 
de informação fundamental que elaboram. Os criadores de produtos de investimento 
disponibilizam o documento de informação fundamental às pessoas que comercializam o 
produto de molde a que estas últimas possam fornecê-lo aos pequenos investidores.

Alteração 100
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os criadores de produtos de 
investimento - como os gestores de fundos, 
as empresas de seguros, os emitentes de 
valores mobiliários, as instituições de 
crédito ou as empresas de investimento -
devem elaborar os documentos de 
informação fundamental para os produtos 
de investimento que criam, uma vez que 
estão na melhor posição para conhecer o 
produto e são responsáveis pelo mesmo. 
Este documento deve ser elaborado pelo 
criador dos produtos de investimento antes 
de estes poderem ser comercializados junto 
de pequenos investidores. No entanto, se 
um produto não é vendido a pequenos 
investidores não há necessidade de o 
elaborar, e caso o criador esteja 
impossibilitado na prática de elaborar o 
documento de informação fundamental 
essa tarefa pode ser delegada. A fim de 
assegurar uma ampla divulgação e 
disponibilidade do documento de 
informação fundamental, o presente 
regulamento deve permitir que o criador do 
produto de investimento o publique através 
de um sítio Web da sua escolha.

(9) Os criadores de produtos de 
investimento - como os gestores de fundos, 
as empresas de seguros, os emitentes de 
valores mobiliários, as instituições de 
crédito ou as empresas de investimento -
devem elaborar os documentos de 
informação fundamental para os produtos 
de investimento que criam, uma vez que 
estão na melhor posição para conhecer o 
produto e são responsáveis pelo mesmo. 
Este documento deve ser elaborado pelo 
criador dos produtos de investimento antes 
de estes poderem ser comercializados junto 
de pequenos investidores. O requisito de 
elaboração do documento de informação 
fundamental não deve ser aplicável aos 
intermediários que comercializam, 
distribuem ou vendem o produto de 
investimento aos pequenos investidores. 
Se um produto não é vendido a pequenos 
investidores não há necessidade de o 
elaborar, e caso o criador esteja 
impossibilitado na prática de elaborar o 
documento de informação fundamental 
essa tarefa pode ser delegada. A fim de 
assegurar uma ampla divulgação e 
disponibilidade do documento de 
informação fundamental, o presente 
regulamento deve permitir que o criador do 
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produto de investimento o publique através 
de um sítio Web da sua escolha.

Or. en

Justificação

O requisito de elaboração do KID por parte da pessoa que comercializa o produto de 
investimento, como proposto pelo relator, mistura as responsabilidades e cria uma 
sobreposição de regulamentação, dado que esses intermediários são regulamentados pelas 
diretivas MiFID e de mediação de seguros.

Alteração 101
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os criadores de produtos de 
investimento - como os gestores de fundos, 
as empresas de seguros, os emitentes de 
valores mobiliários, as instituições de 
crédito ou as empresas de investimento -
devem elaborar os documentos de 
informação fundamental para os produtos 
de investimento que criam, uma vez que 
estão na melhor posição para conhecer o 
produto e são responsáveis pelo mesmo. 
Este documento deve ser elaborado pelo 
criador dos produtos de investimento antes 
de estes poderem ser comercializados junto 
de pequenos investidores. No entanto, se 
um produto não é vendido a pequenos 
investidores não há necessidade de o 
elaborar, e caso o criador esteja 
impossibilitado na prática de elaborar o 
documento de informação fundamental 
essa tarefa pode ser delegada. A fim de 
assegurar uma ampla divulgação e 
disponibilidade do documento de 
informação fundamental, o presente 
regulamento deve permitir que o criador do 
produto de investimento o publique através 

(9) Os criadores de produtos de 
investimento - como os gestores de fundos, 
as empresas de seguros, os emitentes de 
valores mobiliários, as instituições de 
crédito ou as empresas de investimento -
devem elaborar os documentos de 
informação fundamental para os produtos 
de investimento que criam, uma vez que 
estão na melhor posição para conhecer o 
produto e são responsáveis pelo mesmo. 
Este documento deve ser elaborado pelo 
criador dos produtos de investimento antes 
de estes poderem ser comercializados junto 
de pequenos investidores. No entanto, se 
um produto não é vendido a pequenos 
investidores não há necessidade de o 
elaborar, e caso o criador esteja 
impossibilitado na prática de elaborar o 
documento de informação fundamental 
essa tarefa pode ser delegada. Se a 
elaboração do documento de informação 
fundamental for delegada, total ou 
parcialmente, a terceiros, os criadores de 
produtos devem continuar a ser 
considerados os principais responsáveis 
pela elaboração e pelo conteúdo desses 



AM\927693PT.doc 41/186 PE504.397v02-00

PT

de um sítio Web da sua escolha. documentos. Os criadores de produtos 
devem fornecer o documento de 
informação fundamental aos 
intermediários envolvidos no produto de 
investimento. A fim de assegurar uma 
ampla divulgação e disponibilidade do 
documento de informação fundamental, o 
presente regulamento deve permitir que o 
criador do produto de investimento o 
publique através de um sítio Web da sua 
escolha.

Or. nl

Alteração 102
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os criadores de produtos de 
investimento - como os gestores de fundos, 
as empresas de seguros, os emitentes de 
valores mobiliários, as instituições de 
crédito ou as empresas de investimento -
devem elaborar os documentos de 
informação fundamental para os produtos 
de investimento que criam, uma vez que 
estão na melhor posição para conhecer o 
produto e são responsáveis pelo mesmo. 
Este documento deve ser elaborado pelo 
criador dos produtos de investimento antes 
de estes poderem ser comercializados junto 
de pequenos investidores. No entanto, se 
um produto não é vendido a pequenos 
investidores não há necessidade de o 
elaborar, e caso o criador esteja 
impossibilitado na prática de elaborar o 
documento de informação fundamental 
essa tarefa pode ser delegada. A fim de 
assegurar uma ampla divulgação e 
disponibilidade do documento de 
informação fundamental, o presente 
regulamento deve permitir que o criador do 

(9) Os criadores de produtos de 
investimento - como os gestores de fundos, 
as empresas de seguros, os emitentes de 
valores mobiliários, as instituições de 
crédito ou as empresas de investimento -
devem elaborar os documentos de 
informação fundamental para os produtos 
de investimento que criam, uma vez que 
estão na melhor posição para conhecer o 
produto e são responsáveis pelo mesmo. 
Este documento deve ser elaborado pelo 
criador dos produtos de investimento antes 
de estes poderem ser comercializados junto 
de pequenos investidores. No entanto, se 
um produto não é vendido a pequenos 
investidores não há necessidade de o 
elaborar, e caso o criador esteja 
impossibilitado na prática de elaborar o 
documento de informação fundamental 
essa tarefa pode ser delegada. Caso o 
documento de informação fundamental 
não se encontre prontamente disponível, o 
pequeno investidor continua a poder 
investir por iniciativa própria nesse 
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produto de investimento o publique através 
de um sítio Web da sua escolha.

produto de investimento se assim o 
entender de forma explícita e se for 
aconselhado pelo intermediário de acordo 
com a Diretiva 2004/39/CE ou com a 
Diretiva 2002/92/CE. A fim de assegurar 
uma ampla divulgação e disponibilidade do 
documento de informação fundamental, o 
presente regulamento deve permitir que o 
criador do produto de investimento o 
publique através de um sítio Web da sua 
escolha.

Or. en

Alteração 103
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os criadores de produtos de 
investimento - como os gestores de fundos, 
as empresas de seguros, os emitentes de 
valores mobiliários, as instituições de 
crédito ou as empresas de investimento -
devem elaborar os documentos de 
informação fundamental para os produtos 
de investimento que criam, uma vez que 
estão na melhor posição para conhecer o 
produto e são responsáveis pelo mesmo. 
Este documento deve ser elaborado pelo 
criador dos produtos de investimento antes 
de estes poderem ser comercializados junto 
de pequenos investidores. No entanto, se 
um produto não é vendido a pequenos 
investidores não há necessidade de o 
elaborar, e caso o criador esteja 
impossibilitado na prática de elaborar o 
documento de informação fundamental 
essa tarefa pode ser delegada. A fim de 
assegurar uma ampla divulgação e 
disponibilidade do documento de 
informação fundamental, o presente 
regulamento deve permitir que o criador do 

(9) Os criadores de pacotes de produtos de 
investimento de retalho - como os gestores 
de fundos, as empresas de seguros, os 
emitentes de valores mobiliários, as 
instituições de crédito ou as empresas de 
investimento - devem elaborar os 
documentos de informação fundamental 
para os pacotes de produtos de 
investimento de retalho que criam, uma 
vez que estão na melhor posição para 
conhecer o produto e são responsáveis pelo 
mesmo. Este documento deve ser 
elaborado pelo criador dos pacotes de 
produtos de investimento de retalho antes 
de estes poderem ser comercializados junto 
de pequenos investidores. No entanto, se 
um produto não é vendido a pequenos 
investidores não há necessidade de o 
elaborar, e caso o criador de pacotes de 
produtos de investimento de retalho esteja 
impossibilitado na prática de elaborar o 
documento de informação fundamental 
essa tarefa pode ser delegada. A fim de 
assegurar uma ampla divulgação e 
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produto de investimento o publique através 
de um sítio Web da sua escolha.

disponibilidade do documento de 
informação fundamental, o presente 
regulamento deve permitir que o criador do 
pacote de produtos de investimento de 
retalho o publique através de um sítio Web 
da sua escolha.

Or. en

Alteração 104
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. O documento de informação 
fundamental deve ser produzido por uma 
parte, caso contrário gerar-se-ia 
insegurança jurídica. Em cada 
documento de informação fundamental 
deve constar o nome da pessoa ou da 
entidade que declara claramente ser 
responsável pelo conteúdo do documento 
de informação fundamental. Em 
princípio, deve ser o criador do produto de 
investimento.

Or. en

Justificação

Com vista a melhorar a segurança jurídica, há que salientar que o documento de informação 
fundamental é elaborado por uma única parte: o criador do produto de investimento. Os 
criadores de produtos de investimento também são responsáveis pelo conteúdo do documento 
de informação fundamental que elaboram. Os criadores de produtos de investimento 
disponibilizam o documento de informação fundamental às pessoas que comercializam o 
produto de molde a que estas últimas possam fornecê-lo aos pequenos investidores.

Alteração 105
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) Para satisfazer as necessidades dos 
pequenos investidores, é necessário 
assegurar que a informação sobre os 
produtos de investimento é exata, correta, 
clara e não induz os investidores em erro. 
O presente regulamento deve, por 
conseguinte, fixar normas comuns para a 
elaboração do documento de informação 
fundamental, a fim de assegurar que é 
compreensível para os pequenos 
investidores. Dada a dificuldade que 
muitos pequenos investidores têm na 
compreensão da terminologia financeira 
especializada, deve ser dada especial 
atenção ao vocabulário e ao estilo de 
redação utilizados no documento. Devem 
igualmente ser definidas regras quanto à 
língua em que deve ser redigido. Além 
disso, os pequenos investidores deverão 
ser capazes de compreender o documento 
de informação fundamental isoladamente, 
sem recorrer a outras informações.

(10) Para satisfazer as necessidades dos 
pequenos investidores, é necessário 
assegurar que a informação sobre os 
pacotes de produtos de investimento de 
retalho é exata, correta, clara e não induz 
os investidores em erro. O presente 
regulamento deve, por conseguinte, fixar 
normas comuns para a elaboração do 
documento de informação fundamental, a 
fim de assegurar que é compreensível para 
os pequenos investidores. Dada a 
dificuldade que muitos pequenos 
investidores têm na compreensão da 
terminologia financeira especializada, deve 
ser dada especial atenção ao vocabulário e 
ao estilo de redação utilizados no 
documento. Devem igualmente ser 
definidas regras quanto à língua em que 
deve ser redigido.

Or. en

Justificação

O KID não deve ser encarado pelo investidor como um documento isolado, mas no contexto 
do prospeto relevante ou do contrato que subjaz ao PRIP.

Alteração 106
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para satisfazer as necessidades dos 
pequenos investidores, é necessário 
assegurar que a informação sobre os 
produtos de investimento é exata, correta, 
clara e não induz os investidores em erro. 

(10) Para satisfazer as necessidades dos 
pequenos investidores, é necessário 
assegurar que a informação sobre os 
produtos de investimento é exata, correta, 
clara e não induz os investidores em erro. 
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O presente regulamento deve, por 
conseguinte, fixar normas comuns para a 
elaboração do documento de informação 
fundamental, a fim de assegurar que é 
compreensível para os pequenos 
investidores. Dada a dificuldade que 
muitos pequenos investidores têm na 
compreensão da terminologia financeira 
especializada, deve ser dada especial 
atenção ao vocabulário e ao estilo de 
redação utilizados no documento. Devem 
igualmente ser definidas regras quanto à 
língua em que deve ser redigido. Além 
disso, os pequenos investidores deverão ser 
capazes de compreender o documento de 
informação fundamental isoladamente, sem 
recorrer a outras informações.

O presente regulamento deve, por 
conseguinte, fixar normas comuns para a 
elaboração do documento de informação 
fundamental, a fim de assegurar que é 
compreensível para os pequenos 
investidores. Dada a dificuldade que 
muitos pequenos investidores têm na 
compreensão da terminologia financeira 
especializada, deve ser dada especial 
atenção ao vocabulário e ao estilo de 
redação utilizados no documento. Devem 
igualmente ser definidas regras quanto à 
língua em que deve ser redigido. Além 
disso, os pequenos investidores deverão ser 
capazes de compreender o documento de 
informação fundamental isoladamente, sem 
recorrer a outras informações para 
interpretar o seu significado. O 
documento de informação fundamental 
deve indicar a documentação adicional 
que está disponível para que o investidor 
possa tomar uma decisão plenamente 
fundamentada. Pode ser fornecida pelo 
distribuidor ao investidor informação 
personalizada adicional num documento 
separado, assumindo o distribuidor a 
responsabilidade por esse documento 
separado.

Or. en

Alteração 107
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para satisfazer as necessidades dos 
pequenos investidores, é necessário 
assegurar que a informação sobre os 
produtos de investimento é exata, correta, 
clara e não induz os investidores em erro. 
O presente regulamento deve, por 
conseguinte, fixar normas comuns para a 

(10) Para satisfazer as necessidades dos 
pequenos investidores, é necessário 
assegurar que a informação sobre os 
produtos de investimento é exata, correta, 
clara e não induz os investidores em erro. 
O presente regulamento deve, por 
conseguinte, fixar normas comuns para a 
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elaboração do documento de informação 
fundamental, a fim de assegurar que é 
compreensível para os pequenos 
investidores. Dada a dificuldade que 
muitos pequenos investidores têm na 
compreensão da terminologia financeira 
especializada, deve ser dada especial 
atenção ao vocabulário e ao estilo de 
redação utilizados no documento. Devem 
igualmente ser definidas regras quanto à 
língua em que deve ser redigido. Além 
disso, os pequenos investidores deverão ser 
capazes de compreender o documento de 
informação fundamental isoladamente, sem 
recorrer a outras informações.

elaboração do documento de informação 
fundamental, a fim de assegurar que é 
compreensível para os pequenos 
investidores. Dada a dificuldade que 
muitos pequenos investidores têm na 
compreensão da terminologia financeira 
especializada, deve ser dada especial 
atenção ao vocabulário e ao estilo de 
redação utilizados no documento. Devem 
igualmente ser definidas regras quanto à 
língua em que deve ser redigido. Além 
disso, os pequenos investidores deverão ser 
capazes de compreender o documento de 
informação fundamental isoladamente, sem 
recorrer a outras informações. No entanto, 
tal não deve impedir a utilização no 
documento de informação fundamental 
de remissões para outros documentos, nos 
quais pode ser encontrada informação 
adicional que pode interessar a alguns 
pequenos investidores.

Or. en

Alteração 108
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para satisfazer as necessidades dos 
pequenos investidores, é necessário 
assegurar que a informação sobre os 
produtos de investimento é exata, correta, 
clara e não induz os investidores em erro. 
O presente regulamento deve, por 
conseguinte, fixar normas comuns para a 
elaboração do documento de informação 
fundamental, a fim de assegurar que é 
compreensível para os pequenos 
investidores. Dada a dificuldade que 
muitos pequenos investidores têm na 
compreensão da terminologia financeira 
especializada, deve ser dada especial 

(10) Para satisfazer as necessidades dos 
pequenos investidores, é necessário 
assegurar que a informação sobre os PRIP 
é exata, correta, clara e não induz os 
investidores em erro. O presente 
regulamento deve, por conseguinte, fixar 
normas comuns para a elaboração do 
documento de informação fundamental, a 
fim de assegurar que é compreensível para 
os pequenos investidores. Dada a 
dificuldade que muitos pequenos 
investidores têm na compreensão da 
terminologia financeira especializada, deve 
ser dada especial atenção ao vocabulário e 
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atenção ao vocabulário e ao estilo de 
redação utilizados no documento. Devem 
igualmente ser definidas regras quanto à 
língua em que deve ser redigido. Além 
disso, os pequenos investidores deverão ser 
capazes de compreender o documento de 
informação fundamental isoladamente, sem 
recorrer a outras informações.

ao estilo de redação. Devem igualmente ser 
definidas regras quanto à língua em que 
deve ser redigido. Além disso, os pequenos 
investidores deverão ser capazes de 
compreender o documento de informação 
fundamental isoladamente, sem recorrer a 
outras informações. Contudo, isto não
impede que sejam utilizados documentos 
adicionais para personalizar as 
características de um PRIP de acordo 
com as escolhas ou características 
específicas de um cliente.

Or. en

Alteração 109
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para satisfazer as necessidades dos 
pequenos investidores, é necessário 
assegurar que a informação sobre os 
produtos de investimento é exata, correta, 
clara e não induz os investidores em erro. 
O presente regulamento deve, por 
conseguinte, fixar normas comuns para a 
elaboração do documento de informação 
fundamental, a fim de assegurar que é 
compreensível para os pequenos 
investidores. Dada a dificuldade que 
muitos pequenos investidores têm na 
compreensão da terminologia financeira 
especializada, deve ser dada especial 
atenção ao vocabulário e ao estilo de 
redação utilizados no documento. Devem 
igualmente ser definidas regras quanto à 
língua em que deve ser redigido. Além 
disso, os pequenos investidores deverão ser 
capazes de compreender o documento de 
informação fundamental isoladamente, sem 
recorrer a outras informações.

(10) Para satisfazer as necessidades dos 
pequenos investidores, é necessário 
assegurar que a informação sobre os 
produtos de investimento é exata, correta, 
clara e não induz os investidores em erro. 
O presente regulamento deve, por 
conseguinte, fixar normas comuns para a 
elaboração do documento de informação 
fundamental, a fim de assegurar que é 
compreensível para os pequenos 
investidores. Dada a dificuldade que 
muitos pequenos investidores têm na 
compreensão da terminologia financeira 
especializada, deve ser dada especial 
atenção ao vocabulário e ao estilo de 
redação utilizados no documento. Devem 
igualmente ser definidas regras quanto à 
língua em que deve ser redigido. O cálculo 
dos custos que podem surgir deve também 
ser explicado de forma compreensível. 
Além disso, os pequenos investidores 
deverão ser capazes de compreender o 
documento de informação fundamental 
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isoladamente, sem recorrer a outras 
informações.

Or. en

Alteração 110
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Os criadores de produtos de 
investimento devem estar em condições de 
fornecer às autoridades competentes, 
mediante solicitação destas, todos os 
documentos de informação fundamental 
relevantes. O documento de informação 
fundamental não deve carecer de 
autorização prévia da autoridade 
competente.

Or. en

Alteração 111
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os pequenos investidores deverão 
dispor das informações de que necessitam 
para tomar uma decisão de investimento 
fundamentada e comparar os diferentes 
produtos de investimento, mas se essas 
informações não forem sucintas e concisas 
é provável que não as utilizem. O 
documento de informação fundamental 
deve por conseguinte conter apenas 
informações essenciais, nomeadamente no 
que se refere à natureza e às características 

(11) Os pequenos investidores deverão 
dispor das informações de que necessitam 
para tomar uma decisão de investimento 
fundamentada e comparar os diferentes 
produtos de investimento, mas se essas 
informações não forem sucintas e concisas 
é provável que não as utilizem. O 
documento de informação fundamental 
deve por conseguinte conter apenas 
informações essenciais, nomeadamente no 
que se refere à natureza e às características 
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do produto, referindo se existe a 
possibilidade de perder capital, os custos e 
o perfil de risco do produto, bem como 
informações de desempenho relevantes, e 
certas outras informações específicas que 
possam ser necessárias à compreensão das 
características dos diferentes tipos de 
produtos, incluindo os que se destinam a 
ser utilizadas para o planeamento da 
reforma.

do produto, quem é o investidor alvo do 
produto, uma declaração, quando 
apropriado, de que existe sempre a 
possibilidade de perder capital, os custos e 
o perfil de risco do produto, sob a forma 
de um indicador sintético e uma narrativa 
que coloque o perfil em contexto, bem 
como informações de desempenho 
relevantes, e certas outras informações 
específicas que possam ser necessárias à 
compreensão das características dos 
diferentes tipos de produtos, incluindo os 
que se destinam a ser utilizadas para o 
planeamento da reforma.

Or. en

Alteração 112
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os pequenos investidores deverão 
dispor das informações de que necessitam 
para tomar uma decisão de investimento 
fundamentada e comparar os diferentes 
produtos de investimento, mas se essas 
informações não forem sucintas e concisas 
é provável que não as utilizem. O 
documento de informação fundamental 
deve por conseguinte conter apenas 
informações essenciais, nomeadamente no 
que se refere à natureza e às características 
do produto, referindo se existe a 
possibilidade de perder capital, os custos e 
o perfil de risco do produto, bem como 
informações de desempenho relevantes, e 
certas outras informações específicas que 
possam ser necessárias à compreensão das 
características dos diferentes tipos de 
produtos, incluindo os que se destinam a 
ser utilizadas para o planeamento da 

(11) Os pequenos investidores deverão 
dispor das informações de que necessitam 
para tomar uma decisão de investimento 
fundamentada e comparar os diferentes 
pacotes de produtos de investimento de 
retalho, mas se essas informações não 
forem sucintas e concisas é provável que 
não as utilizem. O documento de 
informação fundamental deve por 
conseguinte conter apenas informações 
essenciais, nomeadamente no que se refere 
à natureza e às características do produto, 
referindo se existe a possibilidade de 
perder capital, os custos e o perfil de risco 
do produto, bem como informações de 
desempenho relevantes, e certas outras 
informações específicas que possam ser 
necessárias à compreensão das 
características dos diferentes tipos de 
produtos, incluindo os que se destinam a 
ser utilizadas para o planeamento da 
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reforma. reforma. Contudo, a empresa que vende o 
pacote de produtos de investimento de 
retalho pode ainda, para além do KID 
independente, necessitar de disponibilizar 
ao cliente outras informações 
personalizadas e cálculos relativos ao 
produto antes da conclusão de uma 
transação, dependendo da natureza do 
pacote de produtos de investimento de 
retalho.

Or. en

Justificação

O regulamento abrange um amplo leque de produtos e alguns necessitam de divulgar 
informações adicionais relativamente aos seus elementos característicos (por exemplo: 
prémio, duração e benefícios) que são determinados pelas características individuais (por 
exemplo: idade ou montante a investir) e/ou opções pessoais de um cliente (por exemplo: 
escolha do fundo). Por conseguinte, se o KID pretender permitir que os clientes tomem 
decisões de investimento informadas tem de fazer referência a outros documentos.

