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Alteração 700
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os GFIA aplicam, a todo o momento, os 
recursos adequados e apropriados que 
sejam necessários para o bom desempenho 
das suas actividades de gestão.

Os GFIA aplicam, a todo o momento, os 
recursos adequados e apropriados que 
sejam necessários para o bom desempenho 
dos FIA.

Or. en

Alteração 701
Syed Kamall

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 asseguram, em relação a cada 
um dos FIA por si geridos:

a) que as políticas de alto nível para a 
valorização dos activos detidos ou 
utilizados pelos FIA sejam adoptadas e 
documentadas;
b) que o cálculo do valor dos activos dos 
FIA seja realizado de acordo com essas 
políticas, seja por um avaliador 
independente dos GFIA, seja pelos 
próprios GFIA (caso em que a função de
avaliação e as funções de gestão de 
carteira no âmbito dos GFIA serão 
funcionalmente independentes);
c) que o valor dos activos dos FIA seja 
calculado com uma frequência 
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apropriada e que o valor das acções ou 
das unidades de participação dos FIA 
sejam calculados antes, ou no momento, 
de eles poderem ser emitidos ou 
resgatados; e 
d) que essas políticas de valorização sejam 
periodicamente revistas e alteradas, de 
molde a tentar garantir a sua adequação 
constante.

Or. en

Justificação

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the Texto da Comissão) is 
appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, particularly hedge 
funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place responsibility for the 
valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a conflict of interest, 
potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are calculated by reference to 
the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be a retrograde step. 
Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under Article 16(1) in the 
Texto da Comissão) is arbitrary and an example of a one size fits all approach which will not 
work for all types of fund and asset class (particularly private equity and special situations). 
It should be recognised that the valuation frequency should be appropriate to the type of fund, 
asset class and the frequency of share or unit dealing. We would note that IOSCO’s 
Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Alteração 702
Sirpa Pietikäinen

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 asseguram, em relação a cada 
um dos FIA por si geridos, que sejam 
definidos procedimentos apropriados e 
coerentes para levar a cabo uma 
avaliação adequada dos activos dos FIA 
em apreço e um cálculo do valor das 
respectivas acções e unidades de 
participação, em conformidade com os 
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padrões e as regras de avaliação vigentes.

Or. en

Justificação

A exigência de um avaliador independente é dispendiosa e desnecessária, na medida em que 
o GFIA possui, na maioria dos casos, um melhor conhecimento dos activos do fundo.   Não 
obstante, a função de avaliação tem de ser independente das funções de gestão dos 
investimentos.  Para determinados activos específicos (por exemplo, o imobiliário), alguns 
Estados-Membros exigem a nomeação de avaliadores independentes que assumam a 
responsabilidade pela respectiva avaliação – tais práticas devem poder continuar a ser 
autorizadas, em conformidade com a legislação nacional.

Alteração 703
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

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 asseguram, em relação a cada 
um dos FIA por si geridos, que sejam 
definidos procedimentos adequados e 
congruentes, para que se possa levar a 
cabo uma avaliação apropriada dos 
activos do FIA em apreço, bem como das 
acções ou unidades de participação do 
mesmo.

Or. en

Justificação

Os investidores dos fundos de capitais de investimento não possuem direitos de reembolso.  
Os gerentes não são remunerados com base no justo valor de investimentos que ainda não 
deram lucros, embora o seu desempenho seja recompensado por uma participação nos lucros 
obtidos.  Os investidores e os gestores têm de esperar até que o fundo comece a obter lucros 
(ou seja, até ao momento em que o valor se torna seguro).  Os activos dos fundos de capitais 
de investimento pressupõem pormenorizadas normas de gestão e conhecimentos ao nível de 
auditoria para se poder estar em condições de produzir uma avaliação.  Trata-se de um custo 
extra sem contrapartidas para os investidores.
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Alteração 704
Gunnar Hökmark

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. Um GFIA assegura, em relação a cada 
um dos FIA por si geridos, a realização de 
avaliações adequadas dos activos de que o 
FIA é titular, com base em fundamentos 
apropriados, oportunos e congruentes, a 
fim de que o valor das acções ou das 
unidades de participação do FIA em 
apreço possam ser facilmente avaliadas 
pelos investidores e por outras partes 
interessadas.

Or. en

Justificação

Basta solicitar as avaliações pretendidas para que elas sejam fornecidas às partes 
interessadas, incluindo, designadamente, os investidores. É desnecessária a nomeação formal 
de um avaliador independente. Trata-se de uma abordagem “de princípio” e de um 
compromisso sólido e adequado.

Alteração 705
Markus Ferber

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 asseguram, em relação a cada 
um dos FIA por si geridos, a nomeação de 
um avaliador para determinar o valor dos 
activos adquiridos de forma transparente
pelo fundo e das acções e unidades de 
participação do mesmo. 

Or. en
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Justificação

As propostas relativas à avaliação seriam difíceis de pôr em prática e nem sempre 
necessárias à garantia de uma melhor protecção dos investidores.  Em especial, a obrigação 
de realizar uma avaliação de todos os activos sempre que que sejam emitidas ou resgatadas 
unidades do FIA é algo que, em múltiplas circunstâncias, não seria exequível, para além de 
ser desnecessário.  Alguns dos activos dos fundos (por exemplo, ao nível do imobiliário) são, 
em geral, muito estáveis, de tal modo que uma avaliação diária seria inteiramente supérflua.  
Além disso, seria impossível proceder a uma avaliação diária dos fundos imobiliários, a qual 
de forma alguma proporcionaria um reforço da protecção dos investidores. 

Alteração 706
Marta Andreasen

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

Or. en

Justificação

As avaliações já são efectuadas por peritos independentes, sempre que as circunstâncias o 
justifiquem. Nem todos os activos requerem uma avaliação independente, mas se esta fosse 
necessária para todos os activos, os custos dos fundos aumentariam e os lucros dos 
investidores diminuiriam.

Alteração 707
Thomas Mann

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 

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

um avaliador para determinar o valor dos 
activos adquiridos pelo fundo e das acções 
e unidades de participação do mesmo.

Or. en

Alteração 708
Werner Langen

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. O GFIA assegura, sempre que 
necessário, a independência funcional da 
função de avaliação e das funções de 
gestão da carteira, tendo em conta a 
natureza, a dimensão e a complexidade de
cada um dos FIA por si geridos.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que também é possível que a avaliação seja feita pelo próprio GFIA.

Alteração 709
Astrid Lulling

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. O GFIA assegura, sempre que 
necessário, a independência funcional da 
função de avaliação e das funções de 
gestão da carteira, tendo em conta a 
natureza, a dimensão e a complexidade de
cada um dos FIA por si geridos.

Or. en
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Justificação

Vide o artigo 16.º da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de Dezembro de 
2009. 

Alteração 710
Olle Schmidt

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. O GFIA assegura, sempre que 
necessário, a independência funcional da 
função de avaliação e das funções de 
gestão da carteira, tendo em conta a 
natureza, a dimensão e a complexidade de
cada um dos FIA por si geridos.

Or. en

Justificação

A exigência de um avaliador independente é dispendiosa e desnecessária, na medida em que 
o GFIA possui, na maioria dos casos, um melhor conhecimento dos activos do fundo.  Ao 
GFIA cabe a responsabilidade de assegurar a independência funcional da função de 
avaliação e das funções de gestão da carteira, tendo em conta a natureza, a dimensão e a 
complexidade de cada um dos FIA por si geridos.

Alteração 711
Burkhard Balz

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. O GFIA assegura, sempre que 
necessário, a independência funcional da 
função de avaliação e das funções de 
gestão da carteira, tendo em conta a 
natureza, a dimensão e a complexidade de
cada um dos FIA por si geridos.
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Or. en

Justificação

Deve ficar claro que também é possível que a avaliação seja feita pelo próprio GFIA.

Alteração 712
Wolf Klinz

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 asseguram que, em relação a 
cada um dos FIA por si geridos, o valor 
dos activos adquiridos pelo fundo e das 
acções e unidades de participação do 
mesmo sejam avaliados de forma 
adequada e funcionalmente independente.
Qualquer entidade terceira incumbida da 
tarefa deve garantir a independência 
dessas funções.

Or. en

Justificação

Se o processo de avaliação for funcionalmente independente da gestão da carteira, não se 
deve exigir que seja atribuído a um avaliador externo. Mais importante do que o papel do 
avaliador é a solidez das metodologias de base, pelo que estas devem ser publicadas no caso 
particular dos activos de difícil avaliação.

Alteração 713
Othmar Karas

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 

1. O GFIA assegura, sempre que realize o 
trabalho de avaliar um FIA por si gerido, 
que a função de avaliação se processa 
independentemente da função de gestão 
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adquiridos pelo fundo e das acções e 
unidades de participação do mesmo.

dos investimentos. Qualquer entidade 
terceira incumbida do desempenho de 
funções de avaliação deve também 
garantir a independência dessas funções.

Or. en

Justificação

A " avaliação" diz respeito ao valor dos activos detidos pelo fundo, bem como ao valor do 
próprio fundo. O quadro regulamentar de avaliação dos fundos tem de dar conta das 
especificidades desses diferentes níveis de avaliação.Os requisitos para a avaliação dos 
activos variam muito consoante a sua própria natureza, que pode abranger activos com 
grande liquidez avaliados com base na cotação respectiva até activos ilíquidos, que exigem 
processos próprios de fixação de preços.  A função pode ser disponibilizada, seja pela 
empresa de gestão, seja pelo depositário.

Alteração 714
Sharon Bowles

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 asseguram, em relação a cada 
um dos FIA por si geridos, a existência de 
um avaliador funcionalmente
independente do GFIA para determinar o 
valor dos activos adquiridos pelo fundo e 
das acções e unidades de participação do 
mesmo.

Or. en

Justificação

É impraticável exigir que um GFIA nomeie sempre um avaliador independente. Não obstante, 
eles devem ser funcionalmente independentes. 
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Alteração 715
Bernd Lange

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 asseguram, em relação a cada 
um dos FIA por si geridos, a nomeação de 
um avaliador independente das funções de 
gestão do GFIA para determinar o valor 
dos activos adquiridos pelo fundo e das 
acções e unidades de participação do 
mesmo, em conformidade com as 
directrizes de avaliação válidas em toda a 
UE estabelecidas pela Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados (AEVMM).
Para esse fim, os GFIA asseguram a 
nomeação de um avaliador qualificado, 
devidamente apetrechado para os 
propósitos da avaliação e certificados 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM).

Or. en

Justificação

 O objectivo de pôr em prática uma avaliação sã e transparente requer a existência de 
procedimentos ao nível de toda a UE e uma qualidade homogénea da avaliação 
independente. A recém-criada Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
(AEVMM) é tida como a instituição adequada para proceder à certificação dos avaliadores, 
estabelecer as directrizes de avaliação e controlar a respectiva aplicação.

Alteração 716
Jürgen Klute

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 

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

um avaliador independente das funções de 
gestão do GFIA para determinar o valor 
dos activos adquiridos pelo fundo e das 
acções e unidades de participação do 
mesmo, em conformidade com as 
directrizes de avaliação válidas em toda a 
UE estabelecidas pela Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados (AEVMM).
Para esse fim, os GFIA asseguram a 
nomeação de um avaliador qualificado, 
devidamente apetrechado para os 
propósitos da avaliação e certificados 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM).

Or. en

Alteração 717
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O GFIA assegura, sempre que realize o 
trabalho de avaliar um FIA por si gerido, 
que a função de avaliação se processa 
independentemente da função de gestão 
dos investimentos. Qualquer entidade 
terceira incumbida do desempenho de 
funções de avaliação deve também 
garantir a independência dessas funções.

Or. en

Justificação

A exigência de um avaliador independente é dispendiosa e desnecessária, na medida em que 
o GFIA possui, na maioria dos casos, um melhor conhecimento dos activos do fundo.   Não 
obstante, a função de avaliação tem de ser independente das funções de gestão dos 
investimentos.  Para determinados activos específicos (por exemplo, o imobiliário), alguns 
Estados-Membros exigem a nomeação de avaliadores independentes que assumam a 
responsabilidade pela respectiva avaliação – tais práticas devem poder continuar a ser 
autorizadas, em conformidade com a legislação nacional.
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Alteração 718
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O avaliador assegura-se de que os activos, 
acções e unidades de participação sejam 
avaliados pelo menos uma vez por ano ou 
sempre que seja feita uma emissão ou um 
reembolso de acções e unidades de 
participação do FIA, se forem mais 
frequentes.

Suprimido

Or. en

Justificação

Basta solicitar as avaliações pretendidas para que elas sejam fornecidas às partes 
interessadas, incluindo, designadamente, os investidores. É desnecessária a nomeação formal 
de um avaliador independente. Trata-se de uma abordagem “de princípio” e de um 
compromisso sólido e adequado.

Alteração 719
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O avaliador assegura-se de que os activos, 
acções e unidades de participação sejam 
avaliados pelo menos uma vez por ano ou 
sempre que seja feita uma emissão ou um 
reembolso de acções e unidades de 
participação do FIA, se forem mais 
frequentes.

Suprimido

Or. en
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Justificação

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the Texto da Comissão) is 
appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, particularly hedge 
funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place responsibility for the 
valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a conflict of interest, 
potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are calculated by reference to 
the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be a retrograde step. 
Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under Article 16(1) in the 
Texto da Comissão) is arbitrary and an example of a one size fits all approach which will not 
work for all types of fund and asset class (particularly private equity and special situations). 
It should be recognised that the valuation frequency should be appropriate to the type of fund, 
asset class and the frequency of share or unit dealing. We would note that IOSCO’s 
Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Alteração 720
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O avaliador assegura-se de que os activos, 
acções e unidades de participação sejam 
avaliados pelo menos uma vez por ano ou 
sempre que seja feita uma emissão ou um 
reembolso de acções e unidades de 
participação do FIA, se forem mais 
frequentes.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os investidores dos fundos de capitais de investimento não possuem direitos de reembolso.  
Os gerentes não são remunerados com base no justo valor dos investimentos não lucrativos, 
embora o seu desempenho seja recompensado por uma participação nos lucros obtidos.  Os
investidores e os gestores têm de esperar até que o fundo comece a obter lucros (ou seja, até 
ao momento em que o valor se torna seguro).  Os activos dos fundos de capitais de 
investimento pressupõem pormenorizadas normas de gestão e conhecimentos ao nível de 
auditoria para se poder estar em condições de produzir uma avaliação.  Trata-se de um custo 
extra sem contrapartidas para os investidores.
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Alteração 721
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O avaliador assegura-se de que os activos, 
acções e unidades de participação sejam 
avaliados pelo menos uma vez por ano ou 
sempre que seja feita uma emissão ou um 
reembolso de acções e unidades de 
participação do FIA, se forem mais 
frequentes.

O GFIA assegura, em relação a cada um 
dos FIA por si geridos, que sejam 
definidos procedimentos adequados e 
congruentes, para que se possa levar a 
cabo uma avaliação apropriada dos 
activos dos FIA em apreço e se possa 
calcular e, se necessário, publicar o valor 
das respectivas acções ou unidades de 
participação.

Or. en

Justificação

A exigência de um avaliador independente é dispendiosa e desnecessária, na medida em que 
o GFIA possui, na maioria dos casos, um melhor conhecimento dos activos do fundo.  Ao 
GFIA cabe a responsabilidade de assegurar a independência funcional da função de 
avaliação e das funções de gestão da carteira, tendo em conta a natureza, a dimensão e a 
complexidade de cada um dos FIA por si geridos.

Alteração 722
Markus Ferber

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O avaliador assegura-se de que os activos, 
acções e unidades de participação sejam 
avaliados pelo menos uma vez por ano ou 
sempre que seja feita uma emissão ou um 
reembolso de acções e unidades de 
participação do FIA, se forem mais 
frequentes.

O GFIA assegura que os activos do FIA 
sejam avaliados com uma frequência 
adequada aos activos detidos pelo próprio 
fundo. Sempre que o FIA esteja investido 
em activos imobiliários, as especificidades 
desses activos poderão ser tidas em conta. 
O GFIA certificar-se-á também de que as
acções ou unidades de participação do FIA 
possam ser avaliados, sempre que isso 
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seja necessário à sua emissão ou ao seu 
reembolso.

Or. en

Justificação

As propostas relativas à avaliação seriam difíceis de pôr em prática e nem sempre 
necessárias à garantia de uma melhor protecção dos investidores.  Em especial, a obrigação 
de realizar uma avaliação de todos os activos sempre que que sejam emitidas ou resgatadas
unidades do FIA é algo que, em múltiplas circunstâncias, não seria exequível, para além de 
ser desnecessário.  Alguns dos activos dos fundos (por exemplo, ao nível do imobiliário) são, 
em geral, muito estáveis, de tal modo que uma avaliação diária seria inteiramente supérflua.  
Além disso, seria impossível proceder a uma avaliação diária dos fundos imobiliários, a qual 
de forma alguma proporcionaria um reforço da protecção dos investidores. 

Alteração 723
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 O avaliador assegura-se de que os activos, 
acções e unidades de participação sejam 
avaliados pelo menos uma vez por ano ou 
sempre que seja feita uma emissão ou um 
reembolso de acções e unidades de 
participação do FIA, se forem mais 
frequentes.

O GFIA assegura que os activos do FIA 
sejam avaliados com uma frequência 
adequada aos activos detidos pelo próprio 
fundo. Sempre que o FIA esteja investido 
em activos imobiliários, as especificidades 
desses activos poderão ser tidas em conta. 
O GFIA certificar-se-á também de que as
acções ou unidades de participação do FIA 
possam ser avaliados, sempre que isso 
seja necessário à sua emissão ou ao seu 
reembolso.

Or. en



PE439.132v01-00 18/179 AM\805037PT.doc

PT

Alteração 724
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O avaliador assegura-se de que os activos, 
acções e unidades de participação sejam 
avaliados pelo menos uma vez por ano ou 
sempre que seja feita uma emissão ou um 
reembolso de acções e unidades de 
participação do FIA, se forem mais 
frequentes.

Os processos de avaliação utilizados 
garantirão que os activos, as acções ou as
unidades de participação sejam avaliados,
pelo menos, uma vez por ano. Se o FIA for 
de tipo aberto, as avaliações serão 
realizadas com a frequência que se 
revelar mais adequada às especificidades 
dos activos detidos pelo fundo e pela sua 
política de emissão e reembolso.

Or. en

Justificação

Vide o artigo 16.º da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de Dezembro de 
2009. 

Alteração 725
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O avaliador assegura-se de que os activos, 
acções e unidades de participação sejam 
avaliados pelo menos uma vez por ano ou 
sempre que seja feita uma emissão ou um 
reembolso de acções e unidades de 
participação do FIA, se forem mais 
frequentes.

