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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** 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 regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre os 
documentos de informação fundamental para produtos de investimento
(COM(2012)352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)352),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0179/2012),

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

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 14 de novembro 
de 20121,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e os 
pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, bem como 
da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (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 substituí-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.

                                               
1 JO C (ainda não publicado no JO).
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Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

pequenos investidores, sempre que a 
contrapartida oferecida ao investidor esteja 
exposta ao desempenho de um ou mais 
ativos ou valores de referência. Deverão 
ser incluídos os produtos de investimento 
como os fundos de investimento, as 
apólices de seguro de vida com um 
elemento de investimento, e os produtos do 
mercado de retalho, nomeadamente ativos 
detidos diretamente, como ações de 
sociedades ou obrigações soberanas. Os 
pacotes de produtos estruturados de 
retalho intervêm entre o investidor e os 
mercados, através de um processo de 
«empacotamento», embalando ou 
agregando ativos de modo a criar 
diferentes posições em risco, apresentar 
produtos com características diferentes, ou 
conseguir estruturas de custos diferentes 
relativamente a uma detenção direta. Esse 
«empacotamento» pode permitir aos 
pequenos investidores terem acesso a 
estratégias de investimento que de outra 
forma lhes seriam inacessíveis ou 
impraticáveis, mas pode também exigir a 
disponibilização de informações 
adicionais, nomeadamente para permitir 
comparações entre diferentes formas de 
empacotar investimentos.

Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) A fim de assegurar a clareza sobre a 
relação entre as obrigações estabelecidas 
pelo presente regulamento e as obrigações 
estabelecidas pela Diretiva 2003/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 
de novembro de 2003, relativa ao prospeto 
a publicar em caso de oferta pública de 
valores mobiliários ou da sua admissão à 
negociação e que altera a Diretiva 
2001/343, e a Diretiva 2009/138/CE, é 
necessário estabelecer que essas diretivas 
constituem um complemento ao presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os criadores de produtos de 
investimento - como os gestores de fundos, 
as empresas de seguros, os emitentes de 
valores mobiliários, as instituições de 
crédito ou as empresas de investimento -
devem elaborar os documentos de 
informação fundamental para os produtos 
de investimento que criam, uma vez que 
estão na melhor posição para conhecer o 
produto e são responsáveis pelo mesmo. 
Este documento deve ser elaborado pelo 
criador dos produtos de investimento antes 
de estes poderem ser comercializados junto 
de pequenos investidores. No entanto, se 

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

junto de pequenos investidores. No 
entanto, se um produto não é vendido a 
pequenos investidores não há necessidade 
de o elaborar, e caso o criador esteja 
impossibilitado na prática de elaborar o 
documento de informação fundamental 
essa tarefa pode ser delegada. A fim de 
assegurar uma ampla divulgação e 
disponibilidade do documento de 
informação fundamental, o presente 
regulamento deve permitir que o criador do 
produto de investimento o publique através 
de um sítio Web da sua escolha.

Or. en

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O documento de informação 
fundamental deve distinguir-se claramente 
de quaisquer elementos de promoção 
comercial. A sua importância não deve ser 
diminuída por esses outros elementos.

(14) O documento de informação 
fundamental deve distinguir-se claramente 
e estar separado de quaisquer elementos 
de promoção comercial. A sua importância 
não deve ser diminuída por esses outros 
elementos. Os pequenos investidores 
devem indicar que tiveram em 
consideração o documento de informação 
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fundamental.

Or. en

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os intermediários deveriam fornecer, obrigatoriamente, informações, por exemplo, sobre os 
custos reais, as suas remunerações ou o regime de tributação do produto de investimento. 
Toda a informação necessária para uma tomada de decisão esclarecida de investir num 
produto deve estar disponível num documento.

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) O alargamento dos poderes e das 
competências atribuídos à União e às 
autoridades nacionais de supervisão 
devem ser viabilizados através da 
disponibilização de recursos humanos 
suficientes e meios financeiros 
adequados.

Or. en
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Alteração 13
Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A Comissão deverá adotar um projeto 
de normas técnicas de regulamentação 
elaborado pela AEVMM, pela ABE e pela 
AESPCR nos termos do artigo 8.º sobre a 
metodologia subjacente à apresentação do 
risco e remuneração e ao cálculo dos 
custos, através de atos delegados em
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e em conformidade com os 
respetivos os artigos 10.° a 14. ° dos 
Regulamentos (UE) n.º 1093/2010, n.º 
1094/2010 e n.º 1095/2010.