Alteração 113
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os pequenos investidores deverão 
dispor das informações de que necessitam 
para tomar uma decisão de investimento 
fundamentada e comparar os diferentes 
produtos de investimento, mas se essas 
informações não forem sucintas e concisas 
é provável que não as utilizem. O 
documento de informação fundamental 
deve por conseguinte conter apenas 
informações essenciais, nomeadamente no 
que se refere à natureza e às características 
do produto, referindo se existe a 
possibilidade de perder capital, os custos e 
o perfil de risco do produto, bem como 
informações de desempenho relevantes, e 
certas outras informações específicas que 

(11) Os pequenos investidores deverão 
dispor das informações de que necessitam 
para tomar uma decisão de investimento 
fundamentada e comparar os diferentes 
produtos de investimento, mas se essas 
informações não forem sucintas e concisas 
é provável que não as utilizem. O 
documento de informação fundamental 
deve por conseguinte conter apenas 
informações essenciais, nomeadamente no 
que se refere à natureza e às características 
do produto, referindo se existe a 
possibilidade de perder capital, os custos e 
o perfil de risco do produto, bem como 
informações de desempenho relevantes, e 
certas outras informações específicas que 
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possam ser necessárias à compreensão das 
características dos diferentes tipos de 
produtos, incluindo os que se destinam a 
ser utilizadas para o planeamento da 
reforma.

possam ser necessárias à compreensão das 
características dos diferentes tipos de 
produtos, incluindo os que se destinam a 
ser utilizadas para o planeamento da 
reforma. As informações adicionais 
relevantes acerca dos custos de 
aconselhamento e de distribuição, bem 
como as informações relacionadas com o 
estatuto fiscal específico de um pequeno 
investidor individual devem ser fornecidas 
num documento a providenciar pela 
entidade que comercializa ou aconselha 
os PRIP.

Or. en

Justificação

As diretivas MiFID II e de mediação de seguros II definem os requisitos sobre as informações 
que os consultores/distribuidores precisam de fornecer acerca dos seus serviços, não 
havendo razão particular para restringir as empresas quanto à forma como fornecem essas 
informações. Por exemplo, nos Estados-Membros onde os consultores cobram honorários, 
em vez de receberem comissões, as informações que fornecem têm de incluir um preço, sendo 
totalmente diferentes das informações fornecidas noutros casos.

Alteração 114
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os pequenos investidores deverão 
dispor das informações de que necessitam 
para tomar uma decisão de investimento 
fundamentada e comparar os diferentes 
produtos de investimento, mas se essas 
informações não forem sucintas e concisas 
é provável que não as utilizem. O 
documento de informação fundamental 
deve por conseguinte conter apenas 
informações essenciais, nomeadamente no 
que se refere à natureza e às características 
do produto, referindo se existe a 
possibilidade de perder capital, os custos e 

(11) Os pequenos investidores deverão 
dispor das informações de que necessitam 
para tomar uma decisão de investimento 
fundamentada e comparar os diferentes 
produtos de investimento, mas se essas 
informações não forem sucintas e concisas 
é provável que não as utilizem. O 
documento de informação fundamental 
deve por conseguinte conter apenas 
informações essenciais, nomeadamente no 
que se refere à natureza e às características 
do produto, referindo se existe a 
possibilidade de perder capital, os custos, o 
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o perfil de risco do produto, bem como 
informações de desempenho relevantes, e 
certas outras informações específicas que 
possam ser necessárias à compreensão das 
características dos diferentes tipos de 
produtos, incluindo os que se destinam a 
ser utilizadas para o planeamento da 
reforma.

risco e o regime de tributação do produto e 
respetivos investimentos subjacentes, bem 
como informações de desempenho 
relevantes, e certas outras informações 
específicas que possam ser necessárias à 
compreensão das características dos 
diferentes tipos de produtos, incluindo os 
que se destinam a ser utilizadas para o 
planeamento da reforma. A Comissão 
Europeia deve considerar a oportunidade
de a agência pública europeia de notação 
de risco, mencionada na resolução de 16 
de janeiro de 2013 relativa à proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que altera o Regulamento (CE) 
n.º 1060/2009 relativo às agências de 
notação de risco, fornecer informações 
fundamentais sobre o perfil de risco das 
obrigações soberanas emitidas por 
Estados-Membros europeus.

Or. en

Alteração 115
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os investidores devem ter uma 
ideia clara dos custos e honorários que 
suportarão nos seus investimentos, não 
apenas na altura da transação, mas ao 
longo do período de investimento. Os 
honorários devem ser inteiramente 
divulgados em termos compostos,
acumulados. As despesas com 
consultadoria devem ser calculadas de 
uma forma mais simples para facilitar ao 
investidor compreender o que lhe vai 
custar, preferencialmente expressas sob a 
forma de uma tarifa horária. 
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Or. en

Alteração 116
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) A AEVMM deve desenvolver um 
analisador de fundos em linha, 
semelhante ao que foi criado pela 
autoridade reguladora da indústria 
financeira (FINRA) nos Estados Unidos, 
que permita aos investidores calcularem o 
valor final dos seus investimentos após a 
dedução dos honorários e dos custos.

Or. en

Alteração 117
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O documento de informação 
fundamental deve ser elaborado num 
formato que permita aos pequenos 
investidores comparar diferentes produtos 
de investimento, uma vez que os 
comportamentos e as capacidades dos 
consumidores são tais que o formato, 
apresentação e conteúdo da informação 
devem ser cuidadosamente calibrados por 
forma a maximizar a compreensão e a 
utilização das informações. Em cada 
documento deve ser seguida a mesma 
ordem de rubricas e títulos. Além disso, os 
pormenores das informações a incluir no 
documento de informação fundamental 

(12) O documento de informação 
fundamental deve ser elaborado num 
formato normalizado que permita aos 
pequenos investidores comparar diferentes 
pacotes de produtos de investimento de 
retalho, uma vez que os comportamentos e 
as capacidades dos consumidores são tais 
que o formato, apresentação e conteúdo da 
informação devem ser cuidadosamente 
calibrados por forma a maximizar a 
compreensão e a utilização das 
informações. Em cada documento deve ser 
seguida a mesma ordem de rubricas e 
títulos. Além disso, os pormenores das 
informações a incluir no documento de 
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para os diferentes produtos, bem como a 
apresentação dessas informações, deve ser 
objeto de maior harmonização através de 
atos delegados que tenham em conta a 
investigação existente e em curso sobre o 
comportamento dos consumidores, 
incluindo os resultados dos testes da 
eficácia das diferentes formas de 
apresentação de informações aos 
consumidores. Além disso, alguns produtos 
de investimento oferecem ao pequeno 
investidor uma escolha entre vários 
investimentos subjacentes. Esses produtos 
devem ser tidos em conta na elaboração do 
modelo.

informação fundamental para os diferentes 
produtos, bem como a apresentação dessas 
informações, deve ser objeto de maior 
harmonização através de atos delegados 
que tenham em conta a investigação 
existente e em curso sobre o 
comportamento dos consumidores, 
incluindo os resultados dos testes da 
eficácia das diferentes formas de 
apresentação de informações aos 
consumidores. Além disso, alguns pacotes 
de produtos de investimento de retalho 
oferecem ao pequeno investidor uma 
escolha entre vários investimentos 
subjacentes. Esses produtos devem ser 
tidos em conta na elaboração do modelo.

Or. en

Alteração 118
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O documento de informação 
fundamental deve ser elaborado num 
formato que permita aos pequenos 
investidores comparar diferentes produtos 
de investimento, uma vez que os 
comportamentos e as capacidades dos 
consumidores são tais que o formato, 
apresentação e conteúdo da informação 
devem ser cuidadosamente calibrados por 
forma a maximizar a compreensão e a 
utilização das informações. Em cada 
documento deve ser seguida a mesma 
ordem de rubricas e títulos. Além disso, os 
pormenores das informações a incluir no 
documento de informação fundamental 
para os diferentes produtos, bem como a 
apresentação dessas informações, deve ser 
objeto de maior harmonização através de 
atos delegados que tenham em conta a 

(12) O documento de informação 
fundamental deve ser elaborado num 
formato que permita aos pequenos 
investidores comparar diferentes produtos 
de investimento, uma vez que os 
comportamentos e as capacidades dos 
consumidores são tais que o formato, 
apresentação e conteúdo da informação 
devem ser cuidadosamente concebidos e 
redigidos por forma a maximizar o vínculo 
com o documento, e logo ajudar a 
educação financeira, a compreensão e a 
utilização das informações. Em cada 
documento deve ser seguida a mesma 
ordem de rubricas e títulos. Além disso, os 
pormenores das informações a incluir no 
documento de informação fundamental 
para os diferentes produtos, bem como a 
apresentação dessas informações, deve ser 
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investigação existente e em curso sobre o 
comportamento dos consumidores, 
incluindo os resultados dos testes da 
eficácia das diferentes formas de 
apresentação de informações aos 
consumidores. Além disso, alguns produtos 
de investimento oferecem ao pequeno 
investidor uma escolha entre vários 
investimentos subjacentes. Esses produtos 
devem ser tidos em conta na elaboração do 
modelo.

objeto de maior harmonização através de 
atos delegados que tenham em conta a 
investigação existente e em curso sobre o 
comportamento dos consumidores, 
incluindo os resultados dos testes da 
eficácia das diferentes formas de 
apresentação de informações aos 
consumidores. Além disso, alguns produtos 
de investimento oferecem ao pequeno 
investidor uma escolha entre vários 
investimentos subjacentes e podem ter 
custos e despesas que dependem das 
características pessoais do cliente, tais 
como a idade e o montante a investir. 
Esses produtos devem ser tidos em conta 
na elaboração do modelo.

Or. en

Justificação

É essencial que o documento possa acomodar a grande variedade de PRIP disponíveis. 
Alguns PRIP, em particular, podem ter características adicionais, tais como o seguro de 
vida. O custo do seguro de vida depende da idade do investidor individual, devendo esta 
informação ser divulgada ao cliente antes de este tomar uma decisão informada acerca da 
compra do produto.

Alteração 119
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O documento de informação 
fundamental deve ser elaborado num 
formato que permita aos pequenos 
investidores comparar diferentes produtos 
de investimento, uma vez que os 
comportamentos e as capacidades dos 
consumidores são tais que o formato, 
apresentação e conteúdo da informação 
devem ser cuidadosamente calibrados por 
forma a maximizar a compreensão e a 
utilização das informações. Em cada 

(12) O documento de informação 
fundamental deve ser elaborado num 
formato normalizado que permita aos 
pequenos investidores comparar diferentes 
PRIP, uma vez que os comportamentos e 
as capacidades dos consumidores são tais 
que o formato, apresentação e conteúdo da 
informação devem ser cuidadosamente 
calibrados por forma a maximizar a 
educação financeira, a compreensão e a 
utilização das informações. Em cada 
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documento deve ser seguida a mesma 
ordem de rubricas e títulos. Além disso, os 
pormenores das informações a incluir no 
documento de informação fundamental 
para os diferentes produtos, bem como a 
apresentação dessas informações, deve ser 
objeto de maior harmonização através de 
atos delegados que tenham em conta a 
investigação existente e em curso sobre o 
comportamento dos consumidores, 
incluindo os resultados dos testes da 
eficácia das diferentes formas de 
apresentação de informações aos 
consumidores. Além disso, alguns 
produtos de investimento oferecem ao 
pequeno investidor uma escolha entre 
vários investimentos subjacentes. Esses 
produtos devem ser tidos em conta na 
elaboração do modelo.

documento deve ser seguida a mesma 
ordem de rubricas e títulos. Além disso, os 
pormenores das informações a incluir no 
documento de informação fundamental 
para os diferentes PRIP, bem como a 
apresentação dessas informações, deve ser 
objeto de maior harmonização através de 
atos delegados que tenham em conta a 
investigação existente e em curso sobre o 
comportamento dos consumidores, 
incluindo os resultados dos testes da 
eficácia das diferentes formas de 
apresentação de informações aos 
consumidores. Além disso, alguns PRIP 
oferecem ao pequeno investidor uma 
escolha entre vários investimentos 
subjacentes e podem ter custos e despesas 
variados dependendo das características 
pessoais do cliente, tais como a idade ou o 
montante a investir. Esses produtos devem 
ser tidos em conta na elaboração do 
modelo.

Or. en

Alteração 120
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Um rótulo de advertência para 
produtos complexos que a autoridade 
competente considere desadequados para 
os pequenos investidores deve figurar no 
topo do documento de informação 
fundamental. Esta medida adicional de 
transparência ajudará os consumidores a 
tomar decisões fundamentadas acerca do 
nível de risco que tomam e ajudará a 
evitar a comercialização errada de 
produtos.
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Or. en

Alteração 121
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) É cada vez mais frequente que os 
pequenos investidores não se limitem a 
procurar rendimentos financeiros com as 
suas decisões de investimento. Muitas 
vezes prosseguem também outros fins, 
como por exemplo objetivos sociais ou 
ambientais. Além disso, uma informação 
sobre os aspetos não financeiros dos 
investimentos pode ser importante para os 
tornar investimentos sustentáveis, de longo 
prazo. No entanto, as informações sobre os 
aspetos sociais, ambientais ou de governo 
societário prosseguidos pelos criadores de 
produtos de investimento podem ser 
difíceis de comparar, ou não existir. Por 
conseguinte, convém harmonizar os 
pormenores das informações sobre se as 
questões sociais, ambientais ou de governo 
societário foram tidas em conta e, em caso 
afirmativo, de que forma.

(13) É cada vez mais frequente que os 
pequenos investidores não se limitem a 
procurar rendimentos financeiros com as 
suas decisões de investimento. Muitas 
vezes prosseguem também outros fins, 
como por exemplo objetivos sociais ou 
ambientais. Além disso, uma informação 
sobre os aspetos não financeiros dos 
investimentos pode ser importante para os 
tornar investimentos sustentáveis, de longo 
prazo. No entanto, as informações sobre os 
aspetos sociais, ambientais ou de governo 
societário prosseguidos pelos criadores de 
produtos de investimento podem ser 
difíceis de comparar, ou não existir. Por 
conseguinte, convém harmonizar os 
pormenores das informações sobre se as 
questões sociais, ambientais ou de governo 
societário foram tidas em conta e, em caso 
afirmativo, de que forma. Adicionalmente, 
o criador do produto deve declarar no 
documento de informação fundamental se 
o seu produto é um investimento direto na 
economia real ou se é um índice sintético.

Or. en

Alteração 122
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de garantir que o documento de 
informação fundamental contém 
informações fiáveis, o presente 
regulamento deve exigir aos criadores de 
produtos de investimento que mantenham o 
documento de informação fundamental 
atualizado. Para este fim, é necessário 
prever regras pormenorizadas relativas às 
condições e à frequência da análise da 
informação e da revisão do documento de 
informação fundamental, num ato delegado 
ser adotado pela Comissão.

(15) A fim de garantir que o documento de 
informação fundamental contém 
informações fiáveis, o presente 
regulamento deve exigir aos criadores de 
produtos de investimento que mantenham o 
documento de informação fundamental 
atualizado. Da mesma forma, a entidade 
que providencia ou comercializa o PRIP 
deve manter atualizada a informação 
fornecida ao investimento de retalho. Para 
este fim, é necessário prever regras 
pormenorizadas relativas às condições e à 
frequência da análise da informação e da 
revisão dos documentos de informação 
fundamental e de serviços fundamentais, 
num ato delegado ser adotado pela 
Comissão.

Or. en

Alteração 123
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de garantir que o documento de 
informação fundamental contém 
informações fiáveis, o presente 
regulamento deve exigir aos criadores de 
produtos de investimento que mantenham o 
documento de informação fundamental 
atualizado. Para este fim, é necessário 
prever regras pormenorizadas relativas às 
condições e à frequência da análise da 
informação e da revisão do documento de 
informação fundamental, num ato delegado 
ser adotado pela Comissão.

(15) A fim de garantir que o documento de 
informação fundamental contém 
informações fiáveis, o presente 
regulamento deve exigir aos criadores de 
pacotes de produtos de investimento de 
retalho que mantenham o documento de 
informação fundamental atualizado. Para 
este fim, é necessário prever regras 
pormenorizadas relativas às condições e à 
frequência da análise da informação e da 
revisão do documento de informação 
fundamental, num ato delegado ser adotado 
pela Comissão.
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Alteração 124
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de garantir que o documento de 
informação fundamental contém 
informações fiáveis, o presente 
regulamento deve exigir aos criadores de 
produtos de investimento que mantenham o 
documento de informação fundamental 
atualizado. Para este fim, é necessário 
prever regras pormenorizadas relativas às 
condições e à frequência da análise da 
informação e da revisão do documento de 
informação fundamental, num ato delegado 
ser adotado pela Comissão.

(15) A fim de garantir que o documento de 
informação fundamental contém 
informações fiáveis, o presente 
regulamento deve exigir aos criadores de 
produtos de investimento que mantenham o 
documento de informação fundamental 
atualizado. Para este fim, é necessário 
prever regras pormenorizadas relativas às 
condições e à frequência da análise da 
informação e da revisão do documento de 
informação fundamental, num ato delegado 
ser adotado pela Comissão. O documento 
de informação fundamental e todas as 
respetivas atualizações devem ser 
comunicados à autoridade competente 
para aprovação, com vista a assegurar 
que o KID cumpre o presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 125
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os documentos de informação 
fundamental constituem o alicerce das 
decisões de investimento dos pequenos 
investidores. Por este motivo, os criadores 
de produtos de investimento têm uma 

(16) Os documentos de informação 
fundamental constituem o alicerce das 
decisões de investimento dos pequenos 
investidores. Por este motivo, os criadores 
de produtos de investimento têm uma 
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responsabilidade importante, perante os 
pequenos investidores, em assegurar que 
aqueles são conformes com as regras do 
presente regulamento. É por conseguinte 
importante garantir que os pequenos 
investidores que se basearam num 
documento de informação fundamental 
para tomar uma decisão de investimento 
disponham de vias de recurso efetivas. 
Deve também garantir-se que os pequenos 
investidores de toda a União têm o mesmo 
direito de pedir uma indemnização por 
danos sofridos em virtude do 
incumprimento, por parte dos criadores de 
produtos de investimento, dos requisitos 
estabelecidos no presente regulamento. Por 
conseguinte, há que harmonizar as regras 
relativas à responsabilidade dos criadores 
de produtos de investimento. O presente 
regulamento deve estabelecer que o 
pequeno investidor pode invocar a 
responsabilidade do criador do produto 
por uma infração ao presente 
regulamento, caso sofra uma perda que 
seja ocasionada pela utilização do 
documento de informação fundamental.

responsabilidade importante, perante os 
pequenos investidores, em assegurar que 
aqueles são conformes com as regras do 
presente regulamento. É por conseguinte 
importante garantir que os pequenos 
investidores que se basearam num 
documento de informação fundamental 
para tomar uma decisão de investimento 
disponham de vias de recurso efetivas. 
Deve também garantir-se que os pequenos 
investidores de toda a União têm o mesmo 
direito de pedir uma indemnização por 
danos sofridos em virtude do 
incumprimento, por parte dos criadores de 
produtos de investimento, dos requisitos 
estabelecidos no presente regulamento. Por 
conseguinte, há que harmonizar as regras 
relativas à responsabilidade dos criadores 
de produtos de investimento.

Or. en

Alteração 126
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os documentos de informação 
fundamental constituem o alicerce das 
decisões de investimento dos pequenos 
investidores. Por este motivo, os criadores 
de produtos de investimento têm uma 
responsabilidade importante, perante os 
pequenos investidores, em assegurar que 
aqueles são conformes com as regras do 
presente regulamento. É por conseguinte 

(16) Os documentos de informação 
fundamental constituem o alicerce das 
decisões de investimento dos pequenos 
investidores. Por este motivo, os criadores 
de produtos de investimento têm uma 
responsabilidade importante, perante os 
pequenos investidores, em assegurar que 
aqueles são conformes com as regras do 
presente regulamento. É por conseguinte 
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importante garantir que os pequenos 
investidores que se basearam num 
documento de informação fundamental 
para tomar uma decisão de investimento 
disponham de vias de recurso efetivas. 
Deve também garantir-se que os pequenos 
investidores de toda a União têm o mesmo 
direito de pedir uma indemnização por 
danos sofridos em virtude do 
incumprimento, por parte dos criadores de 
produtos de investimento, dos requisitos 
estabelecidos no presente regulamento. Por 
conseguinte, há que harmonizar as regras 
relativas à responsabilidade dos criadores 
de produtos de investimento. O presente 
regulamento deve estabelecer que o 
pequeno investidor pode invocar a 
responsabilidade do criador do produto por 
uma infração ao presente regulamento, 
caso sofra uma perda que seja ocasionada 
pela utilização do documento de 
informação fundamental.

importante garantir que os pequenos 
investidores que se basearam num 
documento de informação fundamental 
para tomar uma decisão de investimento 
disponham de vias de recurso efetivas. 
Deve também garantir-se que os pequenos 
investidores de toda a União têm o mesmo 
direito de pedir uma indemnização por 
danos sofridos em virtude do 
incumprimento, por parte dos criadores de 
produtos de investimento, dos requisitos 
estabelecidos no presente regulamento. Por 
conseguinte, há que harmonizar as regras 
relativas à responsabilidade dos criadores 
de produtos de investimento. É também 
preciso introduzir uma abordagem 
harmonizada relativa às sanções de modo 
a assegurar a coerência. O presente 
regulamento deve estabelecer que o 
pequeno investidor pode invocar a 
responsabilidade do criador do produto por 
uma infração ao presente regulamento, 
caso sofra uma perda que seja ocasionada 
pela utilização do documento de 
informação fundamental.

Or. en

Alteração 127
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os documentos de informação 
fundamental constituem o alicerce das 
decisões de investimento dos pequenos 
investidores. Por este motivo, os criadores 
de produtos de investimento têm uma 
responsabilidade importante, perante os 
pequenos investidores, em assegurar que 
aqueles são conformes com as regras do 
presente regulamento. É por conseguinte 
importante garantir que os pequenos 

(16) Os documentos de informação 
fundamental constituem o alicerce das 
decisões de investimento dos pequenos 
investidores. Por este motivo, os criadores 
de produtos de investimento têm uma 
responsabilidade importante, perante os 
pequenos investidores, em assegurar que 
aqueles são conformes com as regras do 
presente regulamento. É por conseguinte 
importante garantir que os pequenos 



PE504.397v02-00 62/186 AM\927693PT.doc

PT

investidores que se basearam num 
documento de informação fundamental 
para tomar uma decisão de investimento 
disponham de vias de recurso efetivas. 
Deve também garantir-se que os pequenos 
investidores de toda a União têm o mesmo 
direito de pedir uma indemnização por 
danos sofridos em virtude do 
incumprimento, por parte dos criadores de 
produtos de investimento, dos requisitos 
estabelecidos no presente regulamento. Por 
conseguinte, há que harmonizar as regras 
relativas à responsabilidade dos criadores 
de produtos de investimento. O presente 
regulamento deve estabelecer que o 
pequeno investidor pode invocar a 
responsabilidade do criador do produto por 
uma infração ao presente regulamento, 
caso sofra uma perda que seja ocasionada 
pela utilização do documento de 
informação fundamental.

investidores que se basearam num 
documento de informação fundamental 
para tomar uma decisão de investimento 
disponham de vias de recurso efetivas. 
Deve também garantir-se que os pequenos 
investidores de toda a União têm o mesmo 
direito de pedir uma indemnização por 
danos sofridos em virtude do 
incumprimento, por parte dos criadores de 
produtos de investimento, dos requisitos 
estabelecidos no presente regulamento. Por 
conseguinte, há que harmonizar as regras 
relativas à responsabilidade dos criadores 
de produtos de investimento. O presente 
regulamento deve estabelecer que o 
pequeno investidor pode invocar a 
responsabilidade do criador do produto por 
uma infração ao presente regulamento, 
caso sofra uma perda que seja ocasionada 
pela utilização do documento de 
informação fundamental que era 
enganador ou inexato.