Os processos de avaliação utilizados 
garantirão que os activos, as acções ou as
unidades de participação sejam avaliados,
pelo menos, uma vez por ano. Se o FIA for 
de tipo aberto, as avaliações serão 
realizadas com a frequência que se 
revelar mais adequada às especificidades 
dos activos detidos pelo fundo e pela sua 
política de emissão e reembolso.

Or. en
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Justificação

Deve ficar claro que também é possível que a avaliação seja feita pelo próprio GFIA.

Alteração 726
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O avaliador assegura-se de que os activos,
acções e unidades de participação sejam 
avaliados pelo menos uma vez por ano ou 
sempre que seja feita uma emissão ou um 
reembolso de acções e unidades de 
participação do FIA, se forem mais 
frequentes.

Os processos de avaliação utilizados 
garantirão que os activos, as acções ou as
unidades de participação sejam avaliados,
pelo menos, uma vez por ano. Se o FIA for 
de tipo aberto, as avaliações serão 
realizadas com a frequência que se 
revelar mais adequada às especificidades 
dos activos detidos pelo fundo e pela sua 
política de emissão e reembolso. 

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que também é possível que a avaliação seja feita pelo próprio GFIA.

Alteração 727
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O avaliador assegura-se de que os activos, 
acções e unidades de participação sejam 
avaliados pelo menos uma vez por ano ou 
sempre que seja feita uma emissão ou um 
reembolso de acções e unidades de 
participação do FIA, se forem mais 
frequentes.

Os processos de avaliação utilizados 
garantirão que os activos, as acções e as
unidades de participação sejam avaliados,
pelo menos, uma vez por ano, ou sempre 
que seja feita uma emissão ou um 
reembolso de acções e unidades de 
participação do FIA, se forem mais 
frequentes, mas apenas quando as acções 
ou as unidades de participação devam ser 



PE439.132v01-00 20/179 AM\805037PT.doc

PT

emitidas ou reembolsadas a um preço 
calculado com base no valor líquido do 
activo por unidade de participação ou por 
acção.

Or. en

Justificação

Os FIA fechados podem emitir ou recomprar acções de tempos a tempos.  No entanto, quando 
o fazem, fazem-no, regra geral, ao preço de mercado do dia.  Em tais casos, não há 
necessidade de avaliar o património do FIA.  A avaliação deve limitar-se aos momentos em 
que as acções são emitidas ou reembolsadas a um preço directamente relacionado com o 
valor líquido do activo.

Alteração 728
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O avaliador assegura-se de que os activos, 
acções e unidades de participação sejam 
avaliados pelo menos uma vez por ano ou 
sempre que seja feita uma emissão ou um 
reembolso de acções e unidades de 
participação do FIA, se forem mais 
frequentes.

O avaliador assegura-se de que os activos, 
as acções e as unidades de participação 
sejam avaliados, pelo menos, uma vez por 
ano, ou sempre que seja feita uma emissão 
ou um reembolso de acções e unidades de 
participação do FIA, ou ainda se houver 
lugar ao pagamento de comissões de 
gestão (caso essas comissões se baseiem, 
no todo ou em parte, no valor dos activos), 
se forem mais frequentes.

Or. en

Justificação

A defesa dos investidores exige que a avaliação seja feita com alguma frequência, em 
especial, em situações em que a emissão e o reembolso de acções ou de unidades de 
participação não ocorra amiudadas vezes.
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Alteração 729
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O avaliador assegura-se de que os activos, 
acções e unidades de participação sejam 
avaliados pelo menos uma vez por ano ou 
sempre que seja feita uma emissão ou um 
reembolso de acções e unidades de 
participação do FIA, se forem mais 
frequentes.

O GFIA assegura-se de que os activos do 
FIA que gere sejam avaliados com a 
frequência adequada e, pelo menos, uma 
vez por ano e que as acções e unidades de 
participação do FIA sejam avaliadas,
sempre que seja feita uma emissão ou um 
reembolso.

Or. en

Justificação

A exigência de um avaliador independente é dispendiosa e desnecessária, na medida em que 
o GFIA possui, na maioria dos casos, um melhor conhecimento dos activos do fundo.   Não 
obstante, a função de avaliação tem de ser independente das funções de gestão dos 
investimentos.  Para determinados activos específicos (por exemplo, o imobiliário), alguns 
Estados-Membros exigem a nomeação de avaliadores independentes que assumam a 
responsabilidade pela respectiva avaliação – tais práticas devem poder continuar a ser 
autorizadas, em conformidade com a legislação nacional.

Alteração 730
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O avaliador assegura-se de que os activos, 
acções e unidades de participação sejam
avaliados pelo menos uma vez por ano ou 
sempre que seja feita uma emissão ou um 
reembolso de acções e unidades de 
participação do FIA, se forem mais 
frequentes.

Os activos, as acções e as unidades de 
participação têm de ser avaliados com a 
frequência adequada e, pelo menos, uma 
vez por ano, ou sempre que possa ser feita 
uma emissão ou um reembolso de acções e 
unidades de participação do FIA.

Or. en
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Justificação

Se o processo de avaliação for funcionalmente independente da gestão da carteira, não se 
deve exigir que seja atribuído a um avaliador externo. Mais importante do que o papel do 
avaliador é a solidez das metodologias de base, pelo que estas devem ser publicadas no caso 
particular dos activos de difícil avaliação.

Alteração 731
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O avaliador assegura-se de que os activos, 
acções e unidades de participação sejam 
avaliados pelo menos uma vez por ano ou 
sempre que seja feita uma emissão ou um 
reembolso de acções e unidades de 
participação do FIA, se forem mais 
frequentes.

2. O GFIA assegura-se de que os activos 
do FIA que gere sejam avaliados com a 
frequência adequada e, pelo menos, uma 
vez por ano e que as acções e unidades de 
participação do FIA sejam avaliadas,
sempre que seja feita uma emissão ou um 
reembolso.

Or. en

Justificação

A " avaliação" diz respeito ao valor dos activos detidos pelo fundo, bem como ao valor do 
próprio fundo.  O quadro regulamentar de avaliação dos fundos tem de dar conta das 
especificidades desses diferentes níveis de avaliação.  Os requisitos para a avaliação dos 
activos variam muito consoante a sua própria natureza, que pode abranger activos com 
grande liquidez avaliados com base na cotação respectiva até activos ilíquidos, que exigem 
processos próprios de fixação de preços.  A função pode ser disponibilizada, seja pela 
empresa de gestão, seja pelo depositário.

Alteração 732
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um FIA seja um fundo de 
capitais de investimento, a avaliação 
periódica é opcional. A frequência com 
que se procederá à avaliação estará em 
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conformidade com as normas do FIA, 
incluindo as vezes em que seja feita uma 
emissão ou um reembolso de acções ou de 
unidades de participação.

Or. en

Alteração 733
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O GFIA é responsável pela adequada 
avaliação dos activos do FIA, pelo cálculo 
do valor líquido dos activos detidos pelo 
fundo e pela respectiva publicação. A 
responsabilidade do GFIA não será 
afectada pelo facto de que ele ter delegado 
numa entidade terceira qualquer uma das 
suas tarefas no âmbito da avaliação do 
FIA.
Todas as avaliações, quer as realizadas 
pelo GFIA, quer as da responsabilidade 
de um avaliador externo, ficarão sujeitas 
à supervisão e ao acompanhamento do 
depositário do FIA.

Or. en

Alteração 734
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O GFIA é responsável pela adequada 
avaliação dos activos do FIA, bem como 
pelo cálculo do valor líquido dos activos 
do fundo em causa. Esta responsabilidade 
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não é afectada pela delegação de tais 
funções a entidades terceiras.
Por via da derrogação do disposto no 
n.º 1, os Estados-Membros podem 
permitir que, no todo ou em parte, as 
funções de avaliação, bem como a 
responsabilidade delas decorrente, sejam 
atribuídas a entidades terceiras, em 
conformidade com a legislação nacional 
do Estado-Membro em que o FIA se 
encontra sedeado.

Or. en

Justificação

O GFIA é responsável pela função de avaliação, a menos que os Estados-Membros permitam 
a atribuição, no todo ou em parte, das funções de avaliação a uma entidade terceira. Este 
princípio está em conformidade com a Directiva OICVM e com as práticas existentes ao nível 
dos FIA.

Alteração 735
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Tanto o GFIA como o depositário 
certificam-se de que os activos do FIA 
sejam devidamente avaliados e que o 
valor líquido dos activos do FIA seja 
calculado correctamente.

Or. en

Justificação

O valor líquido dos activos do FIA é uma informação crucial para a generalidade dos 
investidores, para os GFIA e para os depositários.  A fim de dar a conhecer aos investidores 
um valor líquido dos activos que seja conforme, deve existir uma boa cooperação entre os 
GFIA e os depositários, tal como deve haver um controlo eficaz entre as duas instâncias 
envolvidas neste processo.
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Alteração 736
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O GFIA é responsável pela adequada 
avaliação dos activos do FIA, bem como 
pelo cálculo do valor líquido dos activos 
do fundo em causa. Esta responsabilidade 
não é afectada pela delegação de tais 
funções a entidades terceiras.

Or. en

Alteração 737
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O GFIA é responsável pela adequada 
avaliação dos activos do FIA, bem como 
pelo cálculo do valor líquido dos activos 
do fundo em causa. Esta responsabilidade 
não é afectada pela delegação de tais 
funções a entidades terceiras.

Or. en

Alteração 738
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA asseguram-se de que o 
avaliador aplica procedimentos 
apropriados e coerentes na avaliação dos 

Suprimido
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activos dos FIA em conformidade com as 
normas e regras de avaliação vigentes, de 
modo a reflectir o valor líquido das acções 
e unidades de participação do FIA.

Or. en

Justificação

A presente alteração é uma consequência das alterações introduzidas ao n.º 1.  Um avaliador 
independente não é adequado aos fundos de capitais de investimento, nos quais a avaliação 
não acarreta consequências de índole pecuniária.  Os investidores e os gestores têm de 
esperar até que o fundo comece a obter lucros (ou seja, até ao momento em que o valor se 
torna seguro).  Os activos dos fundos de capitais de investimento pressupõem 
pormenorizadas normas de gestão e conhecimentos ao nível de auditoria para se poder estar 
em condições de produzir uma avaliação.  Trata-se de um custo extra sem contrapartidas 
para os investidores.

Alteração 739
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA asseguram-se de que o 
avaliador aplica procedimentos 
apropriados e coerentes na avaliação dos 
activos dos FIA em conformidade com as 
normas e regras de avaliação vigentes, de 
modo a reflectir o valor líquido das acções 
e unidades de participação do FIA.

Suprimido

Or. en

Justificação

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the Texto da Comissão) is 
appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, particularly hedge 
funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place responsibility for the 
valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a conflict of interest, 
potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are calculated by reference to 
the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be a retrograde 
step.Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under Article 16(1) 
in the Texto da Comissão) is arbitrary and an example of a one size fits all approach which 
will not work for all types of fund and asset class (particularly private equity and special 
situations). It should be recognised that the valuation frequency should be appropriate to the 
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type of fund, asset class and the frequency of share or unit dealing.We would note that 
IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Alteração 740
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA asseguram-se de que o 
avaliador aplica procedimentos 
apropriados e coerentes na avaliação dos 
activos dos FIA em conformidade com as 
normas e regras de avaliação vigentes, de 
modo a reflectir o valor líquido das acções 
e unidades de participação do FIA.

Suprimido

Or. en

Justificação

Trata-se de um ponto a suprimir, uma vez que esta questão já foi incluída na alteração ao n.º 
1-A (novo) do artigo 16.º.

Alteração 741
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA asseguram-se de que o 
avaliador aplica procedimentos 
apropriados e coerentes na avaliação dos
activos dos FIA em conformidade com as 
normas e regras de avaliação vigentes, de 
modo a reflectir o valor líquido das acções 

2. Os GFIA asseguram-se de que cada FIA 
disponha de uma declaração pública 
sobre metodologias de avaliação ou de 
uma política contabilística que se ajustem 
aos activos dos FIA e que sejam 
congruentes, quer com as normas de 
contabilidade universalmente aceites, 



PE439.132v01-00 28/179 AM\805037PT.doc

PT

e unidades de participação do FIA. quer com as normas e regras de avaliação 
vigentes, de modo a espelhar com justeza
o valor líquido das acções e unidades de 
participação do FIA.

Or. en

Justificação

A exigência de uma avaliação independente das acções e unidades de participação de um 
FIA cotado em bolsa afigura-se desnecessária, visto que o seu valor é definido pelo mercado.  
Também é desnecessária a nomeação de um avaliador externo, sempre que os activos do FIA 
sejam, eles próprios, negociados nos mercados públicos, não devendo tornar-se obrigatória 
para os activos não cotados, desde que haja a garantia da independência funcional entre a 
avaliação, a gestão da carteira e, se for esse o caso, a supervisão independente a cargo de 
um auditor externo.

Alteração 742
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA asseguram-se de que o 
avaliador aplica procedimentos 
apropriados e coerentes na avaliação dos 
activos dos FIA em conformidade com as 
normas e regras de avaliação vigentes, de 
modo a reflectir o valor líquido das acções 
e unidades de participação do FIA. 

2. Os GFIA asseguram-se da existência de
procedimentos apropriados e coerentes na 
avaliação dos activos dos FIA em 
conformidade com as normas e regras de 
avaliação vigentes, de modo a reflectir o 
valor líquido das acções e unidades de 
participação do FIA. A responsabilidade 
pela avaliação dos activos, ou pelo cálculo 
do valor líquido dos activos detidos pelo 
FIA, cabe ao GFIA e não será afectada 
pela delegação de tais funções a uma 
entidade terceira.

Or. en
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Alteração 743
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA asseguram-se de que o 
avaliador aplica procedimentos 
apropriados e coerentes na avaliação dos 
activos dos FIA em conformidade com as 
normas e regras de avaliação vigentes, de 
modo a reflectir o valor líquido das acções 
e unidades de participação do FIA.

2. Os processos de avaliação utilizados 
garantirão que os activos, as acções e as
unidades de participação sejam avaliados, 
pelo menos, uma vez por ano. Se o FIA 
for de tipo aberto, as avaliações serão 
realizadas com a frequência que se 
revelar mais adequada às especificidades 
dos activos detidos pelo fundo e pela sua 
política de emissão e reembolso.
Sempre que se recorra a um avaliador 
externo, o GFIA tem de estar em 
condições de demonstrar que essa 
entidade terceira possui as qualificações 
devidas, tem capacidade para assumir as 
funções em causa e foi seleccionada com 
a necessária precaução, no pressuposto de 
que o próprio GFIA esteja em posição de 
fiscalizar eficazmente e a qualquer 
momento a actividade do avaliador 
externo. O recurso a um avaliador 
externo não prejudicará a eficácia da 
supervisão do GFIA e, nomeadamente, 
não poderá em circunstância alguma 
impedi-lo de actuar, nem impedir que o 
FIA seja gerido, na prossecução dos 
interesses dos respectivos investidores; 
nos casos em que não se recorra 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, 
se for caso disso, por um auditor. O 
Estado-Membro de origem pode também 
exigir que todas as avaliações, quer as 
realizadas pelo GFIA, quer as levadas a 
cabo por um avaliador externo, sejam 
objecto de supervisão por parte do 
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depositário.

Or. en

Alteração 744
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA asseguram-se de que o 
avaliador aplica procedimentos 
apropriados e coerentes na avaliação dos 
activos dos FIA em conformidade com as 
normas e regras de avaliação vigentes, de 
modo a reflectir o valor líquido das acções 
e unidades de participação do FIA.

2. O GFIA assegura, em relação a cada 
um dos FIA por si geridos, que sejam 
definidos procedimentos apropriados e 
coerentes, para que se possa levar a cabo 
uma avaliação apropriada dos activos dos 
FIA em apreço e se possa calcular e, se 
necessário, publicar o valor das 
respectivas acções ou unidades de 
participação.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que também é possível que a avaliação seja feita pelo próprio GFIA.

Alteração 745
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA asseguram-se de que o 
avaliador aplica procedimentos 
apropriados e coerentes na avaliação dos 
activos dos FIA em conformidade com as 
normas e regras de avaliação vigentes, de 
modo a reflectir o valor líquido das acções 
e unidades de participação do FIA.

2. O GFIA assegura, em relação a cada 
um dos FIA por si geridos, que sejam 
definidos procedimentos apropriados e 
coerentes para levar a cabo uma avaliação 
adequada dos activos dos FIA em apreço e 
um cálculo do valor das respectivas acções 
e unidades de participação, em 
conformidade com as normas e regras de 
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avaliação vigentes.

Or. en

Justificação

A " avaliação" diz respeito ao valor dos activos detidos pelo fundo, bem como ao valor do 
próprio fundo.  O quadro regulamentar de avaliação dos fundos tem de dar conta das 
especificidades desses diferentes níveis de avaliação.  Os requisitos para a avaliação dos 
activos variam muito consoante a sua própria natureza, que pode abranger activos com 
grande liquidez avaliados com base na cotação respectiva até activos ilíquidos, que exigem 
processos próprios de fixação de preços.  A função pode ser disponibilizada, seja pela 
empresa de gestão, seja pelo depositário.

Alteração 746
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA asseguram-se de que o 
avaliador aplica procedimentos 
apropriados e coerentes na avaliação dos 
activos dos FIA em conformidade com as 
normas e regras de avaliação vigentes, de 
modo a reflectir o valor líquido das acções 
e unidades de participação do FIA.

1. O GFIA assegura, em relação a cada 
um dos FIA por si geridos, que sejam 
definidos procedimentos apropriados e 
coerentes, para que se possa levar a cabo
uma avaliação adequada dos activos dos 
FIA em apreço e se possa calcular e, se 
necessário, publicar o valor das
respectivas acções ou unidades de 
participação.

Or. en

Justificação

Vide o artigo 16.º da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de Dezembro de 
2009. 
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Alteração 747
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os GFIA asseguram-se de que o 
avaliador aplica procedimentos 
apropriados e coerentes na avaliação dos 
activos dos FIA em conformidade com as 
normas e regras de avaliação vigentes, de 
modo a reflectir o valor líquido das acções 
e unidades de participação do FIA.

O GFIA assegura, em relação a cada um 
dos FIA por si geridos, que sejam 
definidos procedimentos apropriados e 
coerentes, para que se possa levar a cabo 
uma avaliação adequada dos activos dos 
FIA em apreço e se possa calcular e, se 
necessário, publicar o valor das
respectivas acções ou unidades de 
participação.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que também é possível que a avaliação seja feita pelo próprio GFIA.