(26) A Comissão deverá adotar um projeto 
de normas técnicas de regulamentação 
elaborado pela AEVMM, pela ABE e pela 
AESPCR nos termos do artigo 8.º sobre a 
metodologia subjacente à apresentação do 
risco e remuneração e ao cálculo dos custos 
e critérios ambientais, sociais ou de 
governo societário, através de atos 
delegados em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia e em conformidade com 
os respetivos os artigos 10.° a 14. ° dos 
Regulamentos (UE) n.º 1093/2010, n.º 
1094/2010 e n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 14
Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

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

Deve igualmente considerar se o período 
de transição aplicável aos OICVM deve ser 
prorrogado, ou se devem ser consideradas 
outras opções para o tratamento dos 
OICVM. Com base nesse reexame, a 
Comissão apresentará um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
acompanhado, se for caso disso, de 
propostas legislativas.

Or. en

Alteração 15
Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os intermediários deveriam fornecer, obrigatoriamente, informações, por exemplo, sobre os 
custos reais, as suas remunerações ou o regime de tributação do produto de investimento. 
Toda a informação necessária para uma tomada de decisão esclarecida de investir num 
produto deve estar disponível num documento.

Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(B-A) «Agentes que comercializam 
produtos de investimento», pessoas que 
comercializam, distribuem ou vendem 
produtos de investimento a pequenos 
investidores, a distribuidores ou a 
intermediários para fins de investimento 
por parte de um pequeno investidor.

Or. en

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



PR\922803PT.doc 19/52 PE502.113v01-00

PT

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Processo de aprovação do produto

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

Or. en
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Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os documentos de informação fundamental (ou KID - key information documents) não devem 
conter quaisquer mensagens ou recomendações de compra de investimentos. Contudo, não 
existe uma indicação clara na proposta de regulamento relativamente a este aspeto. Tal 
disposição deve ser tão precisa quanto possível, já que não é certo que todos os KID sejam 
sujeitos a um acordo prévio por parte de uma autoridade competente antes da sua 
divulgação.

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

 O documento de informação fundamental 
deve ser redigido na língua oficial, ou

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

na língua oficial da zona do 
Estado-Membro em que o produto de 
investimento é distribuído, ou noutra
língua aceite pelas autoridades 
competentes desse Estado-Membro, se 
utilizada na zona do Estado-Membro onde 
o produto de investimento é distribuído, 
ou, se tiver sido redigido numa língua 
diferente, deve ser traduzido numa 
daquelas línguas.

Or. en

Justificação

O artigo 7.º pode revelar-se problemático: devido à sua redação, um produto de investimento 
pode ser proposto numa língua que não seja (bem) compreendida pelo consumidor.

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

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

iii) Uma indicação de se o produto de 
investimento prossegue objetivos 
específicos de natureza ambiental, social 
ou em matéria de governo societário, 
incluindo se o produto é um investimento 
ou uma aposta, e, em caso afirmativo, uma 
referência aos objetivos prosseguidos e ao 
modo como se pretende atingi-los; apenas 
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modo como se pretende atingi-los; os produtos cuja aquisição contribua 
direta ou indiretamente para o 
financiamento ou a redução do custo de 
um futuro financiamento de um projeto 
ou uma empresa podem ter a designação 
de «investimento»;

Or. en

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver artigo 8.º, n.º 2, alínea e), conforme alterado.

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

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

ii) Indicação sobre se o produto de 
investimento é abrangido por um sistema 
de compensação ou garantia, especificando 
os riscos abrangidos por esse sistema e os 
que não o são;

Or. en

Justificação

A proteção concedida pelo sistema de compensação ou garantia pode assumir várias formas: 
o sistema de compensação destinado aos investidores protege os clientes da perda de 
instrumentos por parte das empresas de investimento e não das perdas financeiras resultantes 
da volatilidade dos ativos subjacentes ou da insolvência dos emitentes desses ativos 
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subjacentes. A proposta de regulamento deve ser mais precisa a fim de evitar a utilização 
indevida desta disposição.

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os cenários indicativos de desempenho futuro são um instrumento muito útil no fornecimento 
de informação sobre riscos e rendimentos de uma maneira inteligível, sendo preferíveis ao 
indicador de risco baseado no histórico dos desempenhos anteriores.

