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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 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Os pequenos investidores são cada vez 

confrontados com a oferta de uma ampla 

variedade de diferentes tipos de produtos 

quando pretendem efetuar um 

investimento. Esses produtos oferecem 

com frequência soluções de investimento 

específicas adaptadas às necessidades dos 

pequenos investidores, mas são muitas 

vezes complexos e difíceis de 

compreender. As informações atualmente 

divulgadas aos investidores para esses 

produtos de investimento são 

descoordenadas e frequentemente não 

permitem aos pequenos investidores 

comparar os diferentes produtos e 

compreender as suas características. 

Consequentemente, os pequenos 

investidores efetuam com frequência 

investimentos com riscos e custos que não 

(1) Os pequenos investidores são cada vez 

confrontados com a oferta de uma ampla 

variedade de diferentes tipos de produtos 

quando pretendem efetuar um 

investimento. Esses produtos devem 

oferecer soluções de investimento 

específicas adaptadas às necessidades dos 

pequenos investidores. Todavia, os 

produtos são muitas vezes demasiado 

complexos e incompreensíveis. As 

informações atualmente divulgadas aos 

investidores para esses produtos de 

investimento são descoordenadas e 

frequentemente não permitem aos 

pequenos investidores comparar os 

diferentes produtos e compreender as suas 

características. Além disso, os pequenos 

investidores não são informados acerca de 

determinados riscos importantes. 



 

AD\933652PT.doc 5/23 PE504.372v02-00 

 PT 

compreendem plenamente e sofrem por 

esse motivo, em certas ocasiões, perdas 

imprevistas. 

Consequentemente, os pequenos 

investidores – devido à falta de 

informação e a informações erróneas – 
efetuam com frequência investimentos com 

riscos e custos que não podem 

compreender plenamente e sofrem por esse 

motivo, em certas ocasiões, perdas 

imprevistas.  

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) Os produtos bancários e os produtos 

de investimento devem ser apresentados 

de forma clara, simples e compreensível. 

A complexidade não é sinal de qualidade 

e muitas vezes anda a par com a 

ocultação de riscos e efeitos secundários. 

Por conseguinte, deve reduzir-se a 

complexidade dos produtos para pequenos 

investidores.  

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) A persistência de regras diferentes, que 

variam consoante o setor que oferece os 

produtos de investimento e a 

regulamentação nacional nesse domínio, 

criaria uma desigualdade de condições de 

concorrência entre diferentes produtos e 

canais de distribuição, erigindo barreiras 

adicionais à construção de um mercado 

único para os produtos e serviços 

financeiros. Os Estados-Membros já 

adotaram ações divergentes e 

descoordenadas para colmatar as lacunas 

patentes nas medidas de proteção dos 

(3) A persistência de regras diferentes, que 

variam consoante o setor que oferece os 

produtos de investimento e a 

regulamentação nacional nesse domínio, 

criaria uma desigualdade de condições de 

concorrência entre diferentes produtos e 

canais de distribuição, erigindo barreiras 

adicionais à construção de um mercado 

único para os produtos e serviços 

financeiros. Os Estados-Membros já 

adotaram ações divergentes e 

descoordenadas para colmatar as lacunas 

patentes nas medidas de proteção dos 
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investidores e é provável que esta evolução 

prossiga. A vigência de abordagens 

divergentes quanto à divulgação de 

informações sobre produtos de 

investimento impediria a criação de 

condições equitativas entre os diferentes 

criadores de produtos de investimento e 

agentes que os comercializam, distorcendo 

assim a concorrência. Criar-se-ia também 

uma disparidade no nível de proteção dos 

investidores na União. Tais divergências 

constituem um obstáculo ao 

estabelecimento e ao funcionamento 

harmonioso do mercado único. Por 

conseguinte, a base jurídica apropriada é o 

artigo 114.º do TFUE, interpretado em 

conformidade com a jurisprudência 

constante do Tribunal de Justiça da União 

Europeia. 

