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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

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

Por conseguinte, a Comissão tem razão quando afirma que 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 estabeleça 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 sejam 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 sejam 
sujeitos a requisitos uniformes no que diz respeito à disponibilização do documento de 
informação fundamental aos pequenos investidores.

Do ponto de vista da defesa do consumidor, convém começar por notar que para muitas 
pessoas os produtos de investimento são extremamente complicados, carecendo por isso de 
proteção. Em regra, os cidadãos estão cientes da magnitude do processo, informam-se e 
procuram aconselhamento. 

A possibilidade de atender às características específicas da situação de cada consumidor, 
através de cláusulas contratuais acordadas individualmente com os fundos de investimento e, 
se necessário, com recurso a consultores imparciais, não deve ser limitada pelo excesso de 
regulamentação a nível europeu, até porque o impacto transfronteiriço é reduzido.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os intermediários devem ser obrigados a prestar informação, nomeadamente sobre os custos 
reais, a sua remuneração ou o regime fiscal dos produtos de investimento. Toda a informação 
necessária para tomar uma decisão informada com vista a investir num produto deve estar 
acessível num único documento. O consumidor não deve ser obrigado a consultar o KID e 
ainda outro documento em busca da informação que deve ser divulgada em conformidade 
com a diretiva de aplicação da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF) 
ou a Diretiva relativa à Mediação de Seguros (DMS).

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação do presente regulamento não deve restringir-se aos investimentos em 
forma "empacotada" ou aos investimentos de retorno (parcialmente) desconhecido. Todos os 
produtos de poupança e investimento, sem exceção, devem disponibilizar um KID aos 
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consumidores. Trata-se de uma condição essencial para que os consumidores adquiram o 
hábito de consultar sempre o KID quando lhes forem propostos produtos de poupança ou 
investimento. 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Os depósitos a prazo, os certificados de depósito e as obrigações devem ser incluídos no 
âmbito de aplicação. Quando o objetivo da legislação é ajudar os consumidores a comparar 
os riscos e méritos de diferentes tipos de poupanças e investimentos, deve ser disponibilizado 
um KID. Por exemplo, alguns produtos estruturados são propostos aos consumidores como 
alternativa aos depósitos bancários. Seria disponibilizado um KID para os produtos 
estruturados, mas seria difícil compará-lo com um depósito bancário para o qual não é 
exigido um KID.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Outros valores mobiliários que não 
incorporem um derivado;

Suprimido

Or. en

Justificação

O objetivo da legislação é ajudar os consumidores a comparar os riscos e méritos de 
diferentes tipos de poupanças e investimentos, pelo que deve ser disponibilizado um KID. 
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Continua a ser importante para compreender facilmente os riscos e o provável desfecho da 
sua pensão de reforma. Precisam igualmente de saber a que riscos financeiros estão já 
expostos com vista a diversificar as suas poupanças e investimentos. Neste contexto, a 
informação sobre as pensões de reforma é necessária para uma diversificação adequada do 
risco e para uma avaliação correta do que os consumidores podem realmente esperar a fim 
de compensar a redução do rendimento aquando da reforma.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) «Produto de investimento», qualquer 
produto de investimento ou poupança 
comercializado junto dos pequenos 
investidores, independentemente da sua 
forma jurídica;

Or. en

Justificação

Como se refere no artigo 2.º, alíneas a) a d), o âmbito de aplicação do presente regulamento 
não deve restringir-se aos investimentos "empacotados" em que o investidor está exposto à 
flutuação dos ativos não diretamente disponíveis para aquisição pelo investidor.
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Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A pessoa que comercializa o produto de investimento não se encontra definida na proposta de 
regulamento. O conceito de venda é demasiado restrito, uma vez que alguns intermediários 
não "vendem" o produto de investimento, estabelecendo antes o contacto entre o consumidor 
e o criador do produto (a empresa de seguros, por exemplo).

