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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Contexto:

A crise financeira e económica veio revelar a existência de insuficiências fundamentais na 
regulação e na supervisão dos mercados financeiros. Actualmente, não existe um equilíbrio 
entre risco e responsabilidade, nomeadamente, jurídica. A presente directiva pretende 
estabelecer um equilíbrio entre o risco inerente aos fundos de investimento e a 
responsabilidade que daí decorrente.

A Comissão, na sequência de anteriores relatórios de iniciativa do Parlamento Europeu e da 
crescente pressão da opinião pública, apresentou, em 30 de Abril de 2009, uma proposta de 
directiva relativa aos gestores de fundos de investimentos alternativos destinada a estabelecer 
um quadro jurídico para todos os fundos que não são regulamentados pela Directiva OICVM. 
Esse quadro jurídico deverá substituir as numerosas regulamentações nacionais e permitir 
uma solução à escala europeia mais eficaz. Embora a abordagem e a acção da Comissão 
devam ser acolhidas com satisfação, importa, todavia, aprofundar alguns pontos essenciais.

Posição da relatora da Comissão dos Assuntos Jurídicos:

A relatora da Comissão dos Assuntos Jurídicos desejaria destacar algumas debilidades 
fundamentais da proposta da Comissão:

(a) a proposta regulamenta a actividade dos gestores de fundos mas não os fundos em si. 
Embora a opção pela regulamentação da actividade dos gestores de fundos de investimentos 
alternativos gere um sentimento de segurança, também deixa em aberto possibilidades não 
negligenciáveis de contornar regulamentação. Além disso, os gestores não comunitários 
podem colocar fundos estrangeiros na UE sem ser sujeitos a qualquer registo ou controlo.

(b) não é possível estabelecer uma distinção ex ante, mediante a introdução de limiares, entre 
as sociedades com relevância sistémica e as que não comportam qualquer risco sistémico. 
Como a crise actual demonstrou, só se reconhece a relevância sistémica quando ocorre um 
caso concreto. Por outro lado, os limiares abrem precisamente possibilidades de escapatória, 
pois torna-se muito fácil contornar esses limites através de uma divisão puramente formal em 
unidades mais pequenas.

(c) há que acolher com satisfação as regras em matéria de transparência e supervisão, embora, 
do ponto de vista da relatora, as mesmas careçam ainda de melhorias. Afigura-se importante a
divulgação da estratégia de remuneração dos GFIA, bem como o facto de as remunerações se 
basearem no êxito da empresa numa base sustentável. A criação de procedimentos 
comunitários de avaliação, fiáveis e transparentes, constitui outra necessidade. Nos casos em 
que os GFIA actuem a nível transfronteiriço, afigura-se oportuno conferir o poder de 
supervisão a uma autoridade europeia.

(d) tendo em conta o efeito de alavanca, em particular nos fundos de capitais de investimento, 
e a prática a que se recorre com frequência de transferir para a empresa adquirida os créditos 
contraídos para a sua aquisição, colocando com frequência em risco a subsistência das 
referidas empresas, torna-se necessário aplicar regras mais rigorosas. Atendendo às vastas 
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implicações que resultam da aquisição de uma empresa através de fundos de capitais de 
investimento, não devem ser previstas quaisquer excepções para as PMP.

A relatora considera importante realçar o facto de que haverá mais incentivos para uma 
orientação positiva, a longo prazo, das empresas reforçando os direitos de informação e co-
decisão no seio das empresas com as correspondentes adaptações no direito das sociedades e 
do mercado de capitais.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar no seu relatório, sem 
votação, as seguintes alterações que são da competência exclusiva da comissão associada, nos 
termos do processo de comissões associadas (artigo 50.º do Regimento):

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O âmbito da presente directiva deverá 
ser limitado à gestão de organismos de 
investimento colectivo que reúnam capital 
junto de investidores com o objectivo de o 
investirem de acordo com uma política 
específica de investimento, no respeito do 
princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. A presente 
directiva não deve ser aplicável à gestão de 
fundos de pensões nem aos gestores de 
investimentos não-colectivos como 
doações, fundos soberanos ou activos 
obtidos por conta própria por instituições 
de crédito e companhias de seguros ou de 
resseguros. A directiva não deve também 
aplicar-se aos fundos geridos de forma 
activa através de valores mobiliários, como 
certificados de depósito, futuros geridos ou 
obrigações indexadas. Devem ser 
abrangidos, contudo, os gestores de todos 
os organismos de investimento colectivo 
que não precisem de ser autorizados na 
qualidade de OICVM. As empresas de 
investimento autorizadas ao abrigo da 

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

empresa que actue principalmente na 
qualidade de entidade detentora de um 
grupo de filiais e que detenha 
participações estratégicas em empresas, 
com o objectivo principal de uma 
participação a longo prazo e não de gerar 
rendimentos por meio de alienação num 
prazo previsto, não deve ser considerada 
um organismo de investimento colectivo. 
As empresas de investimento autorizadas 
ao abrigo da Directiva 2004/39/CE, 
relativa aos mercados de instrumentos 
financeiros, não terão de ser previamente 
autorizadas ao abrigo da presente directiva 
para poderem prestar serviços de 
investimento em relação aos FIA. No 
entanto, essas empresas podem prestar 
esses serviços desde e na medida em que as 
unidades de participação ou acções possam 
ser comercializadas em conformidade com 
a presente directiva.

Justificação

Deve ficar claro que a referência a "organismos de investimento colectivo", quando se afirma 
que os gestores de todos os organismos de investimento colectivo que não estão na qualidade 
de OICVM se incluem no âmbito da Directiva, diz respeito, não a um grupo mais alargado de 
organismos de investimento colectivo, mas aos organismos de investimento colectivo que 
reúnem capital junto de investidores com o objectivo de o investirem de acordo com uma 
política específica de investimento, no respeito do princípio da repartição dos riscos, em 
benefício desses investidores. 

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A fim de evitar um potencial 
desmembramento dos activos, os activos 
líquidos de uma empresa controlada por 
um FIA devem respeitar as disposições do 
regime de adequação dos fundos próprios 
previsto na Segunda Directiva relativa ao 
direito das sociedades1.
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________________________________
1 Segunda Directiva 77/91/CEE do Conselho, de 
13 de Dezembro de 1976, tendente a coordenar as 
garantias que, para protecção dos interesses dos 
sócios e de terceiros, são exigidas nos 
Estados-Membros às sociedades, na acepção do 
segundo parágrafo do artigo 58º do Tratado, no 
que respeita à constituição da sociedade anónima, 
bem como à conservação e às modificações do seu 
capital social, a fim de tornar equivalentes essas 
garantias em toda a Comunidade (JO L 26 de 
31.1.1977, p. 1.).

Justificação

As disposições da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Segunda Directiva 77/91/CEE do 
Conselho, de 13 de Dezembro de 1976, tendente a coordenar as garantias, e as disposições 
da alínea b) do n.º 4 do artigo 1.º e do n.º 5 do artigo 1.º da Directiva 2006/68/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Setembro de 2006, que altera a Directiva 
77/91/CEE do Conselho no que respeita à constituição da sociedade anónima, poderiam 
contribuir para impedir o desmembramento dos activos como alienação para amortização da 
dívida contraída por ocasião da aquisição, oferecendo simultaneamente uma margem de 
manobra suficiente para reestruturações estratégicas legítimas. 

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário garantir que a operação 
dos GFIA seja sujeita a um rigoroso 
controlo em termos de governação. Os 
GFIA devem ser geridos e organizados de 
um modo que reduza ao mínimo os 
conflitos de interesse. Os acontecimentos 
recentes vieram demonstrar a absoluta 
necessidade de separar as funções de 
guarda dos activos e da sua gestão, bem 
como de separar os activos dos 
investidores dos activos do gestor. Para tal, 
o GFIA deve nomear um depositário a 
quem confiará a contabilidade das 
contribuições dos investidores, numa conta 
separada, a guarda dos instrumentos 
financeiros e a verificar se o fundo de 
investimento alternativo, ou o seu gestor 

(12) É necessário garantir que a operação 
dos GFIA seja sujeita a um rigoroso 
controlo em termos de governação. Os 
GFIA devem ser geridos e organizados de 
um modo que reduza ao mínimo os 
conflitos de interesse. Os acontecimentos 
recentes vieram demonstrar a absoluta 
necessidade de separar as funções de 
guarda dos activos e da sua gestão, bem 
como de separar os activos dos 
investidores dos activos do gestor. Para tal, 
o GFIA deve nomear um depositário a 
quem confiará a contabilidade das 
contribuições dos investidores, numa conta 
separada, a guarda dos instrumentos 
financeiros e a verificar se o fundo de 
investimento alternativo, ou o seu gestor 
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por conta do mesmo, é proprietário de 
todos os outros activos.

por conta do mesmo, é proprietário de 
todos os outros activos. A fim de facilitar 
uma restituição rápida e efectiva dos 
activos dos investidores, os GFIA, os FIA 
e os investidores em FIA colectivamente, 
excepto no caso de perdas incorridas por 
razões de "força maior". Neste contexto, 
"força maior" significa a ocorrência de 
acontecimentos externos imprevisíveis que 
provoquem perdas cujo controlo esteja 
fora do alcance do depositário e cujas 
consequências não tenha sido possível 
evitar, apesar da observância dos 
requisitos de diligência previstos na 
presente directiva.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A responsabilidade do depositário 
não deve ser afectada pela delegação 
dessa responsabilidade numa parte 
terceira autorizada. Porém, quando o 
depositário for legalmente impedido pela 
legislação do país terceiro ou devido a 
acontecimentos externos imprevisíveis, o 
depositário deverá poder exonerar-se da 
sua responsabilidade. Tal exoneração de 
responsabilidade deverá ser aprovada pela 
autoridade do Estado-Membro 
competente e a responsabilidade delegada 
não deverá poder ser subdelegada.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A avaliação fiável e objectiva dos 
activos é fundamental para a protecção dos 
interesses dos investidores. Os diferentes 

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

GFIA utilizam diferentes metodologias e 
sistemas de avaliação dos activos, 
dependendo dos activos e mercados em 
que investem normalmente. Importa, 
embora reconhecendo essas diferenças, 
exigir que a avaliação dos activos seja 
realizada por uma entidade independente 
do GFIA. Os critérios de avaliação 
deverão ser estabelecidos pela Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados instituída pelo Regulamento 
2009/.../EC1* (AEVMM).
* JO ...
+ P.f. inserir o número, a data e a referência do 
JO.

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Europeu do Risco Sistémico (CERS), 
criado pelo Regulamento 2009/.../CE, e 
partilhada com as outras autoridades da 
União, a AEVMM e as autoridades 
competentes em países terceiros, se for 
caso disso, a fim de facilitar uma análise 
colectiva e uma resposta comum face ao 
impacto do efeito de alavanca desses GFIA 
no sistema financeiro da União. As 
Directivas 2006/48/CE e 2006/49/CE 
devem igualmente prever um registo 
central sob os auspícios do CERS para os 
bancos que prestam serviços a título de 
corretor principal aos FIA.