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

(g) Numa secção intitulada «Qual o seu 
desempenho no passado?», o anterior 
desempenho do produto de investimento, 
se tal for relevante tendo em conta a sua 
natureza e a duração do seu histórico. Os 
desempenhos anteriores só devem ser 
revelados se for efetuada a devida 
advertência de que os mesmos não 
constituem uma indicação fiável de 
desempenho futuro. Sempre que a 
estratégia de investimento diga respeito a 
uma análise comparativa, o desempenho 



PE502.113v01-00 24/52 PR\922803PT.doc

PT

da análise comparativa deve ser publicado 
juntamente com o desempenho do produto 
de investimento;

Or. en

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando aplicável, os agentes que 
comercializam produtos de investimento 
devem especificar:
i) o regime de tributação do produto de 
investimento no Estado-Membro em que 
os agentes aconselham sobre o produto de 
investimento ou o distribuem de forma 
ativa; 
ii) os custos inerentes ao produto de 
investimento quando os agentes são 
intermediários;
iii) as comissões, as retrocessões ou outros 
benefícios relacionados com a transação 
paga pelo criador ou por um país terceiro, 
conforme o disposto na Diretiva 
2004/39/CE e na Diretiva 2002/39/CE.



PR\922803PT.doc 25/52 PE502.113v01-00

PT

Or. en

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 8 – nº 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os princípios a utilizar na 
prossecução de objetivos específicos de 
natureza ambiental, social ou em matéria 
de governo societário, tal como disposto 
no n.º 2 do presente artigo, e a distinção 
entre «aposta» e «investimento».

Or. en

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

O projeto de normas técnicas de 
regulamentação deve ter em conta os 
diferentes tipos de produtos de 
investimento e o trabalho já realizado ao 
abrigo da Diretiva 2009/65/CE, que 
introduz um documento de «informações 
fundamentais destinadas aos 
investidores» em OICVM. A AEVMM 
apresenta à Comissão esses projetos de 
normas técnicas de regulamentação até 
[…].

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia e a AEVMM já desenvolveram um trabalho importante no âmbito do 
documento de informações fundamentais destinadas aos investidores em OICVM, tendo 
recolhido, igualmente, informações sobre as necessidades dos clientes. Os KID dos pacotes 
de produtos de investimento de retalho (PRIP) deverão, por conseguinte, estimular 
substancialmente o trabalho já existente.

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 10 – nº 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 11 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 11 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 12 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Não devem ser fornecidos conselhos ou recomendações sem referência e entrega de um KID. 
As decisões de investimento são tomadas assim que a recomendação é emitida. Se o KID não 
for entregue aquando da emissão da recomendação, a sua eficiência diminui drasticamente.

Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, uma pessoa 
que comercialize um produto de 

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

Or. en

Justificação

Esta exceção criaria uma lacuna significativa no Regulamento KID. Os documentos de 
informação fundamental são determinantes para uma decisão de investimento fundamentada. 
Por conseguinte, não deverá ser possível investir sem a possibilidade de ler o KID. Caso 
contrário, um agente bancário poderia contactar os clientes por telefone, recomendar um 
produto e obter uma ordem de investimento antes de o cliente poder ler o KID.

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Se o KID tiver sido atualizado, as primeiras disposições do KID não serão consideradas 
suficientes para outras transações.

Alteração 43
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O pequeno investidor deve 
confirmar, por meio de uma assinatura 
manuscrita ou eletrónica, que tomou em 
consideração o conteúdo do documento de 
informação fundamental.

Or. en

Alteração 44
Proposta de regulamento
Capítulo II – artigos 13-A, 13-B, 13-C (novos)

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO II-A
INTERVENÇÃO SOBRE PRODUTOS