Or. en

Alteração 128
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os documentos de informação 
fundamental constituem o alicerce das 
decisões de investimento dos pequenos 
investidores. Por este motivo, os criadores 
de produtos de investimento têm uma 
responsabilidade importante, perante os 
pequenos investidores, em assegurar que 
aqueles são conformes com as regras do 
presente regulamento. É por conseguinte 
importante garantir que os pequenos 
investidores que se basearam num 
documento de informação fundamental 

(16) Os documentos de informação 
fundamental constituem o alicerce das 
decisões de investimento dos pequenos 
investidores. Por este motivo, os criadores 
de pacotes de produtos de investimento de 
retalho têm uma responsabilidade 
importante, perante os pequenos 
investidores, em assegurar que aqueles são 
conformes com as regras do presente 
regulamento. É por conseguinte importante 
garantir que os pequenos investidores que 
se basearam num documento de 
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para tomar uma decisão de investimento 
disponham de vias de recurso efetivas. 
Deve também garantir-se que os pequenos 
investidores de toda a União têm o mesmo 
direito de pedir uma indemnização por 
danos sofridos em virtude do 
incumprimento, por parte dos criadores de 
produtos de investimento, dos requisitos 
estabelecidos no presente regulamento. Por 
conseguinte, há que harmonizar as regras 
relativas à responsabilidade dos criadores 
de produtos de investimento. O presente 
regulamento deve estabelecer que o 
pequeno investidor pode invocar a 
responsabilidade do criador do produto por 
uma infração ao presente regulamento, 
caso sofra uma perda que seja ocasionada 
pela utilização do documento de 
informação fundamental.

informação fundamental para tomar uma 
decisão de investimento disponham de vias 
de recurso efetivas. Deve também garantir-
se que os pequenos investidores de toda a 
União têm o mesmo direito de pedir uma 
indemnização por danos sofridos em 
virtude do incumprimento, por parte dos 
criadores de pacotes de produtos de 
investimento de retalho, dos requisitos 
estabelecidos no presente regulamento. Por 
conseguinte, há que harmonizar as regras 
relativas à responsabilidade dos criadores 
de pacotes de produtos de investimento de 
retalho. O presente regulamento deve 
estabelecer que o pequeno investidor pode 
invocar a responsabilidade do criador do 
produto por uma infração ao presente 
regulamento, caso sofra uma perda que seja 
ocasionada pela utilização do documento 
de informação fundamental que era 
enganador, inexato ou incoerente com o 
prospeto ou, caso não seja elaborado um 
prospeto, as cláusulas e condições do 
produto.

Or. en

Justificação

Esta especificação foi aditada para clarificar que um criador de produtos só deve ser 
responsável pelo documento de informação fundamental na medida que este induza em erro, 
esteja incorreto ou seja inconsistente com o prospeto ou com os termos e as condições 
relevantes do produto.

Alteração 129
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Uma vez que, em geral, os pequenos 
investidores não têm uma noção precisa 
dos procedimentos internos dos criadores 
de produtos de investimento, deve prever-

Suprimido
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se uma inversão do ónus da prova. O 
criador do produto terá de provar que o 
documento de informação fundamental 
foi elaborado em conformidade com o 
presente regulamento. No entanto, 
caberia ao pequeno investidor demonstrar 
que a sua perda ocorreu em consequência 
da utilização do documento de 
informação fundamental, dado que esta 
questão é da sua esfera pessoal direta.

Or. en

Alteração 130
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Uma vez que, em geral, os pequenos 
investidores não têm uma noção precisa 
dos procedimentos internos dos criadores 
de produtos de investimento, deve prever-
se uma inversão do ónus da prova. O 
criador do produto terá de provar que o 
documento de informação fundamental 
foi elaborado em conformidade com o 
presente regulamento. No entanto, 
caberia ao pequeno investidor demonstrar 
que a sua perda ocorreu em consequência 
da utilização do documento de 
informação fundamental, dado que esta 
questão é da sua esfera pessoal direta.

Suprimido

Or. en

Justificação

Dado que um dos fatores determinantes do presente regulamento é o alinhamento com a 
diretiva OICVM IV, para assegurar a coerência dos regimes de responsabilidade, o presente 
regulamento deveria antes conter uma disposição que mencionasse que a legislação nacional 
dos Estados-Membros prevê medidas civis de reparação para os pequenos investidores.
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Alteração 131
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Uma vez que, em geral, os pequenos 
investidores não têm uma noção precisa 
dos procedimentos internos dos criadores 
de produtos de investimento, deve prever-
se uma inversão do ónus da prova. O 
criador do produto terá de provar que o 
documento de informação fundamental 
foi elaborado em conformidade com o 
presente regulamento. No entanto, 
caberia ao pequeno investidor demonstrar 
que a sua perda ocorreu em consequência 
da utilização do documento de 
informação fundamental, dado que esta 
questão é da sua esfera pessoal direta.

Suprimido

Or. en

Alteração 132
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Uma vez que, em geral, os pequenos 
investidores não têm uma noção precisa 
dos procedimentos internos dos criadores 
de produtos de investimento, deve prever-
se uma inversão do ónus da prova. O 
criador do produto terá de provar que o 
documento de informação fundamental 
foi elaborado em conformidade com o 
presente regulamento. No entanto, 
caberia ao pequeno investidor demonstrar 
que a sua perda ocorreu em consequência 
da utilização do documento de 
informação fundamental, dado que esta 

Suprimido
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questão é da sua esfera pessoal direta.

Or. en

Alteração 133
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Uma vez que, em geral, os pequenos 
investidores não têm uma noção precisa 
dos procedimentos internos dos criadores 
de produtos de investimento, deve 
prever-se uma inversão do ónus da prova.
O criador do produto terá de provar que o 
documento de informação fundamental foi 
elaborado em conformidade com o 
presente regulamento. No entanto, caberia 
ao pequeno investidor demonstrar que a 
sua perda ocorreu em consequência da 
utilização do documento de informação 
fundamental, dado que esta questão é da 
sua esfera pessoal direta.

(17) Uma vez que, em geral, os pequenos 
investidores não têm uma noção precisa 
dos procedimentos internos dos criadores 
de produtos de investimento o ónus da 
prova não pode incumbir unicamente ao 
investidor. O pequeno investidor deve 
indicar em que medida considera que o 
documento de informação fundamental 
não respeita as obrigações do presente
regulamento. Deve então competir ao 
criador do produto responder a esta 
alegação.

Or. fr

Justificação

Existe a possibilidade de encontrar um regime de responsabilidade adaptado sem que para 
isso seja necessário violar um princípio processual fundamental (ónus da prova). Ver texto 
adotado sobre as agências de notação de risco de crédito.

Alteração 134
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Uma vez que, em geral, os pequenos 
investidores não têm uma noção precisa 

(17) Uma vez que, em geral, os pequenos 
investidores não têm uma noção precisa 
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dos procedimentos internos dos criadores 
de produtos de investimento, deve 
prever-se uma inversão do ónus da prova. 
O criador do produto terá de provar que o 
documento de informação fundamental foi 
elaborado em conformidade com o 
presente regulamento. No entanto, caberia 
ao pequeno investidor demonstrar que a 
sua perda ocorreu em consequência da 
utilização do documento de informação 
fundamental, dado que esta questão é da 
sua esfera pessoal direta.

dos procedimentos internos dos criadores 
de produtos de investimento, deve prever-
se uma inversão do ónus da prova. O 
criador do produto terá de provar que o 
documento de informação fundamental foi 
elaborado em conformidade com o 
presente regulamento.

Or. de

Alteração 135
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) As questões relacionadas com a 
responsabilidade civil dos criadores de 
produtos de investimento que não são 
objeto do presente regulamento devem
reger-se pelo direito nacional aplicável, 
segundo as disposições relevantes do 
direito internacional privado. O tribunal 
competente para julgar uma ação de 
responsabilidade civil interposta por um 
pequeno investidor será determinado pelas 
disposições aplicáveis em matéria de 
competência judiciária internacional.

(18) A responsabilidade civil dos criadores 
de pacotes de produtos de investimento de 
retalho deve reger-se pelo direito nacional 
aplicável, segundo as disposições 
relevantes do direito internacional privado. 
O tribunal competente para julgar uma 
ação de responsabilidade civil interposta 
por um pequeno investidor será 
determinado pelas disposições aplicáveis 
em matéria de competência judiciária 
internacional.

Or. en

Justificação

Ver justificação anterior.

Alteração 136
Sharon Bowles
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Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) As questões relacionadas com a 
responsabilidade civil dos criadores de 
produtos de investimento que não são 
objeto do presente regulamento devem 
reger-se pelo direito nacional aplicável, 
segundo as disposições relevantes do 
direito internacional privado. O tribunal 
competente para julgar uma ação de 
responsabilidade civil interposta por um 
pequeno investidor será determinado pelas 
disposições aplicáveis em matéria de 
competência judiciária internacional.

(18) A responsabilidade civil dos criadores 
de produtos de investimento devem reger-
se pelo direito nacional aplicável, segundo 
as disposições relevantes do direito 
internacional privado. O tribunal 
competente para julgar uma ação de 
responsabilidade civil interposta por um 
pequeno investidor será determinado pelas 
disposições aplicáveis em matéria de 
competência judiciária internacional.

Or. en

Justificação

Alinhamento dos PRIP com a linguagem OICVM em matéria de responsabilidade.

Alteração 137
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Se se pretende que o pequeno 
investidor possa tomar uma decisão de 
investimento fundamentada, os agentes que 
comercializam produtos de investimento 
devem ser obrigadas a disponibilizar o 
documento de informação fundamental em 
tempo útil, antes da conclusão de qualquer 
transação. Este requisito deve aplicar-se 
em geral, independentemente do lugar ou 
forma da transação. Os agentes que 
comercializam os produtos incluem tanto 
os distribuidores como os próprios 
criadores de produtos de investimento, 

(19) Se se pretende que o pequeno 
investidor possa tomar uma decisão de 
investimento fundamentada, os agentes que 
comercializam produtos de investimento 
devem ser obrigadas a disponibilizar o 
documento de informação fundamental em 
tempo útil, antes da conclusão de qualquer 
transação. Este requisito deve aplicar-se, 
independentemente do lugar ou forma da 
transação. Os agentes que comercializam 
os produtos incluem tanto os distribuidores 
como os próprios criadores de produtos de 
investimento, quando estes optam por 
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quando estes optam por vender o produto 
diretamente aos pequenos investidores. 
Para assegurar a necessária flexibilidade 
e proporcionalidade, os pequenos 
investidores que pretendam concluir uma 
transação utilizando um meio de 
comunicação à distância devem poder 
receber o documento de informação 
fundamental após a conclusão da 
transação. Mesmo neste caso, o 
documento de informação fundamental 
poderia ser útil para o investidor, para lhe 
permitir por exemplo comparar o produto 
adquirido com o descrito no documento.
O presente regulamento não prejudica a 
aplicação da Diretiva 2002/65/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

vender o produto diretamente aos pequenos 
investidores. O presente regulamento não 
prejudica a aplicação da Diretiva 
2002/65/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Or. de

Alteração 138
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Se se pretende que o pequeno 
investidor possa tomar uma decisão de 
investimento fundamentada, os agentes que 
comercializam produtos de investimento 
devem ser obrigadas a disponibilizar o 
documento de informação fundamental em 
tempo útil, antes da conclusão de qualquer 
transação. Este requisito deve aplicar-se 
em geral, independentemente do lugar ou 
forma da transação. Os agentes que 
comercializam os produtos incluem tanto 
os distribuidores como os próprios 
criadores de produtos de investimento, 
quando estes optam por vender o produto 
diretamente aos pequenos investidores. 
Para assegurar a necessária flexibilidade 
e proporcionalidade, os pequenos 
investidores que pretendam concluir uma 

(19) Se se pretende que o pequeno 
investidor possa tomar uma decisão de 
investimento fundamentada, os agentes que 
comercializam produtos de investimento 
devem ser obrigados a disponibilizar o 
documento de informação fundamental em 
tempo útil, antes da conclusão de qualquer 
transação. O investidor deve assinar, em 
pessoa ou através de assinatura 
eletrónica, para demonstrar que recebeu e 
leu o KID. Este requisito deve aplicar-se 
em geral, independentemente do lugar ou 
forma da transação. Os agentes que 
comercializam os produtos incluem tanto 
os distribuidores como os próprios 
criadores de produtos de investimento, 
quando estes optam por vender o produto 
diretamente aos pequenos investidores. O 
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transação utilizando um meio de 
comunicação à distância devem poder 
receber o documento de informação 
fundamental após a conclusão da 
transação. Mesmo neste caso, o 
documento de informação fundamental 
poderia ser útil para o investidor, para lhe 
permitir por exemplo comparar o produto 
adquirido com o descrito no documento. 
O presente regulamento não prejudica a 
aplicação da Diretiva 2002/65/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo da Diretiva 2002/65/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.
Sempre que possível, os investidores 
devem ter um «período de reflexão» no 
qual podem decidir cancelar a transação.

Or. en

Alteração 139
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Se se pretende que o pequeno 
investidor possa tomar uma decisão de 
investimento fundamentada, os agentes que 
comercializam produtos de investimento 
devem ser obrigadas a disponibilizar o 
documento de informação fundamental em 
tempo útil, antes da conclusão de qualquer 
transação. Este requisito deve aplicar-se 
em geral, independentemente do lugar ou 
forma da transação. Os agentes que 
comercializam os produtos incluem tanto 
os distribuidores como os próprios 
criadores de produtos de investimento, 
quando estes optam por vender o produto 
diretamente aos pequenos investidores. 
Para assegurar a necessária flexibilidade e 
proporcionalidade, os pequenos 
investidores que pretendam concluir uma 
transação utilizando um meio de 
comunicação à distância devem poder 
receber o documento de informação 
fundamental após a conclusão da 
transação. Mesmo neste caso, o documento 

(19) Se se pretende que o pequeno 
investidor possa tomar uma decisão de 
investimento fundamentada, os agentes que 
comercializam pacotes de produtos de 
investimento de retalho devem ser 
obrigadas a disponibilizar o documento de 
informação fundamental em tempo útil, 
antes da conclusão de qualquer transação. 
Este requisito deve aplicar-se em geral, 
independentemente do lugar ou forma da 
transação. Os agentes que comercializam 
os produtos incluem tanto os distribuidores 
como os próprios criadores de pacotes de 
produtos de investimento de retalho, 
quando estes optam por vender o produto 
diretamente aos pequenos investidores. 
Para assegurar a necessária flexibilidade e 
proporcionalidade, os pequenos 
investidores que pretendam concluir uma 
transação utilizando um meio de 
comunicação à distância devem poder 
receber o documento de informação 
fundamental após a conclusão da 
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de informação fundamental poderia ser útil 
para o investidor, para lhe permitir por 
exemplo comparar o produto adquirido 
com o descrito no documento. O presente 
regulamento não prejudica a aplicação da 
Diretiva 2002/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

transação. Mesmo neste caso, o documento 
de informação fundamental poderia ser útil 
para o investidor, para lhe permitir por 
exemplo comparar o produto adquirido 
com o descrito no documento. O presente 
regulamento não prejudica a aplicação da 
Diretiva 2002/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

Or. en

Alteração 140
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Se se pretende que o pequeno 
investidor possa tomar uma decisão de 
investimento fundamentada, os agentes que 
comercializam produtos de investimento 
devem ser obrigadas a disponibilizar o 
documento de informação fundamental em 
tempo útil, antes da conclusão de qualquer 
transação. Este requisito deve aplicar-se 
em geral, independentemente do lugar ou 
forma da transação. Os agentes que 
comercializam os produtos incluem tanto 
os distribuidores como os próprios 
criadores de produtos de investimento, 
quando estes optam por vender o produto 
diretamente aos pequenos investidores. 
Para assegurar a necessária flexibilidade e 
proporcionalidade, os pequenos 
investidores que pretendam concluir uma 
transação utilizando um meio de 
comunicação à distância devem poder 
receber o documento de informação 
fundamental após a conclusão da 
transação. Mesmo neste caso, o documento 
de informação fundamental poderia ser útil 
para o investidor, para lhe permitir por 
exemplo comparar o produto adquirido 
com o descrito no documento. O presente 

(19) Se se pretende que o pequeno 
investidor possa tomar uma decisão de 
investimento fundamentada, os agentes que 
aconselham ou comercializam produtos de 
investimento devem ser obrigados a 
disponibilizar o documento de informação 
fundamental em tempo útil, antes da 
conclusão de qualquer transação. Este 
requisito deve aplicar-se em geral, 
independentemente do lugar ou forma da 
transação. Os agentes que aconselham ou
comercializam os produtos incluem tanto 
os distribuidores como os próprios 
criadores de produtos de investimento, 
quando estes optam por aconselhar ou
vender o produto diretamente aos pequenos 
investidores. Para assegurar a necessária 
flexibilidade e proporcionalidade, os 
pequenos investidores que pretendam 
concluir uma transação utilizando um meio 
de comunicação à distância devem poder 
receber o documento de informação 
fundamental após a conclusão da 
transação. Mesmo neste caso, o documento 
de informação fundamental poderia ser útil 
para o investidor, para lhe permitir por 
exemplo comparar o produto adquirido 
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regulamento não prejudica a aplicação da 
Diretiva 2002/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

com o descrito no documento. O presente 
regulamento não prejudica a aplicação da 
Diretiva 2002/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

Or. en

Alteração 141
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Devem ser estabelecidas regras 
uniformes com vista a proporcionar à 
pessoa que vende o produto de 
investimento uma certa possibilidade de 
escolha quanto ao meio em que o 
documento de informação fundamental é 
disponibilizado aos pequenos investidores, 
permitindo a utilização de comunicações 
eletrónicas sempre que tal seja adequado 
tendo em conta as circunstâncias da 
transação. No entanto, o pequeno 
investidor deve ter sempre a opção de o 
receber em papel. No interesse do acesso 
dos consumidores à informação, o 
documento de informação fundamental 
deve ser sempre disponibilizado 
gratuitamente.

(20) Devem ser estabelecidas regras 
uniformes com vista a proporcionar à 
pessoa que vende o pacote de produtos de 
investimento de retalho uma certa 
possibilidade de escolha quanto ao meio 
em que o documento de informação 
fundamental é disponibilizado aos 
pequenos investidores, permitindo a 
utilização de comunicações eletrónicas 
sempre que tal seja adequado tendo em 
conta as circunstâncias da transação. No 
entanto, o pequeno investidor deve ter 
sempre a opção de o receber em papel. No 
interesse do acesso dos consumidores à 
informação, o documento de informação 
fundamental deve ser sempre 
disponibilizado gratuitamente.

Or. en

Alteração 142
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Devem ser estabelecidas regras (20) Devem ser estabelecidas regras 
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uniformes com vista a proporcionar à 
pessoa que vende o produto de 
investimento uma certa possibilidade de 
escolha quanto ao meio em que o 
documento de informação fundamental é 
disponibilizado aos pequenos investidores, 
permitindo a utilização de comunicações 
eletrónicas sempre que tal seja adequado 
tendo em conta as circunstâncias da 
transação. No entanto, o pequeno 
investidor deve ter sempre a opção de o 
receber em papel. No interesse do acesso 
dos consumidores à informação, o 
documento de informação fundamental 
deve ser sempre disponibilizado 
gratuitamente.

uniformes com vista a proporcionar à 
pessoa que aconselha ou vende o produto 
de investimento uma certa possibilidade de 
escolha quanto ao meio em que o 
documento de informação fundamental é 
disponibilizado aos pequenos investidores, 
permitindo a utilização de comunicações 
eletrónicas sempre que tal seja adequado 
tendo em conta as circunstâncias da 
transação. No entanto, o pequeno 
investidor deve ter sempre a opção de o 
receber em papel. No interesse do acesso 
dos consumidores à informação, o 
documento de informação fundamental 
deve ser sempre disponibilizado 
gratuitamente.

Or. en

Alteração 143
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Para assegurar a confiança dos 
pequenos investidores nos produtos de 
investimento, devem ser previstos 
requisitos com vista ao estabelecimento de 
procedimentos internos adequados que 
garantam que os pequenos investidores 
recebem uma resposta concreta, do criador 
do produto de investimento, às suas 
eventuais queixas.

(21) Para assegurar a confiança dos 
pequenos investidores nos produtos de 
investimento e nos mercados financeiros 
em geral, devem ser previstos requisitos 
com vista ao estabelecimento de 
procedimentos internos adequados que 
garantam que os pequenos investidores 
recebem uma resposta concreta, do criador 
do produto de investimento, às suas 
eventuais queixas.

Or. en

Alteração 144
Syed Kamall
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Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Para assegurar a confiança dos 
pequenos investidores nos produtos de 
investimento, devem ser previstos 
requisitos com vista ao estabelecimento de 
procedimentos internos adequados que 
garantam que os pequenos investidores 
recebem uma resposta concreta, do criador 
do produto de investimento, às suas 
eventuais queixas.

(21) Para assegurar a confiança dos 
pequenos investidores nos pacotes de 
produtos de investimento de retalho, 
devem ser previstos requisitos com vista ao 
estabelecimento de procedimentos internos 
adequados que garantam que os pequenos 
investidores recebem uma resposta 
concreta, do criador do produto de 
investimento, às suas eventuais queixas.

Or. en

Alteração 145
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Embora seja essencial melhorar a 
divulgação dos produtos de investimento 
para restabelecer a confiança dos 
pequenos investidores nos mercados 
financeiros, as regras de conceção dos 
produtos são igualmente importantes para 
assegurar a proteção eficaz dos pequenos 
investidores. O aconselhamento 
imperfeito por parte dos conselheiros 
financeiros, a parcialidade na tomada de 
decisões e os indícios de que o 
comportamento financeiro depende 
primordialmente de atributos psicológicos 
criam problemas que precisam de ser 
abordados através da limitação da 
complexidade na elaboração de pacotes de 
produtos financeiros.

Or. en
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Alteração 146
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) De modo a salvaguardar os 
interesses dos investidores, é necessário 
estabelecer regras que definam os ativos 
em que os produtos de investimento 
comercializados a pequenos investidores 
podem investir. Desta forma, assegurar-
se-á que não são oferecidas aos pequenos 
investidores classes de ativos pouco usuais 
e/ou não reguladas. Também é necessário 
limitar a exposição máxima ao risco dos 
produtos relativamente ao respetivo valor 
nocional. No que toca aos instrumentos 
derivados, os requisitos devem ser 
definidos em termos de elegibilidade dos 
instrumentos, limitando a utilização de 
instrumentos derivados a instrumentos 
derivados simples («plain vanilla»), 
opções com taxa média («average rate 
options») e opções com barreira («barrier 
options») de primeira geração. Esta 
limitação aos instrumentos derivados 
simples não restringe a escolha dos 
investidores, impede sim que posições em 
risco e características de empacotamento 
inadequadas e excessivamente complexas 
sejam oferecidas a investidores não 
profissionais.

Or. en

Alteração 147
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 22
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Texto da Comissão Alteração

(22) Os processos alternativos de resolução 
de litígios permitem uma resolução mais 
rápida e menos dispendiosa dos litígios do 
que os tribunais, e aligeiram a carga de 
trabalho do sistema judicial. Assim, os 
criadores de produtos de investimento e os 
agentes que comercializam produtos de 
investimento devem ser obrigados a ser 
parte nos processos intentados por 
pequenos investidores relativamente aos 
direitos e obrigações estabelecidos pelo 
presente regulamento, sob reserva de 
determinadas salvaguardas, em 
conformidade com o princípio da proteção 
judicial efetiva. Em especial, os processos 
alternativos de resolução de litígios não 
devem violar os direitos, que as partes em 
tais procedimentos têm, de recorrer a um 
processo perante os tribunais.

