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Alteração 26
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 27
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 28
Pier Antonio Panzeri
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Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 29
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 30
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os criadores de produtos de 
investimento - como os gestores de fundos, 
as empresas de seguros, os emitentes de 
valores mobiliários, as instituições de 

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

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

Or. de

Alteração 31
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

investidores. Dada a dificuldade que 
muitos pequenos investidores têm na 
compreensão da terminologia financeira 
especializada, deve ser dada especial 
atenção ao vocabulário e ao estilo de 
redação utilizados no documento. Devem 
igualmente ser definidas regras quanto à 
língua em que deve ser redigido. Além 
disso, os pequenos investidores deverão ser 
capazes de compreender o documento de 
informação fundamental isoladamente, sem 
recorrer a outras informações. Deve 
também realçar-se a importância do 
documento de informação fundamental 
para os pequenos investidores para que a 
regulamentação produza efeitos;

Or. fi

Alteração 32
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

disso, os pequenos investidores deverão ser 
capazes de compreender o documento de 
informação fundamental isoladamente, sem 
recorrer a outras informações. No entanto, 
tal não deve impedir a utilização no 
documento de informação fundamental 
de referências cruzadas a outros 
documentos, nos quais pode ser 
encontrada informação adicional que 
possa interessar a alguns pequenos 
investidores.

Or. en

Alteração 33
Mitro Repo

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 

(12) O documento de informação 
fundamental deve ser elaborado num 
formato que permita aos pequenos 
investidores comparar verdadeiramente, 
antes de tomarem uma decisão de 
investimento, 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 
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investidor uma escolha entre vários 
investimentos subjacentes. Esses produtos 
devem ser tidos em conta na elaboração do 
modelo.

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. fi

Alteração 34
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Os documentos de informação 
fundamental constituem o alicerce das 
decisões de investimento dos pequenos 
investidores. Por este motivo, os criadores 
de produtos de investimento têm uma 
responsabilidade importante, perante os 
pequenos investidores, em assegurar que 
aqueles são conformes com as regras do 
presente regulamento. É por conseguinte 
importante garantir que os pequenos 
investidores que se basearam num 
documento de informação fundamental 
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, 
contanto se possa estabelecer um nexo de 
causalidade. Por conseguinte, há que 
harmonizar as regras relativas à 
responsabilidade dos criadores de produtos 
de investimento. 
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regulamento, caso sofra uma perda que 
seja ocasionada pela utilização do 
documento de informação fundamental.

Or. en

Alteração 35
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

(17) Uma vez que, em geral, os pequenos 
investidores não têm uma noção precisa 
dos procedimentos internos dos criadores 
de produtos de investimento, deve 
prever-se uma inversão do ónus da prova.
O criador do produto terá de provar que o 
documento de informação fundamental foi 
elaborado em conformidade com o 
presente regulamento.

Or. de

Alteração 36
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Se se pretende que o pequeno
investidor possa tomar uma decisão de 
investimento fundamentada, os agentes que 
comercializam produtos de investimento 
devem ser obrigadas a disponibilizar o 
documento de informação fundamental em 
tempo útil, antes da conclusão de qualquer 

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

transação. Este requisito deve aplicar-se, 
independentemente do lugar ou forma da 
transação. Os agentes que comercializam 
os produtos incluem tanto os distribuidores 
como os próprios criadores de produtos de 
investimento, quando estes optam por 
vender o produto diretamente aos pequenos 
investidores. O presente regulamento não 
prejudica a aplicação da Diretiva 
2002/65/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Or. de

Alteração 37
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

comercializam os produtos incluem tanto 
os distribuidores como os próprios 
criadores de produtos de investimento, 
quando estes optam por aconselhar ou 
vender o produto diretamente aos pequenos 
investidores. Para assegurar a necessária 
flexibilidade e proporcionalidade, os 
pequenos investidores que pretendam 
concluir uma transação utilizando um meio 
de comunicação à distância devem poder 
receber o documento de informação 
fundamental após a conclusão da 
transação. Mesmo neste caso, o documento 
de informação fundamental poderia ser útil 
para o investidor, para lhe permitir por 
exemplo comparar o produto adquirido 
com o descrito no documento. O presente 
regulamento não prejudica a aplicação da 
Diretiva 2002/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