investidores e é inadmissível que esta 

evolução prossiga. A vigência de 

abordagens divergentes quanto à 

divulgação de informações sobre produtos 

de investimento impediria a criação de 

condições equitativas entre os diferentes 

criadores de produtos de investimento e 

agentes que os comercializam, distorcendo 

assim a concorrência. Criar-se-ia também 

uma disparidade no nível de proteção dos 

investidores na União. Tais divergências 

constituem um obstáculo ao 

estabelecimento e ao funcionamento 

harmonioso do mercado único. Por 

conseguinte, a base jurídica apropriada é o 

artigo 114.º do TFUE, interpretado em 

conformidade com a jurisprudência 

constante do Tribunal de Justiça da União 

Europeia. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) A fim de assegurar que o presente 

regulamento só se aplica a esses produtos 

de investimento empacotados, os produtos 

de seguros que não oferecem 

oportunidades de investimento e os 

produtos exclusivamente expostos a taxas 

de juro devem ser excluídos do âmbito de 

aplicação do regulamento. Os ativos que 

são detidos diretamente, como ações de 

sociedades ou obrigações soberanas, não 

constituem produtos de investimento 

empacotados, devendo por esse motivo ser 

excluídos. Uma vez que o objetivo do 

presente regulamento consiste em 

melhorar a comparabilidade e a 

compreensão das informações sobre os 

produtos de investimento que são 

comercializados junto dos pequenos 

investidores, os planos de pensões 

profissionais abrangidos no âmbito de 

Suprimido 



 

AD\933652PT.doc 7/23 PE504.372v02-00 

 PT 

aplicação da Diretiva 2003/41/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 

de junho de 2003, relativa às atividades e 

à supervisão das instituições de realização 

de planos de pensões profissionais ou da 

Diretiva 2009/138/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de 

novembro de 2009, relativa ao acesso à 

atividade de seguros e resseguros e ao seu 

exercício (Solvência II) não devem ser 

abrangidas pelo presente regulamento. Do 

mesmo modo, certos produtos 

complementares de reforma que não se 

incluem no âmbito de aplicação da 

Diretiva 2003/41/CE devem ser excluídos 

do âmbito de aplicação do presente 

regulamento, sempre que a legislação 

nacional exija uma contribuição da 

entidade patronal e que o empregado não 

possa escolher o prestador do produto. Os 

fundos de investimento vocacionados para 

os investidores institucionais não são 

também abrangidos pelo âmbito de 

aplicação do presente regulamento, uma 

vez que não se destinam a ser vendidos a 

pequenos investidores. No entanto, os 

produtos de investimento destinados a 

acumular poupanças com vista a pensões 

de reforma individuais devem permanecer 

no âmbito de aplicação, uma vez que 

muitas vezes estão em concorrência com 

os outros produtos abrangidos pelo 

presente regulamento e são distribuídos 

de uma forma semelhante aos pequenos 

investidores. 

 

Alteração  5 

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 

(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 
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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. 

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 

os direitos fundamentais inscritos na 

Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia, em especial o respeito 

pela vida privada e familiar, a proteção 

dos dados pessoais e o direito à ação e a 

um tribunal imparcial. Além disso, devem 

respeitar os princípios da culpa 

individual, da segurança jurídica, da não-

retroatividade, o direito a não ser julgado 

ou punido penalmente mais do que uma 

vez pelo mesmo crime (ne bis in idem), 

bem como a presunção de inocência. 

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  6 

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 

(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 
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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, 

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. 

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 

independentes públicas 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 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. 

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».  
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Alteração  7 

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. 

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  8 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea f-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (f-A) Regimes de segurança social 

oficialmente reconhecidos que estejam 

sujeitos à legislação da União ou dos 

Estados-Membros. 
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Alteração  9 

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 

outros valores utilizados como referência; 

Justificação 

Para evitar a confusão entre flutuação e desempenho. 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O criador do produto de investimento 

elabora um documento de informação 

fundamental em conformidade com os 

requisitos estabelecidos no presente 

regulamento para cada produto de 

investimento que cria e publica esse 

documento num sítio Web da sua escolha 

antes de o produto de investimento poder 

ser comercializado aos pequenos 

investidores. 

O criador do produto de investimento 

elabora um documento de informação 

fundamental em conformidade com os 

requisitos estabelecidos no presente 

regulamento para cada produto de 

investimento que cria e publica esse 

documento num sítio Web acessível com 

que os pequenos investidores estão 

familiarizados antes de o produto de 

investimento lhes poder ser 

comercializado. O criador do produto de 

investimento é responsável pelo conteúdo 

do documento de informação 

fundamental. 
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Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O documento de informação 

fundamental deve ser exato, correto, claro 

e não induzir em erro. 

