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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos 
gestores de fundos de investimento alternativos e que altera as Directivas 
2004/39/CE e 2009/.../CE
(COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2009)0207),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.º 2 do artigo 47º do Tratado CE, nos 
termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0040/2009),

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 
e o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2009),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. A presente 
directiva não deve ser aplicável à gestão de 
fundos de pensões nem aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento em benefício 
desses investidores. A presente directiva 
não deve ser aplicável aos gestores de 
investimentos não-colectivos, como 
doações, fundos soberanos, bancos 
centrais ou activos detidos por conta 
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doações, fundos soberanos ou activos 
obtidos por conta própria por instituições 
de crédito e companhias de seguros ou de 
resseguros. A directiva não deve também 
aplicar-se aos fundos geridos de forma 
activa através de valores mobiliários, 
como certificados de depósito, futuros 
geridos ou obrigações indexadas. Devem 
ser abrangidos, contudo, os gestores de 
todos os organismos de investimento 
colectivo que não precisem de ser 
autorizados na qualidade de OICVM. As 
empresas de investimento autorizadas ao 
abrigo da Directiva 2004/39/CE, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros, 
não terão de ser previamente autorizadas 
ao abrigo da presente directiva para 
poderem prestar serviços de investimento 
em relação aos FIA. No entanto, essas 
empresas podem prestar esses serviços 
desde e na medida em que as unidades de 
participação ou acções possam ser 
comercializadas em conformidade com a 
presente directiva.

própria por instituições de crédito, fundos 
de pensões ou companhias de seguros ou 
de resseguros. A fim de beneficiarem das 
isenções previstas na presente directiva, 
os gestores de fundos de investimentos 
alternativos (GFIA) em causa deverão 
satisfazer os requisitos dessas isenções 
com carácter de continuidade. A presente 
directiva deve abranger, contudo, os 
gestores de todos os organismos de 
investimento colectivo que não precisem 
de ser autorizados na qualidade de 
OICVM. As empresas de investimento 
autorizadas ao abrigo da Directiva 
2004/39/CE, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros, não terão de ser 
previamente autorizadas ao abrigo da 
presente directiva para poderem prestar 
serviços de investimento em relação aos 
FIA. No entanto, essas empresas podem 
prestar esses serviços desde e na medida 
em que as unidades de participação ou 
acções possam ser comercializadas em 
conformidade com a presente directiva.

Or. en

Justificação

 As isenções devem ser limitadas, a fim de se alcançar uma igualdade de condições 
para todos os intervenientes.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de evitar a imposição de 
requisitos excessivos ou 
desproporcionados, a presente directiva 
prevê a isenção dos GFIA quando o valor 
agregado dos FIA por si geridos for 
inferior ao limiar de 100 milhões de 
euros. Não é previsível que as actividades 
desses GFIA venham a ter consequências 

Suprimido
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significativas para a estabilidade 
financeira ou para a eficiência dos 
mercados. Em relação aos GFIA que só 
gerem FIA que não recorrem ao efeito de 
alavanca e não concedem aos investidores 
direitos de reembolso durante um período 
de 5 anos, aplica-se um limiar específico 
de 500 milhões de euros. Este limiar 
específico é justificado pela baixa 
probabilidade de que os gestores de 
fundos que não recorrem ao efeito de 
alavanca, especializados em investimentos 
a longo prazo, venham a estar na origem 
de riscos sistémicos. Por outro lado, o 
bloqueio de cinco anos imposto aos 
investidores elimina os riscos de liquidez. 
Os GFIA que fiquem isentos da presente 
directiva continuarão a ser abrangidos 
por qualquer legislação nacional 
pertinente mas deverão, contudo, dispor 
da possibilidade de serem tratados como 
GFIA ao abrigo do procedimento de 
adesão voluntária (opt-in) previsto pela 
presente directiva.

Or. en

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente directiva visa estabelecer 
um enquadramento regulamentar e de 
supervisão harmonizado e estrito das 
actividades dos GFIA. A autorização em 
conformidade com a presente directiva 
deverá abranger os serviços de gestão e 
administração de FIA em toda a 
Comunidade. Além disso, os GFIA 
autorizados deverão ter o direito de 
comercializar FIA junto de investidores 
profissionais em toda a Comunidade, 

(7) A presente directiva visa estabelecer 
um enquadramento regulamentar e de 
supervisão harmonizado e estrito das 
actividades dos GFIA. A autorização em 
conformidade com a presente directiva 
deverá abranger os serviços de gestão e 
administração de FIA em toda a 
Comunidade. Além disso, os GFIA 
autorizados deverão ter o direito de 
comercializar FIA junto de investidores 
profissionais domiciliados em toda a 
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mediante cumprimento de um 
procedimento de notificação.

Comunidade, mediante cumprimento de 
um procedimento de notificação.

Or. en

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Sem prejuízo da aplicação de outros 
instrumentos da legislação comunitária, os 
Estados-Membros podem impor requisitos 
mais estritos aos GFIA que comercializem 
FIA exclusivamente junto de investidores 
não profissionais ou tanto junto de 
investidores profissionais como de 
investidores não profissionais, 
independentemente de as unidades de 
participação ou acções desses fundos serem 
comercializadas a nível nacional ou 
transfronteiras. Estas duas excepções 
permitem aos Estados-Membros a 
imposição das salvaguardas adicionais que 
considerem necessárias para a protecção 
dos investidores não profissionais, tendo 
em conta que os FIA são muitas vezes 
ilíquidos e implicam fortes riscos de perda 
de um capital substancial. As estratégias de 
investimento dos FIA não são geralmente 
adaptadas aos perfis de investimento e às 
necessidades dos investidores não 
profissionais, sendo mais adequadas para 
os investidores profissionais e outros 
investidores que disponham de carteiras de 
investimento suficientemente grandes para 
poderem absorver os riscos mais elevados 
de perdas associados a esses investimentos. 
No entanto, os Estados-Membros poderão 
permitir a comercialização no seu 
território, junto dos investidores não 
profissionais, de alguns ou de todos os
tipos de fundos geridos por GFIA. Tendo 

(9) Sem prejuízo da aplicação de outros 
instrumentos da legislação comunitária, os 
Estados-Membros podem impor requisitos 
mais estritos aos GFIA que comercializem 
FIA exclusivamente junto de investidores 
não profissionais ou tanto junto de 
investidores profissionais como de 
investidores não profissionais, 
independentemente de as unidades de 
participação ou acções desses fundos serem 
comercializadas a nível nacional ou 
transfronteiras. Estas duas excepções 
permitem aos Estados-Membros a 
imposição das salvaguardas adicionais que 
considerem necessárias para a protecção 
dos investidores não profissionais, tendo 
em conta que os FIA são muitas vezes 
ilíquidos e implicam fortes riscos de perda 
de um capital substancial. As estratégias de 
investimento dos FIA não são geralmente 
adaptadas aos perfis de investimento e às 
necessidades dos investidores não 
profissionais, sendo mais adequadas para 
os investidores profissionais e outros 
investidores que disponham de carteiras de 
investimento suficientemente grandes para 
poderem absorver os riscos mais elevados 
de perdas associados a esses investimentos.  
No entanto, os Estados-Membros poderão 
permitir a comercialização no seu
território, junto dos investidores não 
profissionais, de alguns tipos de fundos 
geridos por GFIA, excluindo os fundos de 
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como pano de fundo os n.os 4 e 5 do 
artigo 19.º da Directiva 2004/39/CE, os 
Estados-Membros deverão continuar a 
garantir a adopção de medidas apropriadas 
nos casos em que autorizem a 
comercialização de FIA junto de 
investidores não profissionais. Para 
avaliarem se um FIA é adequado ou 
apropriado para um determinado investidor 
não profissional, as empresas de 
investimento autorizadas em conformidade 
com a Directiva 2004/39/CE que forneçam 
serviços de investimento a clientes não 
profissionais terão de tomar em 
consideração essas salvaguardas 
adicionais. Quando um Estado-Membro 
permitir a comercialização de FIA junto de 
investidores não profissionais no seu 
território, essa possibilidade deverá existir 
independentemente de o Estado-Membro 
onde esteja estabelecido o GFIA, devendo 
quaisquer obrigações adicionais ser 
aplicáveis numa base não discriminatória.

fundos com uma base de mais de 30% em 
fundos de investimento alternativos (FIA), 
que, ao abrigo da presente directiva, não 
beneficiam do passaporte europeu de 
comercialização, e os fundos de 
alimentação que investem em FIA 
principais, que, ao abrigo do presente 
directiva, também não beneficiam do 
passaporte europeu de comercialização.
Tendo como pano de fundo os n.os 4 e 5 do 
artigo 19.º da Directiva 2004/39/CE, os 
Estados-Membros deverão continuar a 
garantir a adopção de medidas apropriadas 
nos casos em que autorizem a 
comercialização de FIA junto de 
investidores não profissionais. Para 
avaliarem se um FIA é adequado ou 
apropriado para um determinado investidor 
não profissional, as empresas de 
investimento autorizadas em conformidade 
com a Directiva 2004/39/CE que forneçam 
serviços de investimento a clientes não 
profissionais terão de tomar em 
consideração essas salvaguardas 
adicionais. Quando um Estado-Membro 
permitir a comercialização de FIA junto de 
investidores não profissionais no seu 
território, essa possibilidade deverá existir 
independentemente de o Estado-Membro 
onde esteja estabelecido o GFIA, devendo 
quaisquer obrigações adicionais ser 
aplicáveis numa base não discriminatória. 

Or. en

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Em obediência ao princípio da 
proporcionalidade e reconhecendo a 
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significativa sobreposição entre os 
requisitos de autorização previstos na 
Directiva 2009/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 
2009, que coordena as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes a alguns 
organismos de investimento colectivo em 
valores mobiliários (OICVM)1 e os 
requisitos previstos na presente directiva, 
os gestores autorizados ao abrigo do 
disposto na primeira ou na segunda das 
directivas devem dispor da faculdade de 
serem autorizados nos termos da outra, 
ficando apenas sujeitos à observância de 
quaisquer requisitos suplementares para a 
nova autorização.  A esse respeito, deve 
ser possível fazer referências cruzadas no 
que diz respeito aos documentos, desde 
que as informações contidas em tais 
documentos não sejam alteradas.  A 
Directiva 2009/65/CE deve ser alterada 
em conformidade.
JO L 302 de 17.11.2009, p. 32.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa simplificar e acelerar o processo e evitar a duplicação de 
esforços e de custos.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É necessário garantir que a operação 
dos GFIA seja sujeita a um rigoroso 
controlo em termos de governação. Os 
GFIA devem ser geridos e organizados de 
um modo que reduza ao mínimo os 
conflitos de interesse. Esses requisitos de 
capital permanentes devem cobrir a 

(11) É necessário garantir que a operação 
dos GFIA seja sujeita a um rigoroso 
controlo em termos de governação. Os 
GFIA devem ser geridos e organizados de 
um modo que reduza ao mínimo os 
conflitos de interesse. Esses requisitos de 
capital permanentes devem cobrir a 
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exposição potencial dos GFIA às 
responsabilidades profissionais decorrentes 
de todas as suas actividades, incluindo os 
serviços de gestão prestados no quadro de 
uma delegação ou mandato.

exposição potencial dos GFIA às 
responsabilidades profissionais decorrentes 
de todas as suas actividades, incluindo os 
serviços de gestão prestados no quadro de 
uma delegação ou mandato. O requisito de 
fundos próprios deve, por conseguinte, ser 
sujeito a um limite máximo idêntico ao 
estabelecido pela Directiva 2009/65/CE.  
Além disso, os fundos próprios devem ser 
investidos em activos líquidos ou em bens 
facilmente convertíveis em dinheiro a 
curto prazo, não devendo incluir posições 
de carácter especulativo.

Or. en

Justificação

A presente alteração constitui, em parte, uma forma de harmonização com o disposto 
no considerando 9 da Directiva OICVM.