Alteração 748
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que se recorra a um avaliador 
externo, o GFIA tem de estar em 
condições de demonstrar que essa 
entidade terceira possui as qualificações 
devidas, tem capacidade para assumir as 
funções em causa e foi seleccionada com 
a necessária precaução, no pressuposto de 
que o próprio GFIA esteja em posição de 
fiscalizar eficazmente e a qualquer 
momento a actividade do avaliador 
externo.

Or. en
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Alteração 749
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 - parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Por via da derrogação do disposto no 
1º parágrafo, os Estados-Membros podem 
permitir que o GFIA atribua as funções 
de avaliação e a responsabilidade que 
delas decorre a entidades terceiras, em 
conformidade com a legislação nacional 
do Estado-Membro em que o FIA se 
encontra sedeado.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa ter em conta certas disposições específicas vigentes na legislação 
de determinados Estados-Membros.

Alteração 750
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

O GFIA publicará regularmente as 
metodologias utilizadas para a avaliação 
dos activos ilíquidos, quer no caso de a 
avaliação ser efectuada pelo próprio 
GFIA, quer no caso de ser delegada a 
uma entidade terceira.

Or. en

Justificação

Mais importante do que o papel do avaliador é a solidez das metodologias de base, pelo que 
estas devem ser publicadas no caso particular dos activos de difícil avaliação.
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Alteração 751
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que se recorra a um 
avaliador externo, o GFIA tem de estar 
em condições de demonstrar que essa 
entidade terceira possui as qualificações 
devidas, tem capacidade para assumir as 
funções em causa e foi seleccionada com 
a necessária precaução, no pressuposto de 
que o próprio GFIA esteja em posição de 
fiscalizar eficazmente e a qualquer 
momento a actividade do avaliador 
externo. O recurso a um avaliador 
externo não prejudicará a eficácia da 
supervisão do GFIA e, nomeadamente, 
não poderá em circunstância alguma 
impedi-lo de actuar, nem impedir que o 
FIA seja gerido, na prossecução dos 
interesses dos respectivos investidores;
Nos casos em que não se recorra 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, 
se for caso disso, por um auditor. O 
Estado-Membro de origem pode também 
exigir que todas as avaliações, quer as 
realizadas pelo GFIA, quer as levadas a 
cabo por um avaliador externo, sejam 
objecto de supervisão por parte do 
depositário.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que também é possível que a avaliação seja feita pelo próprio GFIA.
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Alteração 752
Astrid Lulling

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que se recorra a um 
avaliador externo, o GFIA tem de estar 
em condições de demonstrar que essa 
entidade terceira possui as qualificações 
devidas, tem capacidade para assumir as 
funções em causa e foi seleccionada com 
a necessária precaução, no pressuposto de 
que o próprio GFIA esteja em posição de 
fiscalizar eficazmente e a qualquer 
momento a actividade do avaliador 
externo. O recurso a um avaliador 
externo não prejudicará a eficácia da 
supervisão do GFIA e, nomeadamente, 
não poderá em circunstância alguma 
impedi-lo de actuar, nem impedir que o 
FIA seja gerido, na prossecução dos 
interesses dos respectivos investidores;
Nos casos em que não se recorra 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, 
se for caso disso, por um auditor. O 
Estado-Membro de origem pode também 
exigir que todas as avaliações, quer as 
realizadas pelo GFIA, quer as levadas a 
cabo por um avaliador externo, sejam 
objecto de supervisão por parte do 
depositário.

Or. en

Justificação

Vide o artigo 16.º da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de Dezembro de 
2009. 
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Alteração 753
Burkhard Balz

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que se recorra a um 
avaliador externo, o GFIA tem de estar 
em condições de demonstrar que essa 
entidade terceira possui as qualificações 
devidas, tem capacidade para assumir as 
funções em causa e foi seleccionada com 
a necessária precaução, no pressuposto de 
que o próprio GFIA esteja em posição de 
fiscalizar eficazmente e a qualquer 
momento a actividade do avaliador 
externo. O recurso a um avaliador 
externo não prejudicará a eficácia da 
supervisão do GFIA e, nomeadamente, 
não poderá em circunstância alguma 
impedi-lo de actuar, nem impedir que o 
FIA seja gerido, na prossecução dos 
interesses dos respectivos investidores;
Nos casos em que não se recorra 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, 
se for caso disso, por um auditor. O 
Estado-Membro de origem pode também 
exigir que todas as avaliações, quer as 
realizadas pelo GFIA, quer as levadas a 
cabo por um avaliador externo, sejam 
objecto de supervisão por parte do 
depositário.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que também é possível que a avaliação seja feita pelo próprio GFIA.
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Alteração 754
Othmar Karas

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O GFIA é responsável pela adequada 
avaliação dos activos do FIA, bem como 
pelo cálculo do valor líquido dos activos 
do fundo em causa. Esta responsabilidade 
não é afectada pela delegação de tais 
funções a entidades terceiras.
Por via da derrogação do disposto no 
n.º 1, os Estados-Membros podem 
permitir que, no todo ou em parte, as 
funções de avaliação, bem como a 
responsabilidade delas decorrente, sejam 
atribuídas a entidades terceiras, em 
conformidade com a legislação nacional 
do Estado-Membro em que o FIA se 
encontra sedeado.

Or. en

Justificação

A " avaliação" diz respeito ao valor dos activos detidos pelo fundo, bem como ao valor do 
próprio fundo.  O quadro regulamentar de avaliação dos fundos tem de dar conta das 
especificidades desses diferentes níveis de avaliação.  Os requisitos para a avaliação dos 
activos variam muito consoante a sua própria natureza, que pode abranger activos com 
grande liquidez avaliados com base na cotação respectiva até activos ilíquidos, que exigem 
processos próprios de fixação de preços.  A função pode ser disponibilizada, seja pela 
empresa de gestão, seja pelo depositário.
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Alteração 755
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As regras aplicáveis à avaliação dos 
activos e ao cálculo do valor líquido de 
activos por acção ou unidade de 
participação do FIA são estabelecidas 
pela legislação nacional do país onde o 
FIA esteja domiciliado ou pelo 
regulamento ou pelos documentos 
constitutivos do fundo.

Suprimido

Or. en

Justificação

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the Texto da Comissão) is 
appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, particularly hedge 
funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place responsibility for the 
valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a conflict of interest, 
potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are calculated by reference to 
the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be a retrograde step. 
Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under Article 16(1) in the 
Texto da Comissão) is arbitrary and an example of a one size fits all approach which will not 
work for all types of fund and asset class (particularly private equity and special situations). 
It should be recognised that the valuation frequency should be appropriate to the type of fund, 
asset class and the frequency of share or unit dealing. We would note that IOSCO’s 
Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  

Alteração 756
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As regras aplicáveis à avaliação dos 
activos e ao cálculo do valor líquido de 

Suprimido
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activos por acção ou unidade de 
participação do FIA são estabelecidas 
pela legislação nacional do país onde o 
FIA esteja domiciliado ou pelo 
regulamento ou pelos documentos 
constitutivos do fundo.

Or. en

Justificação

A presente alteração é uma consequência das alterações introduzidas ao n.º 1.  Um avaliador 
independente não produz qualquer valor acrescentado para os fundos de capitais de 
investimento, que não possuem direitos de reembolso. Os gerentes não são remunerados com 
base no justo valor de investimentos que ainda não deram lucros.  Os investidores e os 
gestores têm de esperar até que o fundo comece a obter lucros (ou seja, até ao momento em 
que o valor se torna seguro).  Os activos dos fundos de capitais de investimento pressupõem 
pormenorizadas normas de gestão e conhecimentos ao nível de auditoria para se poder estar 
em condições de produzir uma avaliação.  Trata-se de um custo extra sem contrapartidas 
para os investidores.

Alteração 757
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As regras aplicáveis à avaliação dos 
activos e ao cálculo do valor líquido de 
activos por acção ou unidade de 
participação do FIA são estabelecidas pela 
legislação nacional do país onde o FIA 
esteja domiciliado ou pelo regulamento ou 
pelos documentos constitutivos do fundo.

3. As regras aplicáveis à avaliação dos 
activos e ao cálculo do valor líquido de 
activos por acção ou unidade de 
participação do FIA encontram-se 
definidas nas normas de informação 
financeira adoptadas pela UE, ou, nos 
casos em que essas normas de informação 
financeira não se apliquem 
automaticamente, são estabelecidas pela 
legislação nacional do Estado-Membro
onde o FIA esteja sedeado, ou pelo 
regulamento ou pelos documentos 
constitutivos do fundo, que zelam pela 
aplicação imperativa de tais normas.

Or. en
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Justificação

A presente alteração visa garantir que os princípios de avaliação mais adequados e aceites 
no quadro das normas de informação financeira em toda a UE sejam simultaneamente 
aplicados a todos os FIA, sem ter de se esperar que a legislação nacional aplicável ou a 
constituição dos fundos sofram as correspondentes modificações, em ordem a reflectir 
qualquer alteração de um princípio universalmente aceite no momento em que ela passa a 
vigorar.

Alteração 758
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As regras aplicáveis à avaliação dos 
activos e ao cálculo do valor líquido de 
activos por acção ou unidade de 
participação do FIA são estabelecidas pela 
legislação nacional do país onde o FIA 
esteja domiciliado ou pelo regulamento ou 
pelos documentos constitutivos do fundo.

3. As regras aplicáveis à avaliação dos 
activos e ao cálculo do valor líquido de 
activos por acção ou unidade de 
participação do FIA são estabelecidas pela 
legislação nacional do Estado-Membro 
onde o FIA esteja domiciliado, ou nas 
normas de avaliação aplicáveis em vigor 
no Estado-Membro de origem do GFIA, 
incluindo as disposições definidas pelos 
órgãos designados pelas entidades 
públicas ou reconhecidas pela respectiva 
legislação nacional, ou pelo regulamento 
ou pelos documentos constitutivos do 
fundo.

Or. en

Alteração 759
Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As regras aplicáveis à avaliação dos 
activos e ao cálculo do valor líquido de 
activos por acção ou unidade de 

3. 3. As regras aplicáveis à avaliação dos 
activos e ao cálculo do valor líquido de 
activos por acção ou unidade de 
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participação do FIA são estabelecidas pela 
legislação nacional do país onde o FIA 
esteja domiciliado ou pelo regulamento ou 
pelos documentos constitutivos do fundo.

participação do FIA são estabelecidas pela 
legislação nacional do Estado-Membro 
onde o FIA esteja domiciliado, ou nas 
normas de avaliação aplicáveis em vigor 
no Estado-Membro de origem do GFIA, 
incluindo as disposições definidas pelos 
órgãos designados pelas entidades 
públicas ou reconhecidas pela respectiva 
legislação nacional, ou pelo regulamento 
ou pelos documentos constitutivos do 
fundo.

Or. en

Justificação

É necessário proporcionar aos Estados-Membros os meios adequados para reconhecerem as 
normas de avaliação existentes no que diz respeito a FIA de diferentes tipos.  Esta 
abordagem, que sublinha a ideia da flexibilidade, precisa de ser aprofundada no âmbito da 
Directiva, de molde a ter em conta as características especiais dos fundos de retorno 
absoluto, dos fundos de investimento em participações privadas, dos fundos imobiliários, dos 
fundos de matérias-primas e dos fundos de investimento em infra-estruturas. 

Alteração 760
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As regras aplicáveis à avaliação dos 
activos e ao cálculo do valor líquido de 
activos por acção ou unidade de 
participação do FIA são estabelecidas pela 
legislação nacional do país onde o FIA 
esteja domiciliado ou pelo regulamento ou 
pelos documentos constitutivos do fundo.

3. Os padrões e as regras aplicáveis à 
avaliação dos activos e ao cálculo do valor 
líquido de activos por acção ou unidade de 
participação do FIA baseiam-se em 
princípios de avaliação universalmente 
aceites e obedecem aos padrões e às 
regras estabelecidos pela legislação 
nacional do Estado-Membro onde o FIA 
esteja domiciliado e pelo regulamento ou 
pelos documentos constitutivos do fundo.

Or. en
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Alteração 761
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As regras aplicáveis à avaliação dos 
activos e ao cálculo do valor líquido de 
activos por acção ou unidade de 
participação do FIA são estabelecidas pela 
legislação nacional do país onde o FIA 
esteja domiciliado ou pelo regulamento ou 
pelos documentos constitutivos do fundo.

3. As regras aplicáveis à avaliação dos 
activos e ao cálculo do valor líquido de 
activos por acção ou unidade de 
participação do FIA são estabelecidas pela 
legislação nacional do Estado-Membro 
onde o FIA esteja sedeado e/ou pelo 
regulamento ou pelos documentos 
constitutivos do fundo.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que também é possível que a avaliação seja feita pelo próprio GFIA.

Alteração 762
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As regras aplicáveis à avaliação dos 
activos e ao cálculo do valor líquido de 
activos por acção ou unidade de 
participação do FIA são estabelecidas pela 
legislação nacional do país onde o FIA 
esteja domiciliado ou pelo regulamento ou 
pelos documentos constitutivos do fundo.

3. As regras aplicáveis à avaliação dos 
activos e ao cálculo do valor líquido de 
activos por acção ou unidade de 
participação do FIA são estabelecidas pela 
legislação nacional do Estado-Membro 
onde o FIA esteja sedeado e/ou pelo 
regulamento ou pelos documentos 
constitutivos do fundo.

Or. en

Justificação

Vide o artigo 16.º da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de Dezembro de 
2009. 
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Alteração 763
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As regras aplicáveis à avaliação dos 
activos e ao cálculo do valor líquido de 
activos por acção ou unidade de 
participação do FIA são estabelecidas pela 
legislação nacional do país onde o FIA 
esteja domiciliado ou pelo regulamento ou 
pelos documentos constitutivos do fundo.

3. As regras aplicáveis à avaliação dos 
activos e ao cálculo do valor líquido de 
activos por acção ou unidade de 
participação do FIA são estabelecidas pela 
legislação nacional do Estado-Membro 
onde o FIA esteja sedeado e/ou pelo 
regulamento ou pelos documentos 
constitutivos do fundo.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que também é possível que a avaliação seja feita pelo próprio GFIA.

Alteração 764
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No entanto, no caso de um FIA gerido 
internamente, cujas acções tenham sido 
admitidas à negociação num mercado 
regulamentado da União Europeia, as 
normas aplicáveis à avaliação dos activos, 
à preparação das contas e, em geral, a 
quaisquer outros requisitos de 
transparência serão as que se aplicam às 
empresas cujos valores mobiliários 
tenham sido admitidos à negociação num 
mercado regulamentado.

Or. en
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Justificação

O nº 3 do artigo 16º da proposta da Comissão, ao declarar que as regras de avaliação 
aplicáveis aos activos dos FIA “são estabelecidas pela legislação nacional do país onde o 
FIA esteja domiciliado”, ignora o facto de que os FIA geridos internamente que se encontrem 
listados e sejam negociados num dos mercados regulamentados da União Europeia estão 
sujeitos, à luz do disposto no Regulamento (CE) nº 1606/2002, às Normas Internacionais de 
Contabilidade e de Informação Financeira. Os fundos em causa encontram-se igualmente 
sujeitos à Directiva 2004/109/CE relativa à harmonização dos requisitos de transparência e 
a todas as suas medidas de execução.

Alteração 765
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A avaliação dos activos poderá ser 
levada a cabo segundo um outro método 
transparente, competente e 
proporcionado, se em torno dele houver 
um acordo entre os participantes do FIA e 
o FIA preencha a totalidade dos critérios 
seguintes:
a) os activos do fundo não excedam um 
limite de 100 milhões de euros;
b) a carteira do GFIA consista em FIA, 
cujos activos sob gestão não excedam um 
total de mil milhões de euros; 
c) a carteira do GFIA consista em FIA 
que não recorram ao efeito de alavanca;
d) a carteira do GFIA consista em FIA 
relativamente aos quais não existam 
direitos de reembolso que possam ser 
invocados durante um período de 5 anos a 
contar da constituição de cada FIA;
d) o GFIA realize investimentos 
sustentáveis em capital de risco ou em 
capital de expansão nas PME e em 
projectos de inovação tecnológica ou 
ambiental.
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Or. en

Justificação

Trilhar a via de uma economia mais ecológica e baseada no conhecimento exigirá 
investimento privado.  A existência de excessivos encargos administrativos pode 
desincentivar ou pôr em causa esse investimento. 

Alteração 766
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A avaliação independente não é 
obrigatória para os FIA fechados.

Or. en

Justificação

A avaliação não constitui um problema para os FIA fechados, uma vez que o valor é 
calculado no momento da liquidação do fundo.

Alteração 767
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. O GFIA continua a ser responsável 
pelo cálculo preciso do valor das acções e 
das unidades de participação do FIA.

Or. en

Justificação

Os investidores têm um contrato com o GFIA, o qual tem de permanecer responsável pela 
qualidade da avaliação.
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Alteração 768
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 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.

Suprimido

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.

Or. en

Justificação

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the Texto da Comissão) is 
appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, particularly hedge 
funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place responsibility for the 
valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a conflict of interest, 
potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are calculated by reference to 
the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be a retrograde step. 
Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under Article 16(1) in the 
Texto da Comissão) is arbitrary and an example of a one size fits all approach which will not 
work for all types of fund and asset class (particularly private equity and special situations). 
It should be recognised that the valuation frequency should be appropriate to the type of fund, 
asset class and the frequency of share or unit dealing. We would note that IOSCO’s 
Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  
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Alteração 769
Marta Andreasen

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 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.

Suprimido

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.

Or. en

Justificação

As avaliações já são efectuadas por peritos independentes, sempre que as circunstâncias o 
justifiquem. Nem todos os activos requerem uma avaliação independente, mas se esta fosse 
necessária para todos os activos, os custos dos fundos aumentariam e os lucros dos 
investidores diminuiriam.

Alteração 770
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 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.

Suprimido

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.

Or. en

Justificação

A presente alteração é uma consequência das alterações introduzidas ao n.º 1.  Um avaliador 
independente não produz qualquer valor acrescentado para os fundos de capitais de 
investimento, que não possuem direitos de reembolso. Os gerentes não são remunerados com 
base no justo valor de investimentos que ainda não deram lucros.  Os investidores e os 
gestores têm de esperar até que o fundo comece a obter lucros (ou seja, até ao momento em 
que o valor se torna seguro).  Os activos dos fundos de capitais de investimento pressupõem 
pormenorizadas normas de gestão e conhecimentos ao nível de auditoria para se poder estar 
em condições de produzir uma avaliação.  Trata-se de um custo extra sem contrapartidas 
para os investidores.