Justificação

A fim de poder cobrir os potenciais riscos sistémicos, a informação recolhida a nível 
nacional deve ser agregada num registo central sob os auspícios do CERS. Também deve ser 
criado no âmbito das Directivas sobre os Fundos Próprios um registo de actividades a título 
de corretor principal. 

Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) As actividades dos GFIA que 
recorrem a elevados níveis do efeito de 
alavanca podem ser prejudiciais para a 
estabilidade e eficiência de funcionamento 
dos mercados financeiros. O efeito de 
alavanca é um conceito difícil de definir. 
As autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem dos GFIA 
devem, contudo, ter a possibilidade de 
impor limites no que respeita ao nível do 
efeito de alavanca a que os GFIA poderão 
recorrer em períodos de pressão extrema 
sobre os mercados. Os Estados-Membros 
devem informar a AEVMM e a Comissão 
sobre qualquer medida deste tipo.
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essencialmente dinâmica da gestão do
efeito de alavanca por parte dos GFIA 
que recorrem intensivamente a esses 
mecanismos. Nesse quadro, os limites 
poderão consistir num limiar que não 
possa ser ultrapassado em nenhum 
momento ou num limite imposto ao nível 
médio do efeito de alavanca utilizado 
durante um determinado período 
(nomeadamente mensal ou trimestral).

Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É necessário assegurar que todos os 
participantes no mercado que praticam a 
venda a descoberto sejam sujeitos aos 
mesmos requisitos. Para esse efeito, a 
Comissão deve propor uma medida de 
carácter horizontal para assegurar a 
igualdade de condições entre os GFIA e 
outros utilizadores da venda a descoberto.

Justificação

A venda a descoberto deve ser abordadas a nível horizontal para garantir a igualdade de 
condições e evitar a arbitragem em matéria regulamentar. 

Alteração 9

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É necessário garantir que as empresas de 
gestão de carteiras não fiquem sujeitas a 
requisitos mais rígidos do que qualquer 
outra entidade emitente ou empresa não 
cotada, que receba investimentos privados 
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distintos dos investimentos efectuados por 
um GFIA. Dado que é necessária 
transparência no direito das sociedades, 
qualquer discriminação, como por 
exemplo a imposição da obrigatoriedade 
de divulgar a estratégia da empresa e o 
plano de desenvolvimento da carteira em 
função da propriedade da empresa 
afectaria a concorrência leal e 
comprometeria o financiamento da 
inovação na Europa. Poderia também 
afectar os direitos de outros accionistas. 
Para o efeito, a Comissão deverá proceder 
a uma revisão da legislação pertinente 
aplicável ao Direito das sociedades e das 
directivas relevantes do sector financeiro, 
o mais tardar até à data da entrada em 
vigor da presente directiva, e deverá 
introduzir as mudanças necessárias sob a 
forma de uma proposta legislativa, 
incluindo as alterações adequadas 
necessárias à presente directiva. O 
relatório da Comissão e a proposta 
associada a este devem garantir a 
existência de condições de concorrência 
equitativas entre empresas que se dedicam 
à gestão de carteiras e outras empresas. 
No seu relatório e proposta, a Comissão 
deverá ter em consideração a protecção 
dos direitos dos accionistas e a 
necessidade de garantir condições de 
concorrência equitativas a nível 
internacional e a concorrência a nível 
europeu aquando do financiamento da 
inovação e do desenvolvimento de 
tecnologias.
* JO inserir a data de entrada em vigor da 
presente directiva.

Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 26
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Texto da Comissão Alteração

(26) As medidas necessárias para a 
aplicação da presente directiva devem ser 
adoptadas nos termos da Decisão 
1999/468/CE do Conselho, de 
28 de Junho de 1999, que fixa as regras 
de exercício das competências de 
execução atribuídas à Comissão.

Suprimido

Justificação

Este considerando é aplicável no âmbito dos novos procedimentos de comitologia. 

Alteração 11

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A Comissão deve, em particular, estar 
habilitada a adoptar as medidas 
necessárias para a aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve, nesse 
contexto, poder adoptar medidas que 
determinem os procedimentos pelos quais 
os GFIA que gerem carteiras de FIA, em 
que o valor dos activos geridos não 
ultrapasse o limiar definido pela presente 
directiva, poderão exercer o seu direito a 
serem tratados como os GFIA por ela 
abrangidos. Estas medidas são também 
concebidas de modo a especificar: o 
critério a utilizar pelas autoridades 
competentes para avaliar se um GFIA 
cumpre as suas obrigações em termos de 
normas de conduta, do tipo de conflitos de 
interesses que os GFIA devem identificar e 
ainda das medidas razoáveis que os GFIA 
deverão aplicar em termos de 
procedimentos internos e de organização 
para identificar, prevenir, gerir e divulgar 
os conflitos de interesses; os requisitos de 
gestão dos riscos a aplicar pelo GFIA em 
função dos riscos que assume em nome de 

(27) A Comissão deve estar habilitada a 
adoptar actos delegados, nos termos do 
artigo 290.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, para 
determinar os procedimentos pelos quais 
os GFIA que gerem carteiras de FIA, em 
que o valor dos activos geridos não 
ultrapasse o limiar definido pela presente 
directiva, poderão exercer o seu direito a 
serem tratados como os GFIA por ela 
abrangidos. Estes actos delegados podem
especificar: o critério a utilizar pelas 
autoridades competentes para avaliar se um 
GFIA cumpre as suas obrigações em 
termos de normas de conduta, do tipo de 
conflitos de interesses que os GFIA devem 
identificar e ainda das medidas razoáveis 
que os GFIA deverão aplicar em termos de 
procedimentos internos e de organização 
para identificar, prevenir, gerir e divulgar 
os conflitos de interesses; os requisitos de 
gestão dos riscos a aplicar pelo GFIA em 
função dos riscos que assume em nome de 
fundos por si geridos, bem como quaisquer 
mecanismos necessários para que o GFIA 
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fundos por si geridos, bem como quaisquer 
mecanismos necessários para que o GFIA 
possa gerir os riscos específicos associados 
às transacções a descoberto, incluindo 
qualquer limitação pertinente que possa ser 
necessária para proteger o FIA da 
exposição a riscos indevidos; os requisitos 
de gestão da liquidez da presente directiva 
e, nomeadamente, os requisitos mínimos de 
liquidez aplicáveis aos GFIA; os requisitos 
que os emitentes de instrumentos de 
titularização terão de cumprir para que um 
GFIA seja autorizado a investir em 
instrumentos desse tipo emitidos depois de 
1 de Janeiro de 2011, bem como os 
requisitos que os GFIA terão de cumprir 
quando investirem em instrumentos de 
titularização desse tipo; os critérios com 
base nos quais um avaliador poderá ser 
considerado independente na acepção da 
presente directiva; as condições em que a 
delegação das funções de um GFIA deverá 
ser aprovada e as condições em que o 
gestor deixará de poder ser considerado 
como gestor do FIA em caso de delegação 
excessiva de funções; o teor e formato dos 
relatórios anuais que os GFIA terão de 
disponibilizar em relação a cada um dos 
FIA por si geridos e os requisitos de 
divulgação de informação aos investidores 
e de comunicação de informações às 
autoridades competentes por parte dos 
GFIA, bem como a respectiva frequência; 
os requisitos de divulgação de informações 
impostos ao GFIA no que respeita ao efeito 
de alavanca e à frequência da comunicação 
de informações às autoridades competentes 
e da divulgação de informações aos 
investidores os limites quanto ao nível do 
efeito de alavanca a que um GFIA pode 
recorrer na gestão dos FIA; o teor 
pormenorizado e a forma como os GFIA 
que adquiram o controlo de emitentes e 
empresas não cotadas deverão cumprir as 
suas obrigações de divulgação de 
informações a esses emitentes e empresas 
não cotadas e aos respectivos accionistas e 
representantes dos trabalhadores, incluindo 

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

restrições e condições que podem ser 
impostas à comercialização de FIA junto 
de investidores profissionais no Estado-
Membro de origem do FIA; critérios gerais 
para determinação da equivalência das 
normas de avaliação utilizadas nos países 
terceiros onde o avaliador esteja 
estabelecido, da legislação desses países no 
que respeita aos depositários e, para efeitos 
da autorização de GFIA estabelecidos em 
países terceiros, da equivalência da sua 
legislação prudencial e da sua supervisão 
contínua; critérios gerais para avaliar se os 
países terceiros concedem aos GFIA da 
Comunidade um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável ao que é concedido 
na Comunidade aos GFIA desses países 
terceiros; as modalidades, o teor e a 
frequência do intercâmbio de informações 
sobre os GFIA entre as autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem e outras autoridades competentes, 
quando o GFIA, por si só ou em conjunto 
com outros GFIA, possa ter um impacto na 
estabilidade de instituições financeiras de 
importância sistémica e no bom 
funcionamento dos mercados. Esses actos 
delegados determinarão também: os 
procedimentos aplicáveis nas verificações 
no local e investigações, assim como se as 
normas de avaliação dos fundos aplicadas 
num determinado país terceiro são
equivalentes às aplicáveis na União, 
quando o avaliador estiver estabelecido 
num país terceiro. Podem determinar: se 
a legislação aplicável num determinado 
país terceiro em relação aos depositários é 
equivalente ao disposto na presente 
directiva; se a legislação em matéria de 
supervisão prudencial e a supervisão 
contínua aplicáveis num determinado país 
terceiro são equivalentes ao disposto na 
presente directiva; se um determinado 
país terceiro concede aos GFIA da União
um acesso efectivo aos seus mercados,
comparável com o que é concedido na 
União aos GFIA desse país terceiro; 
Podem especificar também as minutas e 
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certificados a utilizar para a notificação e 
os procedimentos de intercâmbio de 
informações entre autoridades 
competentes.

Alteração 12

Proposta de directiva
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Os actos delegados deste tipo 
devem ter em devida consideração a 
estratégia de investimento, os 
procedimentos de gestão dos riscos e as 
disposições em matéria de gestão dos 
riscos. De igual modo, têm em conta as 
diferentes estratégias de investimento 
utilizadas e o tipo de activos em questão 
aquando de transacções nos mercados 
financeiros.

Alteração 13

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Atendendo a que têm alcance geral e 
se destinam a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a mediante o aditamento de 
novos elementos não essenciais, essas 
medidas devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE. As medidas não 
abrangidas na categoria acima 
mencionada devem estar sujeitas ao 
procedimento de regulamentação previsto 
no artigo 5.º da mesma decisão. Essas 
medidas são concebidas para determinar: 
se as normas de avaliação dos fundos 
aplicadas num determinado país terceiro 

Suprimido
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são equivalentes às aplicáveis na 
Comunidade, quando o avaliador estiver 
estabelecido num país terceiro; se a 
legislação aplicável num determinado 
país terceiro em relação aos depositários é 
equivalente ao disposto na presente 
directiva; se a legislação em matéria de 
supervisão prudencial e a supervisão 
contínua aplicáveis num determinado país 
terceiro são equivalentes ao disposto pela 
presente directiva; se um determinado 
país terceiro concede aos GFIA da 
Comunidade um acesso efectivo aos seus 
mercados, comparável com o que é 
concedido na Comunidade aos GFIA 
desse país terceiro; e para especificar as 
minutas e certificados a utilizar para a 
notificação e os procedimentos de 
intercâmbio de informações entre 
autoridades competentes.