Or. en

Alteração 38
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Para assegurar a necessária flexibilidade e 
proporcionalidade, os pequenos 
investidores que pretendam concluir uma 
transação utilizando um meio de 
comunicação à distância devem poder 
receber o documento de informação 
fundamental após a conclusão da 
transação, desde que o documento de 
informação tenha sido fornecido noutro 
suporte duradouro antes da conclusão da 
transação. O presente regulamento não 
prejudica a aplicação da Diretiva 
2002/65/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Or. en

Amendment 39
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

(21) Para assegurar a confiança dos 
pequenos investidores nos produtos de 
investimento, devem ser previstos 
requisitos com vista ao estabelecimento de 
procedimentos internos adequados que 
garantam que os pequenos investidores 
recebem uma resposta concreta, do criador 
do produto de investimento, às suas 
eventuais queixas, as quais devem ser 
apresentadas por escrito e dentro de um 
prazo razoável. As respostas devem ser 
enviadas aos pequenos investidores na 
mesma língua em que a queixa foi 
redigida.

Or. fi

Alteração 40
Pier Antonio Panzeri
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Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

(22) Os processos alternativos de resolução 
de litígios permitem uma resolução mais 
rápida e menos dispendiosa dos litígios do 
que os tribunais, e aligeiram a carga de 
trabalho do sistema judicial. Assim, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
introdução de vias de recurso que sejam 
adequadas, transparentes, eficazes, 
imparciais, independentes, céleres e 
justas, para a resolução alternativa de 
litígios entre criador, vendedor e 
pequenos investidores. Tal assegurará 
que, quando um pequeno investidor inicia 
um processo de resolução alternativa de 
litígio contra os criadores de produtos de 
investimento e os agentes que 
comercializam produtos de investimento, 
relativamente a um litígio referente ao 
documento de informação fundamental e 
aos produtos de investimento subjacentes, 
os criadores do produto de investimento e 
os agentes que comercializam produtos de 
investimento devem ser obrigados a
participar nesse processo. Em especial, os 
processos alternativos de resolução de 
litígios não devem violar os direitos, que as 
partes em tais procedimentos têm, de 
recorrer a um processo perante os tribunais.

Or. en

Alteração 41
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Os pequenos investidores devem 
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ser devidamente informados acerca das 
entidades de resolução alternativa de 
litígios que os abrangem e que são 
competentes para dirimir os litígios entre 
elas próprias e os pequenos investidores.

Or. en

Alteração 42
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Considerando 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-B) Quando existentes, vários 
pequenos investidores poderiam recorrer 
à resolução alternativa de litígios, a 
recursos coletivos e ao mecanismo de 
recurso a fim de fazer cumprir a proteção 
dos consumidores e garantir o bom 
funcionamento do mercado de serviços 
financeiros de retalho.

Or. en

Alteração 43
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 44
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Todavia, não se aplica aos seguintes 
produtos:

Suprimido

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

Or. de

Alteração 45
Olle Schmidt

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

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

(f) Produtos de pensões de reforma 
relativamente aos quais as disposições 
financeiras não são abrangidas pelo 
âmbito da Diretiva 2003/41/CE ou pela 
Diretiva 2009/138/CE e relativamente aos 
quais o nível da pensão é, efetivamente, 
uma promessa ou uma oferta da entidade 
patronal ao empregado. No tocante a 
produtos de pensões que não são 
abrangidos pela Diretiva 2003/41/CE, 
pela Diretiva 2009/138/CE ou pelo 
presente regulamento, os 
Estados-Membros devem oferecer 
requisitos de divulgação equivalentes.

Or. en

Justificação

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

Alteração 46
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Caso os criadores de produtos de 
investimento sujeitos ao presente 
regulamento estejam igualmente sujeitos à 
Diretiva 2009/138/CE, ambos são 
aplicáveis. Quando os requisitos da 
Diretiva 2009/138/CE e do presente 
regulamento são equivalentes, são 
considerados cumpridos se os requisitos 
do presente regulamento estiverem 
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preenchidos.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa evitar a duplicação dos requisitos de informação.