Alteração 771
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 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.

Suprimido

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.

Or. en

Justificação

A " avaliação" diz respeito ao valor dos activos detidos pelo fundo, bem como ao valor do 
próprio fundo.  O quadro regulamentar de avaliação dos fundos tem de dar conta das 
especificidades desses diferentes níveis de avaliação.  Os requisitos para a avaliação dos 
activos variam muito consoante a sua própria natureza, que pode abranger activos com 
grande liquidez avaliados com base na cotação respectiva até activos ilíquidos, que exigem 
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processos próprios de fixação de preços.  A função pode ser disponibilizada, seja pela 
empresa de gestão, seja pelo depositário.

Alteração 772
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 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 adopta os actos delegados
nos termos dos artigos 49º-A, 49º-B e 
49º-C para especificar os critérios relativos 
aos procedimentos adequados a uma 
avaliação judiciosa dos activos líquidos, 
das acções e das unidades de participação 
do FIA; tais actos devem também 
especificar a frequência mais adequada 
da avaliação a realizar pelos fundos 
abertos, atendendo aos activos detidos por 
esses fundos e à respectiva política de 
emissão e reembolso; A Comissão adopta 
igualmente os actos delegados nos termos 
dos artigos 49º-A, 49º-B e 49º-C para 
especificar os critérios segundo os quais 
se impõe a realização de uma verificação 
externa.

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.

Or. en
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Alteração 773
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1

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 adopta os actos delegados
nos termos dos artigos 49º-A, 49º-B e 
49º-C para especificar os critérios relativos 
aos procedimentos adequados a uma 
avaliação judiciosa dos activos, das 
acções ou das unidades de participação do 
FIA, bem como o nível apropriado de 
independência funcional da função de 
avaliação; tais actos devem também 
especificar a frequência mais adequada 
da avaliação a realizar pelos fundos 
abertos, atendendo aos activos detidos por 
esses fundos e à respectiva política de 
emissão e reembolso; a Comissão adopta 
igualmente os actos delegados nos termos 
dos artigos 49º-A, 49º-B e 49º-C para 
especificar, para além disso, os critérios 
segundo os quais se impõe a realização de 
uma verificação externa, de acordo com o 
disposto no nº 2.

Or. en

Alteração 774
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1

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 adopta os actos delegados
nos termos dos artigos 49º-A, 49º-B e 
49º-C para especificar os critérios relativos 
aos procedimentos adequados a uma 
avaliação judiciosa dos activos, das 
acções ou das unidades de participação do 
FIA, bem como o nível apropriado de 
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independência funcional da função de 
avaliação; tais actos devem também 
especificar a frequência mais adequada 
da avaliação a realizar pelos fundos 
abertos, atendendo aos activos detidos por 
esses fundos e à respectiva política de 
emissão e reembolso; a Comissão adopta 
igualmente os actos delegados nos termos 
dos artigos 49º-A, 49º-B e 49º-C para 
especificar, para além disso, os critérios 
segundo os quais se impõe a realização de 
uma verificação externa, de acordo com o 
disposto no nº 2.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que também é possível que a avaliação seja feita pelo próprio GFIA.

Alteração 775
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1

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 adopta os actos delegados
nos termos dos artigos 49º-A, 49º-B e 49º-
C para especificar os critérios relativos aos 
procedimentos adequados a uma 
avaliação judiciosa dos activos, das 
acções ou das unidades de participação do 
FIA, bem como o nível apropriado de 
independência funcional da função de 
avaliação; tais actos devem também 
especificar a frequência mais adequada 
da avaliação a realizar pelos fundos 
abertos, atendendo aos activos detidos por 
esses fundos e à respectiva política de 
emissão e reembolso; a Comissão adopta 
igualmente os actos delegados nos termos 
dos artigos 49º-A, 49º-B e 49º-C para 
especificar, para além disso, os critérios 
segundo os quais se impõe a realização de 
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uma verificação externa, de acordo com o 
disposto no nº 2-A.

Or. en

Justificação

Vide o artigo 16.º da proposta revista de compromisso da Presidência, de 15 de Dezembro de 
2009. 

Alteração 776
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1

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 adopta os actos delegados
nos termos dos artigos 49º-A, 49º-B e 
49º-C para especificar os critérios relativos 
aos procedimentos adequados a uma 
avaliação judiciosa dos activos, das 
acções ou das unidades de participação do 
FIA, bem como o nível apropriado de 
independência funcional da função de 
avaliação; tais actos devem também 
especificar a frequência mais adequada 
da avaliação a realizar pelos fundos 
abertos, atendendo aos activos detidos por 
esses fundos e à respectiva política de 
emissão e reembolso; a Comissão adopta 
igualmente os actos delegados nos termos 
dos artigos 49º-A, 49º-B e 49º-C para 
especificar, para além disso, os critérios 
segundo os quais se impõe a realização de 
uma verificação externa, de acordo com o 
disposto no nº 2-A.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que também é possível que a avaliação seja feita pelo próprio GFIA.
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Alteração 777
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1

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 adopta os actos delegados 
nos termos dos artigos 49º-A, 49º-B e 
49º-C para especificar os critérios com 
base nos quais o processo de avaliação
pode ser considerado independente e os 
requisitos organizativos que têm de ser 
satisfeitos, a fim de evitar a ocorrência de 
quaisquer conflitos de interesses;

Or. en

Alteração 778
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1

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 adopta os actos delegados 
nos termos dos artigos 49º-A, 49º-B e 
49º-C para especificar os critérios com 
base nos quais um avaliador pode ser 
considerado independente na acepção do 
n.º 1, bem como os princípios de avaliação 
universalmente aceites que têm de ser 
aplicados, de acordo com o disposto no 
nº 3; 

Or. en

Justificação

A protecção dos investidores exige que a avaliação se realize com base em princípios que 
sejam, pelo menos, comparáveis. Mesmo sem definir regras de pormenor, a Comissão deve 
estabelecer as normas que devem constituir a base comum de todas as práticas de avaliação.
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Alteração 779
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1

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 adopta os actos delegados 
nos termos dos artigos 49º-A, 49º-B e 
49º-C para especificar os critérios com 
base nos quais um avaliador pode ser 
considerado independente e receber um 
certificado de avaliação, na acepção do 
n.º 1;

Or. en

Justificação

 O objectivo de pôr em prática uma avaliação sã e transparente requer a existência de 
procedimentos ao nível de toda a UE e uma qualidade homogénea da avaliação 
independente. A recém-criada Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
(AEVMM) é tida como a instituição adequada para proceder à certificação dos avaliadores, 
estabelecer as directrizes de avaliação e controlar a respectiva aplicação.

Alteração 780
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1

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 adopta os actos delegados 
nos termos dos artigos 49º-A, 49º-B e 
49º-C para especificar os critérios com 
base nos quais um avaliador pode ser 
considerado independente e receber um 
certificado de avaliação, na acepção do 
n.º 1;

Or. en

Justificação

O objectivo de pôr em prática uma avaliação sã e transparente requer a existência de 
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procedimentos ao nível de toda a UE e uma qualidade homogénea da avaliação 
independente. A recém-criada Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
(AEVMM) é tida como a instituição adequada para proceder à certificação dos avaliadores, 
estabelecer as directrizes de avaliação e controlar a respectiva aplicação.

Alteração 781
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1

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 adopta os actos delegados 
nos termos dos artigos 49º-A, 49º-B e 
49º-C para especificar os critérios com 
base nos quais um avaliador pode ser 
considerado independente na acepção do 
n.º 1; a Comissão adopta igualmente os 
actos delegados nos termos dos artigos 
49º-A, 49º-B e 49º-C para especificar as 
entidades de supervisão autorizadas a 
desempenhar as funções de avaliador.

Or. en

Justificação

Os avaliadores têm de ficar sujeitos a processos de autorização e supervisão.

Alteração 782
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No entanto, no caso de um FIA gerido 
internamente cujas acções tenham sido 
admitidas à negociação num mercado 
regulamentado da União Europeia, as 
normas aplicáveis à avaliação dos activos, 
à preparação das contas e, em geral, a 
quaisquer outros requisitos de 
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transparência serão as que se aplicam às 
empresas cujos valores mobiliários
tenham sido admitidos à negociação num 
mercado regulamentado.

Or. en

Justificação

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

Alteração 783
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 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 pode adoptar os actos 
delegados nos termos dos artigos 49º-A, 
49º-B e 49º-C para especificar os critérios 
com base nos quais um avaliador pode ser 
considerado funcionalmente independente 
na acepção 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.

Or. en
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Justificação

Caso o presente artigo seja aprovado, será esta a formulação adequada no âmbito dos novos 
procedimentos de ”comitologia”.

Alteração 784
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os números 1 a 4 não são aplicáveis 
a GFIA que apenas giram FIA:
a) que não recorram ao efeito de 
alavanca;
b) em relação aos quais não existam 
direitos de reembolso que possam ser 
invocados durante um período de 5 anos a 
contar da constituição do FIA; e
c) que, de acordo com a sua estratégia de 
investimento e os seus objectivos, apenas 
pontualmente realizem investimentos e 
alienações.
Um GFIA que reúna as condições 
previstas no presente número assegura, 
em relação a cada um dos FIA por si 
geridos, que sejam definidos 
procedimentos apropriados e coerentes, 
para que se possa levar a cabo uma 
avaliação adequada dos activos dos FIA 
em apreço e se possa calcular e, se 
necessário, publicar o valor das 
respectivas acções ou unidades de 
participação.
Esses procedimentos de avaliação, a 
realizar com uma periodicidade anual, 
são estabelecidos em conformidade com 
as directrizes do sector e/ou nos termos de 
acordos de outro modo celebrados com os 
investidores por via de convenções 
contratuais.
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Or. en

Justificação

Os fundos de capitais de investimento já possuem acordos nos quais há lugar a uma 
auditoria, tanto ao nível da carteira da empresa, como ao nível do FIA.

Alteração 785
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O presente artigo não se aplica a 
sociedades gestoras de participações 
industriais que comercializem as suas 
acções num mercado regulamentado da 
UE, na medida em que detenham acções 
nas suas subsidiárias ou em empresas 
associadas para efeitos da execução de 
estratégias de negócios industriais e que 
não se encontrem estabelecidas tendo 
como principal objectivo gerar receitas 
para os seus investidores por meio de 
alienações num prazo previsto.

Or. en

Justificação

As acções das sociedades gestoras de participações industriais cotadas em bolsa são 
negociadas publicamente e, como tal, são objecto de uma constante avaliação pelo mercado.  
Por conseguinte, não há qualquer necessidade de um avaliador externo, para além de que os 
requisitos propostos em matéria de avaliação são irrelevantes.  Além disso, as sociedades 
gestoras de participações industriais cotadas em bolsa já se encontram abrangidas pela 
actual legislação comunitária em matéria de avaliações, no quadro do regulamento sobre 
informação contabilística e financeira.  A observância desta disposição por parte dos FIA 
cotados em bolsa e das sociedades gestoras de participações seria onerosa e não traria 
qualquer valor acrescentado aos investidores e à estabilidade dos mercados financeiros.
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Alteração 786
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 16 - n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O presente artigo não se aplica a um 
FIA que seja um fundo de capitais de 
investimento.

Or. en

Justificação

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

Alteração 787
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 16 - n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O presente artigo não se aplica a um 
FIA que seja um fundo de capitais de 
investimento.

Or. en
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Justificação

Private Equity Funds have no redemption rights and performance is rewarded by a share in 
profits which are actually realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of 
return for investors. Moreover, it is normally the case that even standard management fees 
are calculated by reference to commitments made to the Private Equity Fund and not to 
fluctuating values. Private Equity Funds already have arrangements where there is an audit 
at both the portfolio company level and the AIF level. Their assets are of a nature which 
require detailed management and audit level knowledge in order to produce a valuation. 
Employing an external valuator would be very unlikely to add value to the exercise but would 
be a considerable extra expense to be borne by investors.

Alteração 788
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 17 - Título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º Artigo 17.º

Depositário Missões do depositário

Or. en

Justificação

Em vez de impor o conceito de depositário a diferentes estruturas de fundos já existentes, as 
funções/tarefas de um depositário deve ser claramente definidas, podendo ser atribuídas a 
um depositário ou a qualquer outra instituição que garanta uma execução independente e em 
prol dos interesses dos investidores. 

Alteração 789
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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 
(excepto os FIA fechados e que tenham 
uma política de investimentos 
vocacionada principalmente para 
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instrumentos de carácter financeiro, ou 
outros activos detidos como investimento 
a longo prazo, e não com objectivos de 
compra e venda), um depositário que 
desempenha, quando pertinentes, as 
seguintes tarefas:

Or. en

Justificação

Os fundos de fundos de capitais de investimento (e também os fundos de capitais de 
investimento) são fundos fechados que fazem investimentos a longo prazo, não negociando, 
regra geral, em investimentos propriamente ditos.   A maioria dos fundos faz um número 
relativamente baixo de investimentos ilíquidos ao longo da vida.  A falta de liquidez e o facto 
de os investimentos de capital privado serem investimentos a longo prazo significa que não 
existe qualquer necessidade de haver serviços de depositários especializados.  Os passivos 
contingentes a que estão sujeitos tornam o investimento em fundos de fundos de capitais de 
investimento inadequados para ficarem sob custódia de um depositário.

Alteração 790
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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, para cada 
um dos FIA que gere, as missões do 
depositário, quando pertinentes, sejam 
desempenhadas de forma independente e 
unicamente em prol dos interesses dos 
investidores dos FIA.  As missões do 
depositário são as seguintes:

Or. en

Justificação

Em vez de impor o conceito de depositário a diferentes estruturas de fundos já existentes, as 
funções/tarefas de um depositário deve ser claramente definidas, podendo ser atribuídas a 
um depositário ou a qualquer outra instituição que garanta uma execução independente e em 
prol dos interesses dos investidores. 
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Alteração 791
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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 único depositário que desempenha, 
quando pertinentes, as seguintes funções:

Or. en

Justificação

As seguintes alterações ao nº 1 têm por objectivo apresentar um quadro lógico relativo aos 
activos do FIA:  a) activos de tesouraria do FIA; b) instrumentos financeiros do FIA 
fornecidos à entidade de custódia e certos direitos do FIA; e c) outros activos do FIA.

Alteração 792
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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 único depositário que desempenha, 
quando pertinentes, as seguintes funções:

Or. en

Alteração 793
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

nomeado, para cada um dos FIA que gere, 
um único depositário que desempenha, 
quando pertinentes, as seguintes funções:

Or. en

Justificação

Este requisito é essencial para garantir que todos os activos do FIA sejam confiados a um só 
depositário, o qual disporá de uma visão exaustiva dos activos do FIA na sua globalidade, 
ficando, pois, em posição privilegiada para desempenhar as suas funções de supervisão. Esta 
condição não impede que o depositário recorra a entidades terceiras para delegar algumas 
das suas tarefas.

Alteração 794
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da proposta da Comissão Alteração

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 único depositário que desempenha, 
quando pertinentes, as seguintes funções:

Or. en

Alteração 795
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da proposta da Comissão Alteração

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 ou mais depositários que 
desempenham, quando pertinentes, as 
seguintes tarefas:

Or. en
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Justificação

Os gestores devem poder diversificar os prestadores de serviços (administradores, 
avaliadores e depositários/entidades de custódia) que tenham sede social na UE, mas cuja 
sede central se possa situar fora da UE.

Alteração 796
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da proposta da Comissão Alteração

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:

Or. en

Justificação

As seguintes alterações ao nº 1 têm por objectivo apresentar um quadro lógico relativo aos 
activos do FIA:  a) activos de tesouraria do FIA; b) instrumentos financeiros do FIA 
fornecidos à entidade de custódia e certos direitos do FIA e c) outros activos do FIA.

Alteração 797
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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; 

Suprimido

Or. en
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Justificação

As tarefas adicionais inseridas pelas alterações 68 a 72 (n.° 1 do artigo 17.°) do projecto de 
relatório são matérias que são da responsabilidade do Conselho de Administração de uma 
sociedade constituída ao abrigo do direito europeu das sociedades. Sempre que o FIA é o 
GFIA, e está sujeito ao direito europeu, não deveria ser problemático autorizar o GFIA a 
executar estas partes das obrigações de um depositário.

Alteração 798
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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) Verificar que os fundos em numerário 
do FIA se encontram depositados num ou 
mais bancos autorizados, incluindo o 
depositário, desde que este seja um banco 
autorizado; 

Or. en

Justificação

Para garantir a coerência com o nº 1 (ver acima), a alínea a) deveria apenas fazer referência 
ao numerário que constitua um activo do FIA, e não ao numerário que não o seja.   O 
numerário contabilizado fora do FIA em conjunto com suscrições e reembolsos é tido 
devidamente em consideração nas alínea a) e c) do nº 1-A adiante. Recomenda-se que o 
depósito de fundos pecuniários esteja sujeito a um regime similar ao imposto aos fundos 
mobiliários dos clientes ao abrigo da Directiva relativa aos Mercados de Instrumentos 
Financeiros (DMIF). Deixa-se margem para requisitos mais pormenorizados (se forem 
necessários) no nível 2.

Alteração 799
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a) Receber todos os pagamentos a) Verificar que o numerário do FIA 
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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; 

depositado se encontra num ou mais 
bancos autorizados, incluindo o 
depositário, desde que este seja uma 
instituição de crédito autorizada; 

Or. en

Justificação

Para garantir a coerência com o nº 1 (ver acima), a alínea a) deveria apenas fazer referência 
ao numerário que constitua um activo do FIA, e não ao numerário que não o seja.  
Recomenda-se que o depósito de fundos pecuniários esteja sujeito a um regime similar ao 
imposto aos fundos mobiliários dos clientes ao abrigo da Directiva relativa aos Mercados de 
Instrumentos Financeiros (DMIF).  Deixa-se margem para requisitos mais pormenorizados 
(se forem necessários) no nível 2.

Alteração 800
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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) Manter as contas de depósitos em 
numerário lançadas na contabilidade do 
depositário;  

Or. en

Justificação

O depositário tem de verificar, entre outras coisas, que os movimentos de dinheiro líquido 
são contabilizados numa conta e que as ordens são realizadas de acordo com as regras a 
cumprir.
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Alteração 801
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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) Manter as contas de depósitos em 
numerário lançadas na contabilidade do 
depositário;  

Or. en

Justificação

A alínea c-A) descreve o papel do depositário no que diz respeito às ordens de subscrição ou 
de reembolso.  O depositário verifica que as ordens foram realizadas de acordo com as 
regras a respeitar, incluindo que os movimentos de dinheiro líquido relativos a estas ordens 
estão correctamente contabilizados numa conta em numerário. 