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

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

O criador do produto de investimento 
elabora um documento de informação 
fundamental em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento para cada produto de 
investimento que cria e publica esse 
documento, juntamente com o prospeto 
nos casos em que este seja publicado, e 
pelo menos no seu sítio Web antes de o 
produto de investimento poder ser 
comercializado aos pequenos investidores.
O documento de informação fundamental 
é preenchido pelo distribuidor quando 
necessário.

Or. en
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Justificação

O relator considera que, sempre que o prospeto for publicado e disponibilizado aos pequenos 
investidores, o KID – pelo menos a parte respeitante ao criador do produto – deve 
igualmente ser disponibilizado no mesmo local. E seria preferível que todos os KID 
estivessem facilmente acessíveis num sítio Web oficial da entidade responsável.

O relator apoia a obrigação geral que prevê a elaboração de um KID pelo criador do 
produto. No entanto, a informação fornecida pelo criador do produto deve ser completada 
com informação acrescentada pelo distribuidor.

Alteração 9

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 
promoção comercial ou recomendação de 
investimento e deve ser um documento 
independente, claramente distinto dos 
elementos de promoção comercial.

Or. en

Justificação

O KID não deve conter qualquer mensagem comercial ou recomendação de compra do 
investimento, mas isto não é claramente referido na proposta de regulamento. Uma vez que 
não há a certeza de que todos os KID serão sujeitos a acordo prévio por uma autoridade 
competente antes da sua difusão, esta disposição deve ser o mais rigorosa possível.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 7

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 

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

competentes desse Estado-Membro se for 
falada na região do Estado-Membro em 
que o produto de investimento é 
distribuído, ou, se tiver sido redigido numa 
língua diferente, deve ser traduzido numa 
daquelas línguas.

Or. en

Justificação

O relator considera essencial que o KID seja entendido pelo público ao qual o intermediário 
se dirige. Neste contexto, o artigo 7.º proposto pode ser problemático: em virtude da sua 
redação, o KID pode ser oferecido a um pequeno investidor numa língua que não seja (bem) 
entendida pelo consumidor.

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A questão dos custos é um critério importante para escolher um produto de investimento. 
Uma vez que a menção sob o título do KID tem um importante efeito de sensibilização junto 
do consumidor, os custos devem ser referidos na mesma.
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Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

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

iv) Cenários de desempenho, se tal for 
relevante tendo em conta a natureza do 
produto; quando forem divulgados os 
cenários de desempenho, o documento de 
informação fundamental deve mencionar 
o pior dos cenários; os cenários 
divulgados devem ser prováveis;

Or. en

Justificação

Os produtos estruturados destinam-se muitas vezes a oferecer a possibilidade de retornos 
elevados, embora irrealistas. Quando são publicados três cenários sem qualquer alusão à 
respetiva probabilidade de ocorrência, o consumidor entende que todos os cenários são 
igualmente prováveis. Além disso, esta redação explora uma tendência cognitiva bem 
conhecida que consiste em sobrestimar resultados favoráveis ou agradáveis. Por estes 
motivos, aquando da publicação de cenários de desempenho, a probabilidade de ocorrência 
desses cenários deve ser tida em conta.

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A proteção concedida pelo sistema de compensação ou garantia pode assumir diversas 
formas: o sistema de compensação do investidor protege o consumidor da perda do 
instrumento por parte da empresa de investimento, e não de perdas financeiras que se devam 



PA\923326PT.doc 11/19 PE502.121v02-00

PT

à volatilidade dos ativos subjacentes ou à insolvência dos emitentes desses ativos. O 
regulamento deve ser mais preciso a fim de evitar o uso indevido desta disposição.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 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?», todos os custos associados ao 
investimento no produto em causa, 
incluindo custos diretos e indiretos a ser 
suportados pelo investidor, com 
indicadores sintéticos desses custos;

Or. en

Justificação

Os custos devem ser divulgados, quer sejam diretos (como taxas de entrada ou taxas de 
gestão anuais) ou indiretos (como o custo de uma estrutura incorporada num produto 
estruturado). O rácio das despesas totais (TER) atualmente usado pelos emitentes de OICVM 
não abrange todos os custos suportados pelos ditos organismos. Os custos mencionados pelo 
criador do produto devem ser apresentados como custos máximos e os custos a pagar 
efetivamente devem ser especificados na parte do KID referente ao distribuidor. Os 
consumidores necessitam de ser informados acerca do valor real da parte estruturada (que 
contém derivados) do produto estruturado.