(22) Os processos alternativos de resolução 
de litígios permitem uma resolução mais 
rápida e menos dispendiosa dos litígios do 
que os tribunais, e aligeiram a carga de 
trabalho do sistema judicial. Assim, os 
criadores de produtos de investimento e os 
agentes que comercializam produtos de 
investimento devem ser parte nos 
processos intentados por pequenos 
investidores relativamente aos direitos e 
obrigações estabelecidos pelo presente 
regulamento, em conformidade com as 
regras definidas na Diretiva [...] relativa à 
resolução alternativa de litígios.

Or. en

Alteração 148
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os processos alternativos de resolução 
de litígios permitem uma resolução mais 
rápida e menos dispendiosa dos litígios do 
que os tribunais, e aligeiram a carga de 
trabalho do sistema judicial. Assim, os 
criadores de produtos de investimento e os 
agentes que comercializam produtos de 
investimento devem ser obrigados a ser 
parte nos processos intentados por 
pequenos investidores relativamente aos 
direitos e obrigações estabelecidos pelo 
presente regulamento, sob reserva de 
determinadas salvaguardas, em 

(22) Os processos alternativos de resolução 
de litígios permitem uma resolução mais 
rápida e menos dispendiosa dos litígios do 
que os tribunais, e aligeiram a carga de 
trabalho do sistema judicial. Assim, os 
criadores de pacotes de produtos de 
investimento de retalho e os agentes que 
comercializam pacotes de produtos de 
investimento de retalho devem ser 
obrigados a ser parte nos processos 
intentados por pequenos investidores 
relativamente aos direitos e obrigações 
estabelecidos pelo presente regulamento, 
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conformidade com o princípio da proteção 
judicial efetiva. Em especial, os processos 
alternativos de resolução de litígios não 
devem violar os direitos, que as partes em 
tais procedimentos têm, de recorrer a um 
processo perante os tribunais.

sob reserva de determinadas salvaguardas, 
em conformidade com o princípio da 
proteção judicial efetiva. Em especial, os 
processos alternativos de resolução de 
litígios não devem violar os direitos, que as 
partes em tais procedimentos têm, de 
recorrer a um processo perante os tribunais.

Or. en

Alteração 149
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os processos alternativos de resolução 
de litígios permitem uma resolução mais 
rápida e menos dispendiosa dos litígios do 
que os tribunais, e aligeiram a carga de 
trabalho do sistema judicial. Assim, os 
criadores de produtos de investimento e os 
agentes que comercializam produtos de 
investimento devem ser obrigados a ser 
parte nos processos intentados por 
pequenos investidores relativamente aos 
direitos e obrigações estabelecidos pelo 
presente regulamento, sob reserva de 
determinadas salvaguardas, em 
conformidade com o princípio da proteção 
judicial efetiva. Em especial, os processos 
alternativos de resolução de litígios não 
devem violar os direitos, que as partes em 
tais procedimentos têm, de recorrer a um 
processo perante os tribunais.

(22) Os processos alternativos de resolução 
de litígios permitem uma resolução mais 
rápida e menos dispendiosa dos litígios do 
que os tribunais, e aligeiram a carga de 
trabalho do sistema judicial. Assim, os 
criadores de PRIP e os agentes que 
comercializam PRIP devem ser obrigados 
a ser parte nos processos intentados por 
pequenos investidores relativamente aos 
direitos e obrigações estabelecidos pelo 
presente regulamento, sob reserva de 
determinadas salvaguardas, em 
conformidade com o princípio da proteção 
judicial efetiva. Em especial, os processos 
alternativos de resolução de litígios não 
devem violar os direitos, que as partes em 
tais procedimentos têm, de recorrer a um 
processo perante os tribunais. Em caso de 
resolução alternativa de litígios, as 
disposições do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativas à resolução alternativa 
de litígios de consumo que altera o 
Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a 
Diretiva 2009/22/CE devem também ser 
vinculativas para a presente diretiva.

Or. en
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Alteração 150
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Uma vez que o documento de 
informação fundamental deve ser 
elaborado relativamente aos produtos de 
investimento por entidades que operam nos 
setores bancário, dos seguros dos valores 
mobiliários e dos fundos de investimento 
dos mercados financeiros, é de primordial 
importância assegurar uma cooperação 
harmoniosa entre as várias autoridades 
responsáveis pela supervisão dos criadores 
de produtos de investimento, para se ter 
uma abordagem comum relativamente à 
aplicação do presente regulamento.

(23) Uma vez que o documento de 
informação fundamental deve ser 
elaborado relativamente aos pacotes de 
produtos de investimento de retalho por 
entidades que operam nos setores bancário, 
dos seguros dos valores mobiliários e dos 
fundos de investimento dos mercados 
financeiros, é de primordial importância 
assegurar uma cooperação harmoniosa 
entre as várias autoridades responsáveis 
pela supervisão dos criadores de pacotes de 
produtos de investimento de retalho, para 
se ter uma abordagem comum 
relativamente à aplicação do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 151
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Em conformidade com a 
Comunicação da Comissão de dezembro de 
2010 sobre o reforço dos regimes de 
sanções no setor financeiro e a fim de 
garantir que os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento são respeitados, é 
importante que os Estados-Membros 
adotem as medidas necessárias para 
assegurar que as infrações ao presente 
regulamento são sujeitas a sanções e 

(24) Em conformidade com a 
Comunicação da Comissão de dezembro de 
2010 sobre o reforço dos regimes de 
sanções no setor financeiro e a fim de 
garantir que os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento são respeitados, é 
importante que os Estados-Membros 
adotem as medidas necessárias para 
assegurar que as infrações ao presente 
regulamento são sujeitas a sanções e 
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medidas administrativas adequadas. A fim 
de garantir que as sanções produzem um 
efeito dissuasivo e de reforçar a proteção 
dos investidores precavendo-os sobre os 
produtos de investimento que são 
comercializados em infração ao disposto 
no presente regulamento, as sanções e 
medidas devem normalmente ser 
publicadas, exceto em certas 
circunstâncias, bem definidas.

medidas administrativas adequadas.

Or. en

Alteração 152
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Em conformidade com a 
Comunicação da Comissão de dezembro de 
2010 sobre o reforço dos regimes de 
sanções no setor financeiro e a fim de 
garantir que os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento são respeitados, é 
importante que os Estados-Membros
adotem as medidas necessárias para 
assegurar que as infrações ao presente 
regulamento são sujeitas a sanções e 
medidas administrativas adequadas. A fim 
de garantir que as sanções produzem um 
efeito dissuasivo e de reforçar a proteção 
dos investidores precavendo-os sobre os 
produtos de investimento que são 
comercializados em infração ao disposto 
no presente regulamento, as sanções e 
medidas devem normalmente ser 
publicadas, exceto em certas 
circunstâncias, bem definidas.

(24) Em conformidade com a 
Comunicação da Comissão de dezembro de 
2010 sobre o reforço dos regimes de 
sanções no setor financeiro e a fim de 
garantir que os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento são respeitados, é 
importante que os Estados-Membros 
adotem as medidas necessárias para 
assegurar que as infrações ao presente 
regulamento são sujeitas a sanções e 
medidas administrativas adequadas. A fim 
de garantir que as sanções produzem um 
efeito dissuasivo e de reforçar a proteção 
dos investidores precavendo-os sobre os 
produtos de investimento que são 
comercializados em infração ao disposto 
no presente regulamento, as sanções e 
medidas devem ser publicadas.

Or. en
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Alteração 153
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Para se realizarem os objetivos do 
presente regulamento, deve ser delegada à 
Comissão a competência para adotar atos, 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, que especifiquem os pormenores 
relativos à apresentação e ao formato do 
documento de informação fundamental e 
ao conteúdo das informações nele contidas, 
requisitos pormenorizados no que diz 
respeito ao momento em que é 
disponibilizado o documento de 
informação fundamental, bem como no que 
diz respeito à sua revisão e reexame. É de 
suma importância que a Comissão proceda 
às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios. Na preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

(25) Para se realizarem os objetivos do 
presente regulamento, deve ser delegada à 
Comissão a competência para adotar atos, 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, que especifiquem os pormenores 
relativos à apresentação e ao formato do 
documento de informação fundamental e 
ao conteúdo das informações nele contidas, 
requisitos pormenorizados no que diz 
respeito ao momento em que é 
disponibilizado o documento de 
informação fundamental, bem como no que 
diz respeito à sua revisão e reexame. É de 
suma importância que a Comissão proceda 
às consultas adequadas e a testes junto dos 
consumidores durante os trabalhos 
preparatórios. Na preparação e elaboração 
de atos delegados, a Comissão deve 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 154
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Embora os OICVM constituam 
produtos de investimento na aceção do 
presente regulamento, o facto de se terem 
recentemente estabelecido requisitos de 
informação fundamental destinadas aos 

(28) Embora os OICVM constituam 
produtos de investimento na aceção do 
presente regulamento, o facto de se terem 
recentemente estabelecido requisitos de 
informação fundamental destinadas aos 



AM\927693PT.doc 81/186 PE504.397v02-00

PT

investidores, na Diretiva 2009/65/CE, faz 
com que seja conveniente proporcionar a 
esses OICVM um período transitório de 5 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento, durante o qual não lhe ficam 
sujeitos. Decorrido este período ficariam 
sujeitos ao presente regulamento, na 
ausência de um prolongamento do período 
de transição.

investidores, na Diretiva 2009/65/CE, faz 
com que seja conveniente proporcionar a 
esses OICVM um período transitório de 5 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento, durante o qual não lhe ficam 
sujeitos. Decorrido este período ficariam 
sujeitos ao presente regulamento, na 
ausência de um prolongamento do período 
de transição. A mesma isenção deve ser 
igualmente aplicável aos fundos não 
OICVM quando estes já são obrigados 
pela legislação nacional a elaborar um 
documento de informação fundamental 
destinado aos investidores de acordo com 
o formato e o conteúdo definidos nos 
artigos 78.º a 81.º da Diretiva 2009/65/CE.

Or. en

Alteração 155
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Deverá ser efetuado um reexame do 
presente regulamento quatro anos após a 
sua entrada em vigor, a fim de ter em conta 
a evolução verificada no mercado, 
nomeadamente a emergência de novos 
tipos de produtos de investimento, bem 
como a evolução da situação em outros 
domínios do direito da União e a 
experiência dos Estados-Membros. Esse 
reexame deverá avaliar se as medidas 
introduzidas melhoraram a compreensão 
dos produtos de investimento por parte dos 
pequenos investidores correntes bem como 
a comparabilidade dos produtos. Deve 
igualmente considerar se o período de 
transição aplicável aos OICVM deve ser 
prorrogado, ou se devem ser consideradas 
outras opções para o tratamento dos 
OICVM. Com base nesse reexame, a 

(29) Deverá ser efetuado um reexame do 
presente regulamento quatro anos após a 
sua entrada em vigor, a fim de ter em conta 
a evolução verificada no mercado, 
nomeadamente a emergência de novos 
tipos de pacotes de produtos de 
investimento de retalho, bem como a 
evolução da situação em outros domínios 
do direito da União e a experiência dos 
Estados-Membros. Esse reexame deverá 
avaliar se as medidas introduzidas 
melhoraram a compreensão dos pacotes de 
produtos de investimento de retalho por 
parte dos pequenos investidores correntes 
bem como a comparabilidade dos produtos. 
Deve igualmente considerar se o período 
de transição aplicável aos OICVM deve ser 
prorrogado, ou se devem ser consideradas 
outras opções para o tratamento dos 
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Comissão apresentará um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
acompanhado, se for caso disso, de 
propostas legislativas.

OICVM. Com base nesse reexame, a 
Comissão apresentará um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
acompanhado, se for caso disso, de 
propostas legislativas. O referido reexame 
poderá também considerar se seria do 
interesse da proteção dos consumidores de 
retalho alargar o KID ou desenvolver um 
documento idêntico ao KID para outros 
produtos de retalho que não tenham a 
forma de pacote, tais como as normais 
contas de depósitos, as ações e as 
obrigações. 

Or. en

Alteração 156
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Deverá ser efetuado um reexame do 
presente regulamento quatro anos após a 
sua entrada em vigor, a fim de ter em conta 
a evolução verificada no mercado, 
nomeadamente a emergência de novos 
tipos de produtos de investimento, bem 
como a evolução da situação em outros 
domínios do direito da União e a 
experiência dos Estados-Membros. Esse 
reexame deverá avaliar se as medidas 
introduzidas melhoraram a compreensão 
dos produtos de investimento por parte dos 
pequenos investidores correntes bem como
a comparabilidade dos produtos. Deve 
igualmente considerar se o período de 
transição aplicável aos OICVM deve ser 
prorrogado, ou se devem ser consideradas 
outras opções para o tratamento dos 
OICVM. Com base nesse reexame, a 
Comissão apresentará um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
acompanhado, se for caso disso, de 

(29) Deverá ser efetuado um reexame do 
presente regulamento quatro anos após a 
sua entrada em vigor, a fim de ter em conta 
a evolução verificada no mercado, 
nomeadamente a emergência de novos 
tipos de PRIP, bem como a evolução da 
situação em outros domínios do direito da 
União e a experiência dos 
Estados-Membros. Esse reexame deverá 
avaliar se as medidas introduzidas 
melhoraram a compreensão dos PRIP por 
parte dos pequenos investidores correntes e 
se ajudaram a melhorar a capacidade 
destes de comparar os produtos. Deve 
igualmente considerar se o período de 
transição aplicável aos OICVM deve ser 
prorrogado, ou se devem ser consideradas 
outras opções para o tratamento dos 
OICVM. Com base nesse reexame, a 
Comissão apresentará um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
acompanhado, se for caso disso, de 
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propostas legislativas. propostas legislativas. Esse reexame 
poderá também considerar se o KID pode 
potencialmente ser alargado a produtos de 
retalho que não sejam pacotes, tais como 
as normais contas poupança e as contas 
correntes, as ações e as obrigações.

Or. en

Justificação

O reexame também deve abordar pormenorizadamente que tipo de divulgação seria 
adequada para estes outros produtos. O KID, tal como descrito no artigo 8.º, não seria 
adequado para depósitos simples ou ações. Além disso, deve ser dada alguma atenção à 
forma como estes produtos são distribuídos, particularmente no que toca a títulos e 
obrigações.

Alteração 157
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Deverá ser efetuado um reexame do 
presente regulamento quatro anos após a 
sua entrada em vigor, a fim de ter em conta 
a evolução verificada no mercado, 
nomeadamente a emergência de novos 
tipos de produtos de investimento, bem 
como a evolução da situação em outros 
domínios do direito da União e a 
experiência dos Estados-Membros. Esse 
reexame deverá avaliar se as medidas 
introduzidas melhoraram a compreensão 
dos produtos de investimento por parte dos 
pequenos investidores correntes bem como 
a comparabilidade dos produtos. Deve 
igualmente considerar se o período de 
transição aplicável aos OICVM deve ser 
prorrogado, ou se devem ser consideradas 
outras opções para o tratamento dos 
OICVM. Com base nesse reexame, a 
Comissão apresentará um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 

(29) Deverá ser efetuado um reexame do 
presente regulamento quatro anos após a 
sua entrada em vigor, a fim de ter em conta 
a evolução verificada no mercado, 
nomeadamente a emergência de novos 
tipos de produtos de investimento, bem 
como a evolução da situação em outros 
domínios do direito da União e a 
experiência dos Estados-Membros. Esse 
reexame deverá avaliar se as medidas 
introduzidas melhoraram a compreensão 
dos produtos de investimento por parte dos 
pequenos investidores correntes bem como 
a comparabilidade dos produtos. Deve 
igualmente considerar se o período de 
transição aplicável aos OICVM deve ser 
prorrogado, ou se devem ser consideradas 
outras opções para o tratamento dos 
OICVM. Com base nesse reexame, a 
Comissão apresentará um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
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acompanhado, se for caso disso, de 
propostas legislativas.

acompanhado, se for caso disso, de 
propostas legislativas. Esse reexame 
poderá também considerar se o KID pode 
potencialmente ser alargado ou utilizado 
como base para um documento idêntico 
que forneça aos pequenos investidores 
informações sobre outros produtos de 
retalho, tais como as ações e as 
obrigações comercializadas aos pequenos 
investidores sem formarem qualquer tipo 
de pacote, bem como os requisitos 
específicos de divulgação adequados para 
estas classes de produtos.

Or. en

Alteração 158
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de proporcionar aos criadores 
de produtos de investimento e aos agentes 
que os comercializam o tempo suficiente 
para se prepararem para a aplicação prática 
dos requisitos do presente regulamento, 
esses requisitos não deverão ser aplicáveis 
até dois anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

(30) A fim de proporcionar aos criadores
de pacotes de produtos de investimento de 
retalho e aos agentes que os comercializam 
o tempo suficiente para se prepararem para 
a aplicação prática dos requisitos do 
presente regulamento, esses requisitos não 
deverão ser aplicáveis até dois anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Alteração 159
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 30
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Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de proporcionar aos criadores 
de produtos de investimento e aos agentes 
que os comercializam o tempo suficiente 
para se prepararem para a aplicação prática 
dos requisitos do presente regulamento, 
esses requisitos não deverão ser aplicáveis 
até dois anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

(30) A fim de proporcionar aos criadores 
de produtos de investimento e aos agentes 
que os comercializam o tempo suficiente 
para se prepararem para a aplicação prática 
dos requisitos do presente regulamento, 
esses requisitos não deverão ser aplicáveis 
até um ano após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. de

Alteração 160
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de proporcionar aos criadores 
de produtos de investimento e aos agentes 
que os comercializam o tempo suficiente 
para se prepararem para a aplicação prática 
dos requisitos do presente regulamento, 
esses requisitos não deverão ser aplicáveis 
até dois anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

(30) A fim de proporcionar aos criadores 
de produtos de investimento e aos agentes 
que os comercializam o tempo suficiente 
para se prepararem para a aplicação prática 
dos requisitos do presente regulamento, 
esses requisitos não deverão ser aplicáveis 
até dois anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento. O presente 
regulamento não é aplicável a transações 
que tenham ocorrido no passado.

Or. en

Alteração 161
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 32
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Texto da Comissão Alteração

(32) Uma vez que o objetivo da ação 
proposta, que consiste em reforçar a 
proteção dos pequenos investidores e 
aumentar a sua confiança nos produtos de 
investimento, nomeadamente quando estes 
produtos são comercializados 
transfronteiras, não pode ser 
suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros agindo isoladamente, e 
que apenas uma ação a nível europeu é 
suscetível de resolver as deficiências 
identificadas, e que esse objetivo pode, 
pois, em razão dos seus efeitos, ser melhor 
alcançado a nível da União, a União pode 
adotar medidas, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos,

(32) Uma vez que o objetivo da ação 
proposta, que consiste em reforçar a 
proteção dos pequenos investidores e 
aumentar a sua confiança nos pacotes de 
produtos de investimento de retalho, 
nomeadamente quando estes produtos são 
comercializados transfronteiras, não pode 
ser suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros agindo isoladamente, e 
que apenas uma ação a nível europeu é 
suscetível de resolver as deficiências 
identificadas, e que esse objetivo pode, 
pois, em razão dos seus efeitos, ser melhor 
alcançado a nível da União, a União pode 
adotar medidas, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos,

Or. en

Alteração 162
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O presente regulamento estabelece regras 
uniformes sobre o formato e o conteúdo do 
documento de informação fundamental a 
elaborar pelos criadores de produtos de 
investimento e regras uniformes sobre a 
disponibilização desse documento aos 
pequenos investidores.

O presente regulamento estabelece regras 
uniformes sobre o formato e o conteúdo do 
documento de informação fundamental a 
elaborar pelos criadores de produtos de 
investimento e intermediários e regras 
uniformes sobre a disponibilização desse 
documento aos pequenos investidores.

Or. en
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Alteração 163
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O presente regulamento estabelece regras 
uniformes sobre o formato e o conteúdo do 
documento de informação fundamental a 
elaborar pelos criadores de produtos de 
investimento e regras uniformes sobre a 
disponibilização desse documento aos 
pequenos investidores.

O presente regulamento estabelece regras 
uniformes sobre o formato e o conteúdo do 
documento de informação fundamental a 
elaborar pelos criadores de produtos de 
investimento e regras uniformes sobre a 
disponibilização desse documento aos 
pequenos investidores. Tem por objetivo 
garantir que os pequenos investidores são 
capazes de compreender as principais 
características e os riscos associados aos 
produtos de investimento de retalho e 
comparar as características dos diferentes 
produtos. 

Or. en

Alteração 164
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
uniformes sobre o formato e o conteúdo do 
documento de informação fundamental a 
elaborar pelos criadores de produtos de 
investimento e regras uniformes sobre a 
disponibilização desse documento aos 
pequenos investidores.

O presente regulamento estabelece regras 
uniformes sobre o formato e o conteúdo do 
documento de informação fundamental a 
elaborar pelos criadores de produtos de 
investimento e regras uniformes sobre a 
disponibilização desse documento aos 
pequenos investidores. O criador do 
produto é o único responsável pela 
elaboração do documento de informação 
fundamental.
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Or. en

Alteração 165
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
uniformes sobre o formato e o conteúdo do 
documento de informação fundamental a 
elaborar pelos criadores de produtos de 
investimento e regras uniformes sobre a 
disponibilização desse documento aos 
pequenos investidores.

O presente regulamento estabelece regras 
uniformes sobre o formato e o conteúdo do 
documento de informação fundamental a 
elaborar exclusivamente pelos criadores de 
PRIP e sobre as informações a fornecer
aos pequenos investidores em 
conformidade com [MiFID reformulada] 
e [Direita reformulada relativa à 
mediação de seguros] pelas pessoas que 
comercializam os produtos de 
investimento, bem como regras uniformes 
sobre a disponibilização desses 
documentos aos pequenos investidores.

Or. en

Justificação

Um criador de produtos na aceção do presente regulamento é uma pessoa que produz um 
produto de investimento ou uma pessoa que alterou substancialmente o risco ou a estrutura 
de custos de um produto de investimento já existente. A responsabilidade de elaborar o 
documento de informação fundamental deve ser claramente atribuída ao criador do produto 
definido desta forma.

Alteração 166
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
uniformes sobre o formato e o conteúdo do 

O presente regulamento estabelece regras 
uniformes sobre o formato e o conteúdo do 
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documento de informação fundamental a 
elaborar pelos criadores de produtos de 
investimento e regras uniformes sobre a 
disponibilização desse documento aos 
pequenos investidores.

documento de informação fundamental a 
elaborar pelos criadores de produtos de 
investimento e do seu anexo a elaborar 
pelas pessoas que comercializam produtos 
de investimento, bem como regras 
uniformes sobre a disponibilização desse 
documento aos pequenos investidores.

Or. en

Alteração 167
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
uniformes sobre o formato e o conteúdo do 
documento de informação fundamental a 
elaborar pelos criadores de produtos de 
investimento e regras uniformes sobre a 
disponibilização desse documento aos 
pequenos investidores.

O presente regulamento estabelece regras 
uniformes sobre o formato e o conteúdo do 
documento de informação fundamental a 
elaborar pelos criadores de produtos de 
investimento e regras uniformes sobre a 
disponibilização desse documento aos 
pequenos investidores. O requisito de 
elaboração do documento de informação 
fundamental não é aplicável aos 
intermediários que comercializam, 
distribuem ou vendem o produto de 
investimento aos pequenos investidores.

Or. en

Justificação

O requisito de elaboração do KID por parte da pessoa que comercializa o produto de 
investimento, como proposto pelo relator, mistura as responsabilidades e cria uma 
sobreposição de regulamentação, dado que esses intermediários são regulamentados pelas 
diretivas MiFID e de mediação de seguros.

Alteração 168
Werner Langen
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
uniformes sobre o formato e o conteúdo do 
documento de informação fundamental a 
elaborar pelos criadores de produtos de 
investimento e regras uniformes sobre a 
disponibilização desse documento aos 
pequenos investidores.