Alteração 47
Thomas Händel

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 48
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

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

ii) Os clientes que não são clientes 
profissionais, tal como definido nos 
[artigos relevantes da DMS] [...] da 
Diretiva 2002/92/CEE;

Or. en

Alteração 49
Thomas Händel
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 50
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O documento de informação 
fundamental deve ser exato, correto, claro 
e não induzir em erro. O documento deve 
tornar possível a comparação entre 
produtos antes de uma tomada de decisão 
de investimento.

Or. fi

Alteração 51
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 52
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O documento de informação 
fundamental deve constituir um documento 
independente, claramente distinto dos 
elementos de promoção comercial. São 
permitidas referências cruzadas a outros 
documentos. Apenas pode ser objeto de 
referência cruzada a informação que 
completa aquela que é exigida pelo 
presente regulamento para inclusão no 
documento de informação fundamental. 

Or. en

Justificação

O KID deve funcionar e ser compreensível enquanto documento independente, embora, no 
caso de pequenos investidores que procurem mais informação, esta informação adicional 
deva ser fácil de encontrar.

Alteração 53
Thomas Händel

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

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

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

Or. de

Alteração 54
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 55
Thomas Händel

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 56
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 57
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. O documento de informação 
fundamental deve ser elaborado sob a 
forma de um documento sucinto, que não 
exceda três páginas em formato A4, que:

Or. en

Alteração 58
Thomas Händel

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

Texto da Comissão Alteração

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

iii) evitando o recurso a termos técnicos;

Or. de
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Alteração 59
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Autoridade Bancária Europeia 
(ABE), a Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões de Reforma (AESPR) e 
a Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) 
elaboram projetos de normas 
regulamentares para determinar a 
duração e o formato do documento de 
informação fundamental.
O projeto de normas técnicas de 
regulamentação deve ter em conta os 
diferentes tipos de produtos de 
investimento. A AEVMM apresenta à 
Comissão esses projetos de normas 
técnicas de regulamentação até […].

Or. en

Justificação

A fim de oferecer a flexibilidade apropriada e de permitir à indústria e às AES reagir 
rapidamente às evoluções do mercado, tais medidas devem tomar a forma de uma habilitação 
para que as três AES elaborem, coletivamente, normas técnicas de regulamentação comuns, 
em vez de a Comissão ficar habilitada a adotar atos delegados.

Alteração 60
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 61
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 62
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 63
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – citação

Texto da Comissão Alteração

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

O presente documento fornece-lhe a 
informação fundamental sobre o presente 
produto de investimento.  Não constitui um 
elemento de promoção comercial. A 
informação nele contida é exigida por lei 
para ajudá-lo a entender a natureza do 
presente produto de investimento, os riscos
e as oportunidades de investimento nele, 
assim como os custos a ele associados. É 
aconselhável a sua leitura para que possa 
comparar melhor os diferentes produtos 
de investimento. O presente documento 
não constitui uma recomendação de 
aquisição. Poderá ter de consultar outros 
documentos complementares a fim de
tomar uma decisão informada sobre um 
eventual investimento.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que o KID não se substitui a uma análise pormenorizada do produto de 
investimento e que uma decisão informada pode exigir a consulta de documentos 
suplementares de informação mais detalhados.

Alteração 64
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – citação



PE504.158v01-00 28/75 AM\925217PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 65
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

iv-A) Uma disposição segundo a qual o 
criador informa o cliente, de forma 
transparente, por meio de um documento 
anual sobre o desempenho do seu produto 
de investimento. Este documento inclui 
uma divulgação ex-post do desempenho 
do produto de investimento no ano 
decorrido. Além disso, o desempenho ex-
post deve ser comparado a um produto de 
investimento diferente com um perfil de 
risco comparável. Caso o cliente detenha 
vários produtos de investimento de um 
determinado criador e abrangidos pelo 
presente regulamento, as exigências de 
divulgação e comparação acima referidas 
devem aplicar-se à totalidade da carteira. 
Todas as taxas que afetem o rendimento 
do produto de investimento devem 
também ser divulgadas. 

