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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta tem por objetivo melhorar a transparência do mercado de investimento 
para os pequenos investidores. Os produtos de investimento de retalho - que incluem fundos 
de investimento, produtos estruturados do mercado de retalho e determinados tipos de 
contratos de seguros utilizados para fins de investimento - são essenciais para satisfazer as 
necessidades dos cidadãos da UE em produtos com os quais possam constituir poupanças e 
investimentos. 

Contudo, os produtos de investimento de retalho são cada vez mais complexos e difíceis de 
compreender do ponto de vista técnico. Por conseguinte, os cidadãos deparam-se com 
dificuldades em avaliá-los e compará-los para tomar decisões adequadas e bem informadas 
sobre os produtos financeiros que compram. Nos últimos anos, os pequenos investidores 
perderam dinheiro com investimentos que envolviam riscos que não eram transparentes ou 
que não compreendiam bem, nomeadamente devido ao caráter obscuro, medíocre e 
insatisfatório das informações divulgadas. 

A proposta define, de forma mais clara, as regras e as obrigações destinadas às instituições 
financeiras no que se refere à informação fundamental a divulgar pelas mesmas, de modo a 
permitir uma melhor compreensão dos produtos e a facilitar a comparação entre os mesmos. 
Além disso, a proposta delega poderes às autoridades competentes para estabelecerem 
sanções e medidas administrativas aplicáveis às instituições financeiras em caso de infrações 
às obrigações impostas pelo presente instrumento jurídico. 

O relator congratula-se com a forma adotada do instrumento jurídico. O presente regulamento 
contribuirá para a criação de um sistema mais uniforme na União, facilitando, assim, a 
comparação de produtos no seio da União e as atividades das instituições financeiras e dos 
clientes ao nível da União. 

A proposta contém disposições que afetarão os direitos fundamentais. O relator considera que 
os direitos fundamentais não são abordados de forma suficiente e adequada pela proposta da 
Comissão. A proposta delega poderes às autoridades competentes nacionais para a aplicação 
de sanções administrativas em caso de infração às obrigações impostas pela proposta. A 
proposta prevê, igualmente, a publicação das sanções impostas, incluindo a identidade das 
pessoas. Por fim, as obrigações previstas na proposta implicam o tratamento de dados 
pessoais. 

As alterações propostas pelo relator visam assegurar que os direitos fundamentais das pessoas 
são respeitados e devidamente tidos em conta, o que se afigura essencial para a garantia da 
legitimidade das medidas tomadas, bem como para evitar a nulidade das mesmas por 
inobservância dos direitos fundamentais. Deste modo, as alterações propostas salientam que 
quaisquer medidas e sanções administrativas tomadas por uma autoridade competente devem 
ser registadas por escrito e devidamente fundamentadas, com a indicação dos meios de 
recurso perante um tribunal e o nome da jurisdição competente. 
No que se refere à publicação das sanções, as alterações visam assegurar que essa publicação 
respeita os direitos fundamentais. Se a sanção permanecer publicada por um período de tempo 
longo ou ilimitado, ou continuar a ser tida em conta vários anos após a sua adoção, pode 
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entrar em conflito com os princípios da proporcionalidade e da necessidade, estigmatizando 
os indivíduos por acontecimentos passados que não condizem com o seu comportamento ou 
situação atuais. A publicação das decisões administrativas que impõem sanções ou põem 
termo a processos de resolução de litígios está sujeita a regras nacionais específicas que, em 
muitos casos, não permitem a divulgação da identidade das pessoas ou que fixam condições 
específicas. Além da proteção de dados, as legislações nacionais impõem condições relativas 
ao respeito pela vida privada e familiar. 
Neste contexto, é importante recordar o acórdão do Tribunal de Justiça no processo 
C-92/09-Schecke, que declarou nula a publicação dos nomes dos beneficiários de ajudas 
agrícolas por inobservância do princípio da proporcionalidade.

ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Em conformidade com a 
Comunicação da Comissão de dezembro de 
2010 sobre o reforço dos regimes de 
sanções no setor financeiro e a fim de 
garantir que os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento são respeitados, é 
importante que os Estados-Membros 
adotem as medidas necessárias para 
assegurar que as infrações ao presente 
regulamento são sujeitas a sanções e 
medidas administrativas adequadas. A fim 
de garantir que as sanções produzem um 
efeito dissuasivo e de reforçar a proteção 
dos investidores precavendo-os sobre os 
produtos de investimento que são 
comercializados em infração ao disposto 
no presente regulamento, as sanções e 
medidas devem normalmente ser 
publicadas, exceto em certas 
circunstâncias, bem definidas.

(24) Em conformidade com a 
Comunicação da Comissão de dezembro de 
2010 sobre o reforço dos regimes de 
sanções no setor financeiro e a fim de 
garantir que os requisitos estabelecidos no 
presente regulamento são respeitados, é 
importante que os Estados-Membros 
adotem as medidas necessárias para 
assegurar que as infrações ao presente 
regulamento são sujeitas a sanções e 
medidas administrativas adequadas. A fim 
de garantir que as sanções produzem um 
efeito dissuasivo e de reforçar a proteção 
dos investidores precavendo-os sobre os 
produtos de investimento que são 
comercializados em infração ao disposto 
no presente regulamento, as sanções e 
medidas devem normalmente ser 
publicadas, exceto em certas 
circunstâncias, bem definidas. A adoção e 
a publicação das sanções devem respeitar 
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os direitos fundamentais inscritos na 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, em especial o respeito 
pela vida privada e familiar, o direito à 
proteção dos dados pessoais e o direito à 
ação e a um tribunal imparcial.

Or. en

Justificação
A presente alteração clarifica que a adoção e a publicação das sanções e medidas devem 
respeitar os direitos fundamentais, em especial o respeito pela vida privada e familiar, o 
direito à proteção de dados pessoais e o direito à ação e a um tribunal imparcial.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A Diretiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de outubro 
de 1995, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados é aplicável ao 
tratamento de dados pessoais efetuado 
pelos Estados-Membros no contexto do 
presente regulamento e sob a supervisão 
das autoridades competentes. O 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2000, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos da UE e à livre 
circulação desses dados, regula o 
tratamento de dados pessoais efetuado 
pelas autoridades de supervisão europeias 
em aplicação do presente regulamento e 
sob supervisão da Autoridade Europeia 
para a Proteção de Dados. Qualquer 
tratamento de dados pessoais efetuado no 
âmbito do presente regulamento, como, por 
exemplo, a troca ou a transmissão de dados 
pessoais pelas autoridades competentes, 

(27) A Diretiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de outubro 
de 1995, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados é aplicável ao 
tratamento de dados pessoais efetuado 
pelos Estados-Membros no contexto do 
presente regulamento e sob a supervisão 
das autoridades competentes dos 
Estados-Membros, nomeadamente as 
autoridades públicas independentes 
designadas pelos Estados-Membros. O 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2000, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos da UE e à livre 
circulação desses dados, regula o 
tratamento de dados pessoais efetuado 
pelas autoridades de supervisão europeias 
em aplicação do presente regulamento e 
sob supervisão da Autoridade Europeia 
para a Proteção de Dados. Qualquer 
tratamento de dados pessoais efetuado no 
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deve ser conforme com a Diretiva 
95/46/CE, e a troca ou a transmissão de 
informações por parte das autoridades 
europeias de supervisão deve ser conforme 
com o Regulamento (CE) n.º 45/2001.

âmbito do presente regulamento, como, por 
exemplo, a troca ou a transmissão de dados 
pessoais pelas autoridades competentes, 
deve ser conforme com a Diretiva 
95/46/CE, e a troca ou a transmissão de 
informações por parte das autoridades 
europeias de supervisão deve ser conforme 
com o Regulamento (CE) n.º 45/2001.

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica que a supervisão das atividades de tratamento de dados é 
realizada por autoridades públicas independentes, nomeadamente as autoridades para a 
proteção de dados, em conformidade com o artigo 7.º da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia e o artigo 16.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. O 
texto da proposta da Comissão não é claro, já que a referência a «autoridades competentes» 
é utilizada relativamente a autoridades «responsáveis pela supervisão financeira». 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, nomeadamente, 
pela Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia.

(31) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, nomeadamente, 
pela Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia e consagrados no 
Tratado, nomeadamente a proteção dos 
dados pessoais, o direito à ação e a um 
tribunal imparcial, a presunção de 
inocência e direitos de defesa, os 
princípios da legalidade e da 
proporcionalidade dos delitos e das penas, 
o direito a não ser julgado ou punido 
penalmente mais do que uma vez pelo 
mesmo crime, devendo ser aplicado em 
conformidade com esses direitos e 
princípios.

Or. en
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Justificação

O instrumento jurídico deve identificar claramente os direitos fundamentais diretamente 
afetados e a forma como são abordados na proposta, a fim de assegurar o seu pleno respeito.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Para evitar a confusão entre flutuação e desempenho.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Com vista a reforçar a segurança jurídica para os pequenos investidores, no que se refere à 
responsabilidade pelo documento de informação fundamental, é necessário salientar que os 
documentos de informação fundamental são produzidos por um único interveniente: o 
criador do produto de investimento, responsável pelo conteúdo do documento de informação 
fundamental. 

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros aplicam a Diretiva 
94/46/CE ao tratamento de dados pessoais 
neles efetuado nos termos do presente 
regulamento.

1. Os Estados-Membros aplicam a Diretiva
95/46/CE ao tratamento de dados pessoais 
neles efetuado nos termos do presente 
regulamento.

Or. en
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Justificação

Correção de natureza técnica.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No exercício dos seus poderes definidos 
no artigo 19.º, as autoridades competentes 
devem cooperar estreitamente entre si para 
garantir que as medidas e sanções 
administrativas produzem os efeitos 
desejados ao abrigo do presente 
regulamento e coordenar a sua atuação 
para evitar eventuais possíveis duplicações 
ou sobreposições aquando da aplicação de 
medidas e sanções administrativas em 
casos transfronteiras. 

2. No exercício dos seus poderes definidos 
no artigo 19.º, as autoridades competentes 
devem cooperar estreitamente entre si para 
garantir que as medidas e sanções 
administrativas produzem os efeitos 
desejados ao abrigo do presente 
regulamento e coordenar a sua atuação 
para evitar eventuais possíveis duplicações 
ou sobreposições aquando da aplicação de 
medidas e sanções administrativas em 
casos transfronteiras, no pleno respeito 
pelo direito a não ser julgado ou punido 
penalmente mais do que uma vez pelo 
mesmo crime.

Or. en

Justificação

O princípio ne bis in idem, previsto no artigo 50.º da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, é fulcral e deve ser contemplado de forma clara na presente disposição.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que quaisquer medidas e 
sanções administrativas adotadas pelas 
autoridades competentes, nos termos do 
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presente regulamento, devem ser 
registadas por escrito.
Essas medidas e sanções administrativas 
devem ser devidamente justificadas, 
especificar as razões que motivaram a 
decisão e indicar as ações disponíveis 
perante o tribunal, incluindo recursos e 
revisões, a autoridade responsável por 
essa ação e o respetivo prazo.

Or. en

Justificação

Afigura-se essencial garantir o direito a uma ação perante o tribunal, consagrado no artigo 
47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O grau de responsabilidade da pessoa 
responsável;

(b) O grau de responsabilidade de natureza 
jurídica da pessoa responsável;

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

(e) As anteriores infrações da pessoa 
responsável.

(e) As anteriores infrações de natureza 
jurídica da pessoa responsável.

Or. en
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

A publicação das sanções deve respeitar 
os direitos fundamentais consagrados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, nomeadamente o direito 
ao respeito pela vida privada e familiar e 
o direito à proteção dos dados pessoais. 
Os Estados-Membros devem assegurar 
que as medidas e sanções administrativas 
não permanecem publicadas mais tempo 
do que o necessário nos termos da 
legislação nacional. Findo o período 
previsto, as mesmas devem ser eliminadas 
automaticamente. Os Estados-Membros 
devem adotar todas as medidas e 
salvaguardas de natureza técnica 
necessárias para evitar a divulgação das 
medidas e sanções administrativas 
públicas por terceiros após o período de 
publicação.

Or. en

Justificação

A publicação de sanções interfere com os direitos fundamentais, nomeadamente com o direito 
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ao respeito pela vida privada e familiar e o direito à proteção dos dados. Qualquer limitação 
desses direitos deve cumprir as condições estabelecidas no artigo 52.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Os princípios da necessidade e da proporcionalidade 
devem ser respeitados. Para o efeito, as sanções devem permanecer públicas durante um 
período de tempo definido, sendo necessária a adoção de medidas técnicas com vista à 
prevenção de riscos relacionados com a utilização de motores de busca e sítios Web externos 
que possam continuar a publicar as sanções após o período de tempo definido para a 
publicação, evitando, por exemplo, a indexação automática. 