Alteração 15

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. O 
anterior desempenho não deve ser 
divulgado sem a necessária advertência de 
que não constitui uma indicação fiável do 
desempenho futuro. Quando a estratégia 
de investimento se referir a padrões de 
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referência, o desempenho de referência 
deve ser publicado juntamente com o 
desempenho do produto de investimento;

Or. en

Justificação

O anterior desempenho pode induzir em erro. Um produto que tenha dado origem a um 
retorno elevado durante uma "bolha" pode induzir em erro. O anterior desempenho só pode 
ser divulgado com a necessária e efetiva advertência de que não constitui uma indicação do 
futuro desempenho do investimento. Os criadores de produtos não podem determinar 
livremente o período que levarão em conta aquando da publicação do anterior desempenho, 
ou escolheriam o período mais conveniente para si próprios e não haveria qualquer 
harmonização. Esse período deve ser determinado por atos delegados.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando for caso disso, o 
intermediário deve indicar: 
(a) os custos relativos ao produto de 
investimento quando for ele o 
intermediário;
(b) as comissões, retrocessões ou outros 
benefícios relacionados com a transação 
pagos pelo criador ou por um terceiro, 
conforme o disposto na Diretiva 
2004/39/CE e na Diretiva 2002/39/CE;
(c) o regime de tributação do produto de 
investimento no Estado-Membro em que 
distribua de forma ativa ou aconselhe 
sobre o produto de investimento.

Or. en

Justificação

Como se refere no artigo 5.º, o criador não deve ser o único responsável pela elaboração do 
KID, devendo o distribuidor desempenhar também um papel no preenchimento da parte 
respeitante ao criador.
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Alteração 17

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 
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. Antes de 
adotar atos delegados, a Comissão deve 
levar a cabo os necessários testes junto 
dos consumidores com vista a selecionar 
as medidas mais adequadas para os 
mesmos.

Or. en

Justificação

Aquando da elaboração do regulamento da Comissão sobre o KIID para os OICVM, foram 
realizados testes exaustivos junto dos consumidores antes de adotar a redação final do KIID. 
A mesma metodologia deve ser adotada aquando da conceção do KID. A realização de testes 
sobre o impacto efetivo nos consumidores do KID previsto é essencial para o seu êxito,
nomeadamente aquando da conceção da sua estrutura ou da divulgação dos riscos.
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Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

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

O projeto de normas técnicas de 
regulamentação deve ter em conta os 
diferentes tipos de produtos de 
investimento. As Autoridades Europeias 
de Supervisão devem levar a cabo os 
necessários testes junto dos consumidores 
com vista a determinar a melhor 
metodologia e cálculo nos termos das 
alíneas a) e b) para os pequenos 
investidores. A AEVMM apresenta à 
Comissão esses projetos de normas 
técnicas de regulamentação até […].

Or. en

Justificação

Aquando da elaboração do regulamento da Comissão sobre o KIID para os OICVM, foram 
realizados testes exaustivos junto dos consumidores antes de adotar a redação final do KIID. 
A mesma metodologia deve ser adotada aquando da conceção do KID. A realização de testes 
sobre o impacto efetivo nos consumidores do KID previsto é essencial para o seu êxito, 
nomeadamente aquando da conceção da sua estrutura ou da divulgação dos riscos.

Alteração 19

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 e 
que a informação contida no documento de 
informação fundamental é incorreta ou 
enganosa, 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.
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Or. en

Justificação

Em geral, o consumidor não pode provar que a perda foi efetivamente causada pelo KID não 
conforme. Quando a decisão de investimento do consumidor se basear no KID e se a 
informação do KID for incorreta ou enganosa, o ónus da prova deve ser suportado pelo 
emitente dessa informação incorreta ou enganosa. Isto significa que o emitente não é 
obrigado a compensar a perda se puder provar que esta não se deveu ao uso da informação 
contida no KID.