Justificação

Este considerando é aplicável no âmbito dos novos procedimentos de comitologia. 

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

Quando a legislação ao abrigo da qual o 
FIA está organizado requeira o 
estabelecimento de um conselho de 
administração ou de qualquer outro órgão 
de gestão e em que o órgão de gestão seja 
responsável pelo desempenho das funções 
de gestão em relação ao FIA, este é 
considerado como o GFIA ao abrigo da 
presente directiva.
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Justificação

A directiva deve ser alterada para assegurar que o FIA que disponha de um órgão de gestão 
- por exemplo, um conselho de administração - com responsabilidade global pela gestão seja 
considerado como um GFIA sujeito aos requisitos da directiva. 

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Aos bancos centrais nacionais;

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-B) A sociedades gestoras de 
participações industriais que 
comercializam as suas acções num 
mercado regulamentado da UE, desde que 
detenham acções nas suas filiais ou 
empresas associadas para efeitos da 
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execução de estratégias de negócios 
industriais;

Justificação

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-C) Às autoridades nacionais, regionais 
e locais, nem aos organismos ou 
instituições que gerem fundos destinados 
ao financiamento dos regimes de 
segurança social e de pensão;

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-D) Aos GFIA em relação a qualquer 
FIA de tipo fechado cujos valores 
mobiliários estão admitidos à negociação 
ou objecto de um pedido de admissão à 
negociação num mercado regulamentado 
estabelecido e a funcionar na União.
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Justificação

A presente alteração ao artigo 2.º visa evitar que os requisitos da directiva venham a ter uma
abordagem desadequada relativamente a FIA de tipo fechado cujos valores mobiliários estão 
admitidos à negociação num mercado regulamentado da UE.

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A Comissão tem competências para 
aprovar, nos termos do artigo 49.° da 
presente directiva, actos delegados para 
determinar os procedimentos pelos quais os 
GFIA que gerem carteiras de FIA cujos 
activos geridos não ultrapassam o limiar 
definido na alínea a) do n.º 2 possam 
exercer os seus direitos ao abrigo do n.º 3.

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

Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Fundo de investimento alternativo», 
ou FIA, um organismo de investimento 
colectivo, incluindo os respectivos 
compartimentos de investimento, cujo 
único objecto seja o investimento colectivo 
em activos e que não careça de autorização 
ao abrigo do artigo 5.º da Directiva 
2009/…/CE [Directiva OICVM];

(a) «Fundo de investimento alternativo», 
ou FIA, um organismo de investimento 
colectivo, incluindo os respectivos 
compartimentos de investimento, que 
obtém capitais junto de alguns 
investidores tendo em vista investi-los de 
acordo com uma política de investimento 
definida com base no princípio de partilha 
de riscos em benefício desses investidores, 
incluindo os respectivos compartimentos 
de investimento deste organismo e que não 
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careça de autorização ao abrigo do artigo 
5.º da Directiva 2009/…/CE [Directiva 
OICVM];

Justificação

No contexto da presente directiva a definição de "fundo de investimento alternativo" é 
fundamental, pelo que deve especificar claramente os organismos de investimento colectivo 
que pretende incluir no seu âmbito de aplicação. 

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) «Gestor de fundos de investimento 
alternativos», ou GFIA, uma pessoa 
singular ou colectiva que gere um ou mais 
FIA ou um único FIA que é gerido de 
forma autónoma;

Justificação

Alguns FIA não são geridos por um GFIA, mas sim autonomamente.

Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

(e) «Comercialização», qualquer oferta ou 
colocação de unidades de participação ou 
acções de um FIA, por iniciativa de um 
AIFM incumbido da gestão desses FIA, a 
ou junto de investidores domiciliados na 
União;
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Justificação

A presente alteração modifica as restrições à comercialização referidas no artigo 4.º 
definindo o termo "comercialização" para efeitos da directiva, de molde a que se refira 
unicamente à comercialização de FIA por iniciativa do respectivo gestor.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

(o-A) «FIA de tipo fechado», um FIA 
cujas participações ou unidades não 
podem ser readquiridas ou reembolsadas, 
directa ou indirectamente, por conta dos 
activos do FIA.

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

(o-B) «Organismo de investimento 
colectivo de tipo fechado», organismo de 
investimento colectivo de tipo fechado 
cujas participações e unidades não 
podem, a pedido dos titulares, ser 
readquiridas ou reembolsadas, directa ou 
indirectamente, a cargo dos activos desse 
organismo;

Justificação

É necessário definir os organismos de investimento colectivo de tipo fechado, afim de os 
distinguir dos organismos de investimento colectivo que deveriam ser cobertos pela presente 
directiva. 

Alteração 26
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Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea o-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(o-C) «Empresa-alvo», um emissor ou 
uma empresa não cotada que é sujeita a 
uma oferta de aquisição por um investidor 
que adquire o seu controlo.

Justificação

É necessário definir o conceito de "empresa-alvo" no contexto da questão do "asset 
stripping" (desmembramento fraudulento dos activos de sociedades). 

Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que nenhum GFIA abrangido pela presente 
directiva preste serviços de gestão a um 
FIA ou comercialize as respectivas acções
ou unidades de participação sem 
autorização prévia.

1. Os Estados-Membros asseguram-se de 
que nenhum GFIA abrangido pela presente 
directiva preste serviços de gestão a um 
FIA ou comercialize as respectivas acções 
ou unidades de participação sem 
autorização prévia.

As entidades que não estejam autorizadas 
em conformidade com a presente directiva 
ou, no que diz respeito aos GFIA não 
abrangidos pela presente directiva, em 
conformidade com a legislação nacional de 
um Estado-Membro, não podem prestar 
serviços de gestão a um FIA nem 
comercializar as respectivas acções ou 
unidades de participação na Comunidade.

As entidades que não estejam nem 
autorizadas em conformidade com a 
presente directiva ou, no caso de um GFIA 
não abrangido pela presente directiva, nem 
em conformidade com a legislação 
nacional de um Estado-Membro, não 
podem prestar serviços de gestão a um FIA 
na União.

Com a presente directiva não se pretende 
evitar que as pessoas alienem acções ou 
unidades de participação que detenham 
de um FIA nos mercados de capitais, nem 
impor-lhes restrições; por outro lado, uma 
pessoa em que seja a própria a deter 
acções ou unidades de participação de um 
FIA pode, ela própria ou através de um 
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intermediário, incluindo um GFIA 
autorizado em conformidade com a 
presente directiva, comercializar essas 
acções ou unidades de participação junto 
de investidores num Estado-Membro em 
conformidade com o direito nacional 
desse Estado-Membro, quando essa 
comercialização não for feita por 
iniciativa do GFIA que gere esse FIA.

Alteração 28

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.° 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Um GFIA pode ser autorizado a prestar 
serviços de gestão para todos os tipos de 
FIA ou apenas para alguns.

2. Um GFIA pode ser autorizado a prestar 
serviços de gestão para todos os tipos de 
FIA ou apenas para alguns. Um FIA pode 
ser gerido por um único GFIA.

Justificação

O objectivo da presente alteração consiste em evitar dificuldades na identificação do GFIA 
responsável ou induzir a uma responsabilidade jurídica comum.

Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A administração central do GFIA tem de 
estar localizada no Estado-Membro onde 
tenha a sua sede social.

A administração central do GFIA tem de 
estar localizada no Estado-Membro onde 
tenha a sua sede social. Quando um GFIA 
gere um ou mais FIA, será requerida
autorização para cada FIA. 
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Alteração 30

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão tem competências para 
aprovar, nos termos do artigo 49.° da 
presente directiva, actos delegados que 
especifiquem critérios de autorização no 
que diz respeito, inter alia, aos 
responsáveis pela administração dos 
GFIA.

Alteração 31

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

O GFIA notifica às autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem, antes da respectiva aplicação, 
qualquer alteração da informação prestada 
no seu pedido de autorização inicial que 
possa afectar substancialmente as
condições nas quais a autorização foi 
concedida, incluindo nomeadamente 
alterações da política ou estratégia de 
investimento de qualquer dos FIA que 
gere, do regulamento ou dos documentos 
constitutivos de um FIA e a identificação
de qualquer FIA adicional que o GFIA 
pretenda gerir.

O GFIA notifica às autoridades 
competentes do seu Estado-Membro de 
origem, antes da respectiva aplicação, 
qualquer alteração material das condições 
para a autorização ou registo iniciais, 
nomeadamente alterações no programa de 
actividades do GFIA ou da estratégia de 
investimento de qualquer dos FIA que 
gere.

O GFIA informa a autoridade competente 
de quaisquer alterações respeitantes às 
pessoas que efectivamente levam a cabo 
as actividades do GFIA.

No prazo de um mês a contar da recepção 
dessa notificação, as autoridades 
competentes aprovam, impõem restrições 
ou rejeitam essas alterações.

No prazo de um mês a contar da recepção 
dessa notificação, as autoridades 
competentes aprovam, impõem restrições 
ou rejeitam essas alterações. As 
autoridades competentes recusarão, 
quando devidamente justificado, 
alterações respeitantes à estratégia e à 
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política de investimento de um FIA ou 
alterações respeitantes ao regulamento ou 
aos documentos constitutivos, se estes 
tiverem sido acordados pelos investidores.

Alteração 32

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nenhum investidor pode beneficiar de 
tratamento preferencial, excepto quando 
esse facto for divulgado no quadro do 
regulamento ou dos documentos 
constitutivos do FIA.

Nenhum investidor pode beneficiar de um 
tratamento preferencial material em 
relação a outros investidores pertencentes 
ao mesmo FIA, excepto quando a 
natureza e o carácter desse tratamento 
preferencial forem referidos no quadro do 
regulamento ou dos documentos 
constitutivos do FIA.

Justificação

Os requisitos da directiva relativamente à divulgação da identidade dos investidores não 
devem ser aplicados nos casos em que as condições não estejam normalizadas, uma vez que 
isso implicaria um risco de violação das normas da UE em matéria de protecção de dados. 
Os nomes só devem ser divulgados a organismos autorizados com base na estrita 
confidencialidade, e não a outros investidores ou ao público.

Alteração 33

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os critérios a 
utilizar pelas autoridades competentes para 
avaliar se um GFIA cumpre as suas 
obrigações nos termos do n.º 1.

2. A Comissão tem competência para 
adoptar, nos termos do artigo 49.° da 
presente directiva, actos delegados para 
especificar os critérios a utilizar pelas 
autoridades competentes para avaliar se um 
GFIA cumpre as suas obrigações nos 
termos do n.º 1. 
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Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Alteração 34

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As medidas enunciadas no presente 
parágrafo devem ser adequadas à 
natureza, dimensão e complexidade dos 
FIA.