Or. en
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Justificação

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

Alteração 66
Thomas Händel

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

Texto da Comissão Alteração

vi-A) E a possibilidade de cancelar o 
produto de investimento.

Or. de

Alteração 67
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en
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Justificação

Secção avançada no texto para garantir coerência.

Alteração 68
Thomas Händel

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

Texto da Comissão Alteração

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

ii) Indicação sobre se o produto de 
investimento é abrangido por um sistema 
de compensação ou garantia, e, em caso 
afirmativo, por que sistema;

Or. de

Alteração 69
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Numa secção intitulada «Posso 
perder dinheiro?», uma breve indicação 
sobre a possibilidade de uma perda de 
capital, incluindo
i) Quaisquer garantias ou proteção de 
capital previstas, bem como as suas 
eventuais limitações;
ii) Indicação sobre se o produto de 
investimento é abrangido por um sistema 
de compensação ou garantia;

Or. en

Justificação

Texto correspondente à supressão da alínea c), por razões de coerência. A informação sobre 
o risco deve encontrar-se no mesmo local.
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Alteração 70
Thomas Händel

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 71
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Numa secção intitulada «Quais são os 
riscos e o que poderei receber de volta?»

(i) o perfil de risco e de remuneração do 
produto de investimento, incluindo um 
indicador sintético deste perfil que 
também reflita o impacto dos custos e é 
apresentado enquanto cenários 
indicativos de desempenho futuro, 
acompanhado de uma explicação em 
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linguagem corrente dos riscos principais 
do produto;
(ii) uma comparação do possível 
desempenho futuro do produto de 
investimento, incluindo os riscos a ele 
associados, com o desempenho de uma 
referência sem riscos;

Or. en

Alteração 72
Thomas Händel

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 73
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os custos relacionados com um produto de investimento podem ter um efeito grave no 
retorno do produto de investimento. É frequente os consumidores terem dificuldade em 
avaliar os efeitos dos custos quando os custos são apresentados em percentagens. Um 
exemplo que mostre o efeito dos custos totais no investimento, em termos monetários, 
melhorará a comparabilidade, a transparência e a sensibilização dos clientes. Os custos 
totais devem ser expressos em termos monetários, para mostrar os efeitos dos custos totais no 
investimento.

Alteração 74
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com um 
indicador sintético desses custos, em 
termos monetários, e uma menção de que 
o pequeno investidor deve solicitar mais 
informações sobre os custos ao agente 
que comercializa o produto de 
investimento, designadamente quaisquer 
custos adicionais cobrados pelo agente 
que comercializa o produto e não 
constantes do documento de informação 
fundamental;

Or. en

Alteração 75
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

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

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 
custos?», os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com 
indicadores sintéticos desses custos, 
juntamente com uma indicação sobre as 
condições de pagamento em relação a 
esses custos;

Or. en

Justificação

O investidor deve saber quando são devidos os pagamentos.

Alteração 76
Mitro Repo

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi

Alteração 77
Cristian Silviu Buşoi

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

(f-A) Numa secção intitulada «Devo 
pagar impostos?», indicações sobre o 
regime fiscal aplicável ao produto de 
investimento, se necessário;

Or. en

Justificação

Os pequenos investidores devem estar sensibilizados para o regime fiscal aplicável, uma vez 
que os impostos têm um impacto sobre os lucros que o investidor retira do investimento feito.

Alteração 78
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

(f-B) Numa secção intitulada «Quais as 
condições de aquisição deste produto?», 
quaisquer condições ou restrições 
relativas à aquisição do produto de 
investimento, inclusive qualquer 
investimento inicial e/ou posterior 
exigido;

Or. en

Justificação

Os pequenos investidores devem ser adequadamente informados de quaisquer condições 
associadas à aquisição de um produto de investimento, tais como o investimento mínimo 
exigido (inicial e posterior).