Alteração 802
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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) Manter as contas de depósitos em 
numerário lançadas na contabilidade do 
depositário; 

Or. en
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Alteração 803
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

b) Conservar à sua guarda quaisquer 
instrumentos financeiros de que o FIA seja 
proprietário, designadamente:
(i) Manter em custódia todos os 
instrumentos financeiros susceptíveis de 
serem creditados em contas de valores 
mobiliários. Para este efeito, o 
depositário nomeado pelo GFIA assegura 
a separação dos activos através da 
abertura de contas separadas na sua
contabilidade em nome de cada FIA; sem 
prejuízo deste princípio, os Estados-
Membros podem autorizar a separação 
em contas colectivas, desde que os activos 
de cada fundo possam ser claramente 
identificados a qualquer momento como 
propriedade de um determinado FIA; 
(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 existência da transacção;

Or. en

Justificação

O conceito de propriedade é muito complexo e não pode ser tratado no âmbito da presente 
directiva.  A Comissão estuda actualmente esta questão no contexto da legislação prevista 
sobre segurança jurídica dos valores. Por esta razão, as funções do depositário em matéria 
de conservação de activos dos fundos devem ser definidas separadamente em relação a cada 
classe de activos elegíveis para serem mantidos numa carteira de FIA, ainda que isso possa 
ser difícil. Este é também o resultado da consulta da Comissão sobre o depositário de 
OICVM.
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Alteração 804
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

b) Conservar à sua guarda quaisquer 
instrumentos financeiros de que o FIA seja 
proprietário, designadamente:
(i) Manter em custódia todos os 
instrumentos financeiros susceptíveis de 
ser creditados em contas de valores 
mobiliário. Para este efeito, o depositário 
nomeado pelo GFIA assegura a 
separação dos activos através da abertura 
de contas separadas na sua contabilidade 
em nome de cada FIA; Sem prejuízo deste 
princípio, os Estados-Membros podem 
autorizar a separação em contas 
colectivas, desde que os activos de cada 
fundo possam ser claramente 
identificados a qualquer momento como 
propriedade de um determinado FIA; 
(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 existência da transacção;

Or. en

Justificação

A conservação pelos depositários dosactivos de fundos deve ser definida separadamente em 
relação a cada classe de activos. Este é também o resultado da consulta da Comissão sobre o 
depositário de OICVM. O conceito de propriedade não pode ser tratado na presente 
directiva, devido à sua "complexidade e ao facto de que a Comissão tem também um processo 
em curso a este respeito. 
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Alteração 805
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

b) Conservar à sua guarda quaisquer 
instrumentos financeiros de que o FIA seja 
proprietário, designadamente:
(i) Manter em custódia todos os 
instrumentos financeiros susceptíveis de 
ser creditados em contas de valores 
mobiliários. Para este efeito, o depositário
nomeado pelo GFIA assegura a 
separação dos activos através da abertura 
de contas separadas na sua contabilidade 
em nome de cada FIA;
(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 existência da transacção;

Or. en

Alteração 806
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

b) Conservar à sua guarda quaisquer 
instrumentos financeiros de que o FIA seja 
proprietário, designadamente:

(i) Manter em custódia todos os 
instrumentos financeiros susceptíveis de 
ser guardados numa central de depósito 
de títulos e no registo contabilístico do 
depositário; para este efeito, o depositário 
assegura a separação em relação aos 
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activos do FIA dos seus próprios activos e 
dos activos de uma entidade que assuma a 
subcustódia, e abre contas separadas em 
nome de cada FIA;
(ii) Manter um inventário dos 
instrumentos financeiros que não podem 
ser mantidos em custódia;

Or. en

Alteração 807
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

b) Conservar à sua guarda quaisquer 
instrumentos financeiros de que o FIA seja 
proprietário, designadamente:
(i) Manter em custódia todos os 
instrumentos financeiros fisicamente 
entregues ao depositário; e
(ii) Manter todos os direitos de 
instrumentos financeiros creditados ao 
FIA através de um sistema estabelecido de 
registo ou de participação indirecta;
Todos esses instrumentos financeiros 
devem ser separados dos activos do 
depositário ou de um terceiro nomeado 
nos termos do n. º 4 e claramente 
identificado nos livros do depositário ou 
de um terceiro como propriedade do FIA;

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir a conformidade com os sistemas jurídicos aplicáveis, em que as 
obrigações de guarda pela entidade que assume a custódia são aplicáveis aos instrumentos 
financeiros fisicamente detidos e aos direitos de instrumentos financeiros, como "valores 
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mobiliários escriturais", detidos directa ou indirectamente através de centrais de depósito de 
valores mobiliários.

Alteração 808
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

b) Conservar à sua guarda quaisquer 
instrumentos financeiros de que o FIA seja 
proprietário, designadamente:

(i) Manter em custódia todos os 
instrumentos financeiros fisicamente 
entregues ao depositário; e
(ii) Manter todos os direitos de 
instrumentos financeiros creditados ao 
FIA através de um sistema estabelecido de 
registo ou de participação indirecta.
Todos esses instrumentos financeiros 
devem ser separados dos activos do 
depositário ou da entidade que assume a 
subcustódia e claramente identificados 
nos livros do depositário como 
propriedade do FIA;

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir a conformidade com os sistemas jurídicos aplicáveis, em que as 
obrigações de guarda pela entidade que assume a custódia são aplicáveis aos instrumentos 
financeiros fisicamente detidos e aos direitos de instrumentos financeiros, como "valores 
mobiliários escriturais", detidos directa ou indirectamente através de centrais de depósito de 
valores mobiliários. Isto será mais desenvolvido no nível 2.
Os requisitos de separação serão indicados no nível 2.
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Alteração 809
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

b-A) Garantir que os instrumentos 
financeiros referidos na alínea b) não 
podem ser reutilizados sem o 
consentimento prévio do GFIA, e que esse 
consentimento não foi retirado;

Or. en

Justificação

Engloba tanto activos corpóreos como activos escriturais. 

Alteração 810
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

b-A) Garantir que os instrumentos 
financeiros referidos na alínea b) não 
podem ser reutilizados sem o 
consentimento prévio do GFIA, e que esse 
consentimento não foi retirado;

Or. en

Justificação

Engloba tanto activos corpóreos como activos escriturais. 
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Alteração 811
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 - n.º 1 - alínea c)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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) Manter registos que comprovam a 
propriedade dos activos do FIA distintos 
dos activos referidos nas alíneas a) e b).

Or. en

Justificação

Esta alteração deve-se ao reconhecimento da ausência do depositário da cadeia de 
propriedade desses activos.   O depositário mantém registos que fornecem provas úteis, mas 
não se pode esperar que confirme a validade do título.  A natureza das provas a obter deve 
ser especificada no Nível 2.

Alteração 812
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 17 - n.º 1 - alínea c)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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) Manter o registo que comprova a 
propriedade de outros activos pelo FIA,
com base em informações fornecidas pelo 
GFIA ou por outras fontes.

Or. en

Alteração 813
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 - n.º 1 - alínea c)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

propriedade de outros activos pelo FIA 
com base em informações fornecidas pelo 
GFIA ou por outras fontes.

Or. en

Justificação

A guarda aplica-se apenas aos instrumentos financeiros. A fim de abranger todos os activos 
dos fundos, é necessário definir as obrigações do depositário em relação a outros ativos que 
não sejam instrumentos financeiros ou dinheiro líquido. Neste contexto, a definição proposta 
nesta alteração reitera a necessidade de obter informações externas adequadas para realizar 
essa tarefa.

Alteração 814
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 17 - n.º 1 - alínea c)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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) Manter o registo que comprova a 
propriedade de outros activos pelo FIA 
com base em informações fornecidas pelo 
GFIA ou por outras fontes.

Or. en

Justificação

É necessário também definir as obrigações dos depositários em relação àqueles activos que 
não são dinheiro líquido nem instrumentos financeiros. Para poder desempenhar esta função, 
são necessárias informações externas.

Alteração 815
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 17 - n.º 1 - alínea c)

Texto da proposta da Comissão Alteração

c) Verificar se o FIA, ou o GFIA em seu 
nome, obtiveram a propriedade de todos os

c) Verificar a manutenção dos registos 
que comprovam a natureza e os meios de
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outros activos em que o FIA investiu. propriedade e a localização dos activos do 
FIA distintos dos referidos nas alíneas a) 
e b).

Or. en

Justificação

Esta alteração deve-se ao reconhecimento da ausência do depositário da cadeia de 
propriedade desses activos.  O depositário mantém registos que fornecem provas úteis, mas 
não se pode esperar que confirme a validade do título, nem se pode esperar que o depositário 
mantenha registos que comprovem a propriedade, sempre que isso dependa de terceiros em 
quem não se prevê nem é possível delegar.  A natureza da verificação das provas a obter e 
dos registos a manter deve ser especificada no Nível 2.

Alteração 816
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – parte introdutória (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

1-A. Para além das funções referidas no 
nº 1, alíneas a) e b), o depositário, se 
necessário, verifica numa base ex post 
que:

Or. en

Justificação

A guarda aplica-se apenas aos instrumentos financeiros. A fim de abranger todos os activos 
dos fundos, é necessário definir as obrigações do depositário em relação a outros ativos que 
não sejam instrumentos financeiros ou dinheiro líquido. Neste contexto, a definição proposta 
na nova alteração reitera a necessidade de obter informações externas adequadas para 
realizar essa tarefa.



AM\805037PT.doc 77/179 PE439.132v01-00

PT

Alteração 817
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – parte introdutória (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

1-A. Para além das funções referidas no 
nº 1, alíneas a) e b), o depositário, se 
necessário, verifica numa base ex post 
que:

Or. en

Justificação

É necessário também definir as obrigações dos depositários em relação àqueles activos que 
não são dinheiro líquido nem instrumentos financeiros. Para poder desempenhar esta função, 
são necessárias informações externas.

Alteração 818
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – parte introdutória (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

1-A. Para além das funções referidas no 
nº 1, alíneas a) e b), o depositário, se 
necessário, verifica numa base ex post 
que:

Or. en
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Alteração 819
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – parte introdutória (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

1-A. Para além das funções referidas no 
n.º 1, o depositário verifica que: 

Or. en

Justificação

Esta alteração visa reflectir as obrigações de supervisão do depositário (de monitorização e 
de manutenção dos registos).   Embora o depositário seja responsável por supervisionar o 
cumprimento dessas funções, o exercício de tais funções (por exemplo, a avaliação) não são 
uma obrigação do depositário.  As medidas a tomar para efeitos de verificação devem ser 
indicadas no nível 2.  Deve-se tomar em devida consideração a forma como o sector apoia 
hoje os fundos de investimento alternativos, e se, nessa perspectiva, a omissão do exercício de 
todas essas responsabilidades é adequada.

Alteração 820
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – alínea a) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a) A venda, emissão, reaquisição, o 
resgate e a anulação de acções ou 
unidades de participação do FIA se 
processam nos termos da legislação 
nacional aplicável e das normas dos FIA;

Or. en

Justificação

Alteração da alínea d), para reconhecer a responsabilidade de supervisão do depositário 
pela conformidade do investimento, imposta pela legislação nacional, etc. 
Uma vez que estas disposições são copiadas da Directiva OICVM, seria indicado autorizar 
os Estados-Membros a afastar esse requisito no caso dos FIA não retalhistas.
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Alteração 821
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A (novo) – alínea a) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a) A venda, emissão, reaquisição, o 
resgate e a anulação de acções ou 
unidades de participação do FIA se 
processam nos termos da legislação 
nacional aplicável e das normas dos FIA;

Or. en

Justificação

Os controlos realizados pelo depositário não devem constituir uma duplicação em relação 
aos controlos efectuados pelo GFIA. Os controlos do depositário consistem sobretudo na 
realização de vários testes numa base ex-post, para confirmar que o GFIA aplicou 
internamente os procedimentos e controlos adequados para o correcto desempenho de todas 
as operações relacionadas com o FIA.  A referência à "legislação nacional aplicável" é 
incompatível com o objectivo de harmonização entre os Estados-Membros da UE.

Alteração 822
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – alínea a) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a) A venda, emissão, reaquisição, o 
resgate e a anulação de acções ou 
unidades de participação do FIA se 
processam nos termos da legislação 
nacional aplicável e das normas dos FIA;

Or. en

Justificação

É importante separar as funções do depositário das do GFIA. O depositário pode, numa base 
ex-post, verificar que o GFIA implementou os procedimentos e controlos correctos. A 
referência à "legislação nacional aplicável" é incompatível com o objectivo de harmonização 
entre os Estados-Membros da UE.
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Alteração 823
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – alínea a) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a) A venda, emissão, reaquisição, o 
resgate e a anulação de acções ou 
unidades de participação do FIA se 
processam nos termos da legislação 
nacional aplicável e das normas dos FIA;

Or. en

Alteração 824
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – alínea b) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

b) O cálculo do valor das unidades de 
participação é efectuado nos termos da lei 
nacional aplicável e das normas do FIA 
ou dos documentos constitutivos;

Or. en

Justificação

Alteração da alínea d), para reconhecer a responsabilidade de supervisão do depositário 
pela conformidade do investimento, imposta legislação nacional, etc. 
Uma vez que estas disposições são copiadas da Directiva OICVM, seria indicado autorizar 
os Estados-Membros a afastar tal requisito no caso dos FIA não retalhistas.
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Alteração 825
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – alínea b) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

b) O cálculo do valor das unidades de 
participação é efectuado nos termos da lei 
nacional aplicável e das normas do FIA;

Or. en

Justificação

Os controlos realizados pelo depositário não devem constituir uma duplicação em relação 
aos controlos efectuados pelo GFIA. Os controlos do depositário consistem sobretudo na 
realização de vários testes numa base ex-post, para confirmar que o GFIA aplicou 
internamente os procedimentos e controlos adequados para o correcto desempenho de todas 
as operações relacionadas com o FIA.  A referência à "legislação nacional aplicável" é 
incompatível com o objectivo de harmonização entre os Estados-Membros da UE.

Alteração 826
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – alínea b) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

b) O cálculo do valor das unidades de 
participação é efectuado nos termos da lei 
nacional aplicável e das normas do FIA;

Or. en

Justificação

É importante separar as funções do depositário das do GFIA. O depositário pode, numa base 
ex-post, verificar que o GFIA implementou os procedimentos e controlos correctos. A 
referência à "legislação nacional aplicável" é incompatível com o objectivo de harmonização 
entre os Estados-Membros da UE.
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Alteração 827
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – alínea b) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

b) O cálculo do valor das unidades de 
participação é efectuado nos termos da lei 
nacional aplicável e das normas do FIA;

Or. en

Alteração 828
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – alínea c) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

c) As instruções dos GFIA não são 
contrárias à lei nacional aplicável ou ao 
regulamento ou aos documentos 
constitutivos do FIA;

Or. en

Justificação

Alteração da alínea d), para reconhecer a responsabilidade de supervisão do depositário 
pela conformidade do investimento, imposta legislação nacional, etc. 
Uma vez que estas disposições são copiadas da Directiva OICVM, seria indicado autorizar 
os Estados-Membros a afastar esse requisito no caso dos FIA não retalhistas.
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Alteração 829
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – alínea c) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

c) São executadas as instruções dos 
GFIA, salvo se forem contrárias à lei 
nacional aplicável ou ao regulamento do 
FIA;

Or. en

Justificação

Os controlos realizados pelo depositário não devem constituir uma duplicação em relação 
aos controlos efectuados pelo GFIA. Os controlos do depositário consistem sobretudo na 
realização de vários testes numa base ex-post, para confirmar que o GFIA aplicou 
internamente os procedimentos e controlos adequados para o correcto desempenho de todas 
as operações relacionadas com o FIA.  A referência à "legislação nacional aplicável" é 
incompatível com o objectivo de harmonização entre os Estados-Membros da UE.

Alteração 830
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 - A – alínea c) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

c) São executadas as instruções dos 
GFIA, salvo se forem contrárias à lei 
nacional aplicável ou ao regulamento do 
FIA;

Or. en

Justificação

É importante separar as funções do depositário das do GFIA. O depositário pode, numa base 
ex-post, verificar que o GFIA implementou os procedimentos e controlos correctos. A 
referência à "legislação nacional aplicável" é incompatível com o objectivo de harmonização 
entre os Estados-Membros da UE.
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Alteração 831
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – alínea c) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

c) São executadas as instruções dos 
GFIA, salvo se forem contrárias à lei 
nacional aplicável ou ao regulamento do 
FIA;

Or. en

Alteração 832
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – alínea d) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

d) Nas transacções envolvendo activos do 
FIA, a contrapartida lhe é entregue nos 
prazos habituais;

Or. en

Justificação

Alteração da alínea d), para reconhecer a responsabilidade de supervisão do depositário 
pela conformidade do investimento, imposta legislação nacional, etc. 
Uma vez que estas disposições são copiadas da Directiva OICVM, seria indicado autorizar 
os Estados-Membros a afastar esse requisito no caso dos FIA não retalhistas.
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Alteração 833
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – alínea d) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

d) Nas transacções envolvendo activos do 
FIA, a contrapartida lhe é entregue nos 
prazos habituais;

Or. en

Justificação

Os controlos realizados pelo depositário não devem constituir uma duplicação em relação 
aos controlos efectuados pelo GFIA. Os controlos do depositário consistem sobretudo na 
realização de vários testes numa base ex-post, para confirmar que o GFIA aplicou 
internamente os procedimentos e controlos adequados para o correcto desempenho de todas 
as operações relacionadas com o FIA.  A referência à "legislação nacional aplicável" é 
incompatível com o objectivo de harmonização entre os Estados-Membros da UE.

Alteração 834
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – alínea d) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

d) Nas transacções envolvendo activos da 
sociedade, a contrapartida lhe é entregue 
nos prazos habituais;

Or. en

Justificação

É importante separar as funções do depositário das do GFIA. O depositário pode, numa base 
ex-post, verificar que o GFIA implementou os procedimentos e controlos correctos. A 
referência à "legislação nacional aplicável" é incompatível com o objectivo de harmonização 
entre os Estados-Membros da UE.
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Alteração 835
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – alínea d) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

d) Nas transacções envolvendo activos do 
FIA, a contrapartida lhe é entregue nos 
prazos habituais;

Or. en

Alteração 836
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – alínea e) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

e) Os rendimentos do FIA são aplicados 
nos termos da lei nacional aplicável e do 
regulamento do FIA.