Artigo 13.º-A
Poderes de intervenção das AES

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

Artigo 13.º-B
Intervenção sobre produtos pelas 

autoridades competentes
1. As autoridades competentes devem 
supervisionar os produtos de investimento 
ou instrumentos financeiros que são 
comercializados, distribuídos e vendidos 
no seu Estado-Membro ou dele 
provenientes e devem investigar novos 
produtos de investimento ou instrumentos 
financeiros antes de serem 
comercializados, distribuídos ou vendidos 
no ou a partir do Estado-Membro.
2. Uma autoridade competente pode 
proibir ou restringir, num dado 
Estado-Membro ou relativamente a um 
Estado-Membro:
(a) A comercialização, distribuição ou 
venda de produtos de investimento ou 
instrumentos financeiros;
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(b) Um determinado tipo de atividade ou 
prática financeira.
3. Uma autoridade competente pode 
tomar as medidas referidas no n.º 2 se, 
por motivos razoáveis, considerar que:
(a) Um produto de investimento, um 
instrumento financeiro ou uma atividade 
ou prática financeira suscita grandes 
preocupações em matéria de proteção dos 
investidores, ou constitui uma séria 
ameaça ao funcionamento ordenado e à 
integridade dos mercados financeiros, ou 
à estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro num ou mais 
Estados-Membros, incluindo através da 
comercialização, distribuição, 
remuneração ou dispensa de incentivos 
relacionados com o produto de 
investimento ou o instrumento financeiro;
(b) Um produto derivado tem um efeito 
negativo no mecanismo de formação dos 
preços no mercado subjacente;
(c) Os requisitos regulamentares 
existentes, previstos na legislação da 
União e aplicáveis ao produto de 
investimento, instrumento financeiro ou à 
atividade ou prática financeira, não 
contemplam de forma adequada os riscos 
referidos na alínea a) e que o problema 
não seria tratado com maior eficácia pelo 
recurso a melhor supervisão ou aplicação 
dos requisitos existentes;
(d) As medidas são proporcionadas, tendo 
em conta a natureza dos riscos 
identificados, o grau de sofisticação dos 
investidores ou intervenientes no mercado 
envolvidos e os efeitos prováveis das 
medidas sobre os investidores e 
intervenientes no mercado que possam 
deter, utilizar ou beneficiar do 
instrumento financeiro ou atividade 
financeira;
(e) A autoridade competente consultou 
devidamente as autoridades competentes 
de outros Estados-Membros suscetíveis de 



PR\922803PT.doc 35/52 PE502.113v01-00

PT

serem afetados de forma significativa 
pelas medidas; e
(f) As medidas não têm um efeito 
discriminatório sobre os serviços ou 
atividades desenvolvidos por outro 
Estado-Membro.
Sempre que as condições estabelecidas no 
primeiro parágrafo sejam cumpridas, a 
autoridade competente pode impor, a 
título de precaução, a proibição ou 
restrição, antes de um produto de 
investimento ou instrumento financeiro 
ser comercializado, distribuído ou vendido 
aos clientes.
Uma proibição ou restrição pode ser 
aplicável em determinadas circunstâncias, 
ou estar sujeita a exceções, a definir pela 
autoridade competente.
4. Antes de tomar uma decisão ao abrigo 
do n.º 2, a autoridade competente notifica 
a sua intenção de proibir ou restringir um 
produto de investimento ou instrumento 
financeiro, a menos que sejam realizadas 
algumas alterações nas características do 
produto de investimento ou instrumento 
financeiro num prazo especificado.
5. A autoridade competente só pode impor 
uma proibição ou restrição nos termos do 
presente artigo se, pelo menos um mês 
antes, tiver fornecido a todas as outras 
autoridades competentes em causa e às 
AES, por escrito ou por outro meio 
acordado entre as autoridades, os 
pormenores sobre:
(a) O instrumento financeiro, a atividade 
ou a prática financeira relativamente ao 
ou à qual são propostas medidas;
(b) A natureza exata da proibição ou 
restrição proposta e a data em que esta 
começa a produzir efeitos; e
(c) Os dados em que baseou a sua decisão 
e em função dos quais se encontram 
reunidas as condições referidas no n.º 3.
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6. Quando o tempo necessário para a 
consulta prevista no n.º 3, alínea e), e o 
prazo de um mês previsto no n.º 5 forem 
suscetíveis de causar prejuízos 
irreversíveis aos consumidores, a 
autoridade competente pode tomar 
medidas ao abrigo do presente artigo, a 
título temporário, por um período não 
superior a três meses. Nesse caso, a 
autoridade competente deve informar de 
imediato todas as outras autoridades e a 
AES sobre as medidas tomadas.
7. A autoridade competente deve publicar 
no seu sítio Web um aviso sobre a decisão 
de impor alguma das proibições ou 
restrições referidas no n.º 2. O aviso deve 
especificar os pormenores da proibição ou 
restrição e qual a data, após a publicação 
do aviso, a partir da qual as medidas 
produzem efeitos e os dados em função 
dos quais se encontram reunidas cada 
uma das condições referidas no n.º 1. 
Uma proibição ou restrição só é válida 
para as ações encetadas após a 
publicação do aviso.
8. A autoridade competente revogará a 
proibição ou restrição, quando as 
condições referidas no n.º 3 deixarem de 
se verificar.
9. Comissão adotará atos delegados nos 
termos do artigo 23.º destinados a 
especificar os critérios e os fatores a ter 
em conta pelas autoridades competentes 
para determinar os casos em que se 
verificam as ameaças à proteção dos 
investidores, ao funcionamento ordenado 
e à integridade dos mercados financeiros 
ou à estabilidade da totalidade ou de parte 
do sistema financeiro da União referidas 
na alínea a) do n.º 3.