Alteração 35

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 2 – parágrafos 1-A, 1-B e 1-C (novos)

Texto da Comissão Alteração

Os gestores de fundos de investimento 
alternativos elaboram e implementam 
políticas e práticas sãs de remuneração 
consentâneas com uma gestão eficaz do 
risco e a criação de valor a longo prazo.
O GFIA informa as autoridades 
competentes dos Estados-Membros sobre 
as características das suas políticas e 
práticas em matéria de remuneração.
As autoridades competentes dos 
Estados-Membros podem reagir e adoptar 
as medidas correctivas adequadas para 
neutralizar os riscos que possam resultar 
da ausência de aplicação de políticas e 
práticas sãs de remuneração por parte de 
um gestor de fundos de investimento 
alternativos.
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Justificação

Os princípios devem ser consistentes com os desenvolvidos pelo Pacto de Estabilidade 
Financeira visando práticas remuneratórias sólidas (25 de Setembro de 2009). A declaração 
dos líderes na sequência da Cimeira de Pittsburgh (24-25 de Setembro de 2009) subscreve 
plenamente a aplicação das regras de remuneração do Conselho de Estabilidade Financeira 
(FSB), destinadas a adaptar a remuneração à criação de valor a longo prazo e à tomada de 
riscos não excessivos. Consideramos que os princípios do CEB aprovados pelo G20 deverão 
ser aplicados aos GFIA sistemicamente importantes, em comum com outras sociedades de 
serviços financeiros. Embora não consideremos que haja quaisquer requisitos detalhados 
relativamente às remunerações a propor nos termos da presente directiva, é importante que, 
caso venham a ser implementadas quaisquer medidas relevantes de nível 2 ao abrigo desta 
directiva, tais medidas tenham em conta o princípio da proporcionalidade e assegurem que a 
competitividade das actividades financeiras da UE seja mantida para uma implementação 
coerente dessas iniciativas pela Comissão, em cooperação com o Conselho de Estabilidade 
Financeira e como previsto por este último. Em particular, qualquer alteração no sentido de 
requerer a um GFIA que garanta que as suas normas de remuneração sejam compatíveis com 
as regras aplicáveis às instituições de crédito e às sociedades de investimento devem ser 
rejeitadas, na medida em que há muito boas razões para que as políticas de remuneração dos 
GFIA sejam validamente diferentes das dos bancos e corretores/operadores de transacções, 
por exemplo. Consequentemente, não concordamos com a alteração 50 do Relatório Gauzès. 

Alteração 36

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar:

3. A Comissão tem competência para 
adoptar, nos termos do artigo 49.° da 
presente directiva, actos delegados para 
especificar:

(a) Os tipos de conflitos de interesses 
referidos no n.º 1;

(a) Os tipos de conflitos de interesses 
referidos no n.º 1;

(b) As medidas que os GFIA devem 
razoavelmente aplicar em termos de 
procedimentos internos e de organização 
para identificar, evitar, gerir e divulgar os 
conflitos de interesses.

(b) As medidas que os GFIA devem 
razoavelmente aplicar em termos de 
procedimentos internos e de organização 
para identificar, evitar, gerir e divulgar os 
conflitos de interesses.

Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 



PE438.149v01-00 28/66 AD\815631PT.doc

PT

regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Alteração 37

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA garantem que as funções de 
gestão dos riscos e de gestão das carteiras 
estejam separadas e sejam avaliadas 
separadamente.

1. Os GFIA garantem que as funções de 
gestão dos riscos e de gestão das carteiras 
estejam separadas, desde que tal seja 
apropriado e proporcionado, tendo em 
conta a sua natureza, dimensão e 
complexidade, bem como a natureza, 
dimensão e complexidade FIA por si 
gerido.

Justificação

O requisito de ter uma função de gestão dos riscos separada deve ser proporcional aos riscos 
representados pelo GFIA e pelos fundos por si geridos. 

Alteração 38

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.° 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar:

5. A Comissão tem competência para 
adoptar, nos termos da presente directiva, 
actos delegados para especificar:

Alteração 39

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 

Suprimido
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presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.

Alteração 40

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar:

3. A Comissão tem competência para 
adoptar, nos termos da presente directiva, 
actos delegados para especificar

(a) Os requisitos de gestão da liquidez 
definidos no n.º 1, e

(a) Os requisitos de gestão da liquidez 
definidos no n.º 1, e

(b) Em especial, os requisitos mínimos de 
liquidez aplicáveis aos FIA que 
reembolsam acções ou unidades de 
participação mais do que uma vez em cada 
período de 6 meses.

(b) Em especial, os requisitos mínimos de 
liquidez aplicáveis aos FIA que 
reembolsam acções ou unidades de 
participação mais do que uma vez em cada 
período de 6 meses.

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

Alteração 41

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os n.ºs 1 a 3 não se aplicam a FIA 
fechados.

Justificação

A gestão da liquidez em relação aos possíveis pedidos de resgate não é necessária para um 
fundo fechado, dado que os investidores não estão autorizados a realizar os seus 



PE438.149v01-00 30/66 AD\815631PT.doc

PT

investimentos a partir dos activos do fundo. 

Alteração 42

Proposta de directiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a coerência 
intersectorial e de eliminar as divergências 
entre os interesses de empresas que 
«reembalam» os empréstimos em valores 
mobiliários negociáveis e outros 
instrumentos financeiros (entidades 
originárias) e os interesses dos GFIA que 
invistam nesses valores ou instrumentos 
em nome de um ou mais FIA, a Comissão 
adopta medidas de execução que 
estabeleçam os requisitos aplicáveis nos 
seguintes domínios:

A fim de assegurar a coerência 
intersectorial e de eliminar as divergências 
entre os interesses de empresas que 
«reembalam» os empréstimos em valores 
mobiliários negociáveis e outros 
instrumentos financeiros (entidades 
originárias) e os interesses dos GFIA que 
invistam nesses valores ou instrumentos 
em nome de um ou mais FIA, a Comissão 
tem competência para adoptar, nos termos 
do artigo 49.° da presente directiva, actos 
delegados que estabeleçam os requisitos 
aplicáveis nos seguintes domínios:

(a) Requisitos a observar pela entidade 
originária para que um GFIA seja 
autorizado a investir em valores 
mobiliários ou noutros instrumentos 
financeiros deste tipo emitidos após 1 de 
Janeiro de 2011 em nome de um ou mais 
FIA, incluindo a garantia de que o emitente 
mantém um interesse económico líquido 
não inferior a 5%;

(a) Requisitos a observar pela entidade 
originária para que um GFIA seja 
autorizado a investir em valores 
mobiliários ou noutros instrumentos 
financeiros deste tipo emitidos após 1 de 
Janeiro de 2011 em nome de um ou mais 
FIA, incluindo a garantia de que o emitente 
mantém um interesse económico líquido 
não inferior a 5%;

(b) Requisitos qualitativos que os GFIA 
devem respeitar quando investem nestes 
valores ou outros instrumentos financeiros 
em nome de um ou mais FIA.

(b) Requisitos qualitativos que os GFIA 
devem respeitar quando investem nestes 
valores ou outros instrumentos financeiros 
em nome de um ou mais FIA.

Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Alteração 43
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Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

Quando o valor das carteiras de FIA 
geridos pelo GFIA for superior a 250 
milhões de euros, este será obrigado a 
constituir fundos próprios suplementares; 
num montante igual a 0,02 % do montante 
em que o valor das carteiras do GFIA 
exceder 250 milhões de euros. Todavia, a 
soma do capital inicial e do montante 
suplementar exigidos não pode exceder 
10.000.000 euros.

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 45

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando não se recorrer a um 
avaliador externo, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem podem exigir que o GFIA 
disponha dos seus próprios procedimentos 
de avaliação e/ou de avaliações 
certificadas por um avaliador externo ou, 
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se for caso disso, por um auditor.

Alteração 46

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os critérios com 
base nos quais um avaliador pode ser 
considerado independente na acepção do 
n.º 1;

4. A Comissão tem competência para 
adoptar, nos termos do artigo 49.° da 
presente directiva, actos delegados para 
especificar as condições que regem a 
acreditação de avaliadores, bem como os 
princípios subjacentes aos critérios de 
avaliação, na acepção do n.° 1.

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

Alteração 47

Proposta de directiva
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

(a) Receber todos os pagamentos 
efectuados pelos investidores no momento 
da subscrição de acções ou unidades de 
participação num FIA gerido pelo GFIA e 
lançar os mesmos na contabilidade, em 
nome do GFIA, numa conta separada;

(a) Receber todos os pagamentos 
efectuados pelos investidores no momento 
da subscrição de acções ou unidades de 
participação num FIA gerido pelo GFIA e 
lançar os mesmos na contabilidade, em 
nome do GFIA, numa conta separada;

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

(b) Conservar à sua guarda quaisquer 
instrumentos financeiros de que o FIA seja 
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proprietário; proprietário, designadamente:
(i) Guardar sob custódia todos os 
instrumentos financeiros que possam ser 
mantidos e tomar as disposições 
adequadas para salvaguardar os direitos 
de propriedade dos FIA, em especial em 
caso de insolvência do depositário, 
incluindo disposições para garantir que 
esses instrumentos financeiros são 
registados nos livros do depositário em 
contas separadas ou numa conta comum 
separada para FIA múltiplos, para que, 
em caso de incumprimento do depositário, 
possam ser claramente identificados como 
estando separados dos activos do 
depositário;
(ii) manter os registos a fim de verificar a 
propriedade dos instrumentos financeiros 
que não possam ser mantidos em custódia 
com base nas informações fornecidas pelo 
GFIA, incluindo elementos de prova 
externos sobre a realização da transacção.

(c) Verificar se o FIA, ou o GFIA em seu 
nome, obtiveram a propriedade de todos os 
outros activos em que o FIA investiu.

(c) Verificar se o FIA, ou o GFIA em seu 
nome, obtiveram a propriedade de todos os 
outros activos em que o FIA investiu.

1-A. Para além das funções referidas no 
n.° 1, o depositário garantirá que:
(a) a venda, a emissão, o resgate, o 
reembolso e a anulação de acções ou 
unidades de participação de FIA são 
efectuados nos termos da legislação 
nacional aplicável e do regulamento ou 
dos documentos constitutivos do FIA;
(b) o cálculo do valor das unidades de 
participação é efectuado nos termos da lei 
nacional aplicável e do regulamento ou 
dos documentos constitutivos do FIA;
(c) nas transacções envolvendo activos do 
FIA, a contrapartida lhe é entregue nos 
prazos habituais; bem como
(d) os rendimentos do FIA são aplicados 
nos termos da lei nacional aplicável e do 
regulamento do FIA.
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2. Os GFIA não actuam como depositários. 2. Os GFIA não actuam como depositários.
O depositário actua de forma independente 
e exclusivamente em defesa dos interesses 
dos investidores do FIA.

O depositário actua de forma honesta, leal, 
profissional, independente e 
exclusivamente em defesa dos interesses 
dos investidores do FIA.