Alteração 79
Thomas Händel

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

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

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

Or. de

Alteração 80
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

(g) Numa secção intitulada «Qual o seu 
desempenho no passado?», o anterior 
desempenho do produto de investimento, 
se tal for relevante tendo em conta a sua 
natureza e a duração do seu histórico, 
inclusive uma advertência clara de que o 
desempenho passado não garante 
resultados de investimentos futuros;

Or. en

Alteração 81
Cristian Silviu Buşoi

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, 
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complementado por uma advertência de 
que os rendimentos passados não 
constituem garantia de desempenho 
futuro; se o produto de investimento 
estiver indexado a uma referência, o 
desempenho desta última deve igualmente 
ser publicado, de forma a permitir a 
comparação entre o desempenho do 
produto de investimento e o da referência;

Or. en

Justificação

Os investidores devem ser alertados para o facto de o desempenho passado não garantir 
resultados similares no futuro, para que a decisão não se baseie exclusivamente no 
desempenho passado. Se o produto estiver indexado a uma referência, deve ser possível 
comparar o desempenho do produto e da referência, para que o investidor tenha uma 
perceção mais clara do desempenho do produto em questão.

Alteração 82
Thomas Händel

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 83
Mitro Repo

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

Texto da Comissão Alteração

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

numa secção intitulada «O que posso obter 
quando me reformar?», projeções sobre os 
possíveis resultados futuros. No que se 
refere aos produtos de pensão, os 
pequenos investidores devem igualmente 
ser informados de forma inequívoca, 
clara e compreensível sobre quaisquer 
limites ao levantamento de dinheiro.

Or. fi

Alteração 84
Thomas Händel

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 85
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 86
Thomas Händel
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 87
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 88
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 89
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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 
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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.

características dos produtos de 
investimento que permitem ao pequeno 
investidor optar entre diferentes 
investimentos subjacentes ou de outras 
alternativas previstas pelo produto, 
nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro. A 
Comissão deve ainda propor um sistema 
de semáforos que torne mais fácil 
classificar e categorizar os produtos de 
investimento como extremamente 
arriscados, arriscados e menos arriscados.

Or. de

Alteração 90
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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. O indicador sintético de 
riscos e de remuneração, referido no n.º 2, 
alínea e), subalínea i), deve ter em conta o 
impacto dos custos ao longo do tempo e o 
possível desempenho futuro. Deve ser 
concebido de modo a tornar claros e 
comparáveis entre produtos os riscos que 
os investidores assumem. O indicador 
deve esclarecer que o potencial de 
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nomeadamente no caso de essa opção 
poder ser exercida em diferentes 
momentos, ou alterada no futuro.

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

Or. en
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Alteração 91
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

O regulamento sobre atos delegados, referido no artigo 8.°, n.º 5, pode criar problemas de 
compatibilidade com o direito constitucional de alguns Estados-Membros. A Comissão deve 
ter poderes para adotar atos delegados relativamente a «outras informações objetivas». A 
fim de permitir à indústria e às AES reagir rapidamente às evoluções do mercado, as três 
AES deveriam elaborar, coletivamente, normas técnicas de regulamentação comuns, em vez 
de a Comissão ficar habilitada a adotar atos delegados.

Alteração 92
Olle Schmidt
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 93
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 94
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Um pequeno investidor que, para tomar 
uma decisão de investimento, se tenha 
baseado num documento de informação
fundamental que não está em conformidade 
com os requisitos dos artigos 6º, 7º e 8º, 
pode exigir ao criador do produto de 
investimento uma indemnização por 
qualquer prejuízo financeiro causado pelo 
incumprimento, por parte do criador do 
produto de investimento, desses requisitos.

Or. en

Justificação

Reformulação para fins de clarificação. Deve existir uma ligação direta entre a perda e o 
incumprimento dos requisitos dos artigos 6.º, 7.º e 8.º.

Alteração 95
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

informação fundamental deve ser 
consistente com os mesmos.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa o alinhamento com as normas KIID da Diretiva 200/65/EC relativa 
a OICVM. A regulamentação do ónus da prova deve corresponder à regulamentação do ónus 
da prova prevista pelo artigo 79.°, n.º 2, da Diretiva OICVM IV. Deve ser conduzida uma 
análise aprofundada das consequências da existência de um ónus da prova particular, 
refletindo igualmente os efeitos potenciais nos custos para o pequeno investidor.