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

Or. en

Justificação

Os poderes de intervenção da Autoridade Bancária Europeia e da Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares de Reforma deveriam estar harmonizados com os 
poderes de intervenção da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, 
conforme negociado nos termos da proposta de regulamento relativo aos mercados de 
instrumentos financeiros, que altera o Regulamento [EMIR] relativo aos derivados OTC, às 
contrapartes centrais e aos repositórios de transações (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 –
2011/0296(COD)).

Alteração 45
Proposta de regulamento
Capítulo II-A – artigo 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-D
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Autorização do documento de informação 
fundamental pelas autoridades 

competentes
1. Os criadores de produtos de 
investimento e agentes que os 
comercializam devem comunicar o 
documento de informação fundamental 
do produto de investimento à autoridade 
competente dos Estado-Membro onde o 
produto de investimento é comercializado, 
distribuído ou vendido.
2. A autoridade competente deve 
assegurar a conformidade do conteúdo do 
documento de informação fundamental 
com as disposições do Capítulo II do 
presente regulamento antes da 
comercialização, distribuição ou venda do 
produto de investimento.

Or. en

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

(a) O processo conduz a decisões que 
podem ser vinculativas para os criadores 
dos produtos de investimento e os agentes 
que comercializam esses produtos;

Or. en

Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) O documento de informação 
fundamental não está em conformidade 
com o artigo 6.°, n.ºs 1 a 3, e com o artigo 
7.º;
(b) O documento de informação 
fundamental não contém as informações 
previstas no artigo 8.º, n.ºs 1 e 2, ou não é 
apresentado em conformidade com o 
artigo 8.º, n.º 4;
(c) Um elemento de promoção comercial 
contém informações relativas ao produto 
de investimento que estão em contradição 
com as informações constantes do 
documento de informação fundamental, 
em infração ao artigo 9.º;
(d) O documento de informação 
fundamental não é reexaminado e 
reformulado em conformidade com o 
artigo 10.°;
(e) O documento de informação 
fundamental não foi disponibilizado em 
tempo útil em conformidade com o 
disposto no artigo 12.º, n.º 1;
(f) O documento de informação 
fundamental não foi disponibilizado 
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gratuitamente em conformidade com o 
disposto no artigo 13.º, n.º 1;

Or. en

Justificação

Não existe justificação para a criação de uma lista de infrações à qual o artigo 18.º proposto 
possa ser aplicável: Em caso de qualquer infração das disposições contidas no regulamento, 
o presente artigo deve aplicar-se.

Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades competentes têm poderes para 
impor, pelo menos, as seguintes medidas e 
sanções administrativas:

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades competentes têm poderes para 
impor, pelo menos, as seguintes 
penalizações e outras medidas 
administrativas:

Or. en

Alteração 50
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) No caso de uma pessoa coletiva, 
coimas administrativas até 10 % do 
volume de negócios total dessa pessoa 
coletiva realizado no exercício precedente, 
que, no caso de uma filial, constitui o 
volume de negócios total anual resultante 
das contas consolidadas da empresa-mãe 
no exercício precedente;

Or. en

Justificação

É importante assegurar a harmonização da imposição de sanções pecuniárias 
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administrativas com outras propostas legislativas da União, em particular as diretivas DMIF 
e OICVM propostas.

Alteração 51
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) No caso de pessoas singulares, uma 
coima administrativa até 5 000 000 EUR, 
ou, num Estado-Membro onde o euro não 
seja a moeda oficial, o valor 
correspondente na moeda nacional, à 
data da entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

É importante assegurar a harmonização da imposição de sanções pecuniárias 
administrativas com outras propostas legislativas da União, em particular as diretivas DMIF 
e OICVM propostas.

Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 53
Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A compensação dos pequenos 
investidores.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes podem ter em conta a existência de um procedimento de 
compensação em favor dos pequenos investidores na aplicação das medidas e sanções 
administrativas.

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se a autoridade competente tiver 
divulgado ao público medidas e sanções
administrativas, deve, simultaneamente, 
comunicá-las à ABE, à AESPCR e à 

1. Se a autoridade competente tiver 
divulgado ao público penalizações e outras
medidas administrativas, deve, 
simultaneamente, comunicá-las à ABE, à 
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AEVMM. AESPCR e à AEVMM.