Or. en

Justificação

Os controlos realizados pelo depositário não devem constituir uma duplicação em relação 
aos controlos efectuados pelo GFIA. Os controlos do depositário consistem sobretudo na 
realização de vários testes numa base ex-post, para confirmar que o GFIA aplicou 
internamente os procedimentos e controlos adequados para o correcto desempenho de todas 
as operações relacionadas com o FIA.  A referência à "legislação nacional aplicável" é 
incompatível com o objectivo de harmonização entre os Estados-Membros da UE.
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Alteração 837
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – alínea e) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

e) Os rendimentos do FIA são aplicados 
nos termos da lei nacional aplicável e do 
regulamento do FIA.

Or. en

Justificação

É importante separar as funções do depositário das do GFIA. O depositário pode, numa base 
ex-post, verificar que o GFIA implementou os procedimentos e controlos correctos. A 
referência à "legislação nacional aplicável" é incompatível com o objectivo de harmonização 
entre os Estados-Membros da UE.

Alteração 838
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – alínea e) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

e) Os rendimentos do FIA são aplicados 
nos termos da lei nacional aplicável e do 
regulamento do FIA.

Or. en
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Alteração 839
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A – parágrafo 1-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

A título de derrogação, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem do FIA podem prever que 
qualquer uma das alíneas (a) a (d) não 
seja aplicável, se a comercialização do 
FIA se destinar exclusivamente a 
investidores profissionais e/ou 
sofisticados.

Or. en

Justificação

Alteração da alínea d), para reconhecer a responsabilidade de supervisão do depositário 
pela conformidade do investimento, imposta legislação nacional, etc. 
Uma vez que estas disposições são copiadas da Directiva OICVM, seria indicado autorizar 
os Estados-Membros a afastar esse requisito no caso dos FIA não retalhistas.

Alteração 840
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-B (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

1-B Os Estados-Membros requerem aos 
GFIA que, aquando da recepção de 
quaisquer fundos, os coloquem 
rapidamente numa ou mais contas abertas 
junto de qualquer uma das seguintes 
entidades:
a) um banco central;
b) uma instituição de crédito autorizada 
nos termos da Directiva 2006/48/CE;
c) um banco autorizado num país 
terceiro;
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d) um fundo de mercado monetário 
elegível.
O primeiro parágrafo não se aplica a uma 
instituição de crédito autorizada ao abrigo 
da Directiva 2006/48/CE relativamente 
aos depósitos detidos por essa instituição, 
na acepção dessa directiva.

Or. en

Justificação

Os GFIA devem assumir a responsabilidade principal e cumprir os mesmos requisitos 
aplicáveis às empresas abrangidas pela Directiva MIFID, o que deverá constar do texto 
revisto, substituindo as referências a "clientes" e a "empresas de investimento" pelas 
referências a "FIA" e a "GFIA". 

Alteração 841
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-C – (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

1-C. Para efeitos da alínea d) do n.° 1 e do 
n.° 1, alínea c), do artigo 16.°, entende-se 
por "fundo do mercado monetário 
elegível", um organismo de investimento
colectivo autorizado ao abrigo da 
Directiva 85/611/CEE ou que esteja 
sujeito à supervisão e, se aplicável, que 
seja autorizado por uma autoridade no 
quadro do direito nacional de um 
Estado-Membro e que satisfaça as 
seguintes condições: 
a) O seu objectivo principal de 
investimento deve ser a manutenção do 
valor líquido dos activos da empresa 
constantemente ao par (líquido de 
ganhos) ou ao valor do capital inicial dos 
investidores adicionado dos ganhos;
b) Com vista à realização do objectivo 
principal de investimento, deve investir 
exclusivamente em instrumentos do 
mercado monetário de elevada qualidade, 
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com um vencimento ou um vencimento 
residual não superior a 397 dias, ou em 
relação aos quais sejam efectuados 
ajustamentos regulares do rendimento em 
consonância com esse vencimento e cujo 
vencimento médio ponderado seja de 60 
dias. Pode também alcançar esse objectivo 
através do investimento com um carácter 
acessório em depósitos junto de 
instituições de crédito;
c) Deve assegurar a liquidez através da 
liquidação no próprio dia ou no dia 
seguinte.
Para efeitos da alínea b), um instrumento 
do mercado monetário será considerado 
de elevada qualidade, se tiver recebido a 
notação de crédito disponível mais 
elevada por parte de todas as agências de 
notação competentes que sujeitaram esse 
instrumento a notação. Um instrumento 
não objecto de notação por nenhuma das 
agências de notação competentes não será 
considerado de elevada qualidade.
Para efeitos do segundo parágrafo, 
considerar-se-á que uma agência de 
notação é competente, se emitir notações 
de crédito relativamente a fundos do 
mercado monetário numa base regular e 
profissional e for uma agência de notação 
externa (ECAI) elegível na acepção do n.° 
1 do artigo 81.° da Directiva 2006/48/CE.

Or. en

Justificação

Os GFIA devem assumir a responsabilidade principal e cumprir os mesmos requisitos 
aplicáveis às empresas abrangidas pela Directiva MIFID, o que deverá constar do texto 
revisto, substituindo as referências a "clientes" e a "empresas de investimento" pelas 
referências a "FIA" e a "GFIA". 
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Alteração 842
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-D (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

1-D. Os Estados-Membros requerem aos 
GFIA, sempre que estes não depositem 
fundos de clientes num banco central, que 
actuem com o devido profissionalismo, 
atenção e diligência aquando da selecção, 
nomeação e análise periódica da 
instituição de crédito, do banco ou do 
fundo do mercado monetário em que os 
fundos estão colocados, e no que diz 
respeito às disposições que regulam a 
detenção destes fundos.
Os Estados-Membros assegurarão, em 
especial, que os GFIA tenham em conta a 
capacidade técnica e a reputação de 
mercado de tais instituições ou fundos do 
mercado monetário, com vista a garantir 
a protecção dos direitos dos FIA, bem 
como eventuais requisitos legais ou 
regulamentares ou práticas de mercado 
relativas à detenção de fundos, 
susceptíveis de afectar negativamente os 
direitos dos FIA. Os Estados-Membros 
assegurarão que a colocação dos fundos 
de um FIA num fundo do mercado 
monetário elegível apenas seja autorizado 
se previsto na política e estratégia de 
investimento divulgada aos investidores 
do FIA.

Or. en

Justificação

Os GFIA devem assumir a responsabilidade principal e cumprir os mesmos requisitos 
aplicáveis às empresas abrangidas pela Directiva MIFID, o que deverá constar do texto 
revisto, substituindo as referências a "clientes" e a "empresas de investimento" pelas 
referências a "FIA" e a "GFIA". 
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Alteração 843
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-E (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

1-E. Os Estados-Membros requerem aos 
GFIA, para efeitos da salvaguarda dos 
direitos dos FIA relativamente aos 
instrumentos financeiros e aos fundos que 
lhes pertencem, o respeito dos seguintes 
requisitos:
a) Manter os registos e as contas que 
sejam necessários para lhes permitir, a 
qualquer momento e de modo imediato, 
distinguir os activos de um cliente dos 
activos de qualquer outro cliente que 
detenham, bem como em relação aos seus 
próprios activos;
b) Manter os seus registos e contas de 
modo a assegurar a sua exactidão e, em 
especial, a sua correspondência com os 
instrumentos financeiros e os fundos 
detidos em nome dos FIA;
c) Realizar regularmente conciliações 
entre as suas contas e registos internos e 
os de quaisquer terceiros em nome dos 
quais detenham esses activos;
d) Tomar as medidas necessárias para 
assegurar que quaisquer instrumentos 
financeiros dos clientes depositados junto 
de um terceiro, de acordo com o artigo 
17.°, sejam identificáveis separadamente 
dos instrumentos financeiros pertencentes 
ao GFIA e dos instrumentos financeiros 
pertencentes a esse terceiro, graças a 
contas com um titular distinto na 
contabilidade do terceiro ou a outras 
medidas equivalentes que assegurem o 
mesmo nível de protecção;
e) Tomar as medidas necessárias para 
assegurar que os fundos dos clientes 
depositados, de acordo com o artigo 18º, 
num banco central, numa instituição de 
crédito ou num banco autorizado num 
país terceiro sejam detidos numa conta ou 
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contas identificadas separadamente face a 
quaisquer contas utilizadas para manter 
fundos pertencentes à empresa de 
investimento;
f) Introduzir disposições organizativas 
adequadas para minimizar
 o risco de perda ou de diminuição de 
valor dos activos dos clientes ou de 
direitos relativos a esses activos, como 
consequência de utilização abusiva dos 
activos, de fraude, má gestão, 
manutenção dos registos inadequada ou 
negligência.

Or. en

Justificação

O requisito essencial está estabelecido na DMIF, que prevê que as disposições em matéria de 
guarda devem ser adequadas para salvaguardar os direitos de propriedade dos clientes, em 
especial em caso de insolvência do gestor. Isso significa normalmente que deve existir uma 
separação efectiva entre os activos dos gestores e do cliente, o que pode ser alcançado de 
diferentes maneiras, consoante a jurisdição. A Directiva que aplica a Directiva relativa aos 
Mercados de Instrumentos Financeiros descreveu de forma consideravelmente 
pormenorizada o modus operandi, e disposições semelhantes poderiam ser racionalmente 
aplicadas aos GFIA. 

Alteração 844
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-F (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

1-F. Caso, devido ao direito aplicável, 
incluindo em especial a legislação relativa 
à propriedade ou à insolvência, as 
medidas tomadas pelos GFIA em 
cumprimento do disposto no n.° 1-E, no 
sentido de salvaguardar os direitos dos 
FIA, não sejam suficientes para satisfazer 
os requisitos de que:
a) Sempre que detenhe instrumentos 
financeiros pertencentes a um FIA, os 
GFIA tomarão as disposições adequadas 
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para salvaguardar os direitos de 
propriedade dos FIA, em especial em caso 
de insolvência do gestor e para impedir a 
utilização de instrumentos de um FIA por 
conta própria, a menos que o regulamento 
ou os documentos de incorporação ou 
formação autorizem essa utilização; bem 
como
b) Sempre que detenham fundos 
pertencentes a um FIA, os GFIA tomarão 
as disposições adequadas para 
salvaguardar os direitos dos FIA e, 
excepto no caso das instituições de 
crédito, impedir a utilização dos fundos 
dos clientes por sua conta própria.
 Os Estados-Membros determinarão as 
medidas a tomar pelos GFIA para se 
adequarem a essas obrigações.

Or. en

Justificação

O requisito essencial está estabelecido na DMIF, concretamente, que os dispositivos devem 
ser adequados para salvaguardar os direitos de propriedade dos clientes, em especial em 
caso de insolvência do gestor. Isso significa normalmente que deve existir uma separação 
efectiva entre os activos dos gestores e do cliente, o que pode ser alcançado de diverso modo 
em diferentes jurisdições. A Directiva que aplica a  Directiva relativa aos Mercados de 
Instrumentos Financeiros descreveu de forma consideravelmente pormenorizada o modus 
operandi, e disposições semelhantes poderiam ser racionalmente aplicadas aos GFIA. 

Alteração 845
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 - n.º 1-G (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

1-G. Caso o direito aplicável no país em 
que são detidos os fundos ou os 
instrumentos financeiros dos clientes 
impeça os GFIA de respeitar o disposto 
nas alíneas d) ou e) do n.° 1-E, os 
Estados-Membros estabelecem requisitos 
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com um efeito equivalente em termos de 
salvaguarda dos direitos dos FIA.

Or. en

Justificação

O requisito essencial está estabelecido na DMIF, concretamente que os dispositivos devem 
ser adequados para salvaguardar os direitos de propriedade dos clientes, em especial em 
caso de insolvência do gestor. Isso significa normalmente que deve existir uma separação 
efectiva entre os activos dos gestores e do cliente, o que pode ser alcançado de diverso modo 
em diferentes jurisdições. A Directiva que aplica a Directiva relativa aos Mercados de 
Instrumentos Financeiros descreveu de forma consideravelmente pormenorizada o modus 
operandi, e disposições semelhantes poderiam ser racionalmente aplicadas aos GFIA. 

Alteração 846
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 1-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

1-A. Um GFIA não terá, desde que 
estejam preenchidas as condições abaixo 
indicadas, de nomear um depositário em 
relação a um FIA desprovido de direitos 
de reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 
constituição desse FIA e que, em 
conformidade com a estratégia de 
investimento e com os seus objectivos, 
realiza pontualmente investimentos e 
alienações;
As condições acima referidas são as 
seguintes:
a) O GFIA respeita as disposições dos 
artigos 16.° a 18.° da Directiva 
2006/73/CE da Comissão que aplica a 
Directiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que diz 
respeito aos requisitos em matéria de 
organização e às condições de exercício 
da actividade das empresas de 
investimento e aos conceitos definidos 
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para efeitos da referida directiva1, no 
intuito de proteger os direitos dos FIA que 
gerem e, se for caso disso, os investidores 
em relação aos fundos e instrumentos 
financeiros que lhes pertençam, desde que    
todos os instrumentos financeiros que 
podem ser mantidos através de registos 
contabilísticos ou de outra forma e que 
são objecto de negociação num mercado 
regulamentado, nos termos do art. 4.°, n.° 
1 ponto 14 da Directiva 2004/39/CE, ou 
noutros mercados regulamentados dentro 
da União ou de um país terceiro ou num 
sistema de negociação multilateral, 
estejam guardados por uma entidade 
qualificada para desempenhar a função 
de depositário nos termos da presente 
directiva; bem como
b) Os auditores independentes do FIA 
transmitem às autoridades competentes do 
Estado-membro de origem um relatório 
anual, se:
(i) Os pagamentos efectuados pelos 
investidores aquando da subscrição de 
acções ou unidades de participação 
tiverem sido contabilizados 
correctamente;
(ii) o GFIA mantiver sistemas adequados 
para garantir o cumprimento dos 
requisitos previstos no artigo 10.° durante 
todo o período desde o último relatório, e  
o GFIA tiver cumprido esses requisitos à 
data em que o relatório foi realizado;
(iii) O GFIA puder comprovar que os 
instrumentos financeiros comunicados 
aos investidores como detidos pelo ou 
para o FIA o são efectivamente.

Or. en

Justificação

The assets of Private Equity Funds, even when they are financial instruments, are often 
inappropriate to be held by an EU credit institution as depositary. Their illiquid and long 
term nature means that there is no need for specialist depositary services provided that the 
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assets are appropriately segregated. Moreover before making an investment the PE manager 
engages legal counsel to proceed with thorough due diligence to make sure that the fund 
obtains ownership of its interests in the portfolio company in a frequently heavily negotiated 
transaction. An additional exercise by a depositary would substantially increase the costs, 
and delay investment transactions for no investor benefit.

Most Private Equity Funds make no more than 10-15 investments in the whole 5 year 
investment period and they are relatively simple long term investments which are easily 
checked in the annual audit.

Alteração 847
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 1-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

1-A. Um GFIA não terá, desde que 
estejam preenchidas as condições abaixo 
indicadas, de nomear um depositário em 
relação a um FIA desprovido de direitos 
de reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 
constituição desse FIA e que, em 
conformidade com a estratégia de 
investimento e com os seus objectivos, 
realiza pontualmente investimentos e 
alienações;
As condições acima referidas são as 
seguintes:
a) O GFIA respeita as disposições dos 
artigos 16.° a 18.° da Directiva 
2006/73/CE da Comissão que aplica a 
Directiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que diz 
respeito aos requisitos em matéria de 
organização e às condições de exercício 
da actividade das empresas de 
investimento e aos conceitos definidos 
para efeitos da referida directiva1, no 
intuito de proteger os direitos dos FIA que 
gerem e, se for caso disso, os investidores 
em relação aos fundos e instrumentos 
financeiros que lhes pertençam; bem 
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como
b) Os auditores independentes do FIA 
transmitem às autoridades competentes do 
Estado-membro de origem um relatório 
anual, se:
(i) Os pagamentos efectuados pelos 
investidores aquando da subscrição de 
acções ou unidades de participação 
tiverem sido contabilizados 
correctamente;
(ii) O GFIA tiver mantido sistemas 
adequados para garantir o cumprimento 
dos requisitos previstos no artigo 10.° 
durante todo o período desde o último 
relatório e o GFIA tiver cumprido esses 
requisitos à data em que o relatório foi 
realizado;
(iii) O GFIA puder comprovar que os 
instrumentos financeiros comunicados 
aos investidores como detidos pelo ou 
para o fundo alternativo o são 
efectivamente.
1 JO L 241 de 02.09.06, p. 26.

Or. en

Justificação

Os activos dos fundos de investimento de capitais privados, mesmo que instrumentos 
financeiros, não se adequam muitas vezes a serem detidos por uma instituição de crédito da 
UE como depositária. A natureza ilíquida e a longo prazo significa que não é necessário 
recorrer a serviços depositários especializados, desde que os activos sejam devidamente 
dissociados. O recurso a um depositário aumentaria consideravelmente os custos e atrasaria 
as transacções de investimento em detrimento dos investidores. A maioria dos fundos de 
capitais privados não realiza mais que 10-15 investimentos durante um período de 
investimento de 5 anos e são investimentos de longo prazo relativamente simples e facilmente 
verificáveis aquando da auditoria anual.
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Alteração 848
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 1-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

1-A. Um GFIA não terá, desde que 
estejam preenchidas as condições abaixo 
indicadas, de nomear um depositário em 
relação a um FIA desprovido de direitos 
de reembolso que possam ser invocados 
durante um período de 5 anos a contar da 
constituição desse FIA e que, em 
conformidade com a estratégia de 
investimento e com os seus objectivos, 
realiza pontualmente investimentos e 
alienações;
As condições acima referidas são as 
seguintes:
a) O GFIA respeita as disposições dos 
artigos 16.° a 18.° da Directiva 
2006/73/CE da Comissão que aplica a 
Directiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que diz 
respeito aos requisitos em matéria de 
organização e às condições de exercício 
da actividade das empresas de 
investimento e aos conceitos definidos 
para efeitos da referida directiva1, no 
intuito de proteger os direitos dos FIA que 
gerem e, se for caso disso, os investidores 
em relação aos fundos e instrumentos 
financeiros que lhes pertençam, desde que    
todos os instrumentos financeiros que 
podem ser mantidos através de registos 
contabilísticos ou de outra forma e que 
são objecto de negociação num mercado 
regulamentado, nos termos do art. 4.°, n.° 
1 ponto 14 da Directiva 2004/39/CE ou 
noutros mercados regulamentados dentro 
da União ou de um país terceiro ou num 
sistema de negociação multilateral, 
estejam guardados por uma entidade 
qualificada para desempenhar a função 
de depositário nos termos da presente 



PE439.132v01-00 100/179 AM\805037PT.doc

PT

directiva; bem como
b) Os auditores independentes do FIA 
transmitem às autoridades competentes do 
Estado-membro de origem um relatório 
anual, se:
(i) Os pagamentos efectuados pelos 
investidores aquando da subscrição de 
acções ou unidades de participação 
tiverem sido contabilizados 
correctamente;
(ii) O GFIA tiver mantido sistemas 
adequados para garantir o cumprimento 
dos requisitos previstos no artigo 10.° 
durante todo o período desde o último 
relatório e o GFIA tiver cumprido esses 
requisitos à data em que o relatório foi 
realizado;
(iii) O GFIA puder comprovar que os 
instrumentos financeiros comunicados 
aos investidores como detidos pelo ou 
para o fundo alternativo o são 
efectivamente.
1 JO L 241 de 02.09.06, p. 26.