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-A. A Declaração dos Dirigentes 
Mundiais na sequência da Cimeira do 
G-20 em Pittsburgh, em 24 e 25 de 
Setembro de 2009, definiu o consenso 
internacional sobre a remuneração dos 
funcionários dos bancos e de outras 
empresas de serviços financeiros 
importantes do ponto de vista sistémico.  
Esses princípios devem ser aplicadas aos 
GFIA que se enquadrem no âmbito da 
presente directiva.  A Comissão deverá 
elaborar medidas de execução para o fim 
em vista.

Or. en
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Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-B. A Comissão deve certificar-se de 
que os requisitos relativos aos depositários 
definidos na presente directiva sejam 
aplicados aos depositários dos OICVM, 
devendo, para o efeito, proceder à revisão 
da Directiva 2009/65/CE em 
conformidade, o mais tardar, até à data da 
entrada em vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar a coerência intersectorial.

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A avaliação fiável e objectiva dos 
activos é fundamental para a protecção dos 
interesses dos investidores. Os diferentes 
GFIA utilizam diferentes metodologias e 
sistemas de avaliação dos activos, 
dependendo dos activos e mercados em 
que investem normalmente. Importa, 
embora reconhecendo essas diferenças, 
exigir que a avaliação dos activos seja 
realizada por uma entidade independente 
do GFIA.

(13) A avaliação fiável e objectiva dos 
activos é fundamental para a protecção dos 
interesses dos investidores. Os diferentes 
GFIA utilizam diferentes metodologias e 
sistemas de avaliação dos activos, 
dependendo dos activos e mercados em 
que investem normalmente. Importa 
reconhecer essas diferenças. O processo 
de avaliação dos activos e o cálculo do 
valor líquido (VL) devem ser 
independentes das funções de gestão dos 
GFIA. Se for caso disso, os GFIA podem 
delegar a avaliação dos activos e o cálculo 
do VL a terceiros.

Or. en
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Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Os GFIA podem delegar a 
responsabilidade pelo desempenho das 
suas funções em conformidade com a 
presente directiva. No entanto, devem 
continuar a ser responsáveis pela boa 
execução dessas funções e pela 
conformidade com as regras estabelecidas 
pela presente directiva.

(14) Os GFIA podem delegar o
desempenho de algumas das suas funções 
em conformidade com a presente directiva. 
No entanto, devem continuar a ser 
responsáveis pela boa execução dessas 
funções e pela conformidade com as regras 
estabelecidas pela presente directiva.

Or. en

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Uma vez que os GFIA que recorrem a 
elevados níveis do efeito de alavanca nas 
suas estratégias de investimento podem, 
em determinadas circunstâncias, contribuir 
para a acumulação de riscos sistémicos ou 
para perturbações nos mercados, os GFIA 
que utilizam técnicas que dão origem a 
riscos específicos devem ser sujeitos a 
requisitos específicos. A informação 
necessária para detectar, acompanhar e dar 
resposta a esses riscos não tem sido 
recolhida de forma coerente em toda a 
Comunidade nem partilhada pelos Estados-
Membros por forma a que seja possível 
identificar potenciais fontes de risco para a 
estabilidade dos mercados financeiros da 
Comunidade. Para remediar essa situação, 
os GFIA que recorrem sistematicamente 
níveis elevados do efeito de alavanca nas 
suas estratégias de investimento deverão 
estar sujeitos a requisitos especiais. Esses 

(15) Uma vez que os GFIA que recorrem a 
elevados níveis do efeito de alavanca nas 
suas estratégias de investimento podem, 
em determinadas circunstâncias, contribuir 
para a acumulação de riscos sistémicos ou 
para perturbações nos mercados, os GFIA 
que utilizam técnicas que dão origem a 
riscos específicos devem ser sujeitos a 
requisitos específicos. A informação 
necessária para detectar, acompanhar e dar 
resposta a esses riscos não tem sido 
recolhida de forma coerente em toda a 
Comunidade nem partilhada pelos Estados-
Membros por forma a que seja possível 
identificar potenciais fontes de risco para a 
estabilidade dos mercados financeiros da 
Comunidade. Para remediar essa situação, 
os GFIA que recorrem sistematicamente 
níveis elevados do efeito de alavanca nas 
suas estratégias de investimento deverão 
estar sujeitos a requisitos especiais. Esses 
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GFIA devem ser obrigados a divulgar 
informação em relação à utilização que 
fazem e às fontes do efeito de alavanca. 
Essa informação deverá ser agregada e 
partilhada com as outras autoridades da 
Comunidade a fim de facilitar uma análise 
colectiva e uma resposta comum face ao 
impacto do efeito de alavanca desses GFIA 
no sistema financeiro da Comunidade.

GFIA devem ser obrigados a estabelecer
limites de alavancagem em relação a cada 
um dos FIA que gerem e a divulgar 
informação em relação à utilização que 
fazem e às fontes do efeito de alavanca. 
Essa informação deverá ser agregada e 
partilhada com as outras autoridades da 
Comunidade a fim de facilitar uma análise 
colectiva e uma resposta comum face ao 
impacto do efeito de alavanca desses GFIA 
no sistema financeiro da Comunidade. As 
autoridades competentes devem transmitir 
essa informação ao Comité Europeu do 
Risco Sistémico (CERS), criado ao abrigo 
do Regulamento (CE) nº .../2009 
(Regulamento CERS), e à Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados, criada ao abrigo do 
Regulamento (CE) nº ... /2009 
(Regulamento ESMA), para que esses 
organismos a utilizem no exercício das 
suas funções.

Or. en

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As actividades dos GFIA que 
recorrem a elevados níveis do efeito de 
alavanca podem ser prejudiciais para a 
estabilidade e eficiência de funcionamento 
dos mercados financeiros. Foi considerado 
necessário permitir que a Comunidade 
imponha limites no que respeita ao nível do 
efeito de alavanca a que os GFIA poderão 
recorrer, em especial nos casos em que os 
GFIA recorrem sistematicamente a 
elevados níveis desse mecanismo. Os 
limites máximos do efeito de alavanca 
devem tomar em consideração aspectos 

(16) As actividades dos GFIA que 
recorrem a elevados níveis do efeito de 
alavanca podem ser prejudiciais para a 
estabilidade e eficiência de funcionamento 
dos mercados financeiros. Foi considerado 
necessário permitir que, em circunstâncias 
excepcionais, a Comunidade imponha 
limites no que respeita ao nível do efeito de 
alavanca a que os GFIA poderão recorrer e, 
em especial, nos casos em que os GFIA 
recorrem sistematicamente a elevados 
níveis desse mecanismo. Os limites 
máximos do efeito de alavanca devem 
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que se prendem com a origem desse efeito 
e com as estratégias utilizadas pelo GFIA. 
Devem igualmente ter em conta a natureza 
essencialmente dinâmica da gestão do 
efeito de alavanca por parte dos GFIA que 
recorrem intensivamente a esses 
mecanismos. Nesse quadro, os limites 
poderão consistir num limiar que não possa 
ser ultrapassado em nenhum momento ou 
num limite imposto ao nível médio do 
efeito de alavanca utilizado durante um 
determinado período (nomeadamente 
mensal ou trimestral).

tomar em consideração aspectos que se 
prendem com a origem desse efeito e com 
as estratégias utilizadas pelo GFIA. Devem 
igualmente ter em conta a natureza 
essencialmente dinâmica da gestão do 
efeito de alavanca por parte dos GFIA que 
recorrem intensivamente a esses 
mecanismos. Nesse quadro, os limites 
poderão consistir num limiar que não possa 
ser ultrapassado em nenhum momento ou 
num limite imposto ao nível médio do 
efeito de alavanca utilizado durante um 
determinado período (nomeadamente 
mensal ou trimestral). A Comissão deve ter 
em conta os pareceres do Comité Europeu 
do Risco Sistémico no exercício da sua 
prerrogativa de estabelecer limites para o 
efeito de alavanca.

Or. en

Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A. As operações de venda a descoberto 
desempenham um papel importante no 
funcionamento dos mercados financeiros 
e configuram uma técnica de investimento 
legítima.  Não obstante, reina a 
preocupação de que, nomeadamente em 
condições de mercado extremas, as 
operações de venda a descoberto possam 
contribuir para a desordem dos mercados.  
Por conseguinte, as operações de venda a 
descoberto devem ser realizadas num 
quadro regulamentar harmonizado, a fim 
de reduzir o potencial efeito de 
desestabilização que possam causar.

Or. en
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Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) É necessário garantir que um GFIA 
forneça a todas as empresas sobre as quais 
pode exercer um controlo ou uma 
influência dominante a informação 
necessária para que essas empresas possam 
avaliar os reflexos dessa influência, a curto 
e a médio prazo, na sua situação 
económica e societária. Para tal, os GFIA 
que gerem FIA que detenham uma posição 
controlo numa empresa cotada ou não 
cotada deverão estar sujeitos a requisitos 
particulares, devendo nomeadamente 
notificar a existência dessa posição e 
informar a empresa e todos os seus 
accionistas das suas intenções no que 
respeita nomeadamente à evolução futura 
da actividade da empresa controlada ou a 
quaisquer outras alterações previstas. A 
fim de garantir a transparência no que 
respeita à empresa controlada, devem 
aplicar-se requisitos de divulgação 
reforçados. Os relatórios anuais do FIA em 
causa devem ser complementados por 
informação especificamente relacionada 
com o tipo de investimento e com a 
empresa controlada.

(17) É necessário garantir que um GFIA 
forneça a todas as empresas sobre as quais 
pode exercer um controlo ou uma 
influência dominante a informação 
necessária para que essas empresas possam 
avaliar os reflexos dessa influência, a curto 
e a médio prazo, na sua situação 
económica e societária. Nos casos em que 
o GFIA tenha a seu cargo FIA que 
estejam em posição de exercer um 
controlo ou uma influência dominante 
sobre um emitente cujas acções sejam 
admitidas à negociação num mercado 
regulamentado, a informação deve ser 
divulgada nos termos da Directiva 
2004/25/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa 
às ofertas públicas de aquisição1, e da 
Directiva 2004/109/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de 
Dezembro de 2004, relativa à 
harmonização dos requisitos de 
transparência no que se refere às 
informações respeitantes aos emitentes 
cujos valores mobiliários estão admitidos 
à negociação num mercado 
regulamentado2. A fim de garantir a 
existência de condições de concorrência 
equitativas entre os emitentes e as 
empresas não cotadas em que os GFIA 
invistam, os requisitos da presente 
directiva são aplicáveis aos GFIA 
encarregados da gestão de FIA que 
estejam em posição de exercer um 
controlo ou uma influência dominante 
num emitente cujas acções sejam 
admitidas à negociação num mercado 
regulamentado, se e apenas na medida em 
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que excedam as disposições aplicáveis aos 
emitentes que já vigoram na legislação 
comunitária. Para tal, os GFIA que gerem 
FIA que detenham uma posição controlo 
numa empresa cotada ou não cotada 
deverão estar sujeitos a requisitos 
particulares, devendo nomeadamente 
notificar a existência dessa posição e 
informar a empresa e todos os seus 
accionistas das suas intenções no que 
respeita nomeadamente à evolução futura 
da actividade da empresa controlada ou a 
quaisquer outras alterações previstas. A 
fim de garantir a transparência no que 
respeita à empresa controlada, devem 
aplicar-se requisitos de divulgação 
reforçados. Os relatórios anuais do FIA em 
causa devem ser complementados por 
informação especificamente relacionada 
com o tipo de investimento e com a 
empresa controlada.
JO L 1 142 de 30.4.2004, p. 12.

JO L 390 de 31.12.2004, p. 38.

Or. en

Justificação

Este princípio é complementar em relação ao considerando 17-A (novo) e reflecte-se 
nas alterações aos artigos 26.º a 30.º.

Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) É necessário garantir que as 
empresas de gestão de carteiras não 
fiquem sujeitas a requisitos mais rígidos 
do que qualquer outra entidade emitente 
ou empresa não cotada, que receba outros 
investimentos privados que não o 
investimento efectuado por um GFIA.
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Para este efeito, a Comissão deverá 
proceder a uma revisão da legislação 
pertinente aplicável ao Direito das 
sociedades e das directivas relevantes do 
sector financeiro, o mais tardar até à data 
da entrada em vigor da presente directiva, 
e introduzir as mudanças necessárias sob 
a forma de alterações legislativas, 
susceptíveis de garantir a existência de 
condições de concorrência equitativas 
entre empresas que se dedicam à gestão 
de carteiras e outras empresas.

Or. en

Justificação

.

Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) A presente directiva não deve 
constituir um fardo demasiado pesado 
para os FIA de pequena dimensão que 
não representem um risco sistémico e não 
ponham em causa a integridade dos 
mercados. Um dos meios para atingir este 
objectivo é a aplicação adequada do 
princípio da proporcionalidade. Este 
princípio deverá aplicar-se tanto aos 
requisitos impostos às empresas de 
seguros e de resseguros, como ao 
exercício de poderes de supervisão. Todas 
as medidas previstas na presente directiva, 
incluindo as medidas de execução, 
deverão, assim, incorporar o princípio da 
proporcionalidade, a fim de reflectirem a 
natureza, a escala e a complexidade das 
suas actividades.

Or. en
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Justificação

A presente definição de proporcionalidade é respigada (com adaptações) da 
Directiva Solvência II.

Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os GFIA devem também poder 
comercializar FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores 
profissionais, tanto no seu Estado-
Membro de origem como noutros 
Estados-Membros. Esse direito deve estar 
condicionado a procedimentos de 
notificação e à existência de um acordo 
em matéria fiscal com o país terceiro em 
causa, que garanta um intercâmbio de 
informações eficaz com as autoridades 
fiscais do Estado-Membro de domicílio 
dos investidores da Comunidade. Uma vez 
que esses FIA e o país terceiro em que 
estão domiciliados terão de cumprir 
requisitos adicionais que, em certos casos, 
terão ainda de ser definidos através de 
medidas de execução, o direito a 
comercializar FIA domiciliados em países 
terceiros junto de investidores 
profissionais, conferido pela directiva, só 
passará a ser válido três anos após o final 
do período de transposição. Entretanto, os 
Estados-Membros podem permitir ou 
continuar a permitir que os GFIA 
comercializem FIA domiciliados em 
países terceiros junto de investidores 
profissionais no seu território, no respeito 
da legislação nacional. Durante esse 
período de três anos, contudo, os GFIA 
não poderão comercializar esses FIA 
junto de investidores profissionais noutros 
Estados-Membros com base nos direitos 
conferidos pela presente directiva.

(19) Qualquer investidor europeu deve 
dispor da liberdade de investir, por sua 
própria iniciativa, num fundo de um país 
terceiro, em conformidade com os regimes 
nacionais de investimento privado em 
vigor. No entanto, nessa eventualidade, 
deverá ser garantida a transparência do 
fundo e assegurado o controlo eficaz de 
um potencial risco sistémico. Para esse 
efeito, se o GFIA estiver domiciliado num 
país terceiro, a autoridade competente do 
Estado-Membro em que o FIA em causa 
for comercializado deverá possuir um 
acordo de cooperação e intercâmbio de 
informações relativas ao risco sistémico 
com a autoridade competente do referido 
país terceiro. Além disso, e a fim de 
concluir o mercado interno, os FIA 
domiciliados na Europa e geridos por 
GFIA com base na UE devem beneficiar 
de um passaporte europeu de 
comercialização, ao abrigo do disposto na 
presente directiva.  Uma vez que os 
OICVM beneficiam da marca OICVM, 
também um FIA domiciliado no espaço 
comunitário deverá poder beneficiar de 
uma marca europeia, que proporcione aos 
investidores o acesso aos padrões 
definidos pela presente directiva, 
reforçados pela exigência de que, tanto o 
depositário, como o FIA, se encontrem 
domiciliados no mesmo Estado-Membro.  
Estas disposições não devem ser 
contornadas através do recurso a 
estruturas de fundos principais/fundos de 
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alimentação.  Por conseguinte, caso um 
FIA de alimentação invista num fundo 
principal que não usufrua do passaporte 
europeu de comercialização nos termos do 
disposto na presente directiva, esse FIA de 
alimentação também não deve poder 
beneficiar do referido passaporte europeu.  
De modo idêntico, estas disposições não 
devem ser contornadas através do recurso 
a estruturas de fundos principais/fundos 
de alimentação. Consequentemente, caso 
um FIA invista mais de 30% em FIA que 
não usufruam do passaporte europeu, 
esse fundo de fundos de investimento 
alternativo também não deve poder 
beneficiar do referido passaporte europeu.

Or. en

Alteração 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Importa permitir que os GFIA 
deleguem tarefas administrativas numa 
entidade estabelecida num país terceiro, 
desde que estejam criadas as salvaguardas 
necessárias. Da mesma forma, um 
depositário poderá delegar essas suas 
funções relacionadas com um FIA 
domiciliado num país terceiro num 
depositário estabelecido no mesmo país 
terceiro, desde que a legislação desse país 
garanta um nível de protecção dos 
interesses dos investidores equivalente ao 
que vigora na comunidade. Sob certas 
condições, um GFIA deverá também 
dispor da possibilidade de nomear um 
avaliador independente estabelecido num 
país terceiro.

(20) Importa permitir que os GFIA 
deleguem tarefas administrativas numa 
entidade estabelecida num país terceiro, 
desde que estejam criadas as salvaguardas 
necessárias. Da mesma forma, um 
depositário poderá delegar algumas dessas
suas funções relacionadas com um FIA 
domiciliado num país terceiro num 
depositário estabelecido no mesmo país 
terceiro, desde que a legislação desse país 
garanta um nível de protecção dos 
interesses dos investidores equivalente ao 
que vigora na comunidade. Sob certas 
condições, um GFIA deverá também 
dispor da possibilidade de nomear um 
avaliador independente estabelecido num 
país terceiro.

Or. en
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Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Sob condição da existência de um 
enquadramento regulamentar equivalente 
num determinado país terceiro, para além 
do efectivo acesso aos mercados desse 
país terceiro por parte dos GFIA 
estabelecidos na Comunidade, os Estados-
Membros deverão dispor da possibilidade 
de autorizar GFIA em conformidade com 
a presente directiva sem exigir que a sede 
social se situe na Comunidade, passado 
um período de três anos a contar do final 
do período de transposição. Esse período 
toma em consideração o facto de que 
esses GFIA e o país terceiro em que estão 
domiciliados terão de cumprir requisitos 
adicionais que, em certos casos, terão 
ainda de ser definidos através de medidas 
de execução.

Suprimido

Or. en

Alteração 20

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A Comissão deve, em particular, estar 
habilitada a adoptar as medidas necessárias 
para a aplicação da presente directiva. A 
Comissão deve, nesse contexto, poder 
adoptar medidas que determinem os 
procedimentos pelos quais os GFIA que 
gerem carteiras de FIA, em que o valor dos 
activos geridos não ultrapasse o limiar 
definido pela presente directiva, poderão 

(27) A Comissão deve, em particular, estar 
habilitada a adoptar as medidas necessárias 
para a aplicação da presente directiva. A 
Comissão deve, nesse contexto, poder 
adoptar medidas que determinem os 
procedimentos pelos quais os GFIA que 
gerem carteiras de FIA, em que o valor dos 
activos geridos não ultrapasse o limiar 
definido pela presente directiva, poderão 
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exercer o seu direito a serem tratados como 
os GFIA por ela abrangidos. Estas medidas 
são também concebidas de modo a 
especificar: o critério a utilizar pelas 
autoridades competentes para avaliar se um 
GFIA cumpre as suas obrigações em 
termos de normas de conduta, do tipo de 
conflitos de interesses que os GFIA devem 
identificar e ainda das medidas razoáveis 
que os GFIA deverão aplicar em termos de 
procedimentos internos e de organização 
para identificar, prevenir, gerir e divulgar 
os conflitos de interesses; os requisitos de 
gestão dos riscos a aplicar pelo GFIA em 
função dos riscos que assume em nome de 
fundos por si geridos, bem como quaisquer 
mecanismos necessários para que o GFIA 
possa gerir os riscos específicos associados 
às transacções a descoberto, incluindo 
qualquer limitação pertinente que possa ser 
necessária para proteger o FIA da 
exposição a riscos indevidos; os requisitos 
de gestão da liquidez da presente directiva 
e, nomeadamente, os requisitos mínimos de 
liquidez aplicáveis aos GFIA; os requisitos 
que os emitentes de instrumentos de 
titularização terão de cumprir para que um 
GFIA seja autorizado a investir em 
instrumentos desse tipo emitidos depois de 
1 de Janeiro de 2011, bem como os 
requisitos que os GFIA terão de cumprir 
quando investirem em instrumentos de 
titularização desse tipo; os critérios com 
base nos quais um avaliador poderá ser 
considerado independente na acepção da 
presente directiva; as condições em que a 
delegação das funções de um GFIA 
deverá ser aprovada e as condições em que 
o gestor deixará de poder ser considerado 
como gestor do FIA em caso de delegação 
excessiva de funções; o teor e formato dos 
relatórios anuais que os GFIA terão de 
disponibilizar em relação a cada um dos 
FIA por si geridos e os requisitos de 
divulgação de informação aos investidores 
e de comunicação de informações às 
autoridades competentes por parte dos 

exercer o seu direito a serem tratados como 
os GFIA por ela abrangidos. Estas medidas 
são também concebidas de modo a 
especificar: o critério a utilizar pelas 
autoridades competentes para avaliar se um 
GFIA cumpre as suas obrigações em 
termos de normas de conduta, do tipo de 
conflitos de interesses que os GFIA devem 
identificar e ainda das medidas razoáveis 
que os GFIA deverão aplicar em termos de 
procedimentos internos e de organização 
para identificar, prevenir, gerir e divulgar 
os conflitos de interesses; os requisitos de 
gestão dos riscos a aplicar pelo GFIA em 
função dos riscos que assume em nome de 
fundos por si geridos, bem como quaisquer 
mecanismos necessários para que o GFIA 
possa gerir os riscos específicos associados 
às transacções a descoberto, incluindo 
qualquer limitação pertinente que possa ser 
necessária para proteger o FIA da 
exposição a riscos indevidos; os requisitos 
de gestão da liquidez da presente directiva 
e, nomeadamente, os requisitos mínimos de 
liquidez aplicáveis aos GFIA; os requisitos 
que os emitentes de instrumentos de 
titularização terão de cumprir para que um 
GFIA seja autorizado a investir em 
instrumentos desse tipo emitidos depois de 
1 de Janeiro de 2011, bem como os 
requisitos que os GFIA terão de cumprir 
quando investirem em instrumentos de 
titularização desse tipo; as condições em 
que o gestor deixará de poder ser 
considerado como gestor do FIA em caso 
de delegação excessiva de funções; o teor e 
formato dos relatórios anuais que os GFIA 
terão de disponibilizar em relação a cada 
um dos FIA por si geridos e os requisitos 
de divulgação de informação aos 
investidores e de comunicação de 
informações às autoridades competentes 
por parte dos GFIA, bem como a 
respectiva frequência; os requisitos de 
divulgação de informações impostos ao 
GFIA no que respeita ao efeito de alavanca 
e à frequência da comunicação de 
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GFIA, bem como a respectiva frequência; 
os requisitos de divulgação de informações 
impostos ao GFIA no que respeita ao efeito 
de alavanca e à frequência da comunicação 
de informações às autoridades competentes 
e da divulgação de informações aos 
investidores os limites quanto ao nível do 
efeito de alavanca a que um GFIA pode 
recorrer na gestão dos FIA; o teor 
pormenorizado e a forma como os GFIA 
que adquiram o controlo de emitentes e 
empresas não cotadas deverão cumprir as 
suas obrigações de divulgação de 
informações a esses emitentes e empresas 
não cotadas e aos respectivos accionistas e 
representantes dos trabalhadores, incluindo 
a informação a fornecer nos relatórios 
anuais dos FIA por si geridos; os tipos de 
restrições e condições que podem ser 
impostas à comercialização de FIA junto 
de investidores profissionais no Estado-
-Membro de origem do FIA; critérios 
gerais para determinação da equivalência 
das normas de avaliação utilizadas nos 
países terceiros onde o avaliador esteja 
estabelecido, da legislação desses países no 
que respeita aos depositários e, para efeitos 
da autorização de GFIA estabelecidos em 
países terceiros, da equivalência da sua 
legislação prudencial e da sua supervisão 
contínua; critérios gerais para avaliar se 
os países terceiros concedem aos GFIA da 
Comunidade um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável ao que é concedido 
na Comunidade aos GFIA desses países 
terceiros; as modalidades, o teor e a 
frequência do intercâmbio de informações 
sobre os GFIA entre as autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem e outras autoridades competentes, 
quando o GFIA, por si só ou em conjunto 
com outros GFIA, possa ter um impacto na 
estabilidade de instituições financeiras de 
importância sistémica e no bom 
funcionamento dos mercados e os 
procedimentos aplicáveis nas verificações 
no local e investigações.