Or. en

Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

As penalizações e outras medidas 
impostas pelas infrações referidas no artigo 
19.º, n.º 1, devem ser divulgadas ao público 
sem demora injustificada, incluindo, pelo 
menos, informações sobre o tipo de 
infração ao presente regulamento e sobre a 
identidade das pessoas por ela 
responsáveis.

Or. en

Justificação

As exceções à publicação de sanções devem ser suprimidas. As infrações referidas no artigo 
19.º, n.º 1, não representam um risco grave para os mercados financeiros se forem 
publicadas. Enquanto os nomes dos emitentes ou intermediários condenados não forem 
publicados, não se produzirá um efeito dissuasivo que previna as práticas ilegais, fazendo 
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com que seja sempre vantajoso cometer infrações.

Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

As exceções à publicação de sanções devem ser suprimidas. As infrações referidas no artigo 
19.º, n.º 1, não representam qualquer risco grave para os mercados financeiros se forem 
publicadas. Enquanto os nomes dos emitentes ou intermediários condenados não forem 
publicados, não se produzirá um efeito dissuasivo que previna as práticas ilegais, fazendo 
com que seja sempre vantajoso cometer infrações.

Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 8.º, n.º 5, 10.º, n.º 2, 12.º, n.º 4,
13.º-A, n.º 10, e 13.º-B, n.º 9, pode ser 
revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes aí especificados. 
Produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior 
especificada na referida decisão. A decisão 
de revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 61
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Os atos delegados adotados nos termos 
dos artigos 8.º, n.º 5, 10.º, n.º 2, 12.º, n.º 4, 
13.º-A, n.º 10, e 13.º-B, n.º 9, só entram em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não têm objeções a formular. Esse 
prazo é prorrogado por um período de [2 
meses] por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

Or. en
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Alteração 62
Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. As sociedades gestoras e as sociedades 
de investimento referidas no artigo 2.º, n.º 
1, e no artigo 27.º da Diretiva 2009/65/CE 
e as pessoas que comercializam unidades 
de participação de OICVM, tal como 
definidas no artigo 1.º, n.º 2, da referida 
diretiva, estão isentas das obrigações 
previstas no presente regulamento até [JO: 
por favor inserir data - 3 anos após a 
entrada em vigor].

Or. en

Justificação

Em vários Estados-Membros, as sociedades gestoras devem, em conformidade com a 
Diretiva OICVM, fornecer KID também nos casos que não se tratem de OICVM devido a 
disposições nacionais. Desta forma, esses produtos requerem o mesmo nível de proteção dos 
investidores equivalente ao dos OICVM. Por conseguinte, as disposições relativas aos 
pacotes de produtos de investimento de retalho, ou PRIP, devem ser aplicáveis após um 
período de 3 anos.

Alteração 63
Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os GFIA, conforme a definição do 
artigo 4.º, n.º 1, alínea b), e as pessoas que 
comercializam unidades de FIA, 
conforme a definição do artigo 4.º, n.º 1, 
alínea a), da mesma diretiva, ficam 
isentos das obrigações estabelecidas no 
presente regulamento, desde que 
apresentem um documento de 
informações fundamentais destinadas aos 
investidores nos termos do direito 
nacional, em conformidade com o 
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disposto no artigo 78.º da Diretiva 
2009/65/CE ou em disposições nacionais 
relevantes. 
_______
* [JO: por favor inserir data - 3 anos após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento].

Or. en

Justificação

Em vários Estados-Membros, as sociedades gestoras devem, em conformidade com a 
Diretiva OICVM, fornecer KID também nos casos que não se tratem de OICVM devido a 
disposições nacionais. Desta forma, esses produtos requerem o mesmo nível de proteção dos 
investidores equivalente ao dos OICVM. Por conseguinte, as disposições relativas aos 
pacotes de produtos de investimento de retalho, ou PRIP, devem ser aplicáveis após um 
período de 3 anos.