O presente regulamento estabelece regras 
uniformes sobre o formato e o conteúdo do 
documento de informação fundamental a 
elaborar pelos criadores de produtos de 
investimento e regras uniformes sobre a 
disponibilização desse documento aos 
pequenos investidores. Caso exista outro 
ato legislativo da União que regula 
aspetos específicos da distribuição de 
produtos de investimento, as disposições 
desse ato prevalecem sobre as disposições 
do presente regulamento.

Or. de

Alteração 169
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento aplica-se à criação 
e comercialização de produtos de 
investimento.

O presente regulamento aplica-se à criação 
e comercialização de pacotes de produtos 
de investimento de retalho.

Or. en

Justificação

Embora possa haver mérito em introduzir um requisito que preveja um KID para outros tipos 
de produtos de investimento, seria insensato alargar o âmbito de aplicação no presente 
regulamento. Deve ser efetuado um reexame completo e rigoroso para compreender se se 
trata de algo que se possa pôr em prática. O regulamento KID, tal como está redigido, não é
adequado para outros produtos de investimento.

Alteração 170
Alfredo Pallone
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O presente regulamento aplica-se à criação 
e comercialização de produtos de 
investimento.

O presente regulamento aplica-se à criação 
e comercialização de PRIP.

Or. en

Alteração 171
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, não se aplica aos seguintes 
produtos:

Suprimido

(a) Produtos de seguros que não oferecem 
um valor de resgate ou cujo valor de 
resgate não está total ou parcialmente 
exposto, direta ou indiretamente, às 
flutuações do mercado;
(b) Depósitos cuja taxa de rendimento é 
determinada em função de uma taxa de 
juro;
(c) Valores mobiliários referidos nas 
alíneas b) a g), i) e j) do artigo 1.º, n.º 2, 
da Diretiva 2003/71/CE;
(d) Outros valores mobiliários que não 
incorporem um derivado;
(e) Planos de pensões profissionais 
abrangidos no âmbito de aplicação da 
Diretiva 2003/41/CE ou da Diretiva 
2009/138/CE; e
(f) Produtos de pensões de reforma 
relativamente aos quais a legislação 
nacional exige uma contribuição da 
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entidade patronal e o empregado não é 
livre de escolher o prestador.

Or. de

Alteração 172
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) Ativos detidos diretamente e que não 
são pacotes de produtos de investimento, 
incluindo as ações de sociedades e as 
obrigações soberanas;

Or. en

Alteração 173
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Produtos de seguros que não oferecem 
um valor de resgate ou cujo valor de 
resgate não está total ou parcialmente 
exposto, direta ou indiretamente, às 
flutuações do mercado;

(a) Produtos de seguros de vida cujo risco 
de investimento não é suportado pelo 
tomador do seguro;

Or. en

Justificação

Ainda não está fundamentado que os tradicionais contratos mistos de seguros de vida com 
um rendimento excedentário estão abrangidos pelo âmbito de aplicação. No caso deste tipo 
de contrato de seguros, o tomador do seguro não assume qualquer risco: o rendimento 
excedentário é a única coisa que pode flutuar, dependendo do desempenho do investimento. 
Este rendimento excedentário é apenas um bónus extra, não é a parte importante do contrato 
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de seguros, sendo negligenciável quando comparado com o prémio e o montante da 
cobertura. O tomador do seguro, neste caso, não pode ser considerado um pequeno 
investidor. Esta abordagem está em linha com a diretiva Solvência II.

Alteração 174
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Produtos de seguros que não oferecem 
um valor de resgate ou cujo valor de 
resgate não está total ou parcialmente 
exposto, direta ou indiretamente, às 
flutuações do mercado;

(a) Produtos de seguros de vida, com ou 
sem partilha de lucros, em que o risco do 
investimento não é assumido pelo 
tomador do seguro, e que são abrangidos 
pelo anexo I (I) da Diretiva 2002/83/CE e 
pelo anexo II (I) da Diretiva 
2009/138/CE;

Or. en

Alteração 175
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Produtos de seguros que não oferecem 
um valor de resgate ou cujo valor de 
resgate não está total ou parcialmente 
exposto, direta ou indiretamente, às 
flutuações do mercado;

(a) Produtos de seguros de vida, com ou 
sem partilha de lucros, em que o risco do 
investimento não é assumido pelo 
tomador do seguro, e que são abrangidos 
pelo anexo I (I) da Diretiva 2002/83/CE e 
pelo anexo II (I) da Diretiva 
2009/138/CE;

Or. en
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Alteração 176
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Produtos de seguros que não oferecem 
um valor de resgate ou cujo valor de 
resgate não está total ou parcialmente 
exposto, direta ou indiretamente, às 
flutuações do mercado;

(a) Produtos de seguros de vida, com ou 
sem partilha de lucros, em que o risco do 
investimento não é assumido pelo 
tomador do seguro, e que são abrangidos 
pelo anexo I (I) da Diretiva 2002/83/CE e 
pelo anexo II (I) da Diretiva 
2009/138/CE;

Or. en

Alteração 177
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Produtos de seguros que não oferecem 
um valor de resgate ou cujo valor de 
resgate não está total ou parcialmente 
exposto, direta ou indiretamente, às 
flutuações do mercado;

(a) Produtos de seguros cujos benefícios 
não estão expostos a flutuações dos 
valores de investimento subjacentes;

Or. en

Alteração 178
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Depósitos cuja taxa de rendimento é (b) Depósitos que não os depósitos 
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determinada em função de uma taxa de 
juro;

estruturados definidos no artigo 4.º da 
[MiFID];

Or. en

Alteração 179
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Depósitos cuja taxa de rendimento é 
determinada em função de uma taxa de 
juro;

(b) Depósitos que não os depósitos 
estruturados definidos no artigo 4.º da 
[MiFID];

Or. en

Justificação

O objetivo do presente regulamento consiste em prover aos investidores a possibilidade de 
compreenderem e compararem as principais características dos pacotes de produtos de 
investimento cuja natureza é complexa. Os depósitos bancários simples e as cadernetas de 
poupança não possuem uma natureza tão complexa, pelo que os produtos de poupança 
simples devem ser excluídos do âmbito de aplicação do regulamento. Contudo, devido à sua 
natureza mais complexa, os depósitos estruturados devem ser incluídos no âmbito de 
aplicação do presente regulamento.

Alteração 180
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Depósitos cuja taxa de rendimento é 
determinada em função de uma taxa de 
juro;

(b) Depósitos que não os depósitos 
estruturados definidos no artigo 4.º da 
[MiFID II];

Or. en
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Justificação

A alteração procura assegurar a coerência entre o âmbito de aplicação do presente 
regulamento e o âmbito de aplicação do novo regime MiFID no que toca aos depósitos 
estruturados.

Alteração 181
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Depósitos cuja taxa de rendimento é 
determinada em função de uma taxa de 
juro;

(b) Depósitos cuja taxa de rendimento é 
determinada em função de uma taxa de 
juro. Contudo, qualquer sistema de 
garantia de depósitos que cubra o 
depósito deve ser listado, pormenorizando 
de forma precisa os riscos cobertos pelo 
sistema, caso seja aplicável;

Or. en

Alteração 182
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Valores mobiliários referidos nas
alíneas b) a g), i) e j) do artigo 1.º, n.º 2, 
da Diretiva 2003/71/CE;

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma vez que não é totalmente claro a que se refere a alínea d), esta deve ser suprimida.
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Alteração 183
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Outros valores mobiliários que não 
incorporem um derivado;

(d) Outros valores mobiliários que não 
incorporem um derivado, exceção feita às 
obrigações de sociedades e aos 
instrumentos emitidos por veículos de 
finalidade especial (SPV);

Or. en

Justificação

Os pacotes de produtos não devem ser inadvertidamente fomentados em detrimentos dos 
produtos simples que financiam a economia real. As entidades instrumentais devem fazer 
parte do âmbito de aplicação para garantir que o presente regulamento não é contornado 
pelos gestores de ativos através da comercialização de produtos da sociedade gestora de 
participações em vez do real prestador do produtos.

Alteração 184
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Outros valores mobiliários que não 
incorporem um derivado;

Suprimido

Or. en

Alteração 185
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Outros valores mobiliários que não 
incorporem um derivado;

(d) Valores mobiliários com taxa de 
rendimento determinada em relação a
uma taxa de juro e que são detidos 
diretamente;

Or. en

Justificação

É importante alinhar a definição de um PRIP com a orientação dada pelo grupo de trabalho 
de nível 3, composto pelo CAESB, pelo CARMEVM e pelo CAESSPCR. As obrigações 
simples («vanilla») não são consideradas complexas com base na definição identificada pelas 
agências especializadas, não devendo ser classificadas como PRIP.

Alteração 186
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Ações;

Or. en

Alteração 187
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 2 –parágrafo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Valores mobiliários cujo valor 
nominal unitário perfaça, no mínimo, 
100 000 euros;

Or. en
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Alteração 188
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Valores mobiliários com taxa de 
rendimento determinada em relação a
uma taxa de juro e que são detidos 
diretamente;

Or. en

Alteração 189
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Planos de pensões profissionais 
abrangidos no âmbito de aplicação da 
Diretiva 2003/41/CE ou da Diretiva 
2009/138/CE; e

Suprimido

Or. en

Justificação

Particularmente no caso das PME, as decisões de investimento tomadas por uma entidade 
empresarial aquando da escolha de um produto de pensões para os seus empregados deve 
estar sujeita à entrega de um KIID, uma vez que estas decisões são muitas vezes tomadas por 
indivíduos que têm a mesma educação financeira que os consumidores normais. Esta 
alteração baseia-se numa proposta de FW (Alemanha).

Alteração 190
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Produtos de pensões de reforma 
relativamente aos quais a legislação 
nacional exige uma contribuição da 
entidade patronal e o empregado não é 
livre de escolher o prestador.

(f) Produtos de pensões de reforma que 
cumprem as duas condições seguintes:

- não são abrangidos no âmbito de 
aplicação da Diretiva 2009/138/CE nem 
da Diretiva 2003/41/CE; e
- relativamente aos quais o nível da pensão 
é, na prática, uma promessa ou uma 
oferta da entidade patronal ao empregado.
No que toca a produtos de pensões que 
não são abrangidos pela Diretiva 
2009/138/CE, pela Diretiva 2003/41/CE 
ou pelo presente regulamento, os 
Estados-Membros devem prever requisitos 
de divulgação equivalentes.

Or. en

Justificação

Existem, em muitos Estados-Membros, tipos diferentes de disposições relativas à pensão que 
nem são abrangidas pelo âmbito de IRPPP, nem são de caráter privado. Alguns desses 
regimes seriam isentos na proposta da Comissão, em virtude do artigo 2.º, alínea f), e, assim, 
não estariam sujeitos a requisitos de divulgação. No entanto, outros regimes semelhantes não 
seriam isentos, pois a entidade patronal não é obrigada, pelas leis nacionais, a contribuir 
financeiramente. É importante evitar incoerências na União Europeia.

Alteração 191
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Produtos de pensões de reforma (f) Todos os produtos de pensões de 
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relativamente aos quais a legislação 
nacional exige uma contribuição da 
entidade patronal e o empregado não é 
livre de escolher o prestador.

reforma definidos no artigo 4.º, alínea d), 
e produtos de pensões de reforma 
relativamente aos quais a legislação 
nacional exige uma contribuição da 
entidade patronal e esta tenha feito a 
escolha relevante relativamente ao 
prestador; e

Or. en

Justificação

Não existe uma definição única de produto de pensão de reforma que seja aceite em todos os 
Estados-Membros da UE. Dado que a Comissão está a realizar um estudo aprofundado dos 
sistemas de pensões de reforma dos Estados-Membros, seria inadequado condicionar 
previamente este trabalho introduzindo requisitos que sugerissem que já existe tal definição.

Alteração 192
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Produtos de pensões de reforma 
relativamente aos quais a legislação 
nacional exige uma contribuição da 
entidade patronal e o empregado não é
livre de escolher o prestador.

(f) Planos de pensões de reforma 
profissionais e produtos de pensões de 
reforma individuais relativamente aos 
quais a legislação nacional exige uma 
contribuição da entidade patronal e esta 
última e o empregado não são livres de 
escolher o prestador.

Or. en

Justificação

Particularmente no caso das PME, as decisões de investimento tomadas por uma entidade 
empresarial aquando da escolha de um produto de pensões para os seus empregados deve 
estar sujeita à entrega de um KID, uma vez que estas decisões são muitas vezes tomadas por 
indivíduos que têm a mesma educação financeira que os consumidores normais. Esta 
alteração baseia-se numa proposta de FW (Alemanha).
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Alteração 193
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Produtos de pensões de reforma 
relativamente aos quais a legislação 
nacional exige uma contribuição da 
entidade patronal e o empregado não é 
livre de escolher o prestador.

(f) Produtos de pensões de reforma 
reconhecidos oficialmente e regimes de 
segurança social sujeitos à legislação 
nacional ou da União.

Or. en

Alteração 194
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Produtos de pensões de reforma 
relativamente aos quais a legislação 
nacional exige uma contribuição da 
entidade patronal e o empregado não é 
livre de escolher o prestador.

(f) Todos os produtos de pensões de 
reforma definidos no artigo 4.º, alínea d).

Or. en

Alteração 195
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Produtos de pensões de reforma 
relativamente aos quais a legislação 
nacional exige uma contribuição da 

(f) Produtos de pensões de reforma 
relativamente aos quais as disposições 
financeiras não são abrangidas no âmbito 



AM\927693PT.doc 103/186 PE504.397v02-00

PT

entidade patronal e o empregado não é 
livre de escolher o prestador.

da Diretiva 2003/41/CE ou da Diretiva 
2009/138/CE; e relativamente aos quais o 
nível da pensão é, efetivamente, uma 
promessa ou uma oferta da entidade
patronal ao empregado. No que toca a 
produtos de pensões que não são 
abrangidos pela Diretiva 2003/41/CE, 
pela Diretiva 2009/138/CE ou pelo 
presente regulamento, os 
Estados-Membros devem oferecer 
requisitos de divulgação equivalentes.

Or. en

Justificação

Existem, em muitos Estados-Membros, tipos diferentes de disposições relativas à pensão que 
nem são abrangidas pelo âmbito de IRPPP, nem são de caráter privado. Alguns desses 
regimes seriam isentos na proposta da Comissão, em virtude do artigo 2.º, alínea f), e, assim, 
não estariam sujeitos a requisitos de divulgação. No entanto, outros regimes semelhantes não 
seriam isentos, pois a entidade patronal não é obrigada, pelas leis nacionais, a contribuir 
financeiramente. É importante evitar incoerências na União Europeia.

Alteração 196
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Produtos de pensões de reforma 
reconhecidos oficialmente e regimes de 
segurança social sujeitos à legislação 
nacional ou da União;

Or. en

Alteração 197
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

f-A) Produtos de pensões de reforma 
reconhecidos oficialmente e regimes de 
segurança social sujeitos à legislação 
nacional ou da União Europeia;

Or. en

Alteração 198
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Produtos de pensões de reforma 
reconhecidos oficialmente e regimes de 
segurança social definidos pela legislação 
nacional ou da União.

Or. en

Justificação

Não existe uma definição única de produto de pensão de reforma que seja aceite em todos os 
Estados-Membros da UE. Dado que a Comissão está a realizar um estudo aprofundado dos 
sistemas de pensões de reforma dos Estados-Membros, seria inadequado condicionar 
previamente este trabalho introduzindo requisitos que sugerissem que já existe tal definição.

Alteração 199
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Regimes de segurança social 
reconhecidos oficialmente e sujeitos à 
legislação nacional ou da União.
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Or. en

Alteração 200
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Obrigações da dívida soberana;

Or. en

Alteração 201
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) Cadernetas de poupança e contas 
poupança. Os distribuidores destes 
produtos devem assegurar que as 
informações acerca do regulador do 
produto figuram de forma bem visível na 
informação fornecida. 

Or. en

Alteração 202
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso os criadores de produtos de 
investimento sujeitos ao presente 

1. O documento de informação 
fundamental elaborado em conformidade 
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regulamento estejam igualmente sujeitos à 
Diretiva 2003/71/CE, ambos são 
aplicáveis.

com os requisitos definidos no presente 
regulamento deve ser considerado 
conforme aos requisitos definidos no 
artigo 24.º, n.º 3, do Regulamento 
n.º 809/2004, com a redação que lhe foi 
dada pelo Regulamento n.º 486/2012, e no 
artigo 17.º, n.º 1, ponto 18 e 19, da 
Diretiva 2003/71/CE com a redação que 
lhe foi dada pela Diretiva 2010/73/CE.

Or. en

Alteração 203
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso os criadores de produtos de 
investimento sujeitos ao presente 
regulamento estejam igualmente sujeitos à 
Diretiva 2003/71/CE, ambos são 
aplicáveis.

1. As informações contidas no documento 
de informação fundamental devem 
cumprir o presente regulamento e são 
consideradas pelas autoridades 
competentes como informações 
adequadas no que diz respeito às 
informações sobre o risco e as despesas e 
reputadas conformes aos requisitos 
definidos no artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva 
2003/71/CE, relativos ao conteúdo das
informações fundamentais especificado 
no artigo 2.º, n.º 1, alínea s), subalíneas ii) 
e iii) da referida diretiva.

Or. en

Justificação

O requisito de apresentar tanto um KID para os PRIP como uma síntese por assunto prevista 
na diretiva relativa ao prospeto, no contexto da oferta de valores mobiliários a pequenos 
investidores, não se coaduna com a intenção da iniciativa PRIP. É confuso para os 
investidores receberem dois documentos de síntese.



AM\927693PT.doc 107/186 PE504.397v02-00

PT

Alteração 204
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso os criadores de produtos de 
investimento sujeitos ao presente 
regulamento estejam igualmente sujeitos à 
Diretiva 2003/71/CE, ambos são 
aplicáveis.

1. Caso os criadores de PRIP sujeitos ao 
presente regulamento estejam igualmente 
sujeitos à Diretiva 2003/71/CE, ambos são 
aplicáveis.

Or. en

Alteração 205
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso os criadores de produtos de 
investimento sujeitos ao presente 
regulamento estejam igualmente sujeitos à 
Diretiva 2003/71/CE, ambos são 
aplicáveis.

1. Caso os criadores de produtos de 
investimento sujeitos ao presente 
regulamento estejam igualmente sujeitos à 
Diretiva 2003/71/CE, exceto o seu 
artigo 4.º, n.º 2, alínea v), ambos são 
aplicáveis.

Or. en

Alteração 206
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso os criadores de produtos de 
investimento sujeitos ao presente 

2. As informações contidas no documento 
de informação fundamental são 



PE504.397v02-00 108/186 AM\927693PT.doc

PT

regulamento estejam igualmente sujeitos 
à Diretiva 2009/138/CE, ambos são 
aplicáveis.

consideradas pelas autoridades 
competentes como informações 
adequadas relativamente à informação 
sobre os riscos subjacentes ao contrato 
que são assumidos pelo tomador do 
seguro e reputadas conformes aos 
requisitos definidos no artigo 185, n.º 4, 
da Diretiva 2009/138/CE.

Or. en

Justificação

O requisito de apresentar tanto um KID para os PRIP como uma síntese por assunto prevista 
na diretiva relativa ao prospeto, no contexto da oferta de valores mobiliários a pequenos 
investidores, não se coaduna fundamentalmente com a intenção expressa da iniciativa PRIP. 
É confuso para os investidores receberem dois documentos de síntese; vai contra o objetivo 
da harmonização da regulamentação, criando condições desiguais entre PRIP de valores 
mobiliários sujeitos à diretiva relativa ao prospeto e outros PRIP.

Alteração 207
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso os criadores de produtos de 
investimento sujeitos ao presente 
regulamento estejam igualmente sujeitos à
Diretiva 2009/138/CE, ambos são 
aplicáveis.

2. Caso os criadores de PRIP sujeitos ao 
presente regulamento estejam igualmente 
sujeitos aos requisitos de informação para 
os tomadores de seguros nos termos da 
Diretiva 2009/138/CE, estes requisitos, 
quando equivalentes, são satisfeitos pela 
divulgação de informações nos termos do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 208
Burkhard Balz
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso os criadores de produtos de 
investimento sujeitos ao presente 
regulamento estejam igualmente sujeitos à 
Diretiva 2009/138/CE, ambos são 
aplicáveis.

2. Caso os criadores de produtos de 
investimento sujeitos ao presente 
regulamento estejam igualmente sujeitos à 
Diretiva 2009/138/CE, ambos são 
aplicáveis. As informações contidas no 
documento de informação fundamental 
são consideradas conformes aos 
requisitos sobre informações específicas 
definidos no artigo 185.º, n.º 4, da 
Diretiva 2009/138/CE.

Or. en

Alteração 209
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso os criadores de produtos de
investimento sujeitos ao presente 
regulamento estejam igualmente sujeitos à 
Diretiva 2009/138/CE, ambos são 
aplicáveis.

2. O documento de informação 
fundamental elaborado em conformidade 
com os requisitos definidos no presente 
regulamento são considerados conformes 
aos requisitos definidos no artigo 185.º, 
n.º 4, da Diretiva 2009/138/CE.

Or. en

Alteração 210
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados nos termos do artigo 23.º
que definem requisitos adicionais a fim de 
assegurar que o conteúdo e as regras 
conexas do documento de informação 
fundamental permitem cumprir as 
obrigações mencionadas, definidas 
respetivamente na Diretiva 2003/71/CE e 
na Diretiva 2009/138/CE.

Or. en

Alteração 211
Saïd El Khadraoui

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Produto de investimento», um 
investimento em que, independentemente 
da sua forma jurídica, a contrapartida
devida ao investidor se encontra exposta a 
flutuações de valores de referência ou do 
desempenho de um ou mais ativos que 
não são diretamente adquiridos pelo 
investidor;

(a) «Produto de investimento», um produto 
através do qual uma pessoa pode fazer um 
investimento financeiro,
independentemente da sua forma jurídica e 
independentemente de a contrapartida
devida ser fixa ou variável;

Or. en

Alteração 212
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Produto de investimento», um (a) «Produto de investimento», um 
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investimento em que, independentemente 
da sua forma jurídica, a contrapartida 
devida ao investidor se encontra exposta a 
flutuações de valores de referência ou do 
desempenho de um ou mais ativos que não 
são diretamente adquiridos pelo 
investidor;

investimento em que, independentemente 
da sua forma jurídica, a contrapartida 
devida ao investidor se encontra exposta a 
flutuações de valores de referência ou do 
desempenho de um ou mais ativos;

Or. en

Alteração 213
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Produto de investimento», um 
investimento em que, independentemente 
da sua forma jurídica, a contrapartida 
devida ao investidor se encontra exposta a 
flutuações de valores de referência ou do
desempenho de um ou mais ativos que não 
são diretamente adquiridos pelo investidor;

(a) «Pacote de produtos de investimento 
de retalho» ou «PRIP», um investimento 
em que, independentemente da sua forma 
jurídica, a contrapartida devida ao 
investidor se encontra sujeita a flutuações 
devido à exposição a valores de referência 
ou ao desempenho de um ou mais ativos
que não são diretamente adquiridos pelo 
investidor;

Or. en

Justificação

Estas pequenas alterações visam clarificar a definição e torná-la mais rigorosa.