1. O documento de informação 

fundamental deve ser exato, verdadeiro, 

claro e não induzir em erro. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 3 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (a-A) É informativo na medida em que 

contém números concretos; 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) – subalínea v) 

 

Texto da Comissão Alteração 

v) O prazo de vida do produto de 

investimento, se for conhecido; 

v) O prazo de vida e a rescindibilidade do 

produto de investimento, se conhecidos; 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Numa secção «Posso perder dinheiro?», 

uma breve indicação sobre a possibilidade 

de uma perda de capital, incluindo 

(c) Numa secção «Posso perder dinheiro?», 

a indicação sobre a possibilidade de uma 

perda de capital, incluindo: 
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Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) Numa secção intitulada «Quais são os 

riscos e o que poderei receber de volta?», o 

perfil de risco e de remuneração do produto 

de investimento, incluindo um indicador 

sintético deste perfil e advertências 

relativamente a quaisquer riscos 

específicos que não possam ser plenamente 

traduzidos no indicador sintético; 

(e) Numa secção intitulada «Quais são os 

riscos e o que poderei receber de volta?», o 

perfil de risco e de remuneração do produto 

de investimento, incluindo um indicador 

sintético deste perfil e advertências 

relativamente a quaisquer riscos 

específicos que não possam ser plenamente 

traduzidos no indicador sintético; os riscos 

devem ser explicados de forma clara e 

compreensível, em linguagem para leigos; 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 

custos?», os custos associados ao 

investimento no produto em causa, 

incluindo custos diretos e indiretos a ser 

suportados pelo investidor, com 

indicadores sintéticos desses custos; 

(f) Numa secção intitulada «Quais os seus 

custos?», os custos associados ao 

investimento no produto em causa, 

incluindo custos diretos e indiretos a ser 

suportados pelo investidor, com 

indicadores sintéticos desses custos e da 

forma como afetam os ganhos;  

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea g-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (g-A) Numa secção intitulada «Qual é a 

fiscalidade do produto?», pormenores dos 

impostos pagáveis pelo cliente sobre o 

rendimento e o capital; 
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Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea g-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (g-B) Numa secção intitulada «Quais são 

as regras aplicáveis a favor da luta contra 

o branqueamento de capitais?», uma 

breve informação sobre as medidas legais 

e regulamentares em vigor no país de 

comercialização e aplicáveis ao produto 

no quadro da luta contra a criminalidade 

organizada, a corrupção e o 

branqueamento de capitais; 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os elementos de promoção comercial que 

contenham informações específicas 

relativas ao produto de investimento não 

devem incluir qualquer declaração que 

esteja em contradição com as informações 

contidas no documento de informação 

fundamental ou diminuam a importância 

desse documento. Os elementos de 

promoção comercial devem indicar que 

existe um documento de informação 

fundamental e fornecer informações sobre 

o modo de o obter. 

Os elementos de promoção comercial que 

contenham informações específicas 

relativas ao produto de investimento não 

devem incluir qualquer declaração que 

esteja em contradição com as informações 

contidas no documento de informação 

fundamental ou diminuam a importância 

desse documento. Os elementos de 

promoção comercial devem indicar que 

existe um documento de informação 

fundamental e fornecer informações sobre 

o modo de o obter. Os elementos de 

promoção comercial devem indicar a 

existência de riscos no que diz respeito a 

produtos de investimento. 

 



 

AD\933652PT.doc 15/23 PE504.372v02-00 

 PT 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O criador do produto de investimento 

deve reexaminar as informações contidas 

no documento de informação fundamental 

regularmente e reformulá-lo caso esse 

reexame indique a necessidade de efetuar 

alterações. 

1. O criador do produto de investimento 

deve reexaminar as informações contidas 

no documento de informação fundamental 

regularmente e reformulá-lo caso esse 

reexame indique a necessidade de efetuar 

alterações significativas. 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Uma pessoa que comercialize um 

produto de investimento a pequenos 

investidores deve disponibilizar-lhes o 

documento de informação fundamental em 

tempo útil, antes da conclusão de uma 

transação relacionada com o produto de 

investimento. 

1. Uma pessoa que comercialize um 

produto de investimento a pequenos 

investidores deve dar-lhes o documento de 

informação fundamental aquando da 

primeira prestação de aconselhamento de 

investimento.  O documento de 

informação fundamental deve ser 

entregue ao pequeno investidor, de 

maneira direta e inequívoca, aquando da 

primeira apresentação do produto.  

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A pessoa que comercializa um produto 

de investimento deve disponibilizar 

gratuitamente aos pequenos investidores o 

documento de informação fundamental. 