Alteração 64
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de quatro anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Comissão procede ao seu reexame. Esse 
reexame deve incluir um estudo geral sobre 
a aplicação prática das regras estabelecidas 
no presente regulamento, tendo 
devidamente em conta a evolução 
verificada no mercado de produtos de 
investimento de retalho. No que se refere 
aos OICVM, tal como definidos no artigo 
1.º, n.º 2, da Diretiva 2009/65/CE, o 
estudo deve ponderar se o regime 
transitório previsto no artigo 24.º do 
presente regulamento deve ser 
prorrogado, ou se após a identificação de 
eventuais ajustamentos necessários, as 
disposições relativas às informações 
fundamentais destinadas aos investidores 
previstas na Diretiva 2009/65/CE podem 
ser substituídas por, ou consideradas 
equivalentes, ao documento de 

1. No prazo de quatro anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Comissão procede ao seu reexame. Esse 
reexame deve incluir um estudo geral sobre 
a aplicação prática das regras estabelecidas 
no presente regulamento, tendo 
devidamente em conta a evolução 
verificada no mercado de produtos de 
investimento de retalho. No que se refere 
aos produtos financeiros abrangidos pela 
Diretiva 2003/71/CE, o estudo deve 
ponderar se o requisito relativo ao 
sumário do prospeto deve deixar de ser 
aplicável. O reexame deverá também 
ponderar uma possível extensão do âmbito 
de aplicação do presente regulamento a 
outros produtos financeiros.
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informação fundamental destinado aos 
investidores previsto no presente 
regulamento. O reexame deverá também 
ponderar uma possível extensão do âmbito 
de aplicação do presente regulamento a 
outros produtos financeiros.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A relatora congratula-se com o trabalho já desenvolvido pela Comissão Europeia, que 
teve início no seguimento de um pedido efetuado pelo Conselho ECOFIN, em maio de 
2007, no sentido de a Comissão Europeia examinar a coerência da legislação da UE aplicável 
aos diferentes tipos de produtos de investimento de retalho. Na sua comunicação intitulada 
«Pacotes de produtos de investimento de retalho» (PRIP), de abril de 2009, a Comissão 
referia dois domínios a explorar: as regras aplicadas às vendas e as regras relativas à 
divulgação de informações sobre os produtos. A presente proposta assenta no trabalho 
desenvolvido anteriormente no âmbito da divulgação de informações sobre os produtos, mas
integra-se num pacote legislativo mais vasto, destinado a restabelecer a confiança dos 
consumidores nos mercados financeiros, a partir de uma análise aprofundada da diretiva 
relativa à mediação de seguros (DMS), a fim de assegurar que os consumidores beneficiam de 
um elevado nível de proteção quando compram produtos de seguros e a reforçar as funções do 
depositário do OICVM. As medidas relativas à divulgação de informações sobre os produtos, 
propostas no presente regulamento, vêm nomeadamente complementar as medidas de 
proteção dos investidores no domínio dos serviços de consultoria de investimento e de venda, 
tal como disposto na diretiva relativa aos mercados de instrumentos financeiros (DMIF ) e no 
regulamento relativo aos mercados de instrumentos financeiros (RMIF). A revisão da DMS 
deverá abordar expressamente a melhoria das regras respeitantes à venda de produtos de 
seguros para investimento.

No obstante, a relatora insiste em outros domínios de interesse relativamente à atual proposta 
de regulamento: o KID não deve ser concebido em primeiro lugar para ajudar os criadores a 
venderem os seus produtos, mas sim para informar e ajudar os pequenos investidores a 
tomarem uma decisão de investimento fundamentada.
1) Âmbito de aplicação:

O âmbito de aplicação do presente regulamento não deve ser restringido aos pacotes de 
investimento ou aos investimentos com um retorno desconhecido (parcial). Todos os produtos 
de poupança ou de investimento sem exceção deveriam ter um documento de informação 
fundamental (KID) disponível para os consumidores. Esta condição é essencial para que os 
consumidores adquiram o hábito de consultar o KID, seja qual for o produto de poupança ou 
investimento que lhes é proposto. O âmbito de aplicação deveria ser alargado a ações, a 
produtos de poupança baseados em taxas de juros, nomeadamente títulos de dívida soberana, 
a contas a prazo e a seguros de vida. Tal afigura-se fundamental, caso contrário existe o risco 
de o KID favorecer produtos mais complexos, o que seria uma «consequência inesperada» da 
sua aplicação. Tal como o BCE manifestou no seu parecer sobre o presente regulamento: «É 
necessário assegurar condições equitativas entre os diferentes tipos de produtos de 
investimento, a fim de evitar arbitragem regulamentar à custa dos produtos de investimento 
que não estão abrangidos pela proposta de regulamento, tal como instrumentos financeiros 
não complexos.»
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2) Tributação:
O distribuidor deve completar as informações sobre o criador. O regime tributário local 
aplicável ao produto de investimento é essencial para comparar um produto de 
investimento com outros. Além disso, os custos inerentes ao investimento podem variar 
de distribuidor para distribuidor. Sem essa informação suplementar (regime de 
tributação, custos e remuneração), a escolha baseada no KID não é fundamentada e o 
consumidor não poderá estabelecer comparações e efetuar a opção que mais lhe convém. 
Essa informação deve ser o mais sintética possível e limitada a um quarto do tamanho 
total do documento. 