informações às autoridades competentes e 
da divulgação de informações aos 
investidores os limites quanto ao nível do 
efeito de alavanca a que um GFIA pode 
recorrer na gestão dos FIA; o teor 
pormenorizado e a forma como os GFIA 
que adquiram o controlo de emitentes e 
empresas não cotadas deverão cumprir as 
suas obrigações de divulgação de 
informações a esses emitentes e empresas 
não cotadas e aos respectivos accionistas e 
representantes dos trabalhadores, incluindo 
a informação a fornecer nos relatórios 
anuais dos FIA por si geridos; os tipos de 
restrições e condições que podem ser 
impostas à comercialização de FIA junto 
de investidores profissionais no Estado-
-Membro de origem do FIA; critérios 
gerais para determinação da equivalência 
das normas de avaliação utilizadas nos 
países terceiros onde o avaliador esteja 
estabelecido, da legislação desses países no 
que respeita aos depositários e, para efeitos 
da autorização de GFIA estabelecidos em 
países terceiros, da equivalência da sua 
legislação prudencial e da sua supervisão 
contínua; as modalidades, o teor e a 
frequência do intercâmbio de informações 
sobre os GFIA entre as autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem e outras autoridades competentes, 
quando o GFIA, por si só ou em conjunto 
com outros GFIA, possa ter um impacto na 
estabilidade de instituições financeiras de 
importância sistémica e no bom 
funcionamento dos mercados e os 
procedimentos aplicáveis nas verificações 
no local e investigações. 
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Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Atendendo a que têm alcance geral 
e se destinam a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a mediante o aditamento de 
novos elementos não essenciais, essas 
medidas devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE. As medidas não 
abrangidas na categoria acima mencionada 
devem estar sujeitas ao procedimento de 
regulamentação previsto no artigo 5.º da 
mesma decisão. Essas medidas são 
concebidas para determinar: se as normas 
de avaliação dos fundos aplicadas num 
determinado país terceiro são equivalentes 
às aplicáveis na Comunidade, quando o 
avaliador estiver estabelecido num país 
terceiro; se a legislação aplicável num 
determinado país terceiro em relação aos 
depositários é equivalente ao disposto pela 
presente directiva; se a legislação em 
matéria de supervisão prudencial e a 
supervisão contínua aplicáveis num 
determinado país terceiro são equivalentes 
ao disposto pela presente directiva; se um 
determinado país terceiro concede aos 
GFIA da Comunidade um acesso efectivo 
aos seus mercados, comparável com o que 
é concedido na Comunidade aos GFIA 
desse país terceiro; e para especificar as 
minutas e certificados a utilizar para a 
notificação e os procedimentos de 
intercâmbio de informações entre 
autoridades competentes. 

(28) Atendendo a que têm alcance geral e 
se destinam a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a mediante o aditamento de 
novos elementos não essenciais, essas 
medidas devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE. As medidas não 
abrangidas na categoria acima mencionada 
devem estar sujeitas ao procedimento de 
regulamentação previsto no artigo 5.º da 
mesma decisão. Essas medidas são 
concebidas para determinar: se as normas 
de avaliação dos fundos aplicadas num 
determinado país terceiro são equivalentes 
às aplicáveis na Comunidade, quando o 
avaliador estiver estabelecido num país 
terceiro; se a legislação aplicável num 
determinado país terceiro em relação aos 
depositários é equivalente ao disposto pela 
presente directiva; se a legislação em 
matéria de supervisão prudencial e a
supervisão contínua aplicáveis num 
determinado país terceiro são equivalentes 
ao disposto pela presente directiva; e para 
especificar as minutas e certificados a 
utilizar para a notificação e os 
procedimentos de intercâmbio de 
informações entre autoridades 
competentes.
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Or. en

Alteração 22

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a legislação ao abrigo 
da qual o FIA está organizado requeira o 
estabelecimento de um conselho de 
administração ou de qualquer outro órgão 
de gestão, e o FIA designe uma entidade 
para executar a parte substancial dos 
serviços de gestão, essa entidade é 
considerada como o GFIA ao abrigo da 
presente directiva.

Or. en

Justificação

 Serve para definir o GFIA segundo o âmbito de aplicação da presente directiva em 
termos de diferentes estruturas de gestão. 
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Alteração 24

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en



PR\796533PT.doc 27/89 PE430.709v01-00

PT

Alteração 26

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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de planos de pensões profissionais;

Or. en

Alteração 29

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Às instituições abrangidas pela 
Primeira Directiva do Conselho, de 24 de 
Julho de 1973, relativa à coordenação das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes ao acesso à 
actividade de seguro directo não vida e ao 
seu exercício (Directiva 73/239/CEE), 
pela Directiva 2002/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de 
Novembro de 2002, relativa aos seguros
de vida e pela Directiva 2005/68/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de Novembro de 2005, relativa ao 
resseguro e que altera as Directivas 
73/239/CEE e 92/49/CEE do Conselho, 
assim como as Directivas 98/78/CE e 
2002/83/CE;

Suprimido

Or. en

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) Às instituições de crédito, instituições 
de realização de planos de pensões 
profissionais, companhias de seguros e de 
resseguros, ou a qualquer outro GFIA, na 
medida em que os GFIA  invistam 



PR\796533PT.doc 29/89 PE430.709v01-00

PT

exclusivamente por conta própria;

Or. en

Alteração 31

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.° 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Às instituições supranacionais, como o 
Banco Mundial, o FMI, o BCE, o BEI, o 
FEI, outras instituições supranacionais ou 
internacionais semelhantes, nos casos em 
que essas instituições ou organizações 
giram um ou vários FIA.

g) Às instituições supranacionais, como o 
Banco Mundial, o FMI, o BCE, o BEI, o 
FEI, outras instituições supranacionais ou 
internacionais semelhantes, nos casos em 
que essas instituições ou organizações 
giram um ou vários FIA, desde que esses 
FIA actuem no interesse público.

Or. en

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Aos bancos centrais.

Or. en

Alteração 33

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar-
se de que os GFIA que não ultrapassem o 
limiar definido na alínea a) do n.º 2 

Suprimido
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tenham o direito a ser tratados como 
GFIA abrangidos pela presente directiva.

Or. en

Justificação

Alteração 34

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Alteração 35

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) «Gestor de fundos de investimento 
alternativos», ou GFIA, uma pessoa 
colectiva cuja actividade seja a gestão de 
um ou mais FIA e que seja responsável 
por essa actividade;
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Or. en

Alteração 36

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 37

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) «Serviços de gestão», as funções 
definidas no Anexo;

Or. en

Justificação

Esse Anexo é OICVM IV.

Alteração 38

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Comercialização», qualquer oferta ou 
colocação de unidades de participação ou 

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

de um intermediário responsável da 
distribuição, de unidades de participação 
ou acções de um FIA a ou junto de 
investidores domiciliados na Comunidade;

Or. en

Alteração 39

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – alínea n-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

n-A) «Empresa não cotada», qualquer 
sociedade domiciliada na Comunidade 
cujas acções não sejam admitidas à 
negociação num mercado regulamentado, 
na acepção do artigo 4.°, n.° 1, ponto 14 
da Directiva 2004/39/CE;

Or. en

Justificação

Directiva 2004/39/CE ( A definição de empresa não cotada provém do texto do 
Conselho.)

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

o-A) «Conservação», o controlo ou a 
posse dos activos em causa em nome do 
proprietário, na qualidade de entidade de 
custódia ou de depositário;

Or. en

Justificação

Trata-se de posse e de responsabilidade legal, mas não de propriedade.
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Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

o-B) «Depositário», qualquer instituição a 
que sejam impostos os deveres 
estabelecidos no artigo 17.°;

Or. en

Justificação

A definição de depositário provém da Directiva OICVM IV.

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

o-C) «Fundos próprios», os fundos 
próprios referidos na secção 1 do capítulo 
2 do título V da Directiva 2006/48/CE;

Or. en

Justificação

A definição de fundos próprios provém da Directiva OICVM IV e estabelece um 
vínculo com a Directiva “Fundos Próprios”.

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

o-D) «Corretor principal», banco ou 
sociedade de valores regulados 
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oferecendo serviços que incluem a 
corretagem, o financiamento, a 
compensação e liquidação de operações, 
serviços de custódia, ajuda na gestão de 
riscos e assistência operacional, serviços 
de consultadoria e estudos.

Or. en

Justificação

Cf. Relatório do BCE de 2005, p. 18.

Alteração 44

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro exige que todo o GFIA 
autorizado no seu território cumpra de 
forma contínua as condições de 
autorização inicial estabelecidas na 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Inspira-se no n.° 1 do art. 16.° da Directiva relativa aos mercados de instrumentos 
financeiros.

Alteração 45

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA pode deter uma autorização nos 
termos da presente directiva e ser 
autorizado na qualidade de empresa de 
gestão ou de investimento nos termos da 
Directiva 2009/…/CE [Directiva OICVM].

Se o GFIA detiver uma autorização nos 
termos da presente directiva ou se uma 
sociedade de gestão ou de investimento 
detiver uma autorização nos termos da 
Directiva 2009/65/CE, as autoridades 
competentes autorizarão o referido GFIA, 
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nos termos da Directiva 2009/65/CE, ou 
uma empresa de gestão ou de investimento 
nos termos da presente Directiva, sob 
reserva do cumprimento de pertinentes 
requisitos adicionais de autorização.
Com esta finalidade, as autoridades 
competentes solicitarão unicamente as 
informações que não tenham sido 
fornecidas para efeitos da autorização 
inicial, na condição de essas informações 
não terem sofrido alterações.

Or. en

Alteração 46

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Informação relativa ao domicílio dos 
fundos subjacentes, se o FIA for um 
fundo de fundos;

Or. en

Alteração 47

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Informação relativa ao domicílio do 
fundo principal;

Or. en
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Alteração 48

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os requerentes são informados pelas 
autoridades competentes, no prazo de dois 
meses a contar da data de apresentação do 
pedido completo, da sua decisão de 
conceder ou não a autorização.

4. Os requerentes são informados pelas 
autoridades competentes, no prazo de três
meses a contar da data de apresentação do 
pedido completo, da sua decisão de 
conceder ou não a autorização. Se as 
autoridades competentes não informarem 
o requerente, essa falta de resposta 
equivale ao indeferimento da autorização, 
sem justificação.

Or. en

Alteração 49

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Um FIA apenas pode ser gerido por 
um GFIA.

Or. en

Alteração 50

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O GFIA providencia por que as 
regras em matéria de remuneração sejam 
compatíveis com as regras aplicáveis às 
instituições de crédito e às sociedades de 
investimento. 
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Or. en

Alteração 51

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafos 2-A a 2-C (novos)

Texto da Comissão Alteração

O GFIA estabelece e implementa políticas 
e práticas de remuneração sólidas, que 
sejam compatíveis com uma gestão de 
riscos eficaz, obstem aos objectivos de 
lucro a curto prazo, e sejam consentâneas 
com os objectivos comerciais e os 
interesses de longo prazo do GFIA e dos 
investidores.
O GFIA informa as autoridades 
competentes dos Estados-Membros sobre 
as características das suas políticas e 
práticas em matéria de remuneração.
As autoridades competentes dos Estados-
Membros podem reagir e adoptar as 
medidas correctivas pertinentes, a fim de 
compensar os riscos que possam resultar 
da falta de aplicação de políticas e 
práticas sólidas de remuneração por parte 
de um GFIA.

Or. en

Justificação

Os princípios devem ser consistentes com os desenvolvidos pelo Pacto de 
Estabilidade Financeira visando práticas remuneratórias sólidas (25 de Setembro de 
2009). A declaração dos líderes na sequência da Cimeira de Pittsburgh (24-25 de 
Setembro de 2009) subscreve plenamente a aplicação das regras de remuneração do 
Conselho de Estabilidade Financeira (FSB), destinadas a adaptar a remuneração à 
criação de valor a longo prazo e à tomada de riscos não excessivos.
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Alteração 52

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 10 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A coerência com a sua comunicação 
de 30 de Abril de 2009 que acompanha a 
Recomendação da Comissão que 
complementa as Recomendações 
2004/913/CE e 2005/162/CE no que 
respeita ao regime de remuneração dos 
administradores de sociedades cotadas, e 
com a Recomendação da Comissão 
relativa às políticas de remuneração no 
sector dos serviços financeiros (COM 
(2009) 0211), com a legislação da UE 
relativa aos serviços financeiros, com a 
declaração dos líderes emitida após a 
cimeira G-20, realizada em Pittsburgh, 
relativa à remuneração dos directores e 
funcionários do GFIA, e com os 
princípios do Conselho de Estabilidade 
Financeira em matéria de práticas 
remuneratórias sólidas.

Or. en

Justificação

Os princípios devem ser consistentes com os desenvolvidos pelo Pacto de 
Estabilidade Financeira visando práticas remuneratórias sólidas (25 de Setembro de 
2009).

Alteração 53

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso dos GFIA que recorrem à venda 
a descoberto nos seus investimentos em 
nome de um ou mais FIA, os Estados-
Membros garantem que o GFIA aplique 
procedimentos que lhe permitam ter acesso 

4. No caso dos GFIA que recorrem à venda 
a descoberto nos seus investimentos em 
nome de um ou mais FIA, os Estados-
Membros garantem que o GFIA:
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aos valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros na data em que o 
GFIA se comprometeu a entregá-los e um 
procedimento de gestão dos riscos que 
permita uma gestão adequada dos riscos 
associados à entrega dos valores 
mobiliários ou outros instrumentos 
financeiros vendidos a descoberto.

a) Aplique procedimentos que lhe 
permitam ter acesso aos valores 
mobiliários ou outros instrumentos 
financeiros na data em que o GFIA se 
comprometeu a entregá-los;
b) Aplique um procedimento de gestão dos 
riscos que permita uma gestão adequada 
dos riscos associados à entrega dos valores 
mobiliários ou outros instrumentos 
financeiros vendidos a descoberto;

b-A) Divulge periodicamente informações 
sobre as suas posições curtas relevantes 
às autoridades competentes dos Estados-
Membros.

Or. en

Justificação

As medidas devem incluir obrigações em matéria de comunicação a respeito do risco 
sistémico às autoridades competentes e à ESMA.

Alteração 54

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Cada autoridade competente deve 
comunicar periodicamente à ESMA as 
informações referidas no n.º 4, alínea b-
A).  Em circunstâncias excepcionais, e 
para garantir a estabilidade e a 
integridade do sistema financeiro, a 
ESMA pode, com base nessas 
informações, decidir restringir as 
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actividades de venda a descoberto.

Or. en

Alteração 55

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 5 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) As especificidades do regime de 
informação referido no n.º 4, alínea b-A).

Or. en

Alteração 56

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 14 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Quando o valor das carteiras de FIA 
geridos pelo GFIA for superior a 250 
milhões de euros, este será obrigado a 
constituir fundos próprios suplementares, 
num montante igual a 0,02 % do montante 
em que o valor das carteiras do GFIA 
exceder 250 milhões de euros.

Quando o valor das carteiras de FIA 
geridos pelo GFIA for superior a 250 
milhões de euros, este será obrigado a 
constituir fundos próprios suplementares; o 
montante suplementar de fundos próprios 
equivalerá a 0,02 % do montante em que o 
valor das carteiras do GFIA exceda 250 
milhões de euros, mas a soma exigida do 
capital inicial e do montante suplementar 
não deve exceder 10 milhões de euros.

Or. en

Justificação

Adaptação do artigo 7.° da Directiva relativa aos OICVM.
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Alteração 57

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 14 - parágrafo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Quaisquer carteiras de FIA geridas pelo 
GFIA, incluindo os FIA em relação aos 
quais o GFIA tenha delegado uma ou mais 
funções em conformidade com o 
artigo 18.º;

a) Quaisquer carteiras de FIA geridas pelo 
GFIA, incluindo os FIA em relação aos 
quais o GFIA tenha delegado uma ou mais 
funções em conformidade com o 
artigo 18.º, mas excluindo as carteiras que 
gere por delegação;

Or. en

Justificação

Elimina a dupla contabilidade dos fundos delegados nos requisitos de capital do 
GFIA.

Alteração 58

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 14 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Quaisquer carteiras de FIA geridas 
pelo GFIA por delegação.

Suprimido

Or. en

Justificação

Elimina a dupla contabilidade dos fundos delegados nos requisitos de capital do 
GFIA.
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Alteração 59

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 14 - parágrafo 4 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Outros organismos de investimento 
colectivo, coordenados ou não a nível 
comunitário, geridos pelo GFIA, 
incluindo os organismos aos quais tenha 
delegado uma ou mais funções, mas 
excluindo os organismos de investimento 
colectivo geridos por delegação.

Or. en

Justificação

Adaptação do artigo 7.° da Directiva relativa aos OICVM.

Alteração 60

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 14 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem autorizar os 
GFIA a não constituírem até 50 % do 
montante suplementar de fundos próprios 
a que se refere o segundo parágrafo, se 
beneficiarem de uma garantia do mesmo 
montante prestada por uma instituição de 
crédito ou uma empresa de seguros com 
sede estatutária num Estado-Membro, ou 
num país terceiro, desde que esteja sujeita 
a normas prudenciais que as autoridades 
competentes considerem equivalentes às 
previstas na legislação comunitária.
Os fundos próprios requeridos pelo 
presente artigo devem ser investidos em 
activos líquidos ou em activos facilmente 
convertíveis em dinheiro a curto prazo.
Os GFIA subscreverão um seguro de 
responsabilidade civil profissional que 
cubra a responsabilidade por negligência 
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profissional. Os ajustamentos aos 
montantes desse seguro devem ter em 
conta os ajustamentos efectuados no 
quadro da Directiva 2002/92/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 9 de Dezembro de 2002, relativa à 
mediação de seguros1.
JO L 9 de 15.01.03, p. 3.

Or. en

Justificação

Adaptação do artigo 7.º da Directiva OICVM e do considerando 24 e artigo 67.° da 
directiva relativa aos mercados de instrumentos financeiros que permitem o seguro 
de responsabilidade profissional como capital permitido. 

Alteração 61

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA assegura, em relação a cada
um dos FIA por si geridos, a nomeação de 
uma avaliador independente do GFIA para 
determinar o valor dos activos adquiridos 
pelo fundo e das acções e unidades de 
participação do mesmo.

1. Os GFIA assegura, em relação a cada 
um dos FIA por si geridos, a nomeação de 
uma avaliador para determinar o valor dos 
activos adquiridos pelo fundo e das acções 
e unidades de participação do mesmo.

Or. en

Alteração 62

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 16 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O GFIA e o depositário são 
conjuntamente responsáveis pela 
adequada valorização dos activos do FIA, 
bem como pelo cálculo do valor líquido de 
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inventário do FIA. Essa responsabilidade 
não é afectada pela delegação a terceiros.

Or. en

Alteração 63

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 16 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O presente artigo não se aplica a um 
FIA que seja um fundo de capitais de 
investimento.

Or. en

Justificação

Um fundo de capitais de investimento é um fundo que investe em títulos de capital 
próprio em empresas não cotadas ou que deixam de o ser, em consequência do 
investimento do fundo de capitais de investimento. É inadequada uma obrigação legal 
de avaliação periódica dos fundos de capitais de investimento no que diz respeito ao 
seu modelo e às expectativas dos investidores.

Alteração 64

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA asseguram-se de que o 
avaliador aplica procedimentos apropriados 
e coerentes na avaliação dos activos dos 
FIA em conformidade com as normas e 
regras de avaliação vigentes, de modo a 
reflectir o valor líquido das acções e 
unidades de participação do FIA.

2. Os GFIA asseguram-se de que o 
avaliador aplica procedimentos apropriados 
e coerentes na avaliação dos activos dos 
FIA em conformidade com as normas e 
regras de avaliação vigentes, de modo a 
reflectir o valor líquido das acções e 
unidades de participação do FIA. Em 
relação a cada FIA, o GFIA providencia 
por que a independência esteja integrada 
nos processos adoptados para a 
valorização dos activos e o cálculo do 
valor líquido de inventário do FIA, e em 
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todo o agente designado para realizar a 
avaliação.

Or. en

Justificação

A definição provém da Directiva relativa aos mercados de instrumentos financeiros.

Alteração 65

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os critérios com 
base nos quais um avaliador pode ser 
considerado independente na acepção do 
n.º1;

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar as entidades 
devidamente autorizadas e sujeitas a 
supervisão que constituem avaliadores 
elegíveis nos termos da presente directiva. 
Para o efeito, as medidas de execução 
estabelecem detalhadamente as 
modalidades administrativas e as 
disposições organizativas para evitar que 
conflitos de interesse prejudiquem os 
interesses dos clientes. 

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

Or. en
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Alteração 66

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 17 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O GFIA assegura-se de que seja 
nomeado, para cada um dos FIA que gere, 
um depositário que desempenha, quando 
pertinentes, as seguintes tarefas:

1. O GFIA assegura-se de que seja 
nomeado, para cada um dos FIA que gere, 
um único depositário que desempenha, 
quando pertinentes, as seguintes tarefas:

Or. en

Alteração 67

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 17 – n.º1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Conservar à sua guarda quaisquer 
instrumentos financeiros de que o FIA seja 
proprietário;

b) Conservar à sua guarda quaisquer 
instrumentos financeiros de que o FIA seja 
proprietário; para este efeito, o depositário 
assegura a segregação dos activos através 
da abertura de contas separadas em nome 
de cada FIA;

Or. en

Alteração 68

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Assegurar que a venda, emissão, 
resgate, reembolso e anulação de 
unidades de participação por conta de um 
FIA se efectuem nos termos da legislação 
nacional aplicável e das normas dos FIA;

Or. en
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Alteração 69

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Assegurar que o cálculo do valor das 
unidades de participação se efectue nos 
termos da lei nacional aplicável e das 
normas do FIA;

Or. en

Alteração 70

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Executar as instruções dos GFIA, 
salvo se forem contrárias à lei nacional 
aplicável ou ao regulamento do FIA;

Or. en

Alteração 71

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-D) Assegurar-se de que, nas operações 
relativas aos activos de um FIA, a 
contrapartida lhe seja entregue nos prazos 
habituais;

Or. en
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Alteração 72

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-E) Assegurar que os rendimentos do 
FIA sejam aplicados nos termos da lei 
nacional aplicável e do regulamento do 
FIA.

Or. en

Alteração 73

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O depositário é uma instituição de 
crédito com sede social na Comunidade 
autorizada em conformidade com a 
Directiva 2006/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 
2006, relativa ao acesso à actividade das 
instituições de crédito e ao seu exercício 
(reformulada).

3. O depositário é uma instituição de 
crédito com sede social na Comunidade 
autorizada em conformidade com a 
Directiva 2006/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 
2006, relativa ao acesso à actividade das 
instituições de crédito e ao seu exercício 
(reformulada) ou uma empresa de 
investimento autorizada por força da 
Directiva 2004/39/CE.

Or. en

Alteração 74

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 17 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se um FIA gerido por um GFIA se 
encontrar domiciliado na Comunidade, o 
depositário tem a sua administração 
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central no Estado-Membro em que o FIA 
se encontra domiciliado.

Or. en

Alteração 75

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 17 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

  3-B. Se um FIA gerido por um GFIA 
autorizado se encontrar domiciliado num 
país terceiro, o depositário tem a sua 
administração central na Comunidade, a 
menos que sejam satisfeitas as seguintes 
condições:
a) As autoridades competentes do Estado-
Membro de origem e as do país terceiro 
em que o FIA se encontra domiciliado 
assinaram acordos de cooperação e de 
intercâmbio de informações;
b) O país terceiro do FIA foi objecto de 
uma decisão, adoptada nos termos do n.º 
3-D, certificando que os depositários 
domiciliados nesse país estão sujeitos a 
uma regulamentação prudencial eficaz e 
a uma supervisão equivalente ao disposto 
pela legislação comunitária;
c) O país terceiro foi objecto de uma 
decisão, adoptada nos termos do n.º 3-D, 
certificando que as normas aplicadas para 
prevenir o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo são 
equivalentes ao disposto pela legislação 
comunitária;
d) O Estado-Membro de origem assinou 
um acordo com o país terceiro do FIA 
inteiramente conforme com as normas 
definidas pelo artigo 26.º do Modelo de 
Convenção Fiscal da OCDE e que 
garanta um intercâmbio efectivo de 
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informações em matéria fiscal.

Or. en

Justificação

Parte do artigo 38.º da proposta da Comissão.

Alteração 76

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 17 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os critérios 
para determinação da equivalência da 
regulamentação prudencial, da 
supervisão e das normas aplicadas nos 
países terceiros a que se refere o n.º 3-B.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Parte do artigo 38.º da proposta da Comissão.

Alteração 77

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 17 – n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. Com base nos critérios definidos no 
n.º 3-C, a Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
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49.º, certificando que a regulamentação 
prudencial, a supervisão e as normas de 
um país terceiro em matéria de 
depositários são equivalentes ao disposto 
na presente directiva e que as normas 
aplicadas para prevenir o branqueamento 
de capitais e o financiamento do 
terrorismo são equivalentes ao disposto na 
legislação comunitária.

Or. en

Justificação

Parte do artigo 38.º da proposta da Comissão.

Alteração 78

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os depositários podem delegar as suas 
funções noutros depositários.

4. Os depositários podem delegar as suas 
funções, excepção feita às funções de 
controlo e de fiscalização dos seus 
subdepositários. Um depositário não pode 
delegar as suas funções de tal modo que 
se transforme numa "sociedade caixa-de-
correio".

Or. en

Alteração 79

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. O depositário é responsável perante o 
GFIA e os investidores do FIA por 
quaisquer perdas que sofram em resultado 
do incumprimento das suas obrigações, 

5. O depositário é responsável perante o 
GFIA e os investidores do FIA por 
quaisquer perdas que sofram em resultado 
do incumprimento culposo das suas 
obrigações, estabelecidas pela presente 
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estabelecidas pela presente directiva. directiva, ou da má execução das suas 
obrigações.

Or. en

Alteração 80

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 17 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A responsabilidade do depositário em 
relação ao GFIA e aos investidores não 
será afectada pelo facto de ter optado por 
delegar a um terceiro autorizado, como 
sejam um subdepositário, uma entidade 
que assume a sub-custódia ou um 
corretor preferencial, uma parte das suas 
tarefas.
No caso de qualquer perda de 
instrumentos financeiros à guarda do 
depositário enquanto obrigação principal, 
sem prejuízo da legislação nacional, o 
depositário devolve sem demora os activos 
ao FIA 

Or. en

Alteração 81

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 17 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Sempre que um depositário esteja 
legalmente impedido, por força da 
legislação do país em que o GFIA investe 
em nome do FIA, de exercer funções de 
custódia, a sua responsabilidade em 
relação ao GFIA e os investidores pode 
ser transferida para terceiros autorizados 
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a exercer funções de custódia. Esta 
transferência é materializada por um 
contrato entre o GFIA, o depositário, o 
terceiro e o investidor.

Em caso de perda de instrumentos 
financeiros, sempre que exista um 
contrato de depositário que autorize a 
transferência e a reutilização de activos, o 
prazo de restituição deve ser conforme aos 
termos do contrato.

Or. en

Alteração 82

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 17 – n.º 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-C. Sempre que um país terceiro seja 
objecto de decisões adoptadas em 
aplicação do n.º 3-D,não será exigido o 
contrato a que se refere o n.º 5-B. 

Or. en

Alteração 83

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA que tenham a intenção de 
delegar em terceiros a tarefa de realização, 
em seu nome, de uma ou mais das suas 
funções solicitam previamente, em relação 
a cada delegação, a autorização das 
autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem.

1. Os GFIA que tenham a intenção de 
delegar em terceiros a tarefa de realização, 
em seu nome, de uma ou mais das suas 
funções informam previamente, em 
relação a cada delegação, as autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem. As autoridades competentes 
podem rejeitar essa delegação no prazo de 
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um mês.

Or. en

Alteração 84

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 18 - n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos casos em que a delegação envolva a 
gestão de carteiras ou de riscos, a parte 
terceira deve também estar autorizada 
como GFIA para a gestão de FIA do 
mesmo tipo;

b) Nos casos em que a delegação envolva a 
gestão de carteiras ou de riscos, ou gestão 
da liquidez, a parte terceira deve também 
estar autorizada como GFIA para a gestão 
de FIA do mesmo tipo;

Or. en

Alteração 85

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 18 – n.º. 1 – parágrafo 2 - alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O GFIA informa os investidores das 
funções que foram delegadas e das 
entidades às quais estas funções foram 
delegadas;

Or. en

Alteração 86

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O GFIA deve estar habilitado, em 
qualquer momento, a dar instruções 
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adicionais à empresa à qual são delegadas 
funções e a retirar o mandato com efeitos 
imediatos quando tal for do melhor 
interesse dos investidores;

Or. en

Alteração 87

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A responsabilidade do GFIA não é em 
caso algum afectada pela delegação, por 
sua parte, de quaisquer funções em 
terceiros. O GFIA não pode também 
delegar as suas funções de tal modo que, 
em termos concretos, deixe de poder ser 
considerado como gestor do FIA.

2. A responsabilidade do GFIA não é em 
caso algum afectada pela delegação, por 
sua parte, de quaisquer funções em 
terceiros. O GFIA não pode também 
delegar as suas funções de tal modo que, 
em termos concretos, deixe de poder ser 
considerado como gestor do FIA e de tal 
modo que se transforme numa "sociedade 
caixa-de-correio".

Or. en

Alteração 88

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta medidas de execução 
para especificar:

Suprimido

(a) As condições para a aprovação de uma 
delegação;
(b) As condições em que o gestor deixa de 
poder ser considerado como gestor do 
FIA, como indicado no n.º 2.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
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presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Alteração 89

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os montantes da remuneração, 
subdividida em remuneração fixa e 
variável, paga pelo GFIA e, se for caso 
disso, pelo FIA.

Or. en

Alteração 90

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Informações sobre o domicílio dos 
fundos subjacentes, caso um tal FIA seja 
fundo de fundos;

Or. en
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Alteração 91

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Informações sobre o domicílio de 
qualquer fundo principal;

Or. en

Alteração 92

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA apresentam regularmente às 
autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem relatórios sobre os 
principais mercados e instrumentos que 
negoceiam em nome dos FIA por si 
geridos.

1. Os GFIA apresentam regularmente às 
autoridades competentes do seu Estado-
Membro de origem relatórios sobre os 
principais mercados e instrumentos que 
negoceiam em nome de cada FIA por si 
geridos.

Devem fornecer informações agregadas
sobre os principais instrumentos em que 
negoceiam, sobre os mercados de que são 
membros ou onde negoceiam de forma 
activa e sobre as principais posições em 
risco e as concentrações mais importantes 
de riscos de cada um dos FIA por si 
geridos.

Devem fornecer informações sobre os 
principais instrumentos em que negoceiam, 
sobre os mercados de que são membros ou 
onde negoceiam de forma activa e sobre as 
principais posições em risco e as 
concentrações mais importantes de riscos 
de cada um dos FIA por si geridos.

Or. en
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Alteração 93

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 21 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso um FIA seja comercializado 
noutro Estado-Membro, a autoridade 
competente do Estado-Membro de origem 
do GFIA transmite as informações 
requeridas no n.º 3-A às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento do FIA.

Or. en

Alteração 94

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 21 – n.º 3-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-B. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros transmitem ao 
Conselho Europeu de Risco Sistémico 
(CERS) e à Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados 
(ESMA) todas e quaisquer informações 
necessárias para efeitos de supervisão de 
riscos sistémicos. A Comissão adopta as 
medidas de execução especificando as 
informações a prestar ao abrigo do 
presente número.

Or. en
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Alteração 95

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 21 – n.º 3-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-C. Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, as autoridades 
competentes podem requerer informações 
adicionais aos GFIA que as autoridades 
competentes considerem susceptíveis de 
colocar riscos sistémicos.

Or. en

Alteração 96

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 21 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar as obrigações de 
informação referidas nos n.os 1, 2 e 3 e a 
respectiva frequência.

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar as obrigações de 
informação referidas nos n.os 1, 2, 3 e 3-A 
e a respectiva frequência.

Or. en

Alteração 97

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros velam por que 
as autoridades competentes dos Estados-
Membros transmitam Conselho Europeu 
de Risco Sistémico (CERS) e à Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados (ESMA) as informações 
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previstas no artigo 24.º.

Or. en

Alteração 98

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 25 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros garantem que 
um GFIA estabeleça limites no que 
respeita ao efeito de alavanca em relação 
a cada FIA que gere tendo 
nomeadamente em conta os seguintes 
aspectos:
a) O tipo de FIA;
b) A respectiva estratégia;
c) As fontes desse efeito de alavanca;
d) Toda e qualquer outra 
interdependência ou elo especial com 
outras instituições de serviços financeiros 
susceptíveis de representar riscos 
sistémicos; 
e) A necessidade de limitar a exposição a 
uma contraparte em particular;
f) O grau de garantia de que beneficia a 
alavanca;
g) O grau de desalinhamento entre o 
activo e o passivo;
h) A natureza, volume e alcance da 
actividade do GFIA nos mercados em 
questão.

Or. en
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Alteração 99

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 25 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Cada autoridade competente 
transmite regularmente à ESMA as 
informações que lhe são fornecidas nos 
termos do n.º 1 do artigo 24.º. Com base 
nestas informações, a ESMA pode decidir 
que a alavanca utilizada por um GFIA 
representa um risco elevado para a 
estabilidade e a integridade do sistema 
financeiro.

Or. en

Alteração 100

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. A fim de garantir a estabilidade e 
integridade do sistema financeiro, a 
Comissão adopta medidas de execução que 
a autorizem, caso a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
(ESMA) adopte uma decisão por força do 
n.º 2-C do artigo 25.º, e tendo em conta o 
parecer emitido pelo CERS, em 
circunstâncias excepcionais e se a 
manutenção da estabilidade e da 
integridade do sistema financeiro o exigir, 
a definir limites quanto ao nível do efeito 
de alavanca a que os GFIA podem recorrer.

Or. en
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Alteração 101

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. As medidas adoptadas pela Comissão 
nos termos do n.º 3 são de natureza 
temporária e devem respeitar as 
disposições adoptadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3

Or. en

Justificação

Os considerandos15 e 16 expõem sólidos argumentos a favor de uma regulamentação
aplicável ao efeito de alavanca (risco sistémico etc.).

Alteração 102

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 26 – n.° 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Face à definição constante do direito das sociedades da União Europeia, importa 



PR\796533PT.doc 63/89 PE430.709v01-00

PT

substituir a detenção de "30%" por "posição de controlo".

Alteração 103

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Face à definição constante do direito das sociedades da União Europeia, importa 
substituir a detenção de "30%" por "posição de controlo".

Alteração 104

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que, quando um GFIA estiver em 
condições de exercer uma posição de 
controlo numa empresa não cotada, 
notifique à empresa não cotada e aos 
respectivos accionistas a informação 
prevista no n.º 2.

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

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

Or. en
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Justificação

Face à definição constante do direito das sociedades da União Europeia, importa 
substituir a detenção de "30%" por "posição de controlo".

Alteração 105

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Condições em que foi alcançada uma 
posição de controlo, incluindo informação 
sobre a identidade dos diferentes 
accionistas envolvidos, a pessoa singular 
ou a pessoa colectiva habilitada a exercer 
os direitos de voto por sua conta e, se for 
caso disso, a cadeia de empresas mercê
das quais os direitos de votos são 
efectivamente detidos;

Or. en

Justificação

Face à definição constante do direito das sociedades da União Europeia, importa 
substituir a detenção de "30%" por "posição de controlo".

Alteração 106

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 27 - n.º 2 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Data em que o limiar foi atingido ou 
ultrapassado.

c) Data em que o controlo foi atingido ou 
ultrapassado.

Or. en

Justificação

Face à definição constante do direito das sociedades da União Europeia, importa 
substituir "limiar" por "controlo".
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Alteração 107

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Face à definição constante do direito das sociedades da União Europeia, importa 
substituir a detenção de "30%" por "posição de controlo".

Alteração 108

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

É óbvio que os emitentes devem ser conformes ao disposto na presente Directiva. 
Esta obrigação não tem de se aplicar às empresas não cotadas.
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Alteração 109

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Face à definição constante do direito das sociedades da União Europeia, importa 
substituir a detenção de "30%" por "posição de controlo".

Alteração 110

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adopta medidas de 
execução para determinar:

Suprimido

(a) O teor pormenorizado da informação 
a fornecer nos termos do n.º 1;
(b) A forma como essa informação deve 
ser comunicada.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Visto que as exigências da regulamentação do Nível 1são suficientemente rigorosas, 
não há necessidade de medidas de execução.



PR\796533PT.doc 67/89 PE430.709v01-00

PT

Alteração 111

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) No que respeita à situação financeira, a 
estrutura do capital, incluindo
apresentação das receitas e lucros por 
segmento de negócio, declaração sobre a 
evolução da situação financeira da 
empresa, avaliação dos progressos 
esperados nesse contexto e comunicação 
dos acontecimentos significativos que 
tenham ocorrido durante o exercício;

Or. en

Justificação

Reestruturação do n.º 2 do artigo 29.º, de modo a ser dividido em requisitos de ordem 
financeira (capital), depois os requisitos relacionados com a organização (incluindo 
o produto) e a seguir os outros critérios relevantes (tais como informação sobre os 
trabalhadores, etc.).

Alteração 112

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A natureza das operações da 
empresa e as suas actividades principais, 
especificando as principais categorias de 
produtos vendidos e/ou de serviços 
prestados, e a indicação de qualquer novo 
produto e/ou novos serviços importantes 
que tenham sido introduzidos e, na 
medida em que o desenvolvimento de 
novos produtos ou serviços tenha sido 
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divulgado publicamente, o seu estado de 
desenvolvimento;

Or. en

Justificação

Reestruturação do n.º 2 do artigo 29.º, de modo a ser dividido em requisitos de ordem 
financeira (capital), depois os requisitos relacionados com a organização (incluindo 
o produto) e a seguir os outros critérios relevantes (tais como informação sobre os 
trabalhadores, etc.).

Alteração 113

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Sobrecarrega o fundo em relação ao seu investimento em empresas que já não se 
regem por estas directivas.
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Alteração 114

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Visto que as exigências da regulamentação do Nível 1são suficientemente rigorosas, 
não há necessidade de medidas de execução.

Alteração 115

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

É necessário que uma empresa que é retirada da bolsa continue a cumprir, pelo 
menos por mais um ano, os requisitos em matéria de transparência (em harmonia, 
igualmente, com os relatórios financeiros que se estendem até ao ano seguinte à 
mudança do estatuto da empresa).

Alteração 116

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 31 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O objectivo é limitar a comercialização somente aos produtos com 
autorização/registo na UE.

Alteração 117

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Identificação do depositário do FIA;

Or. en
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Alteração 118

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 31 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sem prejuízo da legislação nacional, 
o Estado-Membro de origem do GFIA 
pode permitir que o GFIA comercialize no 
seu território um FIA domiciliado fora da 
Comunidade. Para esta possibilidade, é 
exigido que o GFIA esteja domiciliado na 
Comunidade, ou que exista um acordo de 
cooperação e um intercâmbio eficiente de 
todas as informações relevantes para o 
controlo dos riscos sistémicos entre:
a) As autoridades competentes do Estado-
Membro em que o FIA é comercializado e 
as autoridades competentes do país 
terceiro;
b) O GFIA e o seu supervisor;
c) O supervisor do GFIA e a ESMA.

Or. en

Alteração 119

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 32 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros não 
autorizarão a comercialização no seu 
território junto dos pequenos investidores 
de qualquer FIA que invista mais de 30% 
noutros FIA que não beneficiam do 
passaporte europeu.

Or. en
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Justificação

Esta disposição diz respeito à comercialização de FIA que são fundos de fundos.

Alteração 120

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 121

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 33 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Identificação do depositário do FIA;

Or. en

Alteração 122

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 33 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que a carta de notificação e o atestado 

5. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que a carta de notificação referida no n.º 1
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referidos no n.º 1 sejam fornecidos numa 
língua de uso corrente na esfera financeira 
internacional.

e o atestado referido no n.º 2 sejam 
fornecidos numa língua de uso corrente na 
esfera financeira internacional.

Or. en

Alteração 123

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 33 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Um GFIA só pode começar a 
comercializar acções ou unidades de 
participação de um FIA domiciliado num 
país terceiro junto de investidores 
profissionais domiciliados num Estado-
Membro que não seja o seu Estado-
Membro de origem a partir da data 
referida no n.º 1, segundo parágrafo, do 
artigo 54.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 124

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Alinhamento com o n.º 2 do artigo 18.º da Directiva OICVM.

Alteração 125

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do GFIA são 
responsáveis pela supervisão da 
adequação das regras e da organização do 
GFIA, assegurando que este esteja apto a 
cumprir as obrigações e normas relativas 
à constituição e ao funcionamento de 
todos os FIA por si geridos.

As autoridades competentes do Estado-
Membro em que os serviços de gestão 
serão prestados são responsáveis pela 
supervisão da conformidade do GFIA 
com as normas desse Estado-Membro 
relativas à constituição e ao 
funcionamento do FIA, incluindo as 
regras previstas para a comercialização.

A fim de sanar qualquer infracção às 
regras sob a sua responsabilidade, as 
autoridades competentes do Estado-
Membro em que os serviços de gestão 
serão prestados, devem poder contar com 
a cooperação das autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem do GFIA. Se necessário, em 
último recurso, e após ter informado as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem do GFIA, as 
autoridades competentes do Estado-
Membro em que os serviços de gestão 
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serão prestados podem tomar medidas 
directamente contra o GFIA.

Or. en

Justificação

Alinhamento com os artigos 19.º e 21.º da Directiva OICVM.

Alteração 126

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-A
Condições para o investimento em FIA 
domiciliados em países terceiros
Os investidores profissionais domiciliados 
num Estado-membro podem investir num 
FIA domiciliado num país terceiro, desde 
que, ou o FIA seja gerido por um GFIA 
que tem a sua sede social num Estado-
Membro e que está autorizado em 
conformidade com o artigo 4 º, ou o país 
terceiro em que o FIA tem a sua sede 
social tenha assinado um acordo de 
cooperação para a partilha de 
informações conforme com as normas 
internacionais aplicáveis.

Or. en

Alteração 127

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação ao n.º 4 do artigo 17.º, no 
caso de um FIA domiciliado num país 
terceiro, os Estados-Membros permitem 

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

que o depositário desse FIA, nomeado em 
conformidade com o artigo 17.º, possa 
delegar o desempenho de uma ou mais das 
suas funções, excepto as funções de 
controlo e de fiscalização, num 
subdepositário domiciliado no mesmo país 
terceiro, desde que a legislação desse país 
terceiro seja equivalente ao disposto na 
presente directiva e seja efectivamente 
aplicada.

Or. en

Alteração 128

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A responsabilidade do depositário 
perante os investidores não é afectada pelo 
facto de este ter delegado o desempenho de 
parte ou da totalidade das suas tarefas num 
subdepositário domiciliado num país 
terceiro, excepto quando são cumpridas as 
condições estabelecidas nos n.ºs 5-B e 5-C 
do artigo 17.º .

Or. en

Alteração 129

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 130

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 40 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem ser 
autoridades públicas ou organismos 
designados por autoridades públicas.

Or. en

Justificação

Alinhamento com o n.º 2 do artigo 97.º da Directiva OICVM.

Alteração 131

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 40 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir às 
autoridades competentes que estabeleçam 
os métodos apropriados para controlar se 
os GFIA cumprem as obrigações impostas 
na presente directiva.

Or. en

Justificação

 Inspirado no n.º 2 do artigo 16.º da Directiva MIFID.

Alteração 132

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 41 – n.° 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. As autoridades competentes devem ser 
dotadas, pelo menos, dos seguintes 
poderes:
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Or. en

Alteração 133

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 41 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Exigir a apresentação dos registos 
telefónicos e de transmissão de dados.

d) Exigir a apresentação dos registos 
telefónicos e de transmissão de dados 
existentes.

Or. en

Alteração 134

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 41 – n.º 2 – alíneas d-A) a d-H) (novas)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Impor a interdição temporária do 
exercício da actividade profissional;
d-B) Adoptar medidas apropriadas para 
garantir que os GFIA e os depositários 
continuem a cumprir a legislação 
pertinente;
d-C) Remeter para os tribunais 
competentes de jurisdição quaisquer 
questões, tendo em vista uma eventual 
acção penal;
d-D) Impor a cessação de qualquer 
prática que seja contrária às disposições 
adoptadas em aplicação da presente 
directiva;
d-E) Requerer o congelamento ou a 
apreensão de activos;
d-F) Exigir a prestação de informações 
junto dos GFIA, depositários ou 
auditores;
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d-G) Impor, no interesse dos participantes 
ou do público, a suspensão da emissão, 
resgate ou reembolso das unidades de 
participação;
d-H) Revogar a autorização concedida a
um GFIA ou um depositário.

Or. en

Justificação

Alinhamento com o artigo 98.º da Directiva OICVM e o artigo 50.º da MIFID.

Alteração 135

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 42

Texto da Comissão Alteração

Artigo 42.º Suprimido
Poderes de supervisão

1. O Estado-Membro de origem assegura-
se de que as autoridades competentes 
possam adoptar as seguintes medidas:
a) Impor a interdição temporária do 
exercício da actividade profissional;
b) Adoptar medidas apropriadas para 
garantir que os GFIA continuem a 
cumprir a legislação pertinente;
c) Remeter para os tribunais competentes 
de jurisdição quaisquer questões, tendo 
em vista uma eventual acção penal. 
2. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que as autoridades competentes 
disponham dos poderes necessários para 
adoptar todas as medidas que sejam 
exigidas para preservar o bom 
funcionamento dos mercados nos casos 
em que as actividades de um ou mais FIA 
no mercado de um instrumento financeiro 
o possam pôr em causa.
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Or. en

Alteração 136

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

1 JO L 25 de 29.1.2009, p. 18.

Or. en

Alteração 137

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 53.º-A
Para a Comissão se certificar de que os 
requisitos relativos aos depositários 
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definidos na presente directiva sejam 
aplicados aos depositários no âmbito da 
Directiva 2009/65/CE, os artigos 22.º a 
26.º e 32.º a 36.º da Directiva 2009/65/CE 
são alterados nos seguintes termos: (...)

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar a coerência intersectorial.

Alteração 138

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo

Texto da Comissão Alteração

ANEXO
Funções incluídas na actividade de gestão 

colectiva de carteiras:
– Gestão de investimento.
– Administração:
a) Serviços jurídicos e de contabilidade de 
gestão do fundo;
b) Consultas dos clientes;
c) Avaliação da carteira e determinação 
do valor das unidades de participação 
(incluindo declarações fiscais);
d) Controlo da observância da 
regulamentação;
e) Registo dos participantes;
f) Distribuição de rendimentos;
g) Emissão e resgate de unidades de 
participação;
h) Procedimento de liquidação e 
compensação (incluindo o envio de 
certificados);
i) Registo e conservação de documentos.
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– Comercialização.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

Os gestores de fundos de investimento alternativos, que representam cerca de 1 bilião 
de dólares1 em activos (face a 2 biliões em meados de 2008) desempenham um papel 
importante no financiamento da economia europeia. Esta actividade abrange 
intervenientes e produtos muito diferentes: fundos alternativos, fundos de capitais de 
investimento, fundos imobiliários, fundos de matérias-primas, etc. A regulamentação 
proposta deve, todavia, levar as especificidades em termos de risco sistémico em linha 
de conta, nomeadamente no caso dos fundos de capitais de investimento.

Mesmo que estes fundos não estejam directamente na origem da crise financeira, a 
sua gestão não deve escapar ao imperativo de regulamentar todos os intervenientes 
nos serviços financeiros.

A crise financeira mostra que as disfunções do sistema financeiro global têm origem, 
por um lado, numa exposição excessiva aos riscos por parte dos intervenientes que 
têm importância sistémica e, por outro, na fraqueza dos sistemas de gestão destes 
riscos. 

É neste contexto que a Comissão Europeia publicou, em 30 de Abril de 2009, uma 
proposta de directiva relativa aos gestores de fundos de investimento alternativos 
(GFIA) que visa enquadrar todos os fundos de investimento alternativos (FIA) que 
não são regulamentados pela Directiva OICVM. 

Esta proposta dá seguimento a uma série de trabalhos do Parlamento Europeu sobre a 
gestão de activos: relatório de iniciativa sobre fundos de investimento (2001), gestão 
de activos I (2006), gestão de activos II (2007), fundos de capitais de investimentos 
(2008) e transparência dos investidores institucionais (2008).

A proposta de substituição das regulamentações nacionais relativas aos FIA e GFIA 
por uma regulamentação europeia tem como objectivo uma maior estabilidade 
financeira do sistema financeiro, uma melhor protecção dos investidores e a criação 
de um mercado interno europeu de fundos de investimento alternativos.

A realização destes objectivos, que nós aprovamos, deve preservar o equilíbrio entre, 
por um lado, as especificidades, a vitalidade e a criatividade desta indústria financeira 
e, por outro, os imperativos de uma regulação eficaz e de uma supervisão adequada.

1. O âmbito de aplicação da directiva e a autorização dos GFIA

O relator aprova a proposta que prevê que todos os gestores de fundos de 
investimento alternativos estabelecidos e a operar na Comunidade, salvo excepções 
devidamente explicitadas, e que gerem fundos alternativos, independentemente do seu 
                                               
1 BCE - Financial Stability Review - Junho de 2009
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domicílio, devem ser objecto de autorização e sujeitos a supervisão. É efectivamente 
necessário formular exigências em termos de meios financeiros, técnicos e humanos, 
de organização e de regras de conduta para enquadrar, além dos GFIA, também os 
outros intervenientes em causa, como o depositário e o avaliador.

Para manter a igualdade de condições entre os diferentes intervenientes que gerem os 
fundos alternativos e evitar a evasão às exigências da directiva, nomeadamente 
através dos produtos estruturados ("wrappers"), o relator propõe limitar as isenções à 
aplicação da directiva.

Assim, sugere-se a supressão dos limiares que determinariam a exclusão do âmbito de 
aplicação da directiva e a sua substituição por um princípio da proporcionalidade. É, 
de facto, importante garantir que as regras instauradas permitem, pelo seu carácter 
geral de aplicação, uma maior transparência sobre a gestão dos próprios fundos.

Para ser autorizado, o GFIA deve ter um mínimo de fundos próprios sob a forma de 
activos líquidos ou mobilizáveis a curto prazo. O relator propõe o alinhamento destes 
montantes com os da Directiva OICVM. 

2. A comercialização de fundos e as relações com países terceiros 

Uma vez autorizados, os GFIA têm a faculdade de gerir e comercializar os seus 
fundos domiciliados na Europa junto de investidores profissionais em todo o território 
da Comunidade. Este passaporte europeu permite a comercialização de qualquer 
fundo domiciliado na Comunidade e gerido por um GFIA autorizado no seu Estado-
Membro de origem, sob condição de um simples procedimento de notificação nos 
outros Estados-Membros. Os fundos domiciliados na Europa beneficiariam assim de 
um rótulo europeu, distinto do rótulo OICVM.

Porém, o relator não fecha a porta aos fundos de países terceiros, pois cada Estado-
Membro mantém a liberdade de, através dos regimes de colocação privados nacionais, 
autorizar a livre circulação no seu território de fundos alternativos domiciliados fora 
da UE.

Além disso, parece oportuno alterar a definição de comercialização para dar aos 
investidores profissionais a liberdade de escolherem os fundos em que desejam 
investir, incluindo os fundos no exterior da Comunidade. Esta possibilidade é 
oferecida sob condição do estabelecimento do GFIA em território europeu da 
existência de um acordo de cooperação e intercâmbio de informações, nomeadamente 
sobre os riscos sistémicos. Este acordo seria estabelecido, por um lado, entre as 
autoridades competentes do país terceiro e do Estado-Membro em que o FIA é 
comercializado e, por outro, entre o GFIA e o seu supervisor e entre este e a 
Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA).

Finalmente, a fim de proteger os pequenos investidores, estes não deveriam poder 
investir em estruturas "master-feeder", quando o "master" é um FIA localizado num 
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país terceiro, nem em fundos de fundos que investem mais de 30% em fundos de 
países terceiros.

3. O depositário 

A directiva GFIA propõe um regime aplicável aos depositários dos FIA. 

Para garantir a coerência sectorial, é conveniente alinhar as exigências desta directiva 
com as disposições da Directiva OICVM.

O relator toca em alguns pontos no que diz respeito à definição de depositário, à sua 
localização, ao seu papel, às suas funções, às condições de delegação de determinados 
dessas funções e à sua responsabilidade.

Quando o fundo está domiciliado na União Europeia, prevê-se que o depositário e o 
fundo estejam no mesmo país. Não se prevê qualquer passaporte para o depositário.

Quando o fundo está domiciliado num país terceiro, o depositário deve estar 
localizado na União Europeia, salvo no caso de existir um acordo de cooperação e 
intercâmbio de informações entre os supervisores que permita garantir que as 
regulamentações são equivalentes e que a supervisão pode ser exercida no país 
terceiro nas condições exigidas na Comunidade. 

O depositário é responsável perante o investidor e o GFIA. Quando o depositário, em 
razão da legislação do país em que o fundo investe, está juridicamente impedido de 
exercer integralmente a sua função, a sociedade gestora, o investidor, o depositário e o 
subdepositário devem celebrar um contrato entre si a fim de transferir parcialmente a 
responsabilidade para o subdepositário.

4. O avaliador

A proposta de directiva estabelece um regime aplicável aos avaliadores dos FIA e 
contém disposições relativas à avaliação dos fundos e à determinação do valor dos 
activos de um fundo e das suas acções.

A independência orgânica do avaliador não deve ser uma exigência, antes uma 
possibilidade deixada ao critério das partes.

Em contrapartida, quando a avaliação é interna ao GFIA, as modalidades de 
organização devem garantir a independência desta função ("China wall").

Finalmente, não se prevê a instauração de uma avaliação sistemática das actividades 
dos fundos de capitais de investimento.

5. O recurso ao efeito de alavanca
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O relator propõe que os GFIA definam ex ante os limites do efeito de alavanca que 
utilizarão para cada um dos FIA que gerem. Para fixar estes limites, é conveniente 
definir alguns princípios que os irão enquadrar. Os GFIA são obrigados a informar os 
supervisores nacionais dos limites adoptados.

Em circunstâncias excepcionais, a ESMA teria o poder de fixar limites mais rigorosos 
ao efeito de alavanca utilizável do que os anunciados pelo GFIA.

6. A venda a descoberto

A venda a descoberto é uma técnica útil para a liquidez e o dinamismo dos mercados 
financeiros. Não se trata, pois, de a proibir.

No entanto, uma vez que esta técnica pode contribuir para amplificar o risco 
sistémico, é conveniente o seu enquadramento por algumas regras simples que 
permitam assegurar a estabilidade financeira e a integridade dos mercados.

7. As obrigações de informação

A comunicação de informações ao supervisor e ao investidor é um elemento essencial 
para alcançar os objectivos da directiva. Convém, no entanto, distinguir entre as 
informações destinadas ao supervisor e as que são necessárias para o investidor. Nada 
obsta a uma transparência total relativamente ao supervisor.

No tocante aos fundos de capitais de investimento, é importante não impor uma 
informação sobre a empresa-alvo que exceda a que é exigida por lei às empresas da 
mesma natureza.

8. O controlo de sociedades por fundos de capitais de investimento

As regras especiais ligadas à tomada de controlo de uma entidade por um fundo de 
capitais de investimento devem ser aplicadas levando, não uma taxa de detenção em 
linha de conta, mas o exercício efectivo do controlo da sociedade segundo os critérios 
habituais no domínio do direito das sociedades.

9. A supervisão

O relator tomou a nova arquitectura europeia de supervisão, cuja legislação está em 
curso de apreciação, em consideração tendo como objectivo assegurar uma maior 
estabilidade financeira e limitar os riscos sistémicos.

O CERS (Comité Europeu do Risco Sistémico) e a ESMA têm um papel importante a 
desempenhar.

10. Os poderes dos Estados-Membros
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É essencial que as autoridades competentes do "Estado-Membro de origem" em que o 
GFIA foi autorizado e do "Estado-Membro de acolhimento" no território do qual o 
GFIA presta os seus serviços de gestão ou de comercialização tenham poderes de 
supervisão.

11. A remuneração dos dirigentes

A declaração do G-20, reunido em Pittsburgh, em 25 de Setembro de 2009 evidenciou 
um acordo internacional a respeito da remuneração dos dirigentes dos bancos e outras 
instituições financeiras. 

O relator propõe a aplicação destes princípios aos GFIA.

12. O processo Lamfalussy

A Directiva GFIA é objecto do processo Lamfalussy: enuncia princípios orientadores 
(medidas de Nível 1) e prevê medidas de execução (medidas de Nível 2) que podem 
ser introduzidas pela Comissão Europeia em conformidade com o procedimento de 
comitologia. 

O relator procurou um melhor equilíbrio entre as medidas que são do domínio destes 
diferentes níveis.

13. A interacção e a coerência com a outra legislação

Vários temas da proposta de Directiva GFIA também são tratados noutra legislação, 
como a Directiva DMIF, a Directiva OICVM, a Directiva relativa aos requisitos de 
capital, etc. Em prol da coerência, convém tomá-las em consideração. Para limitar ao 
máximo as diferenças de interpretação das disposições que tratam de pontos comuns, 
sugere-se, sempre que isso seja útil, o retorno à redacção utilizada nas directivas 
conexas.