Alteração 96
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Cabe aos Estados-Membros assegurar 
que ninguém possa incorrer em 
responsabilidade civil meramente por 
força do documento de informação 
fundamental, ou de qualquer tradução 
deste, salvo se o mesmo induzir em erro 
ou for inexato ou incoerente com outros 
documentos contratuais vinculativos, 
considerados como estando sob controlo 
do criador do produto. O documento de 
informação fundamental deve conter uma 
advertência clara a este respeito.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa o alinhamento com as normas KIID da Diretiva 200/65/EC relativa 
a OICVM. A regulamentação da responsabilidade civil deve ser alinhada com o artigo 79.°, 
n.º 2, da Diretiva OICVM IV. A formulação deve ser harmonizada integralmente, na medida 
do possível, com alguns ajustamentos com o artigo 79.°, n.º 2.
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Alteração 97
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 98
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 99
Pier Antonio Panzeri
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar um mecanismo de 
responsabilidade civil com base nas 
informações fundamentais destinadas aos 
investidores, ou em qualquer tradução 
destas, quando as mesmas induzirem em 
erro ou forem inexatas ou incoerentes 
com as características do produto de 
investimento subjacente. As informações 
essenciais destinadas aos investidores 
devem conter uma advertência clara a 
este respeito.

Or. en

Alteração 100
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 101
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 102
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Alteração 103
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Os pequenos investidores devem ser informados, independentemente dos meios de 
comunicação utilizados para a conclusão da transação. Após a transação, o KID perde a sua 
utilidade pois a escolha já está feita.

Alteração 104
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em derrogação do n.º 1, e quando o 
pequeno investidor recorre a meios de 
comunicação à distância para concluir 
uma transação, a pessoa que comercializa 
um produto de investimento pode 
disponibilizar o documento de informação 
fundamental ao pequeno investidor 
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imediatamente após a conclusão da 
transação, se
i) o pequeno investidor tiver solicitado o 
documento de informação fundamental 
em papel, e
ii) o documento de informação 
fundamental tiver sido disponibilizado ao 
pequeno investidor noutro suporte 
duradouro, como referido no artigo 13.°, 
n.º 2, alínea b), antes da conclusão da 
transação.

Or. en

Justificação

É necessário assegurar a flexibilidade para permitir a conclusão das transações no momento 
escolhido pelo pequeno investidor. O meio de comunicação utilizado não deve provocar a 
perda de ímpeto do investidor para um investimento. Se o pequeno investidor desejar dispor 
do KID em papel, tal não o deve impedir de concluir a transação, desde que o KID seja 
disponibilizado através de outros meios eletrónicos antes da conclusão da transação.

Alteração 105
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados nos termos do artigo 23.º 
especificando as condições para satisfazer 
o requisito de disponibilizar o documento 
de informação fundamental em tempo 
útil, tal como previsto no n. ° 1.

Or. en

Justificação

A presente alteração constitui uma restruturação do texto no seguimento da supressão do n.º 
2 e da alínea b) no presente número.
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Alteração 106
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 107
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O método e o prazo para a 
disponibilização do documento de 
informação fundamental em 
conformidade com o disposto no n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão no seguimento da supressão do n.º 2.
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Alteração 108
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O método e o prazo para a 
disponibilização do documento de 
informação fundamental em 
conformidade com o disposto no n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração constitui uma restruturação do texto no seguimento da supressão do n.º 
2 e da alínea b) no presente número.

Alteração 109
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 110
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 111
Thomas Händel

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 112
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 113
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Todavia, no caso de o documento de 
informação fundamental ser 
disponibilizado por meio de um suporte 
duradouro diferente do papel ou através 
de um sítio Web, deve ser disponibilizada 
aos pequenos investidores uma cópia em 
papel mediante pedido e gratuitamente.

Suprimido

Or. en

Alteração 114
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 115
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 14
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 116
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O criador do produto de investimento e/ou 
a pessoa que comercializa produtos de 
investimento deve informar os pequenos 
investidores de quaisquer processos de 
resolução alternativa de litígios acessíveis 
a estes, em conformidade com a Diretiva 
.../2013 [inserir número] do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
resolução alternativa de litígios de 
consumo.