1. A pessoa que comercializa um produto 

de investimento deve disponibilizar 

gratuita e imediatamente aos pequenos 

investidores o documento de informação 

fundamental. 
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Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Todavia, no caso de o documento de 

informação fundamental ser 

disponibilizado por meio de um suporte 

duradouro diferente do papel ou através de 

um sítio Web, deve ser disponibilizada aos 

pequenos investidores uma cópia em papel 

mediante pedido e gratuitamente. 

3. Todavia, no caso de o documento de 

informação fundamental ser 

disponibilizado por meio de um suporte 

duradouro diferente do papel ou através de 

um sítio Web, deve ser disponibilizada 

gratuitamente aos pequenos investidores 

uma cópia em papel. 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 5 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A disponibilização do documento de 

informação fundamental através de um 

sítio Web é adequada no contexto das 

transações realizadas entre a pessoa que 

comercializa um produto de investimento e 

o pequeno investidor; 

(a) A disponibilização do documento de 

informação fundamental através de um 

sítio Web é adequada no contexto das 

transações realizadas entre a pessoa que 

comercializa um produto de investimento e 

o pequeno investidor; e 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 5 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) O pequeno investidor deu o seu 

consentimento à disponibilização 

documento de informação fundamental 

através de um sítio Web; 

(b) O pequeno investidor deu o seu 

consentimento explícito à disponibilização 

do documento de informação fundamental 

através de um sítio Web; e 
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Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 5 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) O pequeno investidor foi notificado por 

via eletrónica do endereço do sítio Web e 

do local nesse sítio onde pode ter acesso ao 

documento de informação fundamental; 

(c) O pequeno investidor foi notificado por 

via eletrónica do endereço do sítio Web e 

do local nesse sítio onde pode ter acesso ao 

documento de informação fundamental; e 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 5 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Caso documento de informação 

fundamental tenha sido reformulado em 

conformidade com o artigo 10.º, todas as 

versões revistas deverão ser igualmente 

disponibilizadas aos pequenos investidores; 

(d) Caso documento de informação 

fundamental tenha sido reformulado em 

conformidade com o artigo 10.º, todas as 

versões revistas deverão ser igualmente 

disponibilizadas aos pequenos investidores; 

e 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 5 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) É assegurado que o documento de 

informação fundamental continua a ser 

acessível no sítio Web durante o período 

de tempo em que o pequeno investidor 

possa razoavelmente ter necessidade de o 

consultar. 

(e) É assegurado que o documento de 

informação fundamental continua a ser 

acessível ao pequeno investidor no sítio 

Web durante todo o tempo e a todo o 

momento em que o pequeno investidor 

possa ter necessidade de o consultar. O 

pequeno investidor deve ser informado 

imediata e pessoalmente sobre qualquer 

modificação que afeta a acessibilidade do 

documento de informação fundamental. 
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Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Para efeitos do n.º 4 e do n.º 5, a 

disponibilização de informações com 

recurso a um suporte duradouro diferente 

do papel ou através de um sítio Web deve 

ser considerada adequada no contexto das 

transações realizadas entre a pessoa que 

comercializa um produto de investimento o 

pequeno investidor, se se comprovar que o 

pequeno investidor tem acesso regular à 

Internet. A indicação pelo pequeno 

investidor de um endereço de correio 

eletrónico para a realização de contactos 

comerciais é considerada como 

comprovativo desse acesso. 

6. Para efeitos do n.º 4 e do n.º 5, a 

disponibilização de informações com 

recurso a um suporte duradouro diferente 

do papel ou através de um sítio Web deve 

ser considerada adequada no contexto das 

transações realizadas entre a pessoa que 

comercializa um produto de investimento o 

pequeno investidor, se se comprovar que o 

pequeno investidor tem acesso regular à 

Internet. O acordo expresso do pequeno 

investidor é considerado como 

comprovativo desse acesso. 

 

Alteração  30 

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. 
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Alteração  31 

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. 

Justificação 

Correção de natureza técnica. 

Alteração  32 

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 (princípio ne bis in idem). 

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. 
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Alteração  33 

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 em aplicação do 

presente regulamento são postas por 

escrito. 

 Essas medidas e sanções administrativas 

devem ser devidamente fundamentadas, 

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. 

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  34 

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; 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – parágrafo 1 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) As anteriores infrações da pessoa 

responsável. 

(e) As anteriores infrações das obrigações 

substantivas estabelecidas no presente 
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regulamento cometidas pela pessoa 

responsável. 

Alteração  36 

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. 
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Justificação 

A publicação de sanções interfere com os direitos fundamentais, nomeadamente com o direito 

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.  
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