Alteração 214
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Produto de investimento», um 
investimento em que, independentemente 

(a) «Pacote de produtos de investimento 
de retalho», um investimento em que, 
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da sua forma jurídica, a contrapartida 
devida ao investidor se encontra exposta a 
flutuações de valores de referência ou do 
desempenho de um ou mais ativos que não 
são diretamente adquiridos pelo investidor;

independentemente da sua forma jurídica, a 
contrapartida devida ao investidor se 
encontra exposta a flutuações de valores de 
referência ou do desempenho de um ou 
mais ativos que não são diretamente 
adquiridos pelo investidor;

Or. en

Alteração 215
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Produto de investimento», um 
investimento em que, independentemente 
da sua forma jurídica, a contrapartida 
devida ao investidor se encontra exposta a 
flutuações de valores de referência ou do 
desempenho de um ou mais ativos que não 
são diretamente adquiridos pelo 
investidor;

(a) «Produto de investimento», um 
investimento em que, independentemente 
da sua forma jurídica, a contrapartida 
devida ao investidor se encontra exposta a 
flutuações de valores de referência ou do 
desempenho de um ou mais ativos;

Or. de

Alteração 216
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Produto de investimento», um 
investimento em que, independentemente 
da sua forma jurídica, a contrapartida 
devida ao investidor se encontra exposta a 
flutuações de valores de referência ou do 

(a) «Produto de investimento», um 
investimento em que, independentemente 
da sua forma jurídica, a contrapartida 
devida ao investidor se encontra exposta a 
flutuações de valores de referência que não 
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desempenho de um ou mais ativos que não 
são diretamente adquiridos pelo investidor;

sejam uma taxa de juro ou do desempenho 
de um ou mais ativos que não são 
diretamente adquiridos pelo investidor, ao 
alterar o seu perfil de risco e 
remuneração ou os custos associados a 
um investimento no produto de 
investimento;

Or. en

Alteração 217
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Produto de investimento», um
investimento em que, independentemente 
da sua forma jurídica, a contrapartida 
devida ao investidor se encontra exposta a 
flutuações de valores de referência ou do 
desempenho de um ou mais ativos que não 
são diretamente adquiridos pelo investidor;

(a) «Produto de investimento», qualquer
investimento ou produto de poupança 
comercializado a pequenos investidores 
em que, independentemente da sua forma 
jurídica, o investimento e a contrapartida 
devida ao investidor se encontram
expostos a flutuações de valores de 
referência ou do desempenho de um ou 
mais ativos que não são diretamente 
adquiridos pelo investidor. Quando a 
exposição aos referidos produtos de 
investimento decorre da detenção direta 
de ações ou unidades de veículos de 
finalidade especial ou sociedades gestoras 
de participações, então essas ações ou 
unidades devem ser consideradas 
produtos de investimento nos termos da 
presente definição;

Or. en

Justificação

Uma vez que as ações detidas diretamente pelo investidor não estão abrangidos pelo âmbito 
de aplicação do presente regulamento, como consta da proposta da Comissão, é necessário 
assegurar que os criadores de produtos de investimento não escapam à obrigação de 
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apresentar um KID aos pequenos investidores estruturando os seus pacotes de produtos por 
intermédio de uma entidade instrumental ou de uma sociedade gestora de participações. Por 
conseguinte, há que aplicar um princípio «de transparência», de modo a evitar estratégias de 
evasão e lacunas. Esta alteração baseia-se numa proposta avançada pelas autoridades de 
regulamentação francesas.

Alteração 218
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) «Criador de produtos de investimento», (b) «Criador de pacotes de produtos de 
investimento de retalho»,

Or. en

Alteração 219
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) O emitente do valor mobiliário, 
quando o produto de investimento é 
composto unicamente por um valor 
mobiliário oferecido ao público ou 
admitido à negociação num mercado 
regulamentado nos termos das disposições 
da Diretiva 2003/71/CE e é detido 
diretamente pelos investidores;

Or. en

Alteração 220
Pervenche Berès
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) O emitente de valores mobiliários 
oferecidos ao público ou admitidos à 
negociação num mercado regulamentado 
nos termos da Diretiva 2003/71/CE e 
detidos diretamente pelos investidores.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação do presente regulamento deve englobar os valores mobiliários 
transferíveis simples detidos diretamente pelos investidores, desde que sejam adquiridos no 
mercado primário. A definição de «criador de um produto de investimento» deve ser 
adaptada em conformidade para abranger esta situação.

Alteração 221
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Os clientes não profissionais na aceção 
do artigo 4.º, n.º 1, ponto 12, da Diretiva 
2004/39/CE;

i) Os clientes não profissionais na aceção 
do artigo 4.º, n.º 1, ponto 12, da Diretiva 
2004/39/CE, quando o produto de 
investimento é um instrumento financeiro 
na aceção do anexo I, secção C da 
referida diretiva;

Or. en

Alteração 222
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

ii) Os clientes na aceção da Diretiva 
2002/92/CEE;

ii) Os clientes que não são clientes 
profissionais na aceção do [anexo I da 
diretiva relativa à mediação de seguros] 
[...];

Or. en

Alteração 223
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) Os clientes na aceção da Diretiva 
2002/92/CEE;

ii) Os clientes na aceção da Diretiva 
2002/92/CEE, quando o produto de 
investimento é uma apólice de seguros na 
aceção da Diretiva 2009/138/CE;

Or. en

Alteração 224
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) «Pessoa que comercializa», a pessoa 
que aconselha um produto de 
investimento a um pequeno investidor ou 
que atua como intermediário num 
investimento de um pequeno investidor.

Or. en
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Alteração 225
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) «Ativo elegível», um ativo 
autorizado na aceção do artigo 13.º-A;

Or. en

Alteração 226
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) «Swap “Plain Vanilla”» («plain 
vanilla swap»), um instrumento derivado 
que envolve uma parte, o pagador da taxa 
fixa, que faz pagamentos fixos, e a outra 
parte, o pagador da taxa variável, que faz 
pagamentos que dependem do nível das 
taxas de juro futuras. Os pagamentos da 
taxa de juro são feitos sobre um montante 
nocional, não havendo troca de capital 
nem características adicionais;

Or. en

Alteração 227
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-C) «Contrato a prazo “Plain Vanilla”» 
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(«plain vanilla forward contract»), um 
contrato que envolve a venda por uma 
parte e a compra por outra parte de um 
montante predeterminado de um ativo 
subjacente, a um preço predefinido e 
numa data predefinida no futuro sem 
características adicionais;

Or. en

Alteração 228
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-D) «Opção “Plain Vanilla”» («plain 
vanilla option»), o tipo de opção mais 
básico, com uma data de expiração e um 
preço de exercício simples, sem 
características adicionais;

Or. en

Alteração 229
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-E) «Opção com barreira simples»
(«simple barrier option»), uma opção que 
só pode ser exercida (i) se o preço do ativo 
subjacente não tiver alcançado ou 
ultrapassado um nível predeterminado; 
ou (ii) se o preço do ativo subjacente tiver 
alcançado ou ultrapassado um nível 
predeterminado;
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Or. en

Alteração 230
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-F) «Opção binária», um contrato 
financeiro com uma remuneração 
predeterminada, dependente da
ocorrência de determinadas condições 
específicas, e, caso não, a remuneração é 
zero;

Or. en

Alteração 231
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-G) «Opção com taxa média», uma opção 
em que o preço de exercício é calculado 
como o preço médio do ativo subjacente 
durante um período predeterminado;

Or. en

Alteração 232
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f-H) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(f-H) «Opção com início posterior» 
(«forward start option»), uma opção 
«plain vanilla» cujo preço de exercício 
será fixado numa data posterior à data de 
transação;

Or. en

Alteração 233
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f-I) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-I) «Opção com liquidação diferida», 
uma opção «plain vanilla» cuja data de 
liquidação ocorre mais de 2 dias úteis 
após a sua data de expiração;

Or. en

Alteração 234
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f-J) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-J) «Remuneração dependente da 
trajetória» («path-dependent payoff»), a 
remuneração de um produto de
investimento que está ligada não só ao 
valor dos ativos subjacentes na data de 
vencimento, mas também ao seu valor em 
vários momentos durante a vida do 
produto de investimento;
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Or. en

Alteração 235
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O criador do produto de investimento 
elabora um documento de informação 
fundamental em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento para cada produto de 
investimento que cria e publica esse 
documento num sítio Web da sua escolha
antes de o produto de investimento poder 
ser comercializado aos pequenos 
investidores.

O criador do produto de investimento 
elabora um documento de informação 
fundamental em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento para cada produto de 
investimento que cria, juntamente com o 
prospeto, e publica esse documento no seu 
sítio Web antes de o produto de 
investimento poder ser distribuído no 
mercado e comercializado aos pequenos 
investidores. O documento de informação 
fundamental é completado pelo 
distribuidor, se necessário.

Or. en

Alteração 236
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O criador do produto de investimento 
elabora um documento de informação 
fundamental em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento para cada produto de 
investimento que cria e publica esse
documento num sítio Web da sua escolha
antes de o produto de investimento poder 
ser comercializado aos pequenos 

O criador do produto de investimento 
elabora um documento de informação 
fundamental em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento para cada produto de 
investimento que cria e publica esse 
documento de informação fundamental 
no seu sítio Web antes de o produto de 
investimento poder ser comercializado aos 
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investidores. pequenos investidores.

Or. en

Justificação

Clarificação das disposições. O sítio Web do criador de produtos de investimento é o local 
onde os potenciais pequenos investidores procuram o documento de informação fundamental, 
como tal o documento tem de ser lá publicado.

Alteração 237
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O criador do produto de investimento 
elabora um documento de informação 
fundamental em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento para cada produto de 
investimento que cria e publica esse 
documento num sítio Web da sua escolha 
antes de o produto de investimento poder 
ser comercializado aos pequenos 
investidores.

O criador do produto de investimento 
elabora um documento de informação 
fundamental em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento e o modelo incluído no anexo
para cada produto de investimento que cria 
e publica esse documento num sítio Web 
da sua escolha e num sítio Web central 
que a criar pelo BCE e pela autoridade 
nacional de supervisão competente antes 
de o produto de investimento poder ser 
comercializado aos pequenos investidores.

Or. de

Alteração 238
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O criador do produto de investimento 
elabora um documento de informação 

O criador do produto de investimento 
elabora um documento de informação 
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fundamental em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento para cada produto de 
investimento que cria e publica esse 
documento num sítio Web da sua escolha 
antes de o produto de investimento poder 
ser comercializado aos pequenos 
investidores.

fundamental em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento para cada produto de 
investimento que cria e publica esse 
documento num sítio Web da sua escolha 
antes de o produto de investimento poder 
ser comercializado aos pequenos 
investidores. O criador do produto de 
investimento é responsável pelo conteúdo 
desse documento de informação 
fundamental. Pode ser da 
responsabilidade da pessoa que assegura 
a comercialização transmitir esta 
informação ao pequeno investidor. 

Or. en

Justificação

Com vista a melhorar a certeza jurídica, há que salientar que o documento de informação 
fundamental é elaborado por uma única parte: o criador do produto de investimento. Os 
criadores de produtos de investimento também são responsáveis pelo conteúdo do documento 
de informação fundamental que elaboram. Os criadores de produtos de investimento 
disponibilizam o documento de informação fundamental às pessoas que comercializam o 
produto para que estas últimas possam fornecê-lo aos pequenos investidores.

Alteração 239
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O criador do produto de investimento 
elabora um documento de informação 
fundamental em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento para cada produto de 
investimento que cria e publica esse 
documento num sítio Web da sua escolha 
antes de o produto de investimento poder 
ser comercializado aos pequenos 
investidores.

O criador do produto de investimento 
elabora um documento de informação 
fundamental em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento para cada produto de 
investimento que cria e publica esse 
documento num sítio Web da sua escolha 
antes de o produto de investimento poder 
ser comercializado aos pequenos 
investidores. O criador do produto de 
investimento é sempre o responsável pelo 
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conteúdo do documento de informação 
fundamental.

Or. nl

Justificação

Deve ficar claro que o criador do produto de investimento é o único responsável pela 
elaboração dos KID, bem como pelo rigor do conteúdo dos mesmos.

Alteração 240
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O criador do produto de investimento 
elabora um documento de informação 
fundamental em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento para cada produto de 
investimento que cria e publica esse 
documento num sítio Web da sua escolha 
antes de o produto de investimento poder 
ser comercializado aos pequenos 
investidores.

O criador do produto de investimento 
elabora um documento de informação 
fundamental em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento para cada produto de 
investimento que cria e publica esse 
documento num sítio Web da sua escolha 
antes de o produto de investimento poder 
ser comercializado aos pequenos 
investidores.

Em derrogação do primeiro parágrafo, 
quando não está disponível o documento 
de informação fundamental, o pequeno 
investidor pode ainda investir no produto, 
desde que a comercialização se baseie na 
própria iniciativa do pequeno investidor, o 
pequeno investidor o consinta 
explicitamente e o intermediário que 
comercializa o produto de investimento 
aconselhe o pequeno investidor de acordo 
com a Diretiva 2004/39/CE ou a Diretiva 
2002/92/CE.

Or. en
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Alteração 241
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O criador do produto de investimento 
elabora um documento de informação 
fundamental em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento para cada produto de 
investimento que cria e publica esse 
documento num sítio Web da sua escolha
antes de o produto de investimento poder 
ser comercializado aos pequenos 
investidores.

O criador do produto de investimento 
elabora um documento de informação 
fundamental em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento para cada produto de 
investimento que cria e publica esse 
documento de informação fundamental 
no seu sítio Web antes de o produto de 
investimento poder ser comercializado aos 
pequenos investidores. O documento de 
informação fundamental deve ser 
completado pelo seu anexo elaborado pela 
pessoa que comercializa o produto de 
investimento, se pertinente.

Or. en

Alteração 242
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O criador do produto de investimento 
elabora um documento de informação 
fundamental em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento para cada produto de 
investimento que cria e publica esse 
documento num sítio Web da sua escolha
antes de o produto de investimento poder 
ser comercializado aos pequenos 
investidores.

O criador do PRIP elabora um documento 
de informação fundamental em 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos no presente regulamento para 
cada produto de investimento que cria e 
publica esse documento de informação 
fundamental no seu sítio Web antes de o 
PRIP poder ser comercializado aos 
pequenos investidores. O documento de 
informação fundamental deve ser 
complementado pela elaboração de
documentação de serviços pela pessoa que 
comercializa o PRIP, refletindo os 
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serviços prestados ao pequeno investidor.

Or. en

Justificação

Manifestação de apoio à alteração 21 proposta por Bères, exceto a última frase. As pessoas 
que comercializam produtos de investimento não têm informações fiáveis acerca do produto. 
Por conseguinte, não devem ser autorizadas a concluir o documento de informação 
fundamental. Adicionalmente, esta abordagem apoia o sistema de responsabilidade, dado que 
não haveria dúvida quanto às responsabilidades. Todas as informações necessárias para 
tomar uma decisão informada quanto a investir num produto devem ser fornecidas ao mesmo 
tempo ao pequeno investidor.

Alteração 243
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O criador do produto de investimento 
elabora um documento de informação 
fundamental em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento para cada produto de 
investimento que cria e publica esse 
documento num sítio Web da sua escolha 
antes de o produto de investimento poder 
ser comercializado aos pequenos 
investidores.

O criador do produto de investimento 
elabora um documento de informação 
fundamental em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento para cada produto de 
investimento que cria e publica esse 
documento num sítio Web da sua escolha 
antes de o produto de investimento poder 
ser comercializado aos pequenos 
investidores. O documento também deve 
ser disponibilizado em papel.

Or. en

Alteração 244
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Processo de aprovação do produto

1. Antes da elaboração do documento de 
informação fundamental de acordo com o 
artigo 5.º, os criadores de produtos devem 
avaliar a compatibilidade do produto de 
investimento com os interesses dos 
pequenos investidores, criando um 
processo de aprovação documentado do 
produto.
2. O processo de aprovação do produto 
deve assegurar que cada produto de 
investimento dá resposta às necessidades 
de um mercado-alvo identificado e que o 
criador do produto procedeu a uma 
avaliação de todos os riscos prováveis 
pertinentes para as necessidades do 
mercado-alvo identificado. Essa avaliação 
deve incluir testes de esforço do produto 
de investimento.
3. O processo de aprovação do produto 
deve assegurar que os produtos de 
investimento já vendidos são 
reexaminados regularmente, a fim de 
garantir que os mesmos continuam a ser 
compatíveis com os interesses mercado-
alvo identificado.
4. O processo de aprovação do produto 
deve ser reexaminado anualmente. O 
criador do produto de investimento deve 
ser sempre capaz de fornecer à autoridade 
competente relevante uma descrição 
atualizada e circunstanciada da natureza 
e dos pormenores do processo de 
aprovação do produto.

Or. en

Alteração 245
Corien Wortmann-Kool
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Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Processo de aprovação do produto

1. O criador de um produto de 
investimento deve estabelecer
procedimentos e políticas adequados para 
assegurar que foi dada consideração 
equilibrada aos interesses dos pequenos 
investidores, clientes e beneficiários desse 
produto de investimento durante o 
desenvolvimento do produto de 
investimento e que o produto financeiro 
resulta comprovadamente desta 
consideração de interesses.
2. Antes da colocação ou distribuição no 
mercado de produtos de investimento e 
instrumentos financeiros, esses produtos e 
instrumentos necessitam de aprovação 
segundo o processo de desenvolvimento de 
produtos. Todos os riscos relevantes 
devem ser cuidadosamente avaliados e os 
produtos e instrumentos apenas são 
colocados ou distribuídos quando tal é do 
interesse do grupo-alvo de clientes.
3. O criador do produto de investimento 
deve realizar testes que determinem o 
desempenho do produto de investimento 
no seu conjunto e o desempenho dos 
diferentes elementos do produto 
financeiro em vários cenários. Estes testes 
devem assegurar que o produto 
financeiro, em função da natureza do 
produto, não colide com os interesses do 
grupo-alvo de clientes.
4. O processo de desenvolvimento do 
produto deve assegurar que os produtos 
existentes sejam revistos regularmente, a 
fim de garantir que o produto continua a 
responder às necessidades do mercado-
alvo identificado. O processo de 
desenvolvimento do produto deve ser 
reexaminado anualmente. O criador de 
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produtos de investimento deve ser sempre  
capaz de apresentar à sua autoridade 
competente uma descrição atualizada e 
pormenorizada da natureza e dos 
pormenores do seu processo de 
desenvolvimento de produtos.
5. Caso o produto financeiro lese os 
interesses do grupo-alvo de clientes, o 
criador do produto de investimento ajusta 
o produto o mais rapidamente possível ou 
deixa de oferecer ou de criar o produto 
financeiro e deixa de disponibilizar o 
produto financeiro no mercado.

Or. en

Alteração 246
Olle Schmidt, Wolf Klinz, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O documento de informação 
fundamental deve ser exato, correto, claro 
e não induzir em erro.

1. O documento de informação 
fundamental constitui a informação pré-
contratual. Deve ser exato, correto, claro e 
não induzir em erro.

Or. en

Alteração 247
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O documento de informação 
fundamental deve ser exato, correto, claro 

1. O documento de informação 
fundamental deve ser exato, correto, claro 
e não induzir em erro. O documento de 
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e não induzir em erro. informação fundamental não deve conter 
qualquer elemento comercial ou 
recomendação de investimento.

Or. en

Alteração 248
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O documento de informação 
fundamental deve constituir um documento 
independente, claramente distinto dos 
elementos de promoção comercial.

2. O documento de informação 
fundamental deve constituir um documento 
independente, claramente distinto dos 
elementos de promoção comercial e não 
deve conter qualquer elemento de 
promoção comercial ou recomendação de 
investimento.

Or. en

Alteração 249
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O documento de informação 
fundamental deve constituir um documento 
independente, claramente distinto dos 
elementos de promoção comercial.

2. O documento de informação 
fundamental deve constituir um documento 
independente, claramente distinto dos 
elementos de promoção comercial, e não 
deve conter publicidade a produtos.

Or. de
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Alteração 250
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O documento de informação 
fundamental deve constituir um documento 
independente, claramente distinto dos 
elementos de promoção comercial.

2. O documento de informação 
fundamental deve constituir um documento 
independente, claramente distinto dos 
elementos de promoção comercial. São 
permitidas remissões para outros 
documentos. Apenas pode ser objeto de 
remissão a informação adicional à que o 
presente regulamento obriga a incluir no 
documento de informação fundamental. 
Não são permitidas remissões para 
qualquer material comercial.

Or. en

Alteração 251
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O documento de informação 
fundamental deve constituir um documento 
independente, claramente distinto dos 
elementos de promoção comercial.

2. O documento de informação 
fundamental deve constituir um documento 
independente, claramente distinto dos 
elementos de promoção comercial, mas 
não de qualidade inferior. Não deve 
conter quaisquer mensagens comerciais
nem qualquer recomendação de 
investimento.

Or. en

Alteração 252
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O documento de informação 
fundamental não deve conter qualquer 
elemento comercial ou recomendação de 
investimento.

Or. en

Alteração 253
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para os PRIP que oferecem ao 
investidor individual variações do prazo 
de investimento, benefícios ou opções de 
pagamento especiais ou escolhas 
múltiplas de fundos subjacentes, ou no 
caso de PRIP para os quais informações 
específicas podem variar de acordo com 
as características ou escolhas do pequeno 
investidor em questão, as informações 
exigidas pelo artigo 8.º, n.º 2, podem ser 
apresentadas em termos sintéticos ou 
como valores indicativos, por exemplo, 
um intervalo de valores. Nestes casos, o 
KID deve mencionar de forma bem visível 
os documentos adicionais que os 
pequenos investidores necessitam 
consultar para poderem obter 
informações específicas para as suas 
circunstâncias pessoais.

Or. en
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Justificação

Em muitos casos, o KID fornece informações suficientes para que os consumidores tomem 
uma decisão de investimento. É particularmente verdade quando fatores, como a idade ou o 
montante investido, têm impacto nas despesas relativas ao produto. Por conseguinte, 
consideramos essencial que o KID possa fazer referência a outros documentos, pelo que 
sugerimos alterações ao presente artigo e ao considerando 12 que lhe corresponde.

Alteração 254
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando um PRIP oferece opções ao 
pequeno investidor relativamente ao prazo 
de investimento, à escolha de benefícios 
ou de montantes de pagamento ou oferece 
uma gama de investimentos subjacentes à 
sua escolha, ou quando há elementos da 
informação dos PRIP que podem variar e 
que dependem de fatores específicos para 
o pequeno cliente em questão, as 
informações exigidas pelo artigo 8.º, n.º 2, 
podem ser apresentadas em termos 
genéricos ou como exemplos sugeridos. 
Quando esta situação ocorre, o 
documento de informação fundamental 
deve indicar claramente em que 
documentos serão fornecidas informações 
mais específicas.

Or. en

Justificação

Mesmo quando requer informações personalizadas, um KID deve ser disponibilizado com 
exemplos genéricos para ajudar o consumidor a decidir se quer procurar informações 
adicionais.

Alteração 255
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Quando um produto de investimento 
oferece ao pequeno investidor opções de
prazo de investimento, de benefícios 
específicos ou de montantes de pagamento 
ou opções entre uma gama de 
investimentos subjacentes, ou quando há
informação fundamental sobre o produto 
que depende de alguma outra forma de 
fatores específicos para o pequeno cliente 
em questão, as informações exigidas pelo 
artigo 8.º, n.º 2, podem ser apresentadas 
em termos gerais ou como exemplos 
representativos. Neste o caso, o 
documento de informação fundamental 
deve indicar claramente os documentos 
que contêm informações mais específicas.

Or. en

Justificação

Para um investidor individual poder tomar uma decisão de investimento informada, muitos 
PRIP precisam de ser personalizados. Não obstante, é importante que os investidores sejam 
capazes de fazer comparações de alto nível entre produtos antes de decidirem procurar mais 
informações. O que pode incluir, por exemplo, despesas médias para um dado montante de 
investimento, prazo e escolha de fundo; ou o prémio mensal para um investidor típico para 
um dado montante de benefícios de seguro de vida.