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

3. O depositário é um dos seguintes:

(a) uma instituição de crédito com sede 
social na Comunidade autorizada em 
conformidade com a Directiva 2006/48/CE
ou; 

(b) uma empresa de investimento 
autorizada nos termos da Directiva 
2004/39/CE;
3-A. Se um FIA gerido por um GFIA 
autorizado se encontrar domiciliado num 
país terceiro, o depositário tem a sua 
administração central na União, a menos 
que sejam satisfeitas todas as seguintes 
condições:
(a) As autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do GFIA e as 
do país terceiro em que o FIA se encontra 
domiciliado assinaram acordos de 
cooperação e de intercâmbio de 
informações;
(b) A legislação do país terceiro onde o 
FIA se encontra domiciliado está em 
conformidade com as normas 
estabelecidas por organizações 
internacionais;
(c) O país terceiro do FIA foi objecto de 
uma decisão, adoptada nos termos da 
alínea e), certificando que os depositários 
domiciliados nesse país estão sujeitos a 
uma regulamentação prudencial eficaz e 
a uma supervisão equivalente ao disposto 
pela legislação da União;
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(d) O país terceiro onde o FIA se encontra 
domiciliado foi objecto de uma decisão, 
adoptada nos termos da alínea e), 
certificando que as normas aplicadas para 
prevenir o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo são 
equivalentes ao disposto pela legislação 
da União;
(e) O Estado-Membro de origem do GFIA 
assinou um acordo com o país terceiro 
onde o FIA se encontra domiciliado que é 
inteiramente conforme com as normas 
definidas pelo artigo 26.º do Modelo de 
Convenção Fiscal da OCDE e que 
garante um intercâmbio efectivo de 
informações em matéria fiscal.

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

4. Os depositários podem delegar as suas 
funções, excepção feita às funções de 
controlo e de fiscalização dos seus 
subdepositários. Um depositário não pode 
delegar as suas funções de tal modo que 
se transforme numa "sociedade caixa-de-
correio". Tal delegação de 
responsabilidades apenas poderá ocorrer 
uma vez. Não poderá ser estabelecida uma 
cadeia de subdelegação de 
responsabilidades.

4-A. O depositário seguirá as melhores 
práticas e recorrerá a todas as 
competências profissionais, prudência e 
diligência devidas para a selecção e 
nomeação, avaliação periódica e 
monitorização contínua do desempenho 
de quaisquer partes terceiras em que 
delegar as suas funções, tal como 
anteriormente enunciadas.

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

5. O depositário é responsável perante o 
GFIA e os investidores do FIA por 
quaisquer perdas que sofram em resultado 
do incumprimento, intencional ou por 
negligência, das suas obrigações, 
estabelecidas pela presente directiva, bem 
como do seu desempenho inadequado 
dessas obrigações, excepto em caso de 
perdas que resultam de razões de força 
maior.
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Em caso de perdas nos instrumentos 
financeiros à guarda do depositário, este só 
poderá ser exonerado da sua 
responsabilidade se conseguir provar que 
não podia ter evitado as perdas sofridas.

Em caso de perdas nos instrumentos 
financeiros à guarda do depositário, este só 
poderá ser exonerado da sua 
responsabilidade se conseguir provar que 
essas perdas foram provocadas por 
acontecimentos externos, que não eram 
previsíveis e que não podia ter evitado as 
perdas sofridas.

A responsabilidade do depositário em 
relação ao GFIA e aos investidores não é 
afectada pelo facto de ter optado por 
delegar uma parte das suas tarefas a um 
terceiro autorizado, como um 
subdepositário ou uma entidade de 
subcustódia. Consequentemente, no caso 
de qualquer perda de instrumentos 
financeiros à guarda do depositário, 
enquanto obrigação principal, sem 
prejuízo da legislação nacional, o 
depositário devolve sem demora os activos 
ao FIA. Esta disposição é aplicável sem 
prejuízo de qualquer acção judicial.

As responsabilidades perante os 
investidores do FIA podem ser invocadas 
de forma directa ou indirecta, através do 
GFIA, de acordo com a natureza jurídica 
das relações estabelecidas entre o 
depositário, o GFIA e os investidores. A 
responsabilidade do depositário não é 
afectada por qualquer delegação nos 
termos do n.º 4.

As responsabilidades perante os 
investidores do FIA podem ser invocadas 
de forma directa e indirecta, através do 
GFIA.

5-A. Em derrogação do n.° 5, quando um 
depositário for legalmente impedido pela 
legislação do país em que o GFIA investe 
em nome do FIA ou for incapaz de 
exercer as suas funções de custódia 
devido a acontecimentos externos 
imprevisíveis, esse depositário poderá 
exonerar-se da sua própria 
responsabilidade inclusive em caso de 
perda de instrumentos financeiros, se 
puder provar que cumpriu as suas 
obrigações de devida negligência, tal 
como referidas no n.° 4-A. Essa delegação 
de responsabilidades apenas poderá 
ocorrer uma vez. Não haverá cadeia de 
subdelegação de responsabilidades.
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5-B. Em derrogação do n.° 5, quando o 
contrato entre o depositário e um 
corrector principal ou uma entidade de 
subcustódia permitir a transferência e a 
reutilização de activos em cumprimento 
das regras do FIA, o depositário poderá 
exonerar-se das suas próprias 
responsabilidades se puder provar que 
cumpriu as suas obrigações de devida 
diligência, como referido no n.° 4-A.
O contrato entre o GFIA e o depositário 
exigirá que o GFIA seja informado de 
quaisquer cláusulas contratuais que 
permitam a transferência e a reutilização 
de activos em cumprimento das regras do 
FIA antes da execução do contrato.
Antes de investirem no FIA, os 
investidores são informados sobre essa 
cláusula e actualizados sobre a identidade 
do terceiro. Os investidores são 
informados, em particular, sobre 
qualquer transferência de 
responsabilidade para o eventual terceiro, 
inclusive em caso de perda de 
instrumentos financeiros. Nesse caso, o 
prazo de restituição deve ser conforme aos 
termos do contrato celebrado entre o 
depositário e o terceiro.
5-C. O depositário deve colocar à 
disposição das autoridades competentes 
do seu Estado-Membro de origem, 
mediante pedido, todas as informações 
que tenha obtido no exercício das suas 
funções e de que as referidas autoridades 
competentes necessitem para a supervisão 
do GFIA. Caso o Estado-Membro de 
origem do GFIA e o do depositário sejam 
distintos, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do depositário 
partilham sem demora as informações 
recebidas com as autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem do GFIA.
5-D. A Comissão adopta actos delegados 
nos termos do artigo 49.° desta directiva 
para especificar os deveres e as 
responsabilidades dos depositários e as 
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condições de acordo com as quais um 
depositário de um FIA pode delegar 
algumas das suas funções num terceiro.
5-E. A nomeação de um depositário está 
sujeita a aprovação pela autoridade 
competente do Estado-Membro de origem 
do GFIA. A autoridade competente pode 
permitir a nomeação de mais de um 
depositário no caso de estar convencida 
de que este facto não interfere com o 
desempenho apropriado de todas as 
obrigações do depositário previstas na 
presente directiva.

Alteração 48

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A responsabilidade do GFIA não é em 
caso algum afectada pela delegação, por 
sua parte, de quaisquer funções em 
terceiros. O GFIA não pode também 
delegar as suas funções de tal modo que, 
em termos concretos, deixe de poder ser 
considerado como gestor do FIA e a ponto 
de se transformar numa sociedade sem 
presença física, que apenas dispõe de um 
endereço postal.

Justificação

Esta clarificação, que consideramos adequada, é também proposta no relatório Gauzès. 

Alteração 49

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar:

A Comissão é competente para adoptar, 
nos termos do artigo 49.° da presente 
directiva, actos delegados para especificar:
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(a) As condições para a aprovação de uma 
delegação;

(a) As condições para a aprovação de uma 
delegação;

(b) As condições em que o gestor deixa de 
poder ser considerado como gestor do FIA, 
como indicado no n.º 2.

(b) As condições em que o gestor deixa de 
poder ser considerado como gestor do FIA, 
como indicado no n.º 2.

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

Alteração 50

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA disponibilizam, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, um 
relatório anual para cada exercício. Esse 
relatório é disponibilizado aos investidores 
e às autoridades competentes o mais tardar 
quatro meses após o final do exercício.

1. Os GFIA disponibilizam, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, um 
relatório anual para cada exercício. Esse 
relatório é disponibilizado aos investidores 
e às autoridades competentes o mais tardar 
quatro meses após o final do exercício ou 
no caso de um FIA que invista noutro 
FIA e que necessite de informações dos 
relatórios anuais ou dos relatórios 
intercalares desses FIA, a fim de preparar 
o relatório anual, o mais tardar seis meses 
após o final do exercício.

Justificação

Os fundos de fundos de capitais de investimento preparam os seus relatórios anuais com base 
nas informações financeiras mais recentes provenientes dos fundos de capitais de 
investimento nos quais investem. Esses fundos subordinados não podem publicar os seus 
relatórios anuais e as suas informações financeiras a tempo de o fundo de fundos respeitar 
um período obrigatório de quatro meses para a preparação do seu relatório anual.  Por este 
motivo, os fundos de fundos precisam de mais tempo para concluírem a preparação dos seus 
relatórios anuais. 



PE438.149v01-00 40/66 AD\815631PT.doc

PT

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) As informações enumeradas no 
artigo 20.°, na medida em que se tiverem 
alterado durante o exercício abrangido 
pelo relatório, como os montantes das 
remunerações, a separação entre a 
remuneração fixa e variável paga pelo 
GFIA e, quando pertinente, paga pelo 
FIA a quadros superiores ou outros 
empregados cujos actos tenham 
consequências materiais sobre a 
exposição da empresa ao risco.

Alteração 52

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

Texto da Comissão Alteração

(c-B) O relatório de avaliação anual 
relativo às empresas incluídas na carteira 
de cada FIA;

Justificação

Em todas as empresas comerciais (e os FIA não são excepção), o relatório anual (GFIA) é o 
documento mais lidos pelos investidores. 

Alteração 53

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A informação contabilística apresentada 
no relatório anual é objecto de revisão por 
uma ou mais pessoas com poderes legais 
para proceder à revisão de contas em 
conformidade com a Directiva 2006/43/CE 

3. A informação contabilística apresentada 
no relatório anual é elaborada segundo as 
normas ou os princípios impostos pelo 
regulamento ou pelos instrumentos 
aplicáveis aos FIA no que diz respeito à 
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do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de Maio de 2006, relativa à revisão 
legal das contas anuais e consolidadas, que 
altera as Directivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE do Conselho e que revoga a 
Directiva 84/253/CEE do Conselho. O 
relatório elaborado por estas pessoas e, se 
for caso disso, as suas reservas, são 
reproduzidos integralmente em cada 
relatório anual.

sua criação e fusões e é objecto de revisão 
por uma ou mais pessoas com poderes 
legais para proceder à revisão de contas em 
conformidade com a Directiva 2006/43/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de Maio de 2006, relativa à revisão 
legal das contas anuais e consolidadas, que 
altera as Directivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE do Conselho e que revoga a 
Directiva 84/253/CEE do Conselho. O 
relatório elaborado por estas pessoas e, se 
for caso disso, as suas reservas, são 
reproduzidos integralmente em cada 
relatório anual.

Justificação

Tal como acontece no caso da auto-avaliação (ver a justificação da alteração 15), as 
informações contabilísticas não deveriam auditadas. Não obstante, as empresas incluídas 
numa carteira de um FIA poderão elaborar um relatório financeiro para fins de auditoria, 
sempre que tal se afigure necessário.

Alteração 54

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.° 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar o teor e formato 
do relatório anual. Essas medidas serão 
adaptadas em função do tipo de GFIA a 
que sejam aplicadas.

4. A Comissão tem competência para 
adoptar, nos termos do artigo 49.° da 
presente directiva, actos delegados para 
especificar o teor e formato do relatório 
anual. Esses actos serão adequados, 
proporcionais e adaptados em função do 
tipo de GFIA a que sejam aplicados e ao 
FIA com o qual o relatório se relaciona, 
tomando em conta as diferenças de 
dimensão, recursos, complexidade, 
natureza, investimentos, estratégias e 
técnicas de investimento, estruturas e 
investidores dos diferentes tipos de GFIA 
e FIA por si geridos.
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Alteração 55

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 56

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os GFIA asseguram-se de que os 
investidores nos FIA recebam a seguinte 
informação, antes de efectuarem o 
investimento, sendo igualmente 
informados de qualquer alteração da 
mesma:

1. Os GFIA asseguram-se de que a 
seguinte informação seja disponibilizada 
aos investidores nos FIA, antes de 
efectuarem o investimento, comunicando 
igualmente qualquer alteração à mesma:

Justificação

Alinhamento com OICVM e MIFID. 

Alteração 57

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma descrição da estratégia e 
objectivos de investimento do FIA, dos 
activos em que o FIA pode investir e das 
técnicas que pode utilizar, com todos os 
riscos que lhes estejam associados, 
quaisquer limitações aplicáveis em termos 
de investimentos, as circunstâncias em que 
o FIA poderá recorrer ao efeito de 

(a) Uma descrição da estratégia e 
objectivos de investimento do FIA, dos 
tipos de activos em que o FIA pode investir 
e das técnicas que pode utilizar, com os
riscos que lhes estejam associados, 
quaisquer limitações aplicáveis em termos 
de investimentos, as circunstâncias em que 
o FIA poderá recorrer ao efeito de 
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alavanca, os tipos e fontes de efeito de 
alavanca permitidos e os riscos que lhes 
estão associados e ainda quaisquer 
restrições da utilização desse mecanismo;

alavanca, os tipos e fontes de efeito de 
alavanca permitidos e os riscos que lhes 
estão associados e ainda quaisquer 
restrições na utilização desse mecanismo;

Justificação

É impraticável revelar “todos” os activos nos quais um FIA pode investir, pelo que esta 
alteração segue a proposta de compromisso da Presidência sueca. As restantes alterações 
são daí decorrentes. 

Alteração 58

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Uma descrição de todas as 
remunerações, encargos e despesas directa 
ou indirectamente suportadas pelos 
investidores e a indicação do valor máximo 
que poderão alcançar;

(h) Uma descrição de todas as 
remunerações, encargos e despesas directa 
ou indirectamente suportadas pelos 
investidores e a indicação do valor máximo 
que poderão alcançar, juntamente com 
uma descrição de todas as comissões, 
encargos e despesas pagas nos últimos 
doze meses;

Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Uma descrição do anterior 
desempenho do FIA, desde a sua criação 
até à avaliação mais recente;

Justificação

A informação fornecida aos investidores tem de ser exaustiva, tendo em conta os riscos 
assumidos. Em particular, a informação sobre o historial do FIA, mas também do GFIA, 
constitui um elemento-chave para a decisão de investimento. Essa informação é muitas vezes 
parcial ou enganadora. A informação sobre as comissões efectivamente pagas e sobre a 
origem dos fundos também é necessária para uma decisão ponderada. A informação mensal 
sobre o perfil de risco do FIA também ajudará os investidores a gerir os seus riscos. 
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Alteração 60

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA divulgam periodicamente aos 
investidores, em relação a cada um dos 
FIA por si geridos:

2. Os GFIA que sejam os gestores 
principais divulgam periodicamente aos 
investidores, em relação a cada um dos 
FIA por si geridos e que permitam 
resgates por opção dos investidores:

Justificação

Os fundos de fundos de tipo de fundos de capitais de investimento (e os fundos de capitais de 
investimento) investem em activos ilíquidos e não outorgam direitos de reembolso aos 
investidores. No caso de os investidores não terem o direito de pedir o reembolso, não deverá 
ser necessário comunicar periodicamente as informações relativas aos activos ilíquidos nem 
à liquidez. 

Alteração 61

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.° 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os FIA que são vendidos a fundos de 
pensões devem fazer referência aos riscos 
específicos associados a este tipo de 
investimento. Além disso, a documentação 
prescrita para os investidores também 
será colocada à disposição dos 
beneficiários, dos seus representantes ou 
dos conselheiros especializados por estes 
mandatados.

Justificação

Impende sobre os fundos de pensões uma responsabilidade especial, já que, cada vez mais, 
devem assumir funções que se inscrevem no âmbito dos serviços de interesse geral sob a 
forma de pensões de reforma para os trabalhadores. Torna-se, pois, necessário, caso estes 
venham a investir em FIA, prever obrigações especiais de transparência. Além disso, há que 
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evitar que investidores primários, isto é, os beneficiários sejam privados de informações 
essenciais necessárias para poderem controlar a actividade do gestor dos seus activos ou do 
fundo de pensões.

Alteração 62

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta actos delegados para 
esclarecer as obrigações de divulgação de 
informações a que o GFIA está sujeito e a 
frequência das divulgações a que se refere 
o n.º 2. Essas medidas serão adaptadas em 
função do tipo de GFIA a que sejam 
aplicadas.

3. A Comissão adopta actos delegados para 
esclarecer as obrigações de divulgação de 
informações a que o GFIA está sujeito e a 
frequência das divulgações a que se refere 
o n.º 2, tendo em conta o tipo de GFIA a 
que sejam aplicadas.

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

Alteração 63

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O perfil de risco concreto do FIA e os 
sistemas de gestão dos riscos empregados 
pelo GFIA.

(c) O perfil de risco concreto do FIA, 
incluindo o nível do efeito de alavanca 
que é usado, e os sistemas de gestão dos 
riscos empregados pelo GFIA.

Justificação

As autoridades competentes devem ter uma imagem completa dos FIA e dos GFIA. 

Alteração 64

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.° 2 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-A) A estrutura das remunerações e os 
montantes pagos ao GFIA;

Justificação

As autoridades competentes devem ter uma imagem completa dos FIA e dos GFIA. A 
estrutura das remunerações é importante como determinante do risco. 

Alteração 65

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Os dados sobre o desempenho do 
FIA, incluindo a avaliação dos activos.

Justificação

As autoridades competentes devem ter uma imagem completa dos FIA e dos GFIA. 

Alteração 66

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.° 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

4. A Comissão tem competência para 
adoptar, nos termos do artigo 49.° da 
presente directiva, actos delegados para 
especificar as obrigações de informação 
referidas nos n.os 1, 2 e 3, que podem ser 
adaptadas e complementadas em função 
da evolução das técnicas financeiras e a 
respectiva frequência.

Alteração 67

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão também tem competência 
para adoptar, nos termos do artigo 49.° da 
presente directiva, actos delegados 
relativos ao tipo de informação a divulgar 
nos termos do n.º 3-A.

Alteração 68

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os GFIA que tenham a seu cargo um 
ou mais FIA que recorram a técnicas de 
alavancagem significativas do ponto de 
vista sistémico devem pôr à disposição das 
autoridades competentes dos seus 
Estados-Membros informações sobre o 
nível global de alavancagem empregado 
por cada um dos FIA que gerem, a 
discriminação entre os efeitos de alavanca 
decorrentes da contracção de empréstimos 
em numerário ou em valores mobiliários e 
os efeitos de alavanca obtidos através de 
posições sobre derivados, para além do 
nível de reutilização dos activos em 
regime de alavancagem, caso seja 
conhecido.
Essa informação deve incluir a identidade 
das cinco maiores fontes dos empréstimos 
em numerário ou em valores mobiliários e 
os montantes recebidos de cada uma 
dessas entidades por cada um dos FIA 
geridos pelo GFIA em apreço.

Justificação

A presente alteração foi sugerida no âmbito da Proposta de Compromisso da Presidência 
sueca, que julgamos adequada. 
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Alteração 69

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os Estados-Membros certificam-se 
de que as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem de um GFIA 
têm acesso a informações sobre o recurso 
às vendas a descoberto por conta dos FIA 
geridos pelo GFIA em apreço, a fim de 
apurar até que ponto o recurso às vendas 
a descoberto contribui para a acumulação 
de riscos sistémicos no sistema financeiro 
ou de riscos de perturbação nos mercados. 
As autoridades competentes dos Estados-
Membros de origem certificam-se 
igualmente de que essa informação, 
agregada em relação a todos os GFIA sob 
a sua supervisão, seja disponibilizada às 
outras autoridades competentes, ao 
Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários (CARMEVM), 
criado pela Decisão da Comissão 
2009/77/CE, de 23 de Janeiro de 20091, e 
ao CERS, criado pelo Regulamento 
…/…/CE, através dos procedimentos 
previstos no artigo 46.º, relativo à 
cooperação no domínio da supervisão.
________________

1 JO L 25 de 29.01.09, p. 18.

Justificação

Entendemos que não é adequado regulamentar as vendas a descoberto dos GFIA 
isoladamente. Permitimo-nos sublinhar que a Exposição de Motivos da Directiva reconhece 
que as vendas a descoberto não constituem um exclusivo dos GFIA e que a Comissão está a 
ponderar as vendas a descoberto num contexto mais vasto. Registamos, para além disso, que 
este aspecto foi reconhecido, quer no âmbito da Proposta de Compromisso da Presidência 
Sueca, que substituiu a exigência de recolha de informações, quer pelo relatório Gauzès, que, 
na sua alteração 13, reconhece que as vendas a descoberto devem processar-se num quadro 
regulamentar harmonizado. 
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Alteração 70

Proposta de directiva
Artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.°-A

Confidencialidade
Nada na presente Directiva obsta a que 
um GFIA comunique às autoridades 
competentes o facto de determinadas 
informações por ele prestadas ao abrigo 
do disposto neste diploma constituírem 
segredo profissional ou informação 
confidencial, sem prejuízo da 
possibilidade de a autoridade competente 
compartilhar informações com outras 
autoridades competentes nos termos 
previstos pela própria Directiva.

Alteração 71

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os requisitos de 
divulgação de informações no que respeita 
ao efeito de alavanca e à frequência da 
apresentação de relatórios às autoridades 
competentes e da divulgação de 
informações aos investidores.

2. A Comissão tem competência para 
adoptar, nos termos do artigo 49.° da 
presente directiva, actos delegados para 
especificar os requisitos de divulgação de 
informações no que respeita ao efeito de 
alavanca e à frequência da apresentação de 
relatórios às autoridades competentes e da 
divulgação de informações aos 
investidores.

Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º.
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Alteração 72

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros de origem 
asseguram-se de que toda a informação 
recebida nos termos do artigo 24.º, 
agregada em relação a todos os GFIA sob a 
sua supervisão, seja disponibilizada às 
outras autoridades competentes através do 
procedimento definido no artigo 46.º, 
relativo à cooperação no domínio da 
supervisão. Fornece igualmente, sem 
demora, através deste mecanismo e 
bilateralmente aos restantes 
Estados-Membros directamente 
interessados, informação sobre se um 
GFIA que se encontra sob a sua 
responsabilidade poderá potencialmente 
constituir uma fonte importante de riscos 
de contraparte para uma instituição de 
crédito ou outra instituição importante do 
ponto de vista sistémico noutros Estados-
Membros.

2. Os Estados-Membros de origem 
asseguram-se de que toda a informação 
recebida nos termos do artigo 24.º, 
agregada em relação a todos os GFIA sob a 
sua supervisão, seja disponibilizada às 
outras autoridades competentes da União, 
à AEVMM e ao CERS. As autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem transmitirão imediatamente essa 
informação através do procedimento 
definido no artigo 46.º, relativo à 
cooperação no domínio da supervisão. 
Fornece igualmente, sem demora, através 
deste mecanismo e bilateralmente aos 
restantes Estados-Membros directamente 
interessados, informação sobre se um 
GFIA que se encontra sob a sua 
responsabilidade poderá potencialmente 
constituir uma fonte importante de riscos 
de contraparte para uma instituição de 
crédito ou outra instituição importante do 
ponto de vista sistémico noutros Estados-
Membros.

Alteração 73

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Seria pouco próprio que a Comissão estabelecesse limites quanto ao nível do efeito de 
alavanca a nível comunitário, uma vez que essa eventualidade seria desproporcionada e 
tenderia a ignorar a enorme variedade de estruturas e estratégias no sector dos GFIA. Ela 
poderia igualmente acabar por revelar-se pró-cíclica, em caso de recessão. Tal competência 
deverá, ao invés, recair sobre as autoridades dos Estados-Membros numa abordagem caso a 
caso. 

Alteração 74

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Em circunstâncias excepcionais e 
quando necessário para garantir a 
estabilidade e integridade do sistema 
financeiro, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do GFIA 
podem impor limites em relação ao nível 
do efeito de alavanca a que os GFIA 
podem recorrer. Qualquer medida nesse 
sentido será comunicada ao Estado-
-Membro de origem do FIA, à AEVMM, 
ao CERS e à Comissão.

Justificação

Seria pouco próprio que a Comissão estabelecesse limites quanto ao nível do efeito de 
alavanca a nível comunitário, uma vez que essa eventualidade seria desproporcionada e 
tenderia a ignorar a enorme variedade de estruturas e estratégias no sector dos GFIA. Ela 
poderia igualmente acabar por revelar-se pró-cíclica, em caso de recessão. Tal competência 
deverá, ao invés, recair sobre as autoridades dos Estados-Membros numa abordagem caso a 
caso. 
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Alteração75

Proposta de directiva
Artigo 26

Texto da Comissão Alteração

Âmbito de aplicação Âmbito de aplicação
1. A presente secção é aplicável: 1. A presente secção é aplicável:

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

(a) Aos GFIA que gerem um ou mais FIA 
que, individualmente ou em conjunto, 
adquirem influência de controlo, por 
exemplo, ao adquirirem 10%, 20%, 30%
ou 50% ou mais dos direitos de voto de um 
emitente ou de uma empresa não cotada 
domiciliados na União, conforme 
aplicável;

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

(b) Aos GFIA que tenham celebrado um 
acordo com outro ou outros GFIA que 
permita que os FIA geridos por esses GFIA 
adquiram influência de controlo, por 
exemplo, ao adquirirem 10%, 20%, 30%
ou 50% ou mais dos direitos de voto de um 
emitente ou de uma empresa não cotada, 
conforme aplicável.

2. A presente secção não é aplicável
quando o emitente ou a empresa não cotada 
em questão forem pequenas e médias 
empresas que empreguem menos de 250 
trabalhadores, tenham um volume de 
negócios anual inferior a 50 milhões de 
euros e/ou apresentem um total do 
balanço anual não superior a 43 milhões 
de euros.

2. Os artigos 26.° a 30.° quando o emitente 
ou a empresa não cotada em questão –
incluindo empresas dependentes – com 
menos de 50 trabalhadores.

Alteração 76

Proposta de directiva 
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

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

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

Os Estados-Membros asseguram-se de 
que, sempre que um GFIA, 
individualmente ou em articulação com 
outro GFIA, adquirir, através de um ou 
mais FIA por si geridos, 10%, 20%, 30% 
ou 50% dos direitos de voto de um 
emitente ou de uma empresa não cotada 
notifique ao emitente ou à empresa não 
cotada, consoante o caso, aos 
representantes dos trabalhadores ou, na 
falta desses representantes, aos próprios 
trabalhadores, à autoridade competente 
do GFIA e à autoridade competente do 
Estado-Membro de estabelecimento do 
emitente ou da empresa não cotada, a 
informação prevista no n.º 2.

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

Essa notificação tem lugar logo que 
possível, mas nunca mais tarde do que após 
quatro dias de negociação, sendo o 
primeiro aquele em que o GFIA chegou ao 
limiar relevante.

2. A notificação prevista no n.º 1 inclui a 
seguinte informação:

2. A notificação prevista no n.º 1 inclui a 
seguinte informação:

(a) Situação resultante em termos de 
direitos de voto;

(a) Situação resultante em termos de 
direitos de voto;

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

(b) Condições em que foi alcançada a 
capacidade de controlo, incluindo 
informação sobre a identificação completa
dos diferentes GFIA e FIA, e accionistas 
envolvidos, bem como de pessoas que 
agem em articulação com os mesmos, a 
pessoa singular ou a pessoa colectiva 
habilitada a exercer os direitos de voto por 
sua conta e, se for caso disso, a cadeia de 
empresas mercê das quais os direitos de 
votos são efectivamente detidos;
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(c) Data em que o limiar foi atingido ou 
ultrapassado.

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

Alteração 77

Proposta de directiva
Artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º-A

Adequação dos fundos próprios em 
empresas-alvo

A fim de evitar um potencial 
desmembramento dos activos, os activos 
líquidos de uma empresa-alvo controlada 
por um FIA devem respeitar as 
disposições do regime relativo à 
adequação dos fundos próprios, nos 
termos da Segunda Directiva relativa ao 
Direito das Sociedades.

Justificação

As disposições da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Segunda Directiva 77/91/CEE do 
Conselho, de 13 de Dezembro de 1976, tendente a coordenar as garantias, e as disposições 
da alínea b) do n.º 4 do artigo 1.º e do n.º 5 do artigo 1.º da Directiva 2006/68/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Setembro de 2006, que altera a Directiva 
77/91/CEE do Conselho no que respeita à constituição da sociedade anónima, poderiam 
contribuir para impedir o desmembramento dos activos como alienação para amortização da 
dívida contraída por ocasião da aquisição, oferecendo simultaneamente uma margem de 
manobra suficiente para reestruturações estratégicas legítimas. 

Alteração 78

Proposta de directiva 
Artigo 28 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para além do disposto no artigo 27.º, os 
Estados-Membros asseguram-se de que, 
quando adquirir 30 % ou mais dos direitos 
de voto de um emitente ou de uma empresa 

1. Para além do disposto no artigo 27.º, os 
Estados-Membros asseguram-se de que, 
quando os GFIA, agindo por si próprios 
ou em concertação com outros GFIA, 
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não cotada, os GFIA disponibilizem a 
informação referida no segundo e terceiro 
parágrafos ao emitente, à empresa não 
cotada, aos seus accionistas e aos 
representantes dos seus trabalhadores ou, 
quando esses representantes não existam, 
aos próprios trabalhadores.

adquirirem uma posição de controlo de 
um emitente ou de uma empresa não 
cotada, transmitam a informação referida 
no presente número ao emitente, à 
empresa não cotada, aos seus accionistas e 
aos representantes dos seus trabalhadores 
ou, quando esses representantes não 
existam, aos próprios trabalhadores.
O GFIA transmitirá ao emitente em 
questão, aos seus accionistas e aos 
representantes dos seus trabalhadores as 
informações referidas no n.° 3 do artigo 
6.° da Directiva 2004/25/CE.

No que respeita aos emitentes, o GFIA 
coloca à disposição do emitente em causa, 
bem como dos seus accionistas e 
representantes dos trabalhadores:

No que respeita aos emitentes, o GFIA 
coloca à disposição dos emitentes e das 
empresas não cotadas informações sobre:

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

(a) alienações de activos significativas e 
planeadas;

(b) A política destinada a prevenir e a gerir 
conflitos de interesses, em especial entre o 
GFIA e o emitente;

(b) A política destinada a prevenir e a gerir 
conflitos de interesses, em especial entre o 
GFIA e o emitente;

(c) A política de comunicação externa e 
interna do emitente, em especial no que diz 
respeito aos trabalhadores.

(c) A política de comunicação externa e 
interna do emitente, em especial no que diz 
respeito aos trabalhadores.

Relativamente às empresas não cotadas, 
coloca à disposição da empresa em causa, 
bem como dos seus accionistas e 
representantes dos trabalhadores:
(d) A identidade do GFIA que, 
individualmente ou por força de um acordo 
com outro GFIA, atingiu o limiar de 30 %;

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

(e) O plano de desenvolvimento para a 
empresa não cotada;
(f) A política destinada a prevenir e a gerir 
conflitos de interesses, em especial entre o 
GFIA e a empresa não cotada;

(f) A política destinada a prevenir e a gerir 
conflitos de interesses, em especial entre o 
GFIA e a empresa não cotada;

(g) A política de comunicação externa e 
interna do emitente ou da empresa não 
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cotada, em especial no que diz respeito 
aos trabalhadores.

(g-A) A pessoa ou as pessoas habilitadas a 
celebrar acordos jurídicos que incidam 
sobre a estratégia da empresa e a política 
de emprego.

1 JO L 142 de 30.4.2004, p. 12.

Alteração 79

Proposta de directiva 
Artigo 28 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adopta medidas de 
execução para determinar:

2. A Comissão tem competência para 
adoptar, nos termos do artigo 49.° da 
presente directiva, actos delegados para 
determinar:

Alteração 80

Proposta de directiva 
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 81

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório anual dos FIA deve incluir a 
seguinte informação adicional, em relação 
a cada emitente e empresa não cotada nos 
quais o fundo tenha investido:

2. O relatório anual dos FIA deve incluir a 
seguinte informação adicional, em relação 
a cada emitente e empresa não cotada nos 
quais o GFIA tenha uma posição de 
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controlo nos termos do artigo 28.º:

Alteração 82

Proposta de directiva 
Artigo 29 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A Comissão tem competência para 
adoptar, nos termos do artigo 49.° da 
presente directiva, actos delegados para 
especificar o teor pormenorizado das 
informações a fornecer nos termos dos n.ºs 
1 e 2.

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

Alteração 83

Proposta de directiva 
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

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

Nos casos em que, no seguimento da 
aquisição de uma posição de controlo ou 
titularização de uma posição de controlo
sobre um emitente, as acções desse 
emitente deixarem de ser admitidas à 
negociação num mercado regulamentado, 
este deverá, apesar disso, continuar a 
cumprir as suas obrigações ao abrigo da 
Directiva 2004/109/CE durante um ano a 
contar da retirada da negociação no 
mercado regulamentado.
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Alteração 84

Proposta de directiva 
Artigo 31 – n.° 3 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

Sob reserva das medidas de execução 
referidas no terceiro parágrafo, as 
autoridades competentes podem impor 
restrições ou condições à comercialização 
de FIA nos termos do presente artigo.