Or. en

Alteração 849
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 1-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

1-A. Sempre que um FIA fechado é 
autorizado como GFIA, e o FIA é uma 
empresa estabelecida num 
Estado-Membro, o GFIA não precisa de 
nomear um depositário para desempenhar 
as funções previstas no n. º 1, alíneas 
c-A), c-B), c-D) e c-E);

Or. en
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Justificação

As funções adicionais inseridas pelas alterações 68 a 72 (artigo 17.°, n. º 1, alíneas c-A), c-
B), c-D) e c-E)) do projecto de relatório são matérias que são da responsabilidade do 
Conselho de Administração de uma sociedade constituída ao abrigo do direito das 
sociedades europeias. Sempre que o FIA é o GFIA, e está sujeito ao direito europeu, não 
deveria ser problemático autorizar o GFIA a executar estas partes das obrigações de um 
depositário.

Alteração 850
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. Os GFIA não actuam como 
depositários. 

Suprimido

Or. en

Justificação

Em vez de impor o conceito de depositário a diferentes estruturas de fundos já existentes, as 
funções/tarefas de um depositário devem ser claramente definidas, podendo ser atribuídas a 
um depositário ou a qualquer outra instituição que garanta uma execução independente e em 
prol dos interesses dos investidores.

Alteração 851
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. Os GFIA não actuam como depositários. 2. Os GFIA não actuam como depositários 
de um FIA de que não são gestores.

Or. en

Justificação

Se um GFIA é elegível para servir como depositário de um FIA de que não é o gestor, não há 
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razão para proibir isso.  As proibições devem apenas visar evitar conflitos.

Alteração 852
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. Os GFIA não actuam como depositários. 2. Os GFIA não actuam como depositários 
de um FIA de que não são gestores.

Or. en

Justificação

Uma limitação deve apenas procurar prevenir conflitos:  não há razão para proibir que um 
GFIA sirva de depositário de um FIA de que não é o gestor (na acepção da directiva), se é de 
outra forma elegível para servir como depositário. 
É importante clarificar que o depositário é responsável perante todos os investidores do FIA 
considerados colectivamente, e não perante "o FIA ou os investidores", já que tal poderia 
sugerir um conflito em termos de dever de lealdade.

Alteração 853
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. Os GFIA não actuam como depositários. 2. Os GFIA não actuam como depositários 
de um FIA de que não são gestores.

Or. en

Justificação

Uma limitação deve apenas procurar prevenir conflitos:  não há razão para proibir que um 
GFIA sirva como depositário de um FIA de que não é o gestor (na acepção da directiva) se é 
de outra forma elegível para servir como depositário. 
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Alteração 854
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. Os GFIA não actuam como 
depositários. 

2. Nenhuma empresa actua ao mesmo 
tempo como GFIA e depositário de um 
FIA.

Or. en

Justificação

O caso Madoff mostrou a necessidade de reforçar na UE a independência dos depositários 
dos gestores de fundos e vice-versa.  A fim de manter estruturas sólidas de governo da 
sociedade e minimizar os conflitos de interesses, é necessário que o gestor de fundos e o 
depositário sejam independentes entre si. O requisito de independência deve ser alargado a 
toda a cadeia de valor, incluindo a subcustódia e subgestão.

Alteração 855
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Em vez de impor o conceito de depositário a diferentes estruturas de fundos já existentes, as 
funções/tarefas de um depositário devem ser claramente definidas, podendo ser atribuídas a 
um depositário ou a qualquer outra instituição que garanta uma execução independente e em 
prol dos interesses dos investidores.
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Alteração 856
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Se um GFIA é elegível para servir como depositário de um FIA de que não é o gestor, não há 
razão para proibir isso.  As proibições devem apenas visar evitar conflitos.

Alteração 857
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

No âmbito das suas funções respectivas, o 
GFIA e o depositário actuam de forma 
honesta, equitativa, profissional e
independente, e em defesa do FIA ou dos 
interesses dos investidores dos FIA no seu 
conjunto.

Or. en

Justificação

Uma limitação deve apenas procurar prevenir conflitos:  não há razão para proibir que um 
GFIA sirva como depositário de um FIA de que não é o gestor (na acepção da directiva) se é 
de outra forma elegível para servir como depositário. 
É importante clarificar que o depositário é responsável perante todos os investidores do FIA 
considerados colectivamente, e não perante "o FIA ou os investidores", já que tal poderia 
sugerir um conflito em termos de dever de lealdade.  Isto torna-se particularmente crítico se 
os FIA não se revestem de uma forma jurídica independente.
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Alteração 858
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

O depositário actua de forma independente 
e exclusivamente em defesa dos interesses 
dos investidores do FIA. O GFIA e o 
depositário devem ser independentes entre 
si. A independência deve significar que o 
GFIA e o depositário não estão ligados no 
âmbito de uma gestão ou controlo 
comuns, ou por uma participação directa 
ou indirecta substancial. Isto não é 
afectado por qualquer delegação nos 
termos do n.º 4.

Or. en

Justificação

O caso Madoff mostrou a necessidade de reforçar na UE a independência dos depositários 
dos gestores de fundos e vice-versa.  A fim de manter estruturas sólidas de governo das 
sociedades e minimizar os conflitos de interesses, é necessário que o gestor de fundos e o 
depositário sejam independentes entre si. O requisito de independência deve ser alargado a 
toda a cadeia de valor, incluindo a subcustódia e a subgestão.

Alteração 859
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

O depositário actua de forma independente 
e em defesa dos interesses dos investidores 
do FIA.

Or. en
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Justificação

Um depositário tem de ser capaz de gerir os seus próprios riscos a fim de proteger os 
interesses dos seus accionistas e clientes. A directiva deve ainda permitir a gestão pelo 
depositário dos seus próprios riscos, tendo em conta os conflitos de interesses naturais entre 
as partes contratantes.

Alteração 860
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

No âmbito das suas funções respectivas, o 
GFIA e o depositário actuam de forma 
honesta, equitativa, profissional e 
independente, e em defesa dos interesses 
de todos os investidores dos FIA no seu 
conjunto.

Or. en

Justificação

É importante clarificar que o depositário é responsável perante todos os investidores do FIA 
considerados colectivamente, e não perante "o FIA ou os investidores", já que tal poderia 
sugerir um conflito em termos de dever de lealdade.

Alteração 861
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

A nomeação do depositário pelo GFIA é 
materializada por um contrato.

Or. en
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Alteração 862
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3 – parágrafo -1 (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

As funções mencionadas no n. º 1 podem 
ser executadas por um depositário.

Or. en

Justificação

Em vez de impor o conceito de depositário a diferentes estruturas de fundos já existentes, as 
funções/tarefas de um depositário devem ser claramente definidas, podendo ser atribuídas a 
um depositário ou a qualquer outra instituição que garanta uma execução independente e em 
prol dos interesses dos investidores.

Alteração 863
Olle Schmidt, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

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;

Or. en

Justificação

Não é conveniente que as instituições de crédito da UE sejam as únicas entidades habilitadas 
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a desempenhar as funções de depositário. Tendo em conta o conjunto diversificado de FIA 
abrangidos pela presente directiva, as instituições de crédito nem sempre são as mais 
competentes para desempenhar as funções de depositário no caso dos activos específicos 
geridos nos vários tipos de FIA. Além disso, uma tal limitação poderia levar a uma 
concentração inaceitável de riscos nas instituições de crédito, gerar custos excessivos e 
limitar seriamente as possibilidades de investimento em activos em países terceiros. 

Alteração 864
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

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;

Or. en

Justificação

Estipular que o depositário apenas possa ser uma instituição de crédito da UE originaria 
graves riscos de concentração. Para salvaguardar a concorrência, outros tipos de 
instituições financeiras devem poder executar funções de depositário.  As entidades elegíveis 
não se devem limitar às instituições de crédito ou às empresas de investimento. Outras 
instituições devem ser autorizadas a especializar-se na prestação de serviços de depositário, 
pois isso pode fomentar a concorrência e originar uma maior qualidade de serviço. Essas 
instituições devem estar sujeitas a uma supervisão adequada.
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Alteração 865
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

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;

Or. en

Justificação

É conveniente que as empresas registadas ao abrigo da Directiva MIFID possam ser 
autorizadas a exercer as funções de depositário e que os fundos fechados possam confiar as 
funções de depositário a entidades como contabilistas e advogados.

Alteração 866
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 867
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

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;

Or. en

Justificação

Ao limitar as entidades habilitadas a desempenhar as funções de depositário, reduz-se o 
número de depositários e aumenta-se a concentração dos riscos e o risco sistémico.

Alteração 868
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

3. O depositário é uma instituição de 3. O depositário é:
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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).

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

Or. en

Justificação

Esta alteração visa alargar a lista de entidades autorizadas a servir como depositárias. 
Limitar essa lista de entidades apenas às instituições de crédito, tal como a Comissão propõe, 
não se afigura razoável, especialmente tendo em conta a panóplia de depositários 
incorporados na Directiva OICVM.

Alteração 869
Gay Mitchell

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

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:

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

Or. en
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Justificação

Esta alteração reflecte amplamente o efeito do relatório do Sr. Gauzès e a proposta de 
compromisso da Presidência sueca. 
Deve ser incluída esta terceira categoria de depositário elegível;  a referência ao Estado-
Membro de origem do GFIA constitui um ponto importante. Isto deve-se ao facto de que a 
directiva GFIA propõe que o GFIA possa gerir FIA noutro Estado-Membro, e que o Estado-
Membro de origem dos FIA aprove o depositário respectivo.

Alteração 870
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

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:

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

Or. en

Alteração 871
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

3. O depositário é uma instituição de 
crédito com sede social na Comunidade 
autorizada em conformidade com a 
Directiva 2006/48/CE do Parlamento 

3. O depositário é um dos seguintes:
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Europeu e do Conselho, de 14 de Junho 
de 2006, relativa ao acesso à actividade 
das instituições de crédito e ao seu 
exercício (reformulada).

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

Or. en

Alteração 872
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a-A) uma empresa de investimento 
autorizada nos termos da Directiva 
2004/39/CE a prestar também o serviço 
auxiliar de guarda e administração de 
instrumentos financeiros por conta de 
clientes, em conformidade com a secção 
B(1) do Anexo I da referida directiva, com 
sede social no território da União;

Or. en

Justificação

Ao limitar as entidades habilitadas a desempenhar as funções de depositário, reduz-se o 
número de depositários e aumenta-se a concentração dos riscos e o risco sistémico.

Alteração 873
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a-A) uma empresa de investimento 



PE439.132v01-00 114/179 AM\805037PT.doc

PT

autorizada nos termos da Directiva 
2004/39/CE a prestar também o serviço 
auxiliar de guarda e administração de 
instrumentos financeiros por conta de 
clientes, em conformidade com a secção 
B(1) do Anexo I da referida directiva, com 
sede social no território da União;

Or. en

Justificação

Esta alteração visa alargar a lista de entidades autorizadas a servir como depositárias. 
Limitar essa lista de entidades apenas às instituições de crédito, tal como a Comissão propõe, 
não se afigura razoável, especialmente tendo em conta a panóplia de depositários 
incorporados na Directiva OICVM.

Alteração 874
Olle Schmidt, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a-A) uma empresa de investimento 
autorizada nos termos da Directiva 
2004/39/CE a prestar também o serviço 
auxiliar de guarda e administração de 
instrumentos financeiros por conta de 
clientes, em conformidade com a secção 
B(1) do Anexo I da referida directiva, com 
sede social no território da União;

Or. en

Justificação

Não é conveniente que as instituições de crédito da UE sejam as únicas entidades habilitadas 
a desempenhar as funções de depositário.  Tendo em conta o conjunto diversificado de FIA 
abrangidos pela presente directiva, as instituições de crédito nem sempre são as mais 
competentes para desempenhar as funções de depositário no caso dos activos específicos 
geridos nos vários tipos de FIA. Além disso, uma tal limitação poderia levar a uma 
concentração inaceitável de riscos nas instituições de crédito, gerar custos excessivos e 
limitar seriamente as possibilidades de investimento em activos em países terceiros. 
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Alteração 875
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a-A) uma empresa de investimento 
autorizada nos termos da Directiva 
2004/39/CE a prestar também o serviço 
auxiliar de guarda e administração de 
instrumentos financeiros por conta de 
clientes, em conformidade com a secção 
B(1) do Anexo I da referida directiva, com 
sede social no território da União;

Or. en

Justificação

Estipular que o depositário apenas possa ser uma instituição de crédito da UE originaria 
graves riscos de concentração. Para salvaguardar a concorrência, outros tipos de 
instituições financeiras devem poder executar funções de depositário.  As entidades elegíveis 
não se devem limitar às instituições de crédito ou às empresas de investimento. Outras 
instituições devem ser autorizadas a especializar-se na prestação de serviços de depositário, 
pois isso pode fomentar a concorrência e originar uma maior qualidade de serviço. Essas 
instituições devem estar sujeitas a uma supervisão adequada.

Alteração 876
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a-B) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a-B) uma empresa de investimento 
autorizada nos termos da Directiva 
2004/39/CE a prestar serviços auxiliares 
em conformidade com a secção B(1) do 
Anexo I da referida directiva, com sede 
social no território da União;
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Or. en

Alteração 877
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a-C) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a-C) uma empresa de investimento com 
sede social na União e autorizada em 
conformidade com a Directiva 
2004/39/CE;

Or. en

Alteração 878
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a-D) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a-D) uma empresa de investimento 
autorizada nos termos da Directiva 
2004/39/CE;

Or. en

Justificação

É conveniente que as empresas registadas ao abrigo da Directiva MIFID possam ser 
autorizadas a exercer as funções de depositário e que os fundos fechados possam confiar as 
funções de depositário a entidades como contabilistas e advogados.
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Alteração 879
Gay Mitchell

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a-D) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a-D) uma empresa de investimento 
autorizada nos termos da Directiva 
2004/39/CE;

Or. en

Justificação

Esta alteração reflecte amplamente o efeito do relatório do Sr. Gauzès e a proposta de 
compromisso da Presidência sueca. 
Deve ser incluída esta terceira categoria de depositário elegível;  a referência ao Estado-
Membro de origem dos FIA constitui um ponto importante. Isto deve-se ao facto de que a 
directiva GFIA propõe que o GFIA possa gerir FIA noutro Estado-Membro, e que o Estado-
Membro de origem dos FIA aprove o depositário respectivo.

Alteração 880
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a-D) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a-D) uma empresa de investimento 
autorizada nos termos da Directiva 
2004/39/CE;

Or. en
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Alteração 881
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 3 – alínea a-E) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a-E) uma pessoa colectiva que é 
autorizada pelas autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem do GFIA a 
agir como depositário, que é sujeita a 
regulamentação prudencial e a supervisão 
contínua, e que pode apresentar garantias 
financeiras e profissionais suficientes 
para poder exercer de modo efectivo as 
funções pertinentes de depositário, e 
honrar os compromissos inerentes a essas 
funções; ou

Or. en

Justificação

Ao limitar as entidades habilitadas a desempenhar as funções de depositário, reduz-se o 
número de depositários e aumenta-se a concentração dos riscos e o risco sistémico.

Alteração 882
Olle Schmidt, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 3 – alínea a-E) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a-E) uma pessoa colectiva que é 
autorizada pelas autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem do GFIA a 
agir como depositário, que é sujeita a 
regulamentação prudencial e a supervisão 
contínua, e que pode apresentar garantias 
financeiras e profissionais suficientes 
para poder exercer de modo efectivo as 
funções pertinentes de depositário, e 
honrar os compromissos inerentes a essas 
funções; ou
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Or. en

Justificação

Não é conveniente que as instituições de crédito da UE sejam as únicas entidades habilitadas 
a desempenhar as funções de depositário. Tendo em conta o conjunto diversificado de FIA 
abrangidos pela presente directiva, as instituições de crédito nem sempre são as mais 
competentes para desempenhar as funções de depositário no caso dos activos específicos 
geridos nos vários tipos de FIA. Além disso, uma tal limitação poderia levar a uma 
concentração inaceitável de riscos nas instituições de crédito, gerar custos excessivos e 
limitar seriamente as possibilidades de investimento em activos em países terceiros. 

Alteração 883
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 3 – alínea a-E) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a-E) uma pessoa colectiva que é 
autorizada pelas autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem do GFIA a 
agir como depositário, que é sujeita a 
regulamentação prudencial e a supervisão 
contínua, e que pode apresentar garantias 
financeiras e profissionais suficientes 
para poder exercer de modo efectivo as 
funções pertinentes de depositário, e 
honrar os compromissos inerentes a essas 
funções;

Or. en

Justificação

Estipular que o depositário apenas possa ser uma instituição de crédito da UE originaria 
graves riscos de concentração. Para salvaguardar a concorrência, outros tipos de 
instituições financeiras devem poder executar funções de depositário.  As entidades elegíveis 
não se devem limitar às instituições de crédito ou às empresas de investimento. Outras 
instituições devem ser autorizadas a especializar-se na prestação de serviços de depositário, 
pois isso pode fomentar a concorrência e originar uma maior qualidade de serviço. Essas 
instituições devem estar sujeitas a uma supervisão adequada.
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Alteração 884
Gay Mitchell

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 3 – alínea a-E) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a-E) uma pessoa colectiva que é 
autorizada pelas autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem do GFIA a 
agir como depositário, que é sujeita a 
regulamentação prudencial e a supervisão 
contínua, e que pode apresentar garantias 
financeiras e profissionais suficientes 
para poder exercer de modo efectivo as 
funções pertinentes de depositário, e 
honrar os compromissos inerentes a essas 
funções;

Or. en

Justificação

Esta alteração reflecte amplamente o efeito do relatório do Sr. Gauzès e a proposta de 
compromisso da Presidência sueca. 
Deve ser incluída esta terceira categoria de depositário elegível;  a referência ao Estado-
Membro de origem do GFIA constitui um ponto importante. Isto deve-se ao facto de que a 
directiva GFIA propõe que o GFIA possa gerir FIA noutro Estado-Membro, e que o Estado-
Membro de origem dos FIA aprove o depositário respectivo.