Or. en
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Justificação

Os pequenos investidores devem ser informados acerca dos mecanismos de recurso de que 
dispõem, para poderem utilizá-los.

Alteração 117
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

O processo de resolução alternativa não deve ser regulamentado separadamente na presente 
proposta. Se o processo de resolução alternativa for mantido na presente proposta, é 
sugerido que se faça referência à Diretiva RAL (COM (2011) 793 final) ou que, pelo menos, 
se verifique que o resultado do processo de resolução alternativa da proposta seja coerente 
com o resultado das negociações em curso no contexto da Diretiva RAL.

Alteração 118
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.°-A
Resoluções alternativas de litígios 

coletivos
Os Estados-Membros podem conservar ou 
introduzir processos de resolução 
alternativa de litígios que lidem, 
conjuntamente, com litígios idênticos ou 
semelhantes entre um criador e um 
agente que comercialize produtos de 
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investimento e vários pequenos 
investidores. Os sistemas de resolução 
alternativa de litígios para recursos 
individuais e coletivos e vias de recurso 
são procedimentos complementares e não 
mutuamente exclusivos.

Or. en

Alteração 119
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-B
Informação relativa às resoluções 

alternativas de litígios
1. Os Estados-Membros asseguram que 
um criador de produtos de investimento 
ou uma pessoa que comercializa esses 
produtos informe o pequeno investidor 
acerca das entidades de resolução 
alternativa de litígios que os abrangem e 
que são competentes para dirimir os 
litígios entre elas próprias e os pequenos 
investidores. Indicam igualmente se se 
comprometem ou estão obrigados a 
recorrer a essas entidades para resolver 
litígios com os pequenos investidores.
2. As informações a que se refere o n.º 1 
são apresentadas de forma clara, 
compreensível e facilmente acessível no 
sítio Web do comerciante, caso exista, e, 
se for caso disso, nos termos e nas 
condições gerais aplicáveis aos contratos 
de venda ou de serviços entre o 
comerciante e o consumidor.
3. Os Estados-Membros asseguram que, 
caso um litígio entre um pequeno 
investidor e um criador de produto de 
investimento ou um agente que 
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comercialize o produto de investimento 
nos territórios dos Estados-Membros não 
possa ser resolvido no seguimento de uma 
queixa apresentada diretamente pelo 
pequeno investidor ao criador de produto 
de investimento ou ao agente que 
comercialize o produto de investimento, 
estes últimos fornecem ao pequeno 
investidor a informação referida no n.º 1, 
especificando que poderá recorrer às 
entidades de resolução alternativa de 
litígios para resolver o litígio. Essas 
informações são fornecidas em papel ou 
noutro suporte duradouro.

Or. en

Alteração 120
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 121
Pier Antonio Panzeri
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros asseguram que, 
caso um pequeno investidor intente um 
processo de resolução alternativa de 
litígios, tal como previsto na legislação 
nacional, contra um criador de produtos de 
investimento ou uma pessoa que 
comercializa esses produtos, relativamente 
a um litígio que diga respeito ao 
documento de informação fundamental e 
aos produtos de investimento subjacentes, 
o criador de produtos de investimento ou a 
pessoa que os comercializa deve ser parte 
nesse processo, desde este satisfaça os 
seguintes requisitos:

Or. en

Alteração 122
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 123
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 124
Pier Antonio Panzeri

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

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 e 
os agentes que comercializam produtos de 
investimento;

Or. en

Alteração 125
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 126
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 127
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O presente requisito não tem qualquer ligação com o direito de iniciar processos perante os 
tribunais, tal como referido no Considerando 22. Os requisitos desnecessários apenas 
dificultarão a participação dos criadores de produtos de investimento, ou de agentes que os 
comercializam, em processos de RAL iniciados por pequenos investidores. Por conseguinte, 
este requisito deve ser suprimido.