Alteração 256
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. O documento de informação 
fundamental deve especificar claramente 
onde e como obter informações adicionais 
sobre o investimento proposto, 
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nomeadamente onde e como é possível 
obter a pedido e gratuitamente, a 
qualquer tempo, um prospeto, bem como 
em que língua essa informação está 
disponível para os investidores;

Or. en

Alteração 257
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O documento de informação 
fundamental deve ser elaborado sob a 
forma de um documento sucinto que:

3. O documento de informação 
fundamental deve ser elaborado sob a 
forma de um documento sucinto que 
fomente a comparabilidade e que:

Or. en

Alteração 258
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O documento de informação 
fundamental deve ser elaborado sob a 
forma de um documento sucinto que:

3. O documento de informação 
fundamental deve ser elaborado sob a 
forma de um documento sucinto, com um 
máximo de duas páginas DIN A4, que:

Or. de

Alteração 259
Olle Schmidt
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O documento de informação 
fundamental deve ser elaborado sob a 
forma de um documento sucinto que:

3. O documento de informação 
fundamental deve ser elaborado sob a 
forma de um documento sucinto e redigido 
de modo conciso que:

Or. en

Alteração 260
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) É expresso em termos claros e redigido 
numa linguagem que facilite a 
compreensão pelo pequeno investidor da 
informação transmitida, nomeadamente:

b) É expresso em termos claros e redigido 
num estilo facilmente compreensível para 
os pequenos investidores a que se destina. 
Deve para o efeito:

Or. en

Alteração 261
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) utilizando uma linguagem clara, sucinta
e compreensível;

i) utilizando uma linguagem clara, concisa
e compreensível;

Or. en
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Alteração 262
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) utilizando uma linguagem clara, sucinta
e compreensível;

i) utilizar uma linguagem clara e sucinta;

Or. en

Alteração 263
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) evitando a utilização de gíria; ii) evitar gíria;

Or. en

Alteração 264
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) evitando o recurso a termos técnicos, 
sempre que possam ser utilizadas 
expressões de uso corrente;

iii) evitando o recurso a acrónimos e a 
termos técnicos, sempre que possam ser 
utilizadas expressões de uso corrente;

Or. en

Alteração 265
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) evitando o recurso a termos técnicos, 
sempre que possam ser utilizadas 
expressões de uso corrente;

iii) evitando o recurso a acrónimos e a 
termos técnicos, sempre que possam ser 
utilizadas expressões de uso corrente;

Or. en

Alteração 266
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) evitando o recurso a termos técnicos, 
sempre que possam ser utilizadas 
expressões de uso corrente;

iii) evitando o recurso a termos técnicos.

Or. de

Alteração 267
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) evitando o recurso a termos técnicos, 
sempre que possam ser utilizadas 
expressões de uso corrente;

iii) evitar o recurso a acrónimos e a termos 
técnicos, sempre que possam ser utilizadas 
expressões de uso corrente;

Or. en
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Alteração 268
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) explicitar pormenorizadamente o 
cálculo dos custos.

Or. en

Alteração 269
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) cingir-se à informação fundamental 
de que os investidores necessitam.

Or. en

Alteração 270
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) cingir-se à informação fundamental 
de que os investidores necessitam.

Or. en

Alteração 271
Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso sejam utilizadas cores no 
documento de informação fundamental, 
estas não devem restringir a 
compreensibilidade da informação caso o 
documento seja impresso ou fotocopiado a 
preto e branco.

4. Caso sejam utilizadas cores no 
documento de informação fundamental, 
estas não devem restringir a 
compreensibilidade da informação se o 
documento for impresso ou fotocopiado a 
preto e branco.

Or. en

Alteração 272
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Caso a imagem de marca ou o logótipo 
do criador do produto de investimento ou 
do grupo a que este pertence sejam 
utilizados no documento de informação 
fundamental, estes não devem desviar a 
atenção do pequeno investidor das 
informações contidas no documento, ou 
obscurecer o texto.

5. Caso a imagem de marca ou o logótipo 
do criador do PRIP ou do grupo a que este 
pertence sejam utilizados no documento de 
informação fundamental, estes não devem 
desviar a atenção do pequeno investidor 
das informações ou obscurecer o texto.

Or. en

Alteração 273
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Autoridade Bancária Europeia 
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(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 a 
duração e o formato do documento de 
informação fundamental.
O projeto de normas técnicas de 
regulamentação deve ter em conta os 
diferentes tipos de PRIP. A AEVMM 
apresenta à Comissão esses projetos de 
normas técnicas de regulamentação até 
[…].
É conferido à Comissão o poder de adotar 
as normas técnicas 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 (EU) 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 oferecer a flexibilidade apropriada e de permitir à indústria e às AES reagir 
rapidamente às evoluções do mercado, tais medidas devem tomar a forma de uma habilitação 
para que as três AES elaborem, coletivamente, normas técnicas de regulamentação comuns, 
em vez de a Comissão ficar habilitada a adotar atos delegados.

Alteração 274
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O documento de informação fundamental 
deve ser redigido na língua oficial, ou 
numa das línguas oficiais, do 
Estado-Membro em que o produto de 
investimento é comercializado, ou numa 

O documento de informação fundamental 
deve ser redigido na língua oficial, ou 
numa das línguas oficiais, do 
Estado-Membro em que o produto de 
investimento é comercializado, ou, se tiver 
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língua aceite pelas autoridades 
competentes desse Estado-Membro, ou, se 
tiver sido redigido numa língua diferente, 
deve ser traduzido numa daquelas línguas.

sido redigido numa língua diferente, deve 
ser traduzido numa daquelas línguas.

Or. de

Alteração 275
Saïd El Khadraoui

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O documento de informação fundamental 
deve ser redigido na língua oficial, ou 
numa das línguas oficiais, do Estado-
Membro em que o produto de investimento 
é comercializado, ou numa língua aceite 
pelas autoridades competentes desse 
Estado-Membro, ou, se tiver sido redigido 
numa língua diferente, deve ser traduzido 
numa daquelas línguas.

O documento de informação fundamental 
deve ser redigido nas línguas oficiais, ou 
numa das línguas oficiais utilizadas na 
parte do Estado-Membro em que o produto 
de investimento é distribuído, ou numa 
língua aceite pelas autoridades 
competentes desse Estado-Membro, ou, se 
tiver sido redigido numa língua diferente,
deve ser traduzido numa daquelas línguas.

Or. en

Alteração 276
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O documento de informação fundamental 
deve ser redigido na língua oficial, ou 
numa das línguas oficiais, do Estado-
Membro em que o produto de investimento 
é comercializado, ou numa língua aceite 
pelas autoridades competentes desse 
Estado-Membro, ou, se tiver sido redigido 

O documento de informação fundamental 
deve ser redigido na língua oficial, ou 
numa das línguas oficiais, do Estado-
Membro em que o produto de investimento 
é comercializado.
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numa língua diferente, deve ser traduzido 
numa daquelas línguas.

Or. en

Alteração 277
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Relativamente ao KID, no caso de um 
contrato de seguros, as empresas de 
seguros apenas têm obrigações para com 
o tomador do seguro e não para com o 
beneficiário ou segurado.

Or. en

Justificação

Deve constar do regulamento que, no caso de um contrato de seguros, a empresa de seguros 
apenas tem obrigações para com o tomador do seguro e não para com o beneficiário ou 
segurado.

Alteração 278
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O título «Documento de Informação 
Fundamental» deve constar de forma 
destacada no topo da primeira página do 
documento. Imediatamente a seguir ao 
título, deve figurar uma declaração 
explicativa, com a seguinte redação:

1. O conteúdo do documento de 
informação fundamental destinado ao 
investidor deve ser apresentado pela 
ordem definida nos números seguintes.
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Or. en

Alteração 279
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O título «Documento de Informação 
Fundamental» deve constar de forma 
destacada no topo da primeira página do 
documento. Imediatamente a seguir ao 
título, deve figurar uma declaração 
explicativa, com a seguinte redação:

1. O título «Documento de Informação 
Fundamental» deve constar de forma 
destacada no topo da primeira página do 
documento. O documento de informação 
fundamental deve ser elaborado por uma 
única parte. De cada documento de 
informação fundamental deve constar o 
nome da pessoa ou da entidade que 
declara claramente ser responsável pelo 
conteúdo do documento de informação 
fundamental. Imediatamente a seguir ao 
título, deve figurar uma declaração 
explicativa, com a seguinte redação:

Or. en

Justificação

Com vista a melhorar a certeza jurídica, há que salientar que o documento de informação 
fundamental é elaborado por uma única parte: o criador do produto de investimento. Os 
criadores de produtos de investimento também são responsáveis pelo conteúdo do documento 
de informação fundamental que elaboram. Os criadores de produtos de investimento 
disponibilizam o documento de informação fundamental às pessoas que comercializam o 
produto para que estas últimas possam fornecê-lo aos pequenos investidores.

Alteração 280
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. «O presente documento não se 
destina a explicar se o produto é ou não 
adequado para si. Deve também ler as 
outras informações que lhe foram 
fornecidas.

Or. en

Alteração 281
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

«O presente documento fornece-lhe a 
informação fundamental sobre o presente 
produto de investimento. Não constitui um 
elemento de promoção comercial. A 
informação nele contida é exigida por lei 
para ajudá-lo a entender a natureza do 
presente produto de investimento e os 
riscos a ele associados. É aconselhável a 
sua leitura para tomar uma decisão 
informada sobre um eventual 
investimento.»

«O presente documento fornece-lhe a 
informação fundamental sobre o presente 
produto de investimento. Não constitui um 
elemento de promoção comercial. A 
informação nele contida é exigida por lei 
para ajudá-lo a entender a natureza, os 
benefícios e os riscos do presente produto 
de investimento e para ajudá-lo a 
comparar este produto com produtos de 
investimento alternativos.

Antes de tomar a decisão final de investir, 
deve considerar cuidadosamente todos os 
documentos relevantes que definem os 
prazos e as condições do seu investimento,
juntamente com o presente documento.
O presente documento limita-se a 
fornecer informações e, como tal, não 
indica se um produto é ou não adequado 
às suas circunstâncias pessoais 
específicas.»

Or. en



PE504.397v02-00 146/186 AM\927693PT.doc

PT

Justificação

Um prospeto e/ou os termos e condições do produto são importantes para compreender o 
conjunto completo de características e riscos associados a um investimento. O KID tem 
maior utilidade para um investidor enquanto síntese das principais características e riscos. O 
papel do KID deve ser ajudar os investidores a assimilarem os termos e condições legais de 
um produtos e as implicações desses termos e condições relativamente à proposta, ao risco, à 
recompensa e às despesas do investimento.

Alteração 282
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

«O presente documento fornece-lhe a 
informação fundamental sobre o presente 
produto de investimento. Não constitui um 
elemento de promoção comercial. A 
informação nele contida é exigida por lei 
para ajudá-lo a entender a natureza do 
presente produto de investimento e os 
riscos a ele associados. É aconselhável a 
sua leitura para tomar uma decisão 
informada sobre um eventual 
investimento.»

«O presente documento fornece-lhe a 
informação fundamental sobre o presente 
produto de investimento. Não constitui um 
elemento de promoção comercial. A 
informação nele contida é exigida por lei 
para ajudá-lo a entender a natureza, os 
riscos e as recompensas do presente 
produto de investimento e para ajudá-lo a 
comparar o referido produto com outros 
produtos de investimento.» 

Or. en

Alteração 283
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

«O presente documento fornece-lhe a
informação fundamental sobre o presente 
produto de investimento. Não constitui um 
elemento de promoção comercial. A 

«O presente documento fornece
informação fundamental sobre o presente 
produto de investimento. Não constitui um 
elemento de promoção comercial. A 
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informação nele contida é exigida por lei 
para ajudá-lo a entender a natureza do 
presente produto de investimento e os 
riscos a ele associados. É aconselhável a 
sua leitura para tomar uma decisão 
informada sobre um eventual 
investimento.»

informação nele contida é exigida por lei 
para explicar a natureza do presente 
produto de investimento, o seu nível de 
risco e todos os seus custos, antes de 
tomar qualquer decisão quanto a investir 
nele ou não.»

Or. en

Justificação

O documento de informação fundamental responsabiliza o criador no sentido de fornecer 
informações claras, concisas e compreensíveis acerca do produto de investimento, não 
representando uma renúncia de responsabilidade caso o consumidor não leia o documento 
nem uma responsabilidade para o criador caso o consumidor o tenha feito.

Alteração 284
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

«O presente documento fornece-lhe a 
informação fundamental sobre o presente 
produto de investimento. Não constitui um 
elemento de promoção comercial. A 
informação nele contida é exigida por lei 
para ajudá-lo a entender a natureza do 
presente produto de investimento e os 
riscos a ele associados. É aconselhável a 
sua leitura para tomar uma decisão 
informada sobre um eventual 
investimento.»

«O presente documento fornece-lhe a 
informação fundamental sobre o presente 
PRIP. Não constitui um elemento de 
promoção comercial. A informação nele 
contida é exigida por lei para ajudá-lo a 
entender a natureza, os riscos e as 
recompensas do presente PRIP e para 
dar-lhe a possibilidade de compará-lo com 
outros PRIP.»

Or. en

Alteração 285
Thomas Händel
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

«O presente documento fornece-lhe a 
informação fundamental sobre o presente 
produto de investimento. Não constitui um 
elemento de promoção comercial. A 
informação nele contida é exigida por lei 
para ajudá-lo a entender a natureza do 
presente produto de investimento e os 
riscos a ele associados. É aconselhável a 
sua leitura para tomar uma decisão 
informada sobre um eventual 
investimento.»

«O presente documento fornece-lhe a 
informação fundamental sobre o presente 
produto de investimento e a taxa paga ao 
intermediário. Não constitui um elemento 
de promoção comercial. A informação nele 
contida é exigida por lei para ajudá-lo a 
entender a natureza do presente produto de 
investimento e os riscos a ele associados. É 
aconselhável a sua leitura para tomar uma 
decisão informada sobre um eventual 
investimento.»

Or. de

Alteração 286
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O documento de informação 
fundamental deve conter a identificação 
do criador do produto, responsável pela 
elaboração desse mesmo documento, e 
uma declaração explícita em como só essa 
pessoa ou entidade é responsável pelo 
conteúdo desse documento.

Or. nl

Justificação

A presente alteração clarifica que só uma parte – o criador do produto – é responsável pela 
elaboração e pelo conteúdo do documento de informação fundamental.
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Alteração 287
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O documento de informação 
fundamental deve conter as seguintes 
informações:

2. O título «Informações fundamentais 
destinadas aos investidores» deve constar 
de forma bem visível no topo da primeira 
página do documento.
a) Imediatamente a seguir ao título, deve 
figurar uma declaração explicativa, com a 
seguinte redação:
«O presente documento divulga 
informações fundamentais destinadas aos 
investidores sobre o presente produto. 
Não constitui um elemento de promoção 
comercial. A informação nele contida é 
exigida por lei para ajudá-lo a entender a 
natureza e os riscos de investir neste 
produto. É aconselhável a sua leitura 
para tomar uma decisão fundamentada
sobre um eventual investimento.»

a) Numa secção no início do documento, 
a designação do produto de investimento e 
a identificação do seu criador;

b) A identificação do produto, incluindo 
quando relevante a classe de ações ou 
compartimento de investimento do 
mesmo, deve constar de forma bem 
visível. A denominação completa do 
produto deve ser apresentada de forma 
bem visível. Quando existe um número de 
código que identifique o produto, este fará 
parte da denominação.
c) O nome do gestor de ativos responsável 
pela gestão do produto deve ser indicado.
d) Adicionalmente, nos casos em que a 
empresa de gestão seja parte de um grupo 
de empresas para fins jurídicos, 
administrativos ou comerciais, o nome do 
grupo pode ser indicado. A imagem de 
marca pode ser incluída desde que não 
obste a que o investidor compreenda os 
elementos fundamentais do investimento 
ou restrinja a sua capacidade de 
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comparar produtos de investimento.
b) Numa secção intitulada «Em que 
consiste este investimento?", a natureza e 
as principais características do produto de 
investimento, incluindo 

e) Uma secção do documento de 
informações fundamentais destinadas aos 
investidores deve conter uma descrição 
dos «Objetivos e política de investimento», 
devendo a informação abranger no 
mínimo, se relevante:

i) O tipo de produto de investimento; i) O tipo de produto de investimento;

ii) Os seus objetivos e os meios para os 
atingir;

ii) Os seus objetivos e os meios para os 
atingir; 

iii) Uma indicação de se o criador do
produto de investimento prossegue 
objetivos específicos de natureza 
ambiental, social ou em matéria de governo 
societário, quer no que diz respeito à sua 
estratégia empresarial quer ao produto de 
investimento, e, em caso afirmativo, uma 
referência aos objetivos prosseguidos e ao 
modo como se pretende atingi-los;

iii) Uma indicação de se o criador do 
produto de investimento prossegue 
objetivos específicos de natureza 
ambiental, social ou em matéria de governo 
societário, quer no que diz respeito à sua 
estratégia empresarial quer ao produto de 
investimento, e, em caso afirmativo, uma 
referência aos objetivos prosseguidos e ao 
modo como se pretende atingi-los;

iv) Caso o produto de investimento ofereça 
benefícios de seguro, informações 
pormenorizadas sobre os mesmos;

iv) Caso o produto de investimento ofereça 
benefícios de seguro, informações 
pormenorizadas sobre os mesmos;

v) O prazo de vida do produto de 
investimento, se for conhecido;

v) O prazo de vida do produto de 
investimento, se for conhecido; 

vi) Cenários de desempenho, se tal for 
relevante tendo em conta a natureza do 
produto;

vi) Cenários de desempenho, se tal for 
relevante tendo em conta a natureza do 
produto;

c) Numa secção «Posso perder 
dinheiro?», uma breve indicação sobre a 
possibilidade de uma perda de capital, 
incluindo

f) Uma secção do documento de 
informações fundamentais destinadas aos 
investidores deve conter o «Perfil de risco 
e remuneração», sendo o conteúdo do 
mesmo determinado pela AEVMM numa 
norma técnica de regulamentação. Esta 
secção deve, se relevante, referir os 
seguintes pontos:

i) Quaisquer garantias ou proteção de 
capital previstas, bem como as suas 
eventuais limitações;

i) Quaisquer garantias ou proteção de 
capital previstas, bem como as suas 
eventuais limitações; 

ii) Indicação sobre se o produto de 
investimento é abrangido por um sistema 
de compensação ou garantia;

ii) Indicação sobre se o produto de 
investimento é abrangido por um sistema 
de compensação ou garantia;

d) Numa secção intitulada «A que fim se 
destina?» uma indicação do período de 
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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;
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;
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;

g) Uma secção do documento de 
informações fundamentais destinadas aos 
investidores deve divulgar as «Despesas» 
quando são pagos honorários e 
comissões, sendo que a AEVMM deve 
elaborar normas técnicas de 
regulamentação no que toca ao conteúdo 
e conceção da informação relevante.
h) Uma secção do documento de 
informações fundamentais destinadas aos 
investidores deve divulgar «Desempenhos 
passados» dos produtos quando for criado 
para, no mínimo, 12 meses, sendo que a 
AEVMM deve elaborar normas técnicas 
de regulamentação no que toca ao 
conteúdo, desempenho histórico mínimo 
exigido e conceção.

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;

i) Uma secção do documento de 
informações fundamentais destinadas aos 
investidores deve divulgar «Informação 
prática», sendo que a AEVMM deve 
elaborar normas técnicas de 
regulamentação no que toca ao conteúdo 
e âmbito das informações necessárias.

h) Para os produtos de pensão de 
reforma, numa secção intitulada «O que 
posso obter quando me reformar?», 
projeções sobre os possíveis resultados 
futuros.
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j) Os pormenores de autorização devem 
consistir na seguinte declaração:
«O presente produto está autorizado em 
[nome do Estado-Membro] e é regulado 
por [identidade da autoridade 
competente]» quando aplicável.
k) As informações sobre publicação 
devem consistir na seguinte declaração:
«O presente documento de divulgação de 
informação fundamental do investidor 
está correto a partir de [data de 
publicação]».

Or. en

Justificação

Foi necessário muito esforço e tempo para criar o KIID para os fundos OICVM, todos estes 
esforços podem ser alavancados para outros produtos, os nomes dos vários itens de 
referência podem, em grande medida, ser reutilizados para todo o leque de pacotes de 
investimento. Além disso, os produtos financeiros, sem utilizarem demasiada gíria técnica, 
também podem angariar mais credibilidade com terminologia mais profissional.

Alteração 288
Astrid Lulling

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Numa secção no início do documento, 
a designação do produto de investimento e 
a identificação do seu criador;

Suprimido

Or. en

Alteração 289
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Numa secção no início do documento, a 
designação do produto de investimento e a 
identificação do seu criador;

(a) Numa secção no início do documento, a 
designação do produto de investimento e a 
identificação do seu criador, bem como a 
identidade de quem tem a 
responsabilidade jurídica;

Or. en

Alteração 290
Syed Kamall

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Numa secção no início do documento, a 
designação do produto de investimento e a 
identificação do seu criador;

(a) Numa secção no início do documento, a 
designação do pacote de produtos de 
investimento de retalho e a identificação 
do seu criador (nome e morada da sede);

Or. en

Alteração 291
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Numa secção no início do documento, a 
designação do produto de investimento e a 
identificação do seu criador;

(a) Numa secção no início do documento, a 
designação do PRIP e a identificação do 
seu criador;

Or. en
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Alteração 292
Pervenche Berès

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Numa secção no início do documento, a 
designação do produto de investimento e a 
identificação do seu criador;

(a) Numa secção no início do documento, a 
designação do produto de investimento e a 
identificação do seu criador (nome e 
morada da sede); da mesma forma, deve 
ser divulgada a identidade da pessoa que 
comercializa os produtos de investimento 
no anexo do KID;

Or. en

Alteração 293
Sharon Bowles

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

Texto da Comissão Alteração

(i) Numa secção junto ao fim do 
documento, um novo título intitulado 
«Informações acerca do produto», onde 
conste (quando aplicável) em relação ao 
produto: 
i. Número de Identificação Internacional 
dos Títulos (ISIN);
ii. Número das Normas Internacionais de 
Auditoria (ISA);
iii. Taxa de juro;
iv. Bolsa de valores associada ao produto;
v. Divisa; e
vi. Data de emissão.

Or. en
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Alteração 294
Sharon Bowles

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Nome e contactos da autoridade 
competente que regulamenta o produto;

Or. en

Alteração 295
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Numa secção intitulada «A quem se 
destina este produto?», informações 
acerca do mercado-alvo do produto;

Or. en

Justificação

Esta informação permite aos investidores perceber de imediato se o produto se destina a eles 
ou não.

Alteração 296
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Numa secção intitulada «A quem se 
destina este produto?», informações 
acerca do mercado-alvo do produto;
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Or. en

Alteração 297
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Numa secção intitulada «Quais são 
as minhas opções?», informações acerca 
das várias decisões que um consumidor 
deve tomar, por exemplo: escolha do 
fundo, prazo, montante do prémio. Esta 
secção também deve abranger quais os 
outros benefícios ou elementos que 
acionam benefícios que estão disponíveis;

Or. en

Justificação

Esta secção deve abranger aspetos como as escolhas de fundos ou as opções de seguros. 
Trata-se de informação fundamental para muitos PRIP e sem ela um investidor não pode 
tomar uma decisão informada quanto a investir.