3) Indicador de risco:
Os cenários indicativos de desempenho futuro baseados em análises multifacetadas (por 
exemplo, riscos de contraparte) são preferíveis a indicadores de risco baseados no 
histórico de desempenhos anteriores. Contudo, o pequeno investidor deve estar 
consciente de que qualquer outro risco pode não estar refletido nesse cenário de 
desempenho.

4) Informações para investidores sobre o destino dos fundos:

As informações sobre o impacto do produto de investimento relativamente aos critérios 
ambientais, sociais e de governo societário são elementos essenciais que o pequeno 
investidor deve considerar ao tomar uma decisão de investimento.

5) Relações com outras regulamentações:
Recomenda-se que o documento exigido pela presente proposta esteja, tanto quanto possível, 
harmonizado com o documento de informações fundamentais destinadas aos investidores 
(KIID), referido na Diretiva OICVM. Embora a relatora não proponha que os produtos 
OICVM fiquem isentos do cumprimento dos novos requisitos, sugere que se reduza o período 
dessa isenção (de cinco para três anos) e que o trabalho efetuado no âmbito das normas 
técnicas de regulamentação reflita o trabalho já desenvolvido no contexto do OICVM. A 
relatora considera que, a longo prazo, será necessário articular melhor o KID e os requisitos 
estabelecidos na legislação em matéria de Prospeto e Solvência II. Contudo, a relatora não 
propõe que se altere o artigo 3.º da presente proposta, nos termos do qual esses requisitos 
continuam a ser aplicáveis em paralelo.
É de salientar que muitos outros textos podem afetar a distribuição de produtos aos quais se 
aplica a presente proposta de regulamento. 
O gráfico em anexo fornece uma indicação de algumas dessas relações.
 No entanto, o mesmo não é exaustivo: por exemplo, nos casos em que os fundos de 
investimento alternativos são comercializados a pequenos investidores, nos termos do artigo 
43.º da Diretiva GFIA (Diretiva 2011/61/UE), deveria ser aplicável o requisito relativo ao 
KID.
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6) Regime de responsabilidade e sanções:
Poderes das AES devem ser reforçados. Além disso, as exceções à publicação de sanções 
devem ser suprimidas. A natureza das infrações aos requisitos do presente regulamento não 
representa um risco para os mercados financeiros. Enquanto os nomes dos emitentes ou 
intermediários condenados não forem publicados, não se produzirá um efeito dissuasivo que 
previna as práticas ilegais, fazendo com que seja sempre vantajoso cometer infrações. 
Qualquer infração ao regulamento deve ser sancionada, não havendo necessidade de uma lista 
exaustiva. Por último, pode ser considerada a existência de um sistema de compensação para 
investidores ao determinar as sanções a aplicar.
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Textos

Relações

◄Seguros              Valores mobiliários►

DSGD/DSII
Questão de cobertura de 
depósitos estruturados no 

âmbito da DSGD

OICVM
A legislação em matéria de OICVM diz respeito a 

requisitos relativos a produtos e a regime de vendas. A 
proposta OICVM V foi elaborada ao mesmo tempo que 

proposta PRIP, mas abrange outros aspetos 
(depositários, remuneração, sanções). É esperada uma 

proposta OICVM VI em 2013.

A proposta PRIP inclui produtos
complementares de reforma do 3.º pilar 

 no âmbito de aplicação dos PRIP,
mas exclui pensões complementares de reforma.

O KID é complementar aos
requisitos da diretiva relativa ao

prospeto 

O OICVM enquadrar-se-ia na definição de 
PRIP. O KIID aplicável aos OICVM é o modelo

dos KID dos PRIP. OICVM  isento de KID por 5 anos.

A revisão da proposta  da DMS
introduz regras de estratégia

empresarial inspiradas na DMIF 
para PRIP baseadas em seguros.

DAM
Abrangeria alguns 

PRIP, como OICVM sob 
a forma de ETF

DMS
A proposta de revisão pretende 
aumentar a transparência nas

práticas de venda para
todos os produtos de

seguros.

DP
(A diretiva relativa ao 

prospeto)
abrangeria alguns

PRIP