Alteração 128
Sirpa Pietikäinen

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

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

Suprimido

Or. en

Alteração 129
Pier Antonio Panzeri

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) O processo é gratuito ou acessível 
contra o pagamento de uma taxa 
nominal;

Or. en

Alteração 130
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O presente requisito não tem qualquer ligação com o direito de iniciar processos perante os 
tribunais, tal como referido no Considerando 22. Os requisitos desnecessários apenas 
dificultarão a participação dos criadores de produtos de investimento, ou de agentes que os 
comercializam, em processos de RAL iniciados por pequenos investidores. Por conseguinte, 
este requisito deve ser suprimido.
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Alteração 131
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 132
Pier Antonio Panzeri

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Os meios eletrónicos constituem meios 
adicionais através dos quais as partes 
podem ter acesso ao processo;

Or. en

Alteração 133
Pier Antonio Panzeri

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 134
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O presente requisito não tem qualquer ligação com o direito de iniciar processos perante os 
tribunais, tal como referido no Considerando 22. Os requisitos desnecessários apenas 
dificultarão a participação dos criadores de produtos de investimento, ou de agentes que os 
comercializam, em processos de RAL iniciados por pequenos investidores. Por conseguinte, 
este requisito deve ser suprimido.

Alteração 135
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 136
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros asseguram a 
introdução de vias de recurso que sejam 
adequadas, transparentes, eficazes, 
imparciais, independentes, céleres e 
justas, para a resolução alternativa de 
litígios entre criador, vendedor e 
pequenos investidores.
Os Estados-Membros asseguram, ainda, 
que todos os criadores e vendedores de 
produtos de investimento participem nos 
processos de resolução extrajudicial 
alternativa de litígios.

Or. en

Alteração 137
Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros asseguram 
que, quando entidades de resolução 
alternativa de litígios são autorizadas a 
definir limites monetários previamente 
especificados para limitar o acesso aos 
processos de resolução alternativa de 
litígios, os limites não sejam estabelecidos 
em níveis que impeçam significativamente 
o acesso dos consumidores ao tratamento 
da queixa pelas entidades de resolução 
alternativa de litígios.

Or. en

Alteração 138
Pier Antonio Panzeri
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros facilitam o 
acesso dos pequenos investidores aos 
processos de resolução alternativa de 
litígios e asseguram que os litígios que 
envolvem criadores e agentes que 
comercializam produtos de investimento 
instalados nos seus territórios possam ser 
submetidos à entidade de resolução 
alternativa de litígios. 

Or. en

Alteração 139
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 140
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O grau de responsabilidade da pessoa 
responsável;

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

Or. en
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Alteração 141
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A cooperação da pessoa responsável 
pela infração;

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

Or. en

Alteração 142
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) As anteriores infrações da pessoa 
responsável.

(e) As anteriores infrações da pessoa 
coletiva responsável.

Or. en

Alteração 143
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 144
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 145
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida nos 3. A delegação de poderes referida nos 
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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.

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 146
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Logo que adote normas técnicas, a 
Comissão notifica-as, simultaneamente, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

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

Alteração 147
Olle Schmidt
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 148
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 149
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

As sociedades gestoras e as sociedades de 
investimento, conforme a definição do 
artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 
2011/61/UE, assim como os agentes 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 
disposto no artigo 78.º da Diretiva 
2009/65/CE, ou em disposições nacionais 
relevantes [JO: inserir a data cinco anos 
após a entrada em vigor]. 

Or. en

Justificação

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

Alteração 150
Olle Schmidt

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 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.

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 informação 
fundamental destinado aos investidores 
previsto no presente regulamento. O 
reexame deverá também ponderar uma 
possível extensão do âmbito de aplicação 
do presente regulamento a outros produtos 
financeiros, designadamente os 
abrangidos pela Diretiva 2003/71/CE e 
quaisquer outros produtos de 
investimento ou poupança.

Or. en
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Justificação

A cláusula de revisão do presente regulamento deve igualmente incluir a revisão do âmbito 
de aplicação a outros produtos financeiros a retalho, incluindo investimentos 
«desempacotados» e todas as formas de produtos de poupança.

Alteração 151
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

É aplicável a partir de [dois anos após a 
sua entrada em vigor].

É aplicável a partir de [um ano após a sua 
entrada em vigor].

Or. de