Alteração 298
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Numa secção intitulada «Quais são 
as minhas opções?», informações acerca 
das várias decisões que um consumidor 
pode tomar, por exemplo: escolha do 
fundo, prazo, montante do prémio, etc. 
Esta secção também deve abranger quais 
os outros benefícios ou elementos que 
acionam benefícios que estão disponíveis;
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Or. en

Alteração 299
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Texto da Comissão Alteração

(a-C) Numa secção intitulada «Qual a 
flexibilidade do produto?», informações 
acerca da possibilidade de alterar o 
produto ou as escolhas incluídas na 
alínea d) após o início do produto (por 
exemplo: fundos de investimento, prazo, 
prémio);

Or. en

Alteração 300
Astrid Lulling

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Numa secção intitulada «Em que 
consiste este investimento?", a natureza e 
as principais características do produto de 
investimento, incluindo

Suprimido

(i) O tipo de produto de investimento;
(ii) Os seus objetivos e os meios para os 
atingir;
(iii) Uma indicação de se o criador do 
produto de investimento prossegue 
objetivos específicos de natureza 
ambiental, social ou em matéria de 
governo societário, quer no que diz 
respeito à sua estratégia empresarial quer 
ao produto de investimento, e, em caso 
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afirmativo, uma referência aos objetivos 
prosseguidos e ao modo como se pretende 
atingi-los;
(iv) Caso o produto de investimento 
ofereça benefícios de seguro, informações 
pormenorizadas sobre os mesmos;
(v) O prazo de vida do produto de 
investimento, se for conhecido;
vi) Cenários de desempenho, se tal for 
relevante tendo em conta a natureza do 
produto;

Or. en

Alteração 301
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Numa secção intitulada «Em que 
consiste este investimento?", a natureza e 
as principais características do produto de 
investimento, incluindo

(b) Numa secção intitulada «Tipo de 
investimento, objetivos e política de 
investimento», a natureza e as principais 
características do produto de investimento, 
incluindo

Or. en

Alteração 302
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Numa secção intitulada «Em que 
consiste este investimento?", a natureza e 
as principais características do produto de 
investimento, incluindo

(b) Numa secção intitulada «Em que 
consiste este investimento?», a natureza e 
as principais características do pacote de 
produtos de investimento de retalho, 
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incluindo

Or. en

Alteração 303
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Numa secção intitulada «Em que 
consiste este investimento?", a natureza e 
as principais características do produto de 
investimento, incluindo

(b) Numa secção intitulada «Em que 
consiste este investimento?», a natureza e 
as principais características do PRIP, 
incluindo

Or. en

Alteração 304
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) O tipo de produto de investimento; Suprimido

Or. en

Alteração 305
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) O tipo de produto de investimento; (i) O tipo de pacote de produtos de 
investimento de retalho;
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Or. en

Alteração 306
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) O tipo de produto de investimento; (i) O tipo de PRIP;

Or. en

Alteração 307
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) O tipo de produto de investimento; (i) O tipo de produto de investimento e o 
nível de risco especificado como risco 
alto, médio ou baixo;

Or. en

Justificação

Trata-se de incluir um indicador para os níveis de risco. Algo que já foi incluído na proposta 
de COM no artigo 8.º, n.º 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, (...)»

Alteração 308
Astrid Lulling

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

(ii) Os seus objetivos e os meios para os 
atingir;

Suprimido

Or. en

Alteração 309
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Os seus objetivos e os meios para os 
atingir;

(ii) Os seus objetivos e os meios para os 
atingir, incluindo uma descrição dos 
instrumentos ou das variáveis subjacentes 
e de como se determina a contrapartida;

Or. en

Alteração 310
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Os seus objetivos e os meios para os 
atingir;

(ii) Os seus objetivos e os meios para os 
atingir, incluindo uma descrição dos 
instrumentos ou das variáveis subjacentes 
e de como se determina a contrapartida;

Or. en

Alteração 311
Syed Kamall
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) Uma frase que descreva de forma 
simples a expectativa subjacente implícita 
de um investidor que compra o pacote de 
produtos de investimento de retalho;

Or. en

Justificação

É difícil para os pequenos investidores saberem exatamente quais os desenvolvimentos de 
mercado que podem esperar ao comprarem um produto. Por conseguinte, uma frase simples 
que resuma a visão implícita de um investidor que compre o produto ajudá-lo-ia a 
compreender o produto.

Alteração 312
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) Uma indicação de se o criador do 
produto de investimento prossegue 
objetivos específicos de natureza 
ambiental, social ou em matéria de 
governo societário, quer no que diz 
respeito à sua estratégia empresarial quer 
ao produto de investimento, e, em caso 
afirmativo, uma referência aos objetivos 
prosseguidos e ao modo como se pretende 
atingi-los;

Suprimido

Or. en

Alteração 313
Astrid Lulling
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) Uma indicação de se o criador do 
produto de investimento prossegue 
objetivos específicos de natureza 
ambiental, social ou em matéria de 
governo societário, quer no que diz 
respeito à sua estratégia empresarial quer 
ao produto de investimento, e, em caso 
afirmativo, uma referência aos objetivos 
prosseguidos e ao modo como se pretende 
atingi-los;

Suprimido

Or. en

Alteração 314
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) Uma indicação de se o criador do 
produto de investimento prossegue 
objetivos específicos de natureza 
ambiental, social ou em matéria de governo 
societário, quer no que diz respeito à sua 
estratégia empresarial quer ao produto de 
investimento, e, em caso afirmativo, uma 
referência aos objetivos prosseguidos e ao 
modo como se pretende atingi-los;

iii) Uma indicação de se o criador do 
produto de investimento prossegue 
objetivos específicos de natureza 
ambiental, social ou em matéria de governo 
societário, quer no que diz respeito à sua 
estratégia empresarial quer ao produto de 
investimento, e, em caso afirmativo, uma 
referência aos objetivos prosseguidos e ao 
modo como se pretende atingi-los; assim 
como uma indicação se o produto 
representa um investimento direto na 
economia real ou se é um índice sintético;

Or. en

Alteração 315
Alfredo Pallone
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) Uma indicação de se o criador do
produto de investimento prossegue 
objetivos específicos de natureza 
ambiental, social ou em matéria de governo 
societário, quer no que diz respeito à sua 
estratégia empresarial quer ao produto de 
investimento, e, em caso afirmativo, uma 
referência aos objetivos prosseguidos e ao 
modo como se pretende atingi-los;

iii) Indicação de se o criador do produto de 
investimento prossegue objetivos 
específicos de natureza ambiental, social 
ou em matéria de governo societário;

Or. en

Alteração 316
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) Uma indicação de se o criador do 
produto de investimento prossegue 
objetivos específicos de natureza 
ambiental, social ou em matéria de governo 
societário, quer no que diz respeito à sua 
estratégia empresarial quer ao produto de 
investimento, e, em caso afirmativo, uma 
referência aos objetivos prosseguidos e ao 
modo como se pretende atingi-los;

iii) Uma descrição dos critérios 
específicos de natureza ambiental, social 
ou em matéria de governo societário tidos 
em conta na estratégia de afetação de 
ativos, bem como uma referência 
quantitativa ao impacto na composição da 
carteira;

Or. en

Alteração 317
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) Uma indicação de se o criador do
produto de investimento prossegue 
objetivos específicos de natureza 
ambiental, social ou em matéria de governo 
societário, quer no que diz respeito à sua 
estratégia empresarial quer ao produto de 
investimento, e, em caso afirmativo, uma 
referência aos objetivos prosseguidos e ao 
modo como se pretende atingi-los;

iii) Uma notificação se o produto de 
investimento prossegue objetivos 
específicos de natureza ambiental, social 
ou em matéria de governo societário, 
incluindo entre outros a redução da 
pegada ecológica no que diz respeito ao 
produto de investimento, como estão a ser 
prosseguidos os resultados e como 
alcançá-los.  A Comissão deve ter poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 23.º que 
definam as regras pormenorizadas de 
desenvolvimento de um rótulo europeu 
para os produtos de investimento social e 
ambientalmente sustentáveis. Este rótulo 
deve apoiar o financiamento a longo 
prazo da economia e fomentar o 
desenvolvimento ambiental e social 
sustentável em investimentos financeiros.

Or. en

Justificação

Esta alteração tem como objetivo criar um incentivo positivo para o investimento sustentável 
através da divulgação e de um rótulo europeu para o investimento sustentável.

Alteração 318
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii) – ponto a) (novo)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma notificação dos possíveis riscos 
ambientais diretos e indiretos do produto 
de investimento. A referida notificação 
deve divulgar os riscos acerca do retorno 
do investimento, por exemplo através dos 
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riscos de valorização incorreta de ativos 
ambientalmente sensíveis, escassez de 
recursos escassos, custos da 
regulamentação ambiental ou potenciais 
custos das alterações climáticas. 
A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 23.º que definam as normas para 
estas notificações ambientais dos possíveis 
riscos ambientais;

Or. en

Justificação

Esta alteração tem como objetivo fomentar o investimento sustentável através da divulgação 
dos custos ambientais totais dos investimentos provocados por modelos de negócio. A 
iniciativa salienta que a valorização das empresas e os retornos esperados dependem muitas 
vezes fortemente da presunção de alterações climáticas esperadas, assim como de metas para 
redução das emissões de carbono. A UE comprometeu-se a reduzir, até 2050, as emissões de 
carbono em 80 % quando comparado com os níveis de 1990 e está a tentar limitar o aumento 
da temperatura a 2 º C. Esta alteração baseia-se num contributo avançado pela Iniciativa 
«Carbon Tracker».

Alteração 319
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

iii-A) Uma avaliação quantitativa da 
carteira relativamente ao seu contributo, 
positivo ou negativo, para o 
financiamento da transição energética 
necessária para limitar o aquecimento 
global a +2 º C.

Or. en

Justificação

É preciso uma inversão maciça dos fluxos de investimento para concretizar o compromisso 
da UE de manter o aquecimento global abaixo dos 2 º C. Ao mesmo tempo, os benefícios 
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económicos de passarmos para uma sociedade com baixas emissões de carbono estão bem 
documentados. E mais, os investidores estão cada vez mais interessados na 
«sustentabilidade» dos seus investimentos. Existem metodologias para calcular a pegada 
ecológica de um dado produto de investimento.

Alteração 320
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

iii-B) A pormenorização da carteira de 
ativos subjacentes por setor económico 
direta ou indiretamente financiado;

Or. en

Justificação

Este tipo de pormenorização requer um nível mínimo de rastreabilidade na cadeia de 
investimento (identificação das atividades económicas financiadas com as poupanças), ao 
mesmo tempo que fornece informações valiosas aos investidores interessados no possível 
impacto do investimento na economia real.

Alteração 321
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

iii-C) Uma indicação do horizonte médio 
de investimento da carteira de ativos 
subjacentes, com base no volume de 
negócios médio dos valores mobiliários 
detidos para negociação e a maturidade 
média dos títulos da dívida detidos até 
atingirem a maturidade.

Or. en
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Justificação

O objetivo de fazer com que esta informação esteja diretamente acessível aos gestores de 
ativos é encorajar os investimentos com horizontes temporais de longo prazo.

Alteração 322
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) Caso o produto de investimento 
ofereça benefícios de seguro, informações 
pormenorizadas sobre os mesmos;

Suprimido

Or. en

Justificação

As características de um produto de seguros devem ser rigorosamente reveladas aos 
consumidores. As características dos PRIP de seguros são essenciais para os distinguir de 
outros PRIP. Por conseguinte, é necessária uma secção separada e, logo, mais visível, para 
salientar estas características acerca dos benefícios de seguros no KID.

Alteração 323
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) Caso o produto de investimento 
ofereça benefícios de seguro, informações 
pormenorizadas sobre os mesmos;

Suprimido

Or. en

Alteração 324
Astrid Lulling
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) Caso o produto de investimento 
ofereça benefícios de seguro, informações 
pormenorizadas sobre os mesmos;

Suprimido

Or. en

Alteração 325
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) Caso o produto de investimento 
ofereça benefícios de seguro, informações 
pormenorizadas sobre os mesmos;

Suprimido

Or. nl

Justificação

Na comparação de produtos, espera-se, à partida, que os consumidores se preocupem não só 
com os custos e os eventuais rendimentos, mas também em saber se esses produtos incluem 
um elemento de seguro. A fim de ajudar os consumidores nesta questão, é necessário inserir 
separadamente no KID uma secção bem visível com o título «Estou abrangido por seguro?».

Alteração 326
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) Caso o produto de investimento 
ofereça benefícios de seguro, informações 

Suprimido
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pormenorizadas sobre os mesmos;

Or. en

Alteração 327
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) Caso o produto de investimento ofereça 
benefícios de seguro, informações 
pormenorizadas sobre os mesmos;

iv) Caso o pacote de produtos de 
investimento de retalho ofereça benefícios 
de seguro, informações pormenorizadas 
sobre os mesmos;

Or. en

Alteração 328
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) Caso o produto de investimento ofereça 
benefícios de seguro, informações 
pormenorizadas sobre os mesmos;

iv) Caso o PRIP ofereça benefícios de 
seguro, informações pormenorizadas sobre 
os mesmos;

Or. en

Alteração 329
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

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

iv) Caso o produto de investimento ofereça
benefícios de seguro, informações 
pormenorizadas sobre os mesmos;

iv) Caso o produto de investimento tenha
benefícios de seguro, informações 
pormenorizadas sobre os mesmos; e uma 
notificação clara se o produto de 
investimento não tem benefícios de 
seguro;

Or. en

Justificação

Esta alteração tem como objetivo destacar os benefícios de seguro incluídos e ausentes, tais 
como proteção financeira para dependentes sobreviventes, caso estejam incluídos num 
produto financeiro abrangido pela presente diretiva. Salienta o contributo dos benefícios de 
seguro, tais como partilha de riscos, para um produto de investimento. Esta alteração baseia-
se num contributo avançado pela Associação de Seguradores Alemães.

Alteração 330
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) O prazo de vida do produto de 
investimento, se for conhecido;

Suprimido

Or. en

Alteração 331
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) O prazo de vida do produto de 
investimento, se for conhecido;

v) O prazo de vida do pacote de produtos
de investimento de retalho, se for 
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conhecido;

Or. en

Alteração 332
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) O prazo de vida do produto de 
investimento, se for conhecido;

v) O prazo de vida do produto de 
investimento, se for conhecido, ou uma 
indicação do período mínimo de detenção;

Or. en

Alteração 333
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) Cenários de desempenho, se tal for 
relevante tendo em conta a natureza do 
produto;

Suprimido

Or. en

Alteração 334
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) Cenários de desempenho, se tal for Suprimido
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relevante tendo em conta a natureza do 
produto;

Or. en

Alteração 335
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) Cenários de desempenho, se tal for 
relevante tendo em conta a natureza do 
produto;

Suprimido

Or. en

Alteração 336
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) Cenários de desempenho, se tal for 
relevante tendo em conta a natureza do 
produto;

Suprimido

Or. en

Alteração 337
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

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

vi) Cenários de desempenho, se tal for 
relevante tendo em conta a natureza do 
produto;

vi) Cenários de rendimento líquido, se tal 
for relevante tendo em conta a natureza do 
produto;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa oferecer transparência relativamente ao desempenho dos produtos 
de investimento abrangidos pelo presente regulamento. Por essa razão, os resultados de 
determinados produtos, assim como da carteira, se tal for necessário, devem ser comparados 
a um produto diferente com riscos comparáveis. Além disso, todas as taxas que afetem o 
rendimento devem ser divulgadas.

Alteração 338
Thomas Händel

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

Texto da Comissão Alteração

vi-A) e a possibilidade de cancelar o 
produto de investimento;

Or. de

Alteração 339
Udo Bullmann, Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

vi-A) Uma indicação de que a legislação 
fiscal nacional do Estado-Membro de 
origem do investidor pode ter um impacto 
significativo no retorno esperado e real do 
investimento.
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Or. en

Alteração 340
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

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

Texto da Comissão Alteração

vi-A) Uma indicação do período mínimo 
de detenção recomendado, se aplicável.

Or. en

Alteração 341
Marianne Thyssen

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Numa secção intitulada «Estou 
abrangido por seguro?», uma indicação 
que informe se o produto de investimento 
inclui seguro ou não e informações sobre 
a cobertura de seguro;

Or. nl

Justificação

Na comparação de produtos, espera-se, à partida, que os consumidores se preocupem não só 
com os custos e os eventuais rendimentos, mas também em saber se esses produtos incluem 
um elemento de seguro. A fim de ajudar os consumidores nesta questão, é necessário inserir 
separadamente no KID uma secção bem visível com o título «Estou abrangido por seguro?».

Alteração 342
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) No caso dos produtos de seguros, 
numa secção intitulada «O que está 
segurado?», a natureza e as principais 
características do produto de seguros, 
incluindo
i) uma indicação dos benefícios de seguro 
oferecidos; e
ii) os pormenores desses benefícios de 
seguro;

Or. en

Alteração 343
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

c) Numa secção «Posso perder 
dinheiro?», uma breve indicação sobre a 
possibilidade de uma perda de capital, 
incluindo

Suprimido

i) Quaisquer garantias ou proteção de 
capital previstas, bem como as suas 
eventuais limitações;
ii) Indicação sobre se o produto de 
investimento é abrangido por um sistema 
de compensação ou garantia;

Or. en

Justificação

A possibilidade de acionamento de um sistema de compensação ou garantia não significa que 
o investidor não possa perder dinheiro, devido ao facto de estes sistemas cobrirem 
determinadas falhas mas não riscos de mercado. Como tal, as secções do artigo 8.º, n.º 2, 
alínea c) e alínea e) devem ser reunidas num título comum «Quais os riscos e o que posso 
reaver?» para dar aos investidores uma noção mais completa dos riscos.
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Alteração 344
Astrid Lulling

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

Texto da Comissão Alteração

c) Numa secção «Posso perder 
dinheiro?», uma breve indicação sobre a 
possibilidade de uma perda de capital, 
incluindo

Suprimido

i) Quaisquer garantias ou proteção de 
capital previstas, bem como as suas 
eventuais limitações;
ii) Indicação sobre se o produto de 
investimento é abrangido por um sistema 
de compensação ou garantia;

Or. en

Alteração 345
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) Numa secção «Posso perder dinheiro?», 
uma breve indicação sobre a possibilidade 
de uma perda de capital, incluindo

c) Numa secção «O que pode acontecer ao 
meu investimento?», uma síntese que 
explique que o valor do investimento pode 
aumentar e/ou diminuir dependendo das 
condições do mercado ou de outros 
fatores.

Or. en

Alteração 346
Sharon Bowles
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) Numa secção «Posso perder dinheiro?», 
uma breve indicação sobre a possibilidade 
de uma perda de capital, incluindo

c) Numa secção «Posso perder dinheiro?», 
uma breve declaração que indique que a 
perda de capital é sempre uma 
possibilidade, e adicionalmente:

Or. en

Alteração 347
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) Numa secção «Posso perder dinheiro?», 
uma breve indicação sobre a possibilidade 
de uma perda de capital, incluindo

c) Numa secção «Nível de proteção do 
capital», uma breve indicação sobre a 
possibilidade de uma perda de capital, 
incluindo

Or. en

Alteração 348
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) Numa secção «Posso perder dinheiro?», 
uma breve indicação sobre a possibilidade 
de uma perda de capital, incluindo

c) Numa secção «Quais os possíveis riscos 
e recompensas?»

Or. en
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Alteração 349
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) Numa secção «Posso perder dinheiro?», 
uma breve indicação sobre a possibilidade 
de uma perda de capital, incluindo

c) Numa secção «Posso perder dinheiro?», 
uma advertência geral e clara de que os 
produtos de investimento representam 
uma possibilidade de perda de capital;
incluindo

Or. en

Alteração 350
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) Numa secção «Posso perder dinheiro?», 
uma breve indicação sobre a possibilidade 
de uma perda de capital, incluindo

c) Numa secção «Benefícios de seguros», 
uma indicação de se o produto de 
investimento oferece benefícios de seguro 
e, caso sim, pormenores sobre esses 
benefícios de seguro

Or. en

Alteração 351
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) Numa secção «Posso perder dinheiro?», 
uma breve indicação sobre a possibilidade 

c) Numa secção «Quais as medidas de 
proteção aplicáveis?», uma breve
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de uma perda de capital, incluindo descrição de

Or. en

Alteração 352
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Quaisquer garantias ou proteção de 
capital previstas, bem como as suas 
eventuais limitações;

Suprimido

Or. en

Alteração 353
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Quaisquer garantias ou proteção de 
capital previstas, bem como as suas 
eventuais limitações;

Suprimido

Or. en

Alteração 354
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Quaisquer garantias ou proteção de i) O perfil de risco e recompensa do 
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capital previstas, bem como as suas 
eventuais limitações;

pacote de produtos de investimento de 
retalho, incluindo um indicador sintético 
deste perfil e advertências quanto a 
quaisquer riscos específicos que possam 
não estar totalmente refletidos no referido 
indicador;

Or. en

Alteração 355
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Quaisquer garantias ou proteção de 
capital previstas, bem como as suas 
eventuais limitações;

i) Quaisquer garantias ou proteção de 
capital previstas, bem como a sua eventual 
limitação, o montante agregado, 
incluindo a identidade de quem tem essa 
responsabilidade;

Or. en

Alteração 356
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Quaisquer garantias ou proteção de 
capital previstas, bem como as suas 
eventuais limitações;

i) Quaisquer garantias e proteção de capital 
previstas, bem como as suas eventuais 
limitações;

Or. en
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Alteração 357
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Indicação sobre se o produto de 
investimento é abrangido por um sistema 
de compensação ou garantia;

Suprimido

Or. en

Alteração 358
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Indicação sobre se o produto de 
investimento é abrangido por um sistema 
de compensação ou garantia;

Suprimido

Or. en

Alteração 359
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Indicação sobre se o produto de 
investimento é abrangido por um sistema 
de compensação ou garantia;

(ii) Uma breve indicação sobre a 
possibilidade de perda de capital, 
incluindo quaisquer garantias ou 
proteção de capital previstas, bem como 
quaisquer das suas eventuais limitações;

Or. en
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Alteração 360
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Indicação sobre se o produto de 
investimento é abrangido por um sistema 
de compensação ou garantia;

(ii) Indicação sobre se o produto de 
investimento é abrangido por um sistema 
de compensação ou garantia, e, em caso 
afirmativo, por que sistema;

Or. de

Alteração 361
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) Indicação sobre se o produto de 
investimento é abrangido por um sistema 
de compensação ou garantia;

ii) e o nome do garante;

Or. en

Alteração 362
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Indicação sobre se o produto de 
investimento é abrangido por um sistema 
de compensação ou garantia;

(ii) Indicação sobre se o produto de 
investimento é abrangido por um sistema 
de compensação ou garantia, especificando 
os riscos abrangidos por esse sistema e os 
que não o são;
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Or. en

Alteração 363
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Indicação sobre se o produto de 
investimento é abrangido por um sistema 
de compensação ou garantia;

(ii) Indicação sobre se o produto de 
investimento é abrangido por um sistema 
de compensação ou garantia; especificando 
os riscos que não são abrangidos por esse 
sistema

Or. en

Justificação

Esta alteração tem como objetivo salientar a ausência de benefícios de seguro.

Alteração 364
Nils Torvalds

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

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) Se relevante, outras medidas de 
proteção, tais como depositários do fundo, 
incluindo a identidade e função das partes 
envolvidas;

Or. en

Alteração 365
Sharon Bowles
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) Se o produto está coberto por uma 
proteção de seguro.

Or. en

Alteração 366
Sharon Bowles

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Uma declaração que indique as 
variações de pagamentos de resultados 
são antes de impostos e que a legislação 
fiscal do Estado-Membro de origem do 
investidor pode ter um impacto no retorno 
do investimento;

Or. en

Alteração 367
Sharon Bowles

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

Texto da Comissão Alteração

c-B) Numa secção intitulada: «O que 
acontece se o criador ou a pessoa que 
comercializa o produto de investimento 
incumprir?», uma breve descrição da 
perda máxima para o investidor e 
referência a se a perda pode ser 
recuperada por um sistema de 
compensação ou garantia do investidor;
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Or. en