Sob reserva dos actos delegados referidos
no terceiro parágrafo, as autoridades 
competentes podem impor restrições ou 
condições à comercialização de FIA nos 
termos do presente artigo.

A Comissão adopta medidas de execução
para especificar os tipos de restrições e 
condições que podem ser impostas à 
comercialização de FIA nos termos do 
segundo parágrafo do presente número. 
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, complementando-a, 
são adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.

A Comissão tem competência para 
adoptar, nos termos do artigo 49.° da 
presente directiva, actos delegados para 
especificar os tipos de restrições e 
condições que podem ser impostas à 
comercialização de FIA nos termos do 
segundo parágrafo do presente número.

Alteração 85

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sem prejuízo da legislação nacional, 
o Estado-Membro de origem do GFIA 
pode permitir que o GFIA comercialize no 
seu território um FIA domiciliado fora da 
União.
Sempre que um FIA permita reembolsos 
por opção dos investidores, esta 
possibilidade tem como condição que o 
GFIA esteja domiciliado na União, ou 
que exista um acordo de cooperação e um 
intercâmbio eficiente de todas as 
informações relevantes para o controlo 
dos riscos sistémicos entre:
(a) As autoridades competentes do 
Estado-Membro em que o FIA é 
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comercializado e as autoridades 
competentes do país terceiro em causa;
(b) O GFIA e a sua autoridade de 
supervisão;
(c) O supervisor do GFIA e a AEVMM.

Justificação

Ao permitir que os Estados-Membros mantenham as suas próprias isenções em matéria de 
colocações privadas, o novo n.º 4-A é essencial para evitar os prejuízos significativos que, de 
outro modo, resultariam para os fundos de pensões da UE e outros investidores, se não 
tivessem a possibilidade de acesso a fundos não geridos na UE. 

Alteração 86

Proposta de directiva 
Artigo 33 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 
49.º, para especificar:

7. A Comissão tem competência para 
adoptar, em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 49.º da 
presente directiva, actos delegados para 
especificar:

Alteração 87

Proposta de directiva
Artigo 35 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

Um GFIA só pode comercializar acções ou 
unidades de participação de um FIA 
domiciliado num país terceiro junto de 
investidores profissionais domiciliados 
num Estado-Membro se esse país terceiro 
tiver assinado com o Estado-Membro em 
questão um acordo inteiramente 
conforme com as normas definidas pelo 
artigo 26.º do Modelo de Convenção 
Fiscal da OCDE e que garanta um 
intercâmbio efectivo de informações em 

Um GFIA só pode comercializar acções ou 
unidades de participação de um FIA 
domiciliado num país terceiro junto de 
investidores profissionais domiciliados 
num Estado-Membro se esse país terceiro 
estiver incluído na lista da OCDE de 
jurisdições que tenham implementado 
substancialmente as normas fiscais 
acordadas a nível internacional.
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matéria fiscal.

Justificação

A exigência de que o país de domicílio de um FIA de um país terceiro tenha um acordo de 
intercâmbio de informações com cada Estado-Membro da UE em que esse fundo deverá ser 
comercializado é demasiado onerosa e susceptível de impor uma limitação prática 
substancial à capacidade de os Estados permitirem a comercialização desses FIA no seu 
território ao abrigo de isenções nacionais em matéria de colocações privadas. 

Alteração 88

Proposta de directiva 
Artigo 37 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adopta medidas de 
execução que especifiquem os critérios 
aplicáveis na avaliação da equivalência das 
regras e normas de avaliação dos países 
terceiros a que se refere a alínea b) do n.º 1.

2. A Comissão tem competência para 
adoptar, nos termos do artigo 49.º da 
presente directiva, actos delegados que
especifiquem os critérios aplicáveis na 
avaliação da equivalência das regras e 
normas de avaliação dos países terceiros a 
que se refere a alínea b) do n.º 1.

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

Alteração 89

Proposta de directiva 
Artigo 37 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Com base nos critérios definidos no 
n.º 2, a Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 49.º, certificando que as regras e 
normas de avaliação previstas na legislação 
de um país terceiro são equivalentes às 
aplicáveis na Comunidade.

3. Com base nos critérios definidos no n.º 
2, a Comissão adopta actos delegados, em 
conformidade com os artigos 49.º da 
presente directiva, certificando que as 
regras e normas de avaliação previstas na 
legislação de um país terceiro são 
equivalentes às aplicáveis na União.
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Alteração 90

Proposta de directiva 
Artigo 38 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar os critérios para 
determinação da equivalência da 
regulamentação prudencial, da supervisão e 
das normas aplicadas nos países terceiros a 
que se refere o n.º 1.

3. A Comissão adopta actos delegados, em 
conformidade com os artigos 49.º da 
presente directiva, para especificar os 
critérios para determinação da equivalência 
da regulamentação prudencial, da 
supervisão e das normas aplicadas nos 
países terceiros a que se refere o n.º 1.

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

Alteração 91

Proposta de directiva 
Artigo 38 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Com base nos critérios definidos no 
n.º 3, a Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 49.º, certificando que a 
regulamentação prudencial, a supervisão e 
as normas de um país terceiro são 
equivalentes ao disposto pela presente 
directiva.

4. Com base nos critérios definidos no 
n.º 3, a Comissão tem competência para 
adoptar, nos termos do artigo 49.° da 
presente directiva, actos delegados que 
certifiquem que a regulamentação 
prudencial, a supervisão e as normas de um 
país terceiro são equivalentes ao disposto 
pela presente directiva.

Alteração 92

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O país terceiro tenha assinado com o 
Estado-Membro em que apresenta o pedido 
de autorização um acordo inteiramente

(e) O país terceiro tenha assinado com o 
Estado-Membro em que apresenta o pedido 
de autorização um acordo conforme com as 
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conforme com as normas definidas pelo 
artigo 26.º do Modelo de Convenção Fiscal 
da OCDE e que garanta um intercâmbio 
efectivo de informações em matéria fiscal.

normas definidas pelo artigo 26.º do 
Modelo de Convenção Fiscal da OCDE e 
que garanta um intercâmbio efectivo de 
informações em matéria fiscal.

Alteração 93

Proposta de directiva 
Artigo 39 – n.° 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adopta medidas de 
execução com vista a determinar:

2. A Comissão tem competência para 
adoptar, nos termos do artigo 49.° da 
presente directiva, actos delegados com 
vista a determinar:

Alteração 94

Proposta de directiva 
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 95

Proposta de directiva 
Artigo 39 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Com base nos critérios referidos no n.º 
2, a Comissão, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação referido 
no n.º 2 do artigo 49.º, adopta medidas de 
execução certificando:

3. Com base nos critérios referidos no n.º 
2, a Comissão tem competência para 
adoptar, nos termos do artigo 49.° da 
presente directiva, actos delegados
certificando: 

Alteração 96
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Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Que a legislação no domínio da 
regulamentação prudencial e da supervisão 
contínua dos GFIA aplicadas num país 
terceiro são equivalentes ao disposto na 
presente directiva e são efectivamente
aplicadas;

(a) Que a legislação no domínio da 
regulamentação prudencial e da supervisão 
contínua dos GFIA aplicada num país 
terceiro é razoavelmente equivalente ao 
disposto na presente directiva em relação 
aos GFIA e aos FIA de uma dada 
dimensão, tipo ou complexidade, e é
efectivamente aplicada;

Alteração 97

Proposta de directiva 
Artigo 45 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão adopta medidas de 
execução, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
49.º, relativas aos procedimentos para o 
intercâmbio de informações entre 
autoridades competentes.

5. A Comissão tem competência para 
adoptar, nos termos do artigo 49.° da 
presente directiva, actos delegados 
relativos aos procedimentos para o 
intercâmbio de informações entre 
autoridades competentes.

Alteração 98

Proposta de directiva 
Artigo 46 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adopta medidas de 
execução para especificar as modalidades, 
o teor e a frequência das informações que 
devem ser objecto de intercâmbio nos 
termos do n.º 1.

3. A Comissão tem competência para 
adoptar, nos termos do artigo 49.° da 
presente directiva, actos delegados para 
especificar as modalidades, o teor e a 
frequência das informações que devem ser 
objecto de intercâmbio nos termos do n.º 1.

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

Alteração 99

Proposta de directiva 
Artigo 47 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta medidas de 
execução relativas aos procedimentos para 
as verificações no local e para as 
investigações.

4. A Comissão tem competência para 
adoptar, nos termos do artigo 49.° da 
presente directiva, actos delegados 
relativos aos procedimentos para as 
verificações no local e para as 
investigações.

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

Alteração 100

Proposta de directiva 
Artigo 49

Texto da Comissão Alteração

Comité Actos delegados

1. A Comissão é assistida pelo Comité 
Europeu dos Valores Mobiliários 
instituído pela Decisão 2001/528/CE 
Comissão, de 6 de Junho de 2001, que 
institui o Comité Europeu dos Valores 
Mobiliários. 

1. A Competência para adoptar os actos 
delegados a que se referem o n.º 4 do 
artigo 2.º, o n.º 2 do artigo 9.º, o n.º 3 do 
artigo 10.º, o n.º 5 do artigo 11.º, o n.º 3 do 
artigo 12.º, o artigo 13.º, o n.º 4 do artigo 
16.º, o n.º 4 do artigo 18.º, o n.º 4 do artigo 
19.º, o n.º 3 do artigo 20.º, o n.º 4 do artigo 
21.º, o n.º 2 do artigo 24.º, o n.º 3 do artigo 
25.º, o n.º 2 do artigo 28.º, o n.º 4 do artigo 
29.º, o n.º 3 do artigo 31.º, o n.º 7 do artigo 
33.º, os n.ºs 2 e 3 do artigo 37.º, os n.ºs 3 e 
4 do artigo 38.º, os n.ºs 2 e 3 do artigo 
39.º, o n.º 5 do artigo 45.º, o n.º 3 do artigo 
46.º, o n.º 4 do artigo 47.º e o artigo 53.º é 
conferida à Comissão pelo período de 
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cinco anos, a contar da data de entrada 
em vigor da presente directiva.

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão, em observância do disposto no 
seu artigo 8.º.

2. A delegação de competências deve ser 
válida por três anos a contar da data de 
entrada em vigor da presente directiva e 
pode ser alargada, a pedido da Comissão, 
por períodos de três anos, a não ser que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho se 
oponham no prazo de três meses a contar 
da data de apresentação do pedido. 

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da 
Decisão 1999/468/CE é de três meses.

O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de 
competências em qualquer momento.

3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.os 1 
a 4 do artigo 5.°-A e o artigo 7.° da 
Decisão 1999/468/CE, em observância do 
disposto no seu artigo 8.°

3. Um acto delegado adoptado nos termos 
do presente artigo só entrará em vigor se 
não tiver sido manifestada oposição por 
parte do Parlamento Europeu ou do 
Conselho no prazo de três meses.
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