Alteração 885
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a-F) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a-F) uma pessoa colectiva que realiza 
funções de depositário como parte das 
suas actividades profissionais ou 
empresariais em relação às quais está 
sujeita a regulamentação prudencial e a 
supervisão contínua, e que pode 
apresentar garantias financeiras e 
profissionais suficientes de poder exercer 
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de modo efectivo as funções pertinentes 
de depositário, e honrar os compromissos 
inerentes a essas funções;

Or. en

Justificação

Esta alteração visa alargar a lista de entidades autorizadas a desempenhar a função de 
depositário. Limitar essa lista de entidades apenas às instituições de crédito, como propõe a 
Comissão propõe, não se afigura razoável, especialmente tendo em conta o catálogo de 
depositários adoptado na Directiva OICVM.

Alteração 886
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 3 – alínea a-G) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a-G) uma instituição que está sujeita a 
regulamentação prudencial e a supervisão 
contínua, e que pode apresentar garantias 
financeiras e profissionais suficientes 
para poder exercer de modo efectivo as 
funções pertinentes de depositário, e 
honrar os compromissos inerentes a essas 
funções;

Or. en

Justificação

Isto permite às empresas devidamente regulamentadas nos Estados-Membros desempenhar a 
função de depositário, tal como as empresas fiduciárias que não pretendem exercer 
actividades de investimento que requeiram o estatuto de empresas de investimento ao abrigo 
da Directiva relativa aos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF).
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Alteração 887
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 3 – alínea a-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-G) Uma instituição que é sujeita a 
regulamentação prudencial e a supervisão 
contínua, e que pode apresentar garantias 
financeiras e profissionais suficientes 
para poder exercer de modo efectivo as 
funções pertinentes de depositário, e 
honrar os compromissos inerentes a essas 
funções.

Or. en

Alteração 888
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a-H) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-H) Uma instituição sujeita a regulação 
e supervisão específicas no seu país de 
registo no que respeita à prestação a 
terceiros de serviços de conservação à sua 
guarda.

Or. en
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Alteração 889
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a-I) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-I) No caso de um fundo fechado, uma 
pessoa colectiva que está sujeita a 
regulamentação prudencial e a supervisão 
contínua, e que pode apresentar garantias 
financeiras e profissionais suficientes 
para poder exercer de modo efectivo as 
funções pertinentes de depositário e 
honrar os compromissos inerentes a essas 
funções.

Or. en

Justificação

É conveniente que as empresas registadas ao abrigo da Directiva MIFID possam ser 
autorizadas a exercer as funções de depositário e que os fundos fechados possam confiar as 
funções de depositário a entidades como contabilistas e advogados.

Alteração 890
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 3 – alínea a-J) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-J) Além das disposições das alíneas a), 
b) e c) do n.º 1, no caso de FIA que não 
têm activos que possam ser conservados 
em guarda em conformidade com a 
subalínea i) da alínea b) do n.º 1, ou cujos 
activos são derivados, o depositário pode 
ser uma entidade que realiza funções de 
depositário como parte das suas 
actividades profissionais ou empresariais 
em relação às quais está sujeita a registo 
profissional obrigatório reconhecido por 
lei, ou a disposições legais ou 
regulamentares, ou a regras de conduta 
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profissional, e que pode apresentar 
garantias financeiras e profissionais 
suficientes de poder exercer de modo 
efectivo as funções pertinentes de 
depositário e honrar os compromissos 
inerentes a essas funções.

Or. en

Justificação

Ao limitar as entidades habilitadas a desempenhar as funções de depositário, reduz-se o 
número de depositários e aumenta-se a concentração dos riscos e o risco sistémico.

Alteração 891
Olle Schmidt, Carl Haglund

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a-K) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-K) Uma entidade que realiza funções de 
depositário como parte das suas 
actividades profissionais ou empresariais 
em relação às quais está sujeita a registo 
profissional obrigatório reconhecido por 
lei, ou a disposições legais ou 
regulamentares, ou a regras de conduta 
profissional, e que pode apresentar 
garantias financeiras e profissionais 
suficientes de poder exercer de modo 
efectivo as funções pertinentes de 
depositário e honrar os compromissos 
inerentes a essas funções.

Or. en

Justificação

Não é conveniente que as instituições de crédito da UE sejam as únicas entidades habilitadas 
a desempenhar as funções de depositário. Tendo em conta o conjunto diversificado de FIA 
abrangidos pela presente directiva, as instituições de crédito nem sempre são as mais 
competentes para desempenhar as funções de depositário no caso dos activos específicos 
geridos nos vários tipos de FIA. Além disso, uma tal limitação poderia levar a uma 
concentração inaceitável de riscos nas instituições de crédito, gerar custos excessivos e 
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limitar seriamente as possibilidades de investimento em activos em países terceiros.

Alteração 892
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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. No caso de GFIA estabelecidos na 
União, qualquer que seja o lugar onde o 
FIA autorizado se encontra domiciliado, o 
depositário é uma instituição de crédito 
com sede social na União autorizada em 
conformidade com a Directiva 
2006/48/CE.

No caso de GFIA estabelecidos num país 
terceiro, o depositário é uma instituição 
de crédito regulamentada no mesmo país 
terceiro.

Or. en

Alteração 893
Marta Andreasen

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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 uma instituição de 
crédito com sede social na União
autorizada em conformidade com a 
Directiva 2006/48/CE ou registada 
noutras jurisdições com regulamentação 
equivalente. 

Or. en
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Justificação

Reservar para as instituições da UE as funções de depositário, além de ser uma medida 
proteccionista, é limitar o número de depositários e aumentar os custos para os investidores.

Alteração 894
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Além das disposições das alíneas a), 
a-B) e a-G) do n.º 3, no caso de FIA em 
que não existam direitos de reembolso que 
possam ser invocados durante um período 
de 5 anos a contar da constituição de cada 
FIA e que, de acordo com a sua estratégia 
de investimento e os seus objectivos, 
apenas pontualmente realizam 
investimentos e alienações, o depositário 
pode ser:
a) Uma pessoa colectiva que está sujeita a 
regulamentação prudencial e a supervisão 
contínua, e que pode apresentar garantias 
financeiras e profissionais suficientes de 
poder exercer de modo efectivo as funções 
pertinentes de depositário e honrar os 
compromissos inerentes a essas funções; 
ou
b) Uma pessoa colectiva que realiza 
funções de depositário como parte das 
suas actividades profissionais ou 
empresariais em relação às quais está 
sujeita a registo profissional obrigatório 
reconhecido por lei, ou a disposições 
legais ou regulamentares, ou a regras de 
conduta profissional, e que pode 
apresentar garantias financeiras e 
profissionais suficientes de poder exercer 
de modo efectivo as funções pertinentes 
de depositário e honrar os compromissos 
inerentes a essas funções.
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Or. en

Justificação

Esta alteração permite clarificar que se trata aqui de uma nova categoria de depositário 
elegível e é correspondente ao aditamento da alínea c) supra. 

Alteração 895
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. 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 
que este facto não interfere com o 
desempenho apropriado de todas as 
obrigações do depositário previstas na 
presente directiva.

Or. en

Justificação

A imposição de um único depositário é uma restrição excessiva e promove uma concentração 
dos riscos. O seu resultado é uma associação de funções sem nenhuma lógica comercial e 
tornaria difícil qualquer negociação de preços competitivos pelo GFIA para a prestação dos 
serviços, prejudicando a rentabilidade para os investidores. A sujeição da nomeação à sua 
aprovação pela autoridade competente garante a observância das normas apropriadas. Esta 
alteração contribui para garantir a proporcionalidade na directiva, ao permitir estruturar os 
serviços da forma mais eficaz possível, o que é particularmente benéfico para os FIA de 
menor dimensão.
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Alteração 896
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3-C – (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. No caso de um FIA estabelecido na 
União, o depositário nomeado deve estar 
estabelecido no Estado-Membro de 
origem do FIA. A nomeação de um 
depositário está sujeita a aprovação pelas 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do FIA. 
Em derrogação do primeiro parágrafo, as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do FIA podem 
permitir que as instituições que 
preencham os requisitos do n.º 3 e que 
estejam estabelecidas noutro 
Estado-Membro sejam nomeadas 
depositário.

Or. en

Alteração 897
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. No caso de um FIA gerido por um 
GFIA autorizado que se encontra 
domiciliado na União, o depositário pode 
ter a sua sede social em qualquer Estado-
Membro.

Or. en

Justificação

Exigir que o depositário esteja registado no mesmo Estado-Membro em que o FIA se 
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encontra domiciliado é contrário aos esforços para a criação de um mercado único dos 
serviços financeiros. Essa condição acarreta também riscos sistémicos nos Estados-Membros 
mais pequenos, onde só um número muito limitado de instituições, proporcionalmente ao 
número de FIA, estão habilitadas a ser depositários, tendo como resultado uma elevada 
concentração de contas de FIA em cada depositário.

Alteração 898
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-E. No caso de um FIA gerido por um 
GFIA autorizado que se encontra 
domiciliado num país terceiro, o 
depositário tem a sua sede social na 
União, a menos que sejam satisfeitas 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 onde o FIA se encontra 
domiciliado foi objecto de uma decisão, 
adoptada nos termos do n.º 3-D, 
certificando que as normas aplicadas para 
prevenir o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo são 
equivalentes ao disposto pela legislação 
da UE;
d) 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 
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garante um intercâmbio efectivo de 
informações em matéria fiscal.

Or. en

Justificação

Um FIA de um país terceiro deverá poder ter depositários de um país terceiro, desde que 
estes cumpram as condições pertinentes. Para garantir que as normas são suficientes, os 
regimes de países terceiros deverão estar em conformidade com os estabelecidos pelos 
organismos internacionais, como a IOSCO. Na alínea c), faz-se referência a uma alteração 
constante do projecto de relatório e relativa ao artigo 17.º, n.º 3-D.

Alteração 899
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-F. Os Estados-Membros permitem que 
os GFIA depositem os instrumentos 
financeiros por eles detidos em nome dos 
FIA que gerem numa ou mais contas 
abertas junto de um terceiro, desde que as 
empresas usem da devida competência, 
zelo e diligência na selecção, nomeação e 
revisão periódica deste terceiro e das 
disposições aplicáveis à detenção e 
conservação à sua guarda desses 
instrumentos financeiros.
Em particular, os Estados-Membros 
prevêem que os GFIA tenham em 
consideração a perícia e a reputação no 
mercado desse terceiro, assim como 
quaisquer condições legais ou práticas de 
mercado relacionadas com a detenção 
desses instrumentos financeiros que 
sejam susceptíveis de afectar
negativamente os direitos dos FIA.

Or. en
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Justificação

Os GFIA deverão assumir a responsabilidade primária e respeitar as mesmas condições que 
as empresas abrangidas pela Directiva MIFID, que foram estabelecidas no texto revisto, 
substituindo as referências a "clientes" e a "empresas de investimento" por "FIA" e "GFIA". 

Alteração 900
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – nº 3-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-G. Os Estados-Membros garantem que, 
no caso de a conservação à guarda de 
instrumentos financeiros por conta de 
outrem estar sujeita a uma 
regulamentação e supervisão específicas 
numa jurisdição onde uma empresa de 
investimento se propõe depositar 
instrumentos financeiros dos clientes 
junto de um terceiro, a empresa de 
investimento não deposite esses 
instrumentos financeiros nessa jurisdição 
junto de um terceiro que não esteja sujeito 
à referida regulamentação ou supervisão.

Or. en

Justificação

Os GFIA deverão assumir a responsabilidade primária e respeitar as mesmas condições que 
as empresas abrangidas pela Directiva MIFID, que foram estabelecidas no texto revisto, 
substituindo as referências a "clientes" e a "empresas de investimento" por "FIA" e "GFIA". 

Alteração 901
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-H. Os Estados-Membros garantem que 
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os GFIA não depositem os instrumentos 
financeiros que detêm em nome dos FIA 
junto de um terceiro num país terceiro 
que não regulamenta a detenção e a 
conservação à guarda de instrumentos 
financeiros por conta de outrem, a menos 
que se verifique uma das seguintes 
condições:
a) Pela natureza dos instrumentos 
financeiros ou dos serviços de 
investimento relacionados com esses 
instrumentos, é obrigatório proceder ao 
seu depósito junto de um terceiro nesse 
país terceiro;
b) No caso de os instrumentos financeiros 
serem detidos em nome de um cliente 
profissional que solicita à empresa, por 
escrito, que proceda ao seu depósito junto 
de um terceiro nesse país terceiro. 

Or. en

Justificação

Os GFIA deverão assumir a responsabilidade primária e respeitar as mesmas condições que 
as empresas abrangidas pela Directiva MIFID, que foram estabelecidas no texto revisto, 
substituindo as referências a "clientes" e a "empresas de investimento" por "FIA" e "GFIA". 

Alteração 902
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-I. A Comissão adopta actos delegados 
em conformidade com os artigos 49.º-A, 
49.º-B e 49.º-C, especificando as 
condições a respeitar pelas instituições 
elegíveis como depositário. 
Os actos que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptados 
em conformidade com o procedimento 
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referido no artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Alteração 903
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Covered by general delegation obligations.

Alteração 904
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

É essencial para a transparência das transacções financeiras que os depositários realizem as 
suas próprias tarefas no sentido de permitir o rastreio dos depósitos. Se tal não acontecer, o 
n.º 1 do artigo 20.º tornar-se-á redundante.
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Alteração 905
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

É essencial para a transparência das transacções financeiras que os depositários realizem as 
suas próprias tarefas no sentido de permitir o rastreio dos depósitos. Se tal não acontecer, o 
n.º 1 do artigo 20.º tornar-se-á redundante.

Alteração 906
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A delegação das tarefas do depositário é prejudicial para a protecção dos investidores, bem 
como para a capacidade do GFIA e dos supervisores para exercerem as suas funções.
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Alteração 907
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os depositários podem delegar funções a 
qualquer outra pessoa, à excepção do FIA 
ou do GFIA, ou dos sócios de qualquer 
um destes, desde que o depositário use do 
devido zelo, competência e diligência na 
selecção, nomeação e revisão periódica
dessa pessoa e das disposições por esta 
tomadas em relação aos assuntos nela 
delegados.

Or. en

Alteração 908
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. O depositário pode delegar as funções
referidas no n.º 1 em terceiros. O terceiro 
pode, por sua vez, subdelegar estas 
funções.
No caso de o depositário utilizar os 
serviços de um terceiro para desempenhar 
a função referida na alínea b) do n.º 1, 
deve determinar que as condições 
seguintes são respeitadas, tendo em 
consideração a natureza e o perfil do FIA 
em questão:
a) O terceiro está sujeito ao nível de 
supervisão adequado na jurisdição em 
causa;
b) O terceiro tem as estruturas e a perícia 
adequadas e proporcionadas à natureza e 
à escala dos direitos dos instrumentos 
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financeiros pertencentes ao FIA;
c) O terceiro está sujeito a auditorias 
periódicas para garantir que os 
instrumentos financeiros e outros valores 
mobiliários estão na sua posse;
d) O terceiro promove a separação entre 
os instrumentos financeiros e outros 
valores mobiliários e os seus próprios 
activos; e
e) O terceiro não pode utilizar os 
instrumentos financeiros sem o 
consentimento prévio do GFIA e do 
depositário, e esse consentimento não foi 
retirado; no caso de subdelegação, o 
consentimento prévio necessário deve ser 
dado pelo depositário.

Or. en

Justificação

Não há nenhuma razão para proibir a delegação de qualquer das tarefas previstas no n.º 1.
Esta alteração reflecte mais exactamente em que condições um depositário deverá utilizar 
entidades de subcustódia na qualidade de prestadores de serviços na cadeia de 
intermediação. A presente redacção é extraída da proposta de compromisso da Presidência 
sueca (V3).
Além disso, é necessário fazer referência à natureza e ao perfil do FIA, visto que uma mesma 
solução não é apropriada para todos os casos.

Alteração 909
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. O depositário pode nomear terceiros 
para desempenhar as funções referidas no 
n.º 1.

Or. en
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Justificação

Não há nenhuma razão para proibir a nomeação de terceiros com as qualificações 
adequadas para desempenhar qualquer das tarefas previstas no n.º 1.

Alteração 910
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os depositários podem delegar as suas 
funções noutros depositários, mediante 
autorização da autoridade do Estado-
Membro competente.
Na escolha do subdepositário e no 
controlo contínuo do desempenho do 
mesmo, o depositário deve respeitar as 
melhores práticas e normas minuciosas de 
devida diligência.
A Comissão pode adoptar actos delegados 
nos termos dos artigos 49.º-A, 49.º-B e 
49.º-C, orientações para especificar os 
critérios a utilizar pelas autoridades 
competentes para avaliar se os 
depositários cumprem os deveres de 
devida diligência a que se refere o n.º 2.

Or. en

Justificação

Desde que respeitem requisitos adequados de devida diligência, os depositários deverão 
poder subdelegar as suas responsabilidades.
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Alteração 911
Pascal Canfin

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os depositários podem delegar algumas
funções não essenciais noutros 
depositários.

 A Comissão adopta actos delegados nos 
termos dos artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C 
para especificar as funções essenciais de 
um depositário.
Os actos que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptados 
em conformidade com o procedimento 
referido no artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Justificação

Para evitar a sua transformação em "sociedades caixa-de-correio", os depositários não 
podem delegar todas as suas tarefas.

Alteração 912
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os depositários podem delegar as suas 
funções noutros depositários, à excepção 
do controlo e do exercício da fiscalização 
sobre estes subdepositários. Os 
depositários podem delegar as suas 
funções em subdepositários que não estão 
domiciliados na União.
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Or. en

Alteração 913
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os depositários podem delegar as suas 
funções noutros depositários. Caso a sua 
função consista na conservação à sua 
guarda de instrumentos financeiros nos 
termos do artigo 17.º, n.º 1, alínea b), pode 
igualmente ser delegada num depositário 
num país terceiro que cumpra as 
condições previstas nas alíneas a) a c) do 
segundo parágrafo do n.º 1 do artigo 38.º.

Or. en

Justificação

Deve resultar claro que um depositário pode delegar as suas funções, em particular a 
custódia, noutro depositário num país terceiro, já que os valores mobiliários