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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de concertação
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 
2009/65/CE, que coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas 
respeitantes a alguns organismos de investimento coletivo em valores mobiliários 
(UCITS) e a Diretiva 2011/61/UE relativa aos gestores de fundos de investimento 
alternativos no que se refere à excessiva dependência relativamente às notações de risco
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Processo legislativo ordinário:  primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0746),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 1 do artigo 53.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0419/2011),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Banco Central Europeu1,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu2,

– 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 (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

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

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de diretiva – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Diretiva 2009/65/CE
Artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 1

                                               
1 JO C 0, 0.0.0000, p. 0./ Ainda não publicado em Jornal Oficial.
2 JO C 0, 0.0.0000, p. 0./ Ainda não publicado em Jornal Oficial.
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Texto da Comissão Alteração

(1) no n.º 1, o primeiro parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:

(1) no n.º 1, o primeiro parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:

“As sociedades gestoras ou de 
investimento devem utilizar processos de 
gestão de riscos que lhe permitam controlar 
e avaliar em qualquer momento o risco 
associado a cada uma das suas posições e a 
contribuição das mesmas para o perfil de 
risco geral da carteira. Em especial, os 
GFIA não deverão basear-se exclusiva ou 
sistematicamente em notações de risco de 
crédito externas para avaliar a qualidade 
em termos de risco de crédito dos ativos do 
FIA.”;

“As sociedades gestoras ou de 
investimento devem utilizar processos de 
gestão de riscos que lhe permitam controlar 
e avaliar em qualquer momento o risco 
associado a cada uma das suas posições e a 
contribuição das mesmas para o perfil de 
risco geral da carteira. Em especial, os 
GFIA não deverão basear-se 
exclusivamente em notações de risco de 
crédito externas para avaliar a qualidade 
em termos de risco de crédito dos ativos do 
FIA.”;

Or. en

Alteração 2

Proposta de diretiva – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 2009/65/CE
Artigo 82-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2a) É aditado o seguinte artigo após o 
artigo 82.º:

“Artigo 82.º-A
Recurso a notações de risco externas

As sociedades de investimento ou gestoras 
e as empresas de seguros não deverão 
sugerir aos seus clientes a inclusão de 
referências à fiabilidade das notações de 
risco em contratos-tipo de investimento, 
em regras aplicáveis a fundos ou em 
contratos de seguro.”

Or. en
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Alteração 3

Proposta de diretiva – ato modificativo
Artigo 2 – ponto 1
Diretiva 2011/61/UE
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1) no n.º 2, o primeiro parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:

(1) no n.º 2, o primeiro parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:

Os GFIAs devem implementar sistemas 
adequados de gestão de riscos que 
permitam identificar, medir, gerir e 
acompanhar de forma apropriada todos os 
riscos relevantes para a estratégia de 
investimento de cada FIA e a que cada FIA 
esteja ou possa vir a estar exposto. Em 
especial, os GFIA não deverão basear-se 
exclusiva ou sistematicamente em 
notações de risco de crédito externas para 
avaliar a qualidade em termos de risco de 
crédito dos ativos do FIA.»;

Os GFIAs devem implementar sistemas 
adequados de gestão de riscos que 
permitam identificar, medir, gerir e 
acompanhar de forma apropriada todos os 
riscos relevantes para a estratégia de 
investimento de cada FIA e a que cada FIA 
esteja ou possa vir a estar exposto. Em 
especial, os GFIA não deverão basear-se 
exclusivamente em notações de risco de 
crédito externas para avaliar a qualidade 
em termos de risco de crédito dos ativos do 
FIA.”;

Or. en

Alteração 4

Proposta de diretiva – ato modificativo
Artigo 2 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 2011/61/UE
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2a) É aditado o seguinte artigo após o 
artigo 23.º:

“Artigo 23.º-A
Recurso a notações de risco externas

As sociedades de investimento ou gestoras 
e as empresas de seguros não deverão 
sugerir aos seus clientes a inclusão de 
referências à fiabilidade das notações de 
risco em contratos-tipo de investimento, 
em regras aplicáveis a fundos ou em 
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contratos de seguro.”

Or. en