Alteração 20

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. Quando um investimento 
for recomendado ou aconselhado a um 
cliente, o documento de informação 
fundamental deve ser fornecido ao cliente 
de imediato.

Or. en

Justificação

Quanto ao prazo em que o intermediário deve fornecer o KID, a redação proposta para o n.º 
1 do artigo 12.º não refere que o conselho ou a simples recomendação muitas vezes ocorrem 
independentemente da transação. O conselho ou recomendação não devem ser formulados 
sem uma referência ao KID e a apresentação do mesmo. É do conhecimento geral que a 
decisão de investimento é tomada nos primeiros momentos em que a recomendação é 
formulada. É uma das primeiras coisas que os vendedores aprendem. Se o KID não for 
fornecido a par com a recomendação, a sua eficiência será consideravelmente reduzida.
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Alteração 21

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. en

Justificação

Suscita preocupações ao relator a derrogação proposta quanto à apresentação do KID antes 
da transação nos casos em que a transação tiver lugar através de uma comunicação à 
distância. Esta derrogação cria uma lacuna importante no Regulamento KID. Se 
considerarmos que o KID é necessário para tomar uma decisão de investimento informada, 
não deve ser possível investir sem ter tido a possibilidade de o ler antes. A leitura do KID 
após o investimento não protege o cliente, a menos que o regulamento preveja o direito de 
rescisão.
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Caso sejam realizadas transações 
sucessivas relativamente ao mesmo 
produto de investimento em nome de um 
pequeno investidor de acordo com 
instruções dadas por esse investidor à 
pessoa que comercializa o produto 
previamente à primeira transação, a 
obrigação de disponibilizar um documento 
de informação fundamental em 
conformidade com o n.º 1 só é aplicável à 
primeira transação, a não ser que o 
documento de informação fundamental 
tenha sido atualizado ou que tenham 
decorrido mais de seis meses desde a 
primeira transação.

Or. en

Justificação

Se tiver decorrido um longo período de tempo desde a apresentação do KID ou se este tiver 
sido atualizado, a primeira apresentação do KID não deve ser considerada suficiente para 
novas transações.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

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 comercializa um produto 
de investimento deve disponibilizar 
gratuitamente aos pequenos investidores o 
documento de informação fundamental.
Essa pessoa deve poder provar que o 
documento de informação fundamental 
foi apresentado em conformidade com o 
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disposto no presente regulamento.

Or. en

Justificação

Em muitos casos transmitidos ao regime ADR dinamarquês de serviços de investimento, não 
se percebe se o equivalente do KID (o KIID para os OICVM ou o equivalente dinamarquês 
para outros produtos de investimento) foi apresentado ou não. Por conseguinte, é importante 
que caiba ao intermediário o ónus da prova sobre a apresentação do KID em conformidade 
com as disposições do regulamento. 

Alteração 24

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.

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. Deve 
igualmente ser disponibilizada uma cópia 
em papel, gratuitamente, quando a 
recomendação de investimento ou o 
serviço de intermediação forem prestados 
em pessoa (cara a cara).

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 12.º, n.º 1, o KID deve ser fornecido atempadamente, antes da 
conclusão da transação relacionada com o produto de investimento (ver artigo 12.º, n.º 1). 
Quando a recomendação de investimento for feita em pessoa (cara a cara), ou quando a 
ordem de investimento for dada em pessoa, nomeadamente ao balcão de um banco ou nas 
instalações do intermediário, o KID deve ser fornecido em papel.
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 22 

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Justificação

As derrogações à publicação de sanções devem ser suprimidas. A publicação das infrações 
referidas no artigo 19.º, n.º 1, não poria seriamente em risco os mercados financeiros. 
Enquanto os nomes dos emitentes ou intermediários condenados não forem publicados, não
haverá qualquer efeito dissuasor que impeça práticas ilegais e será sempre vantajoso 
cometer infrações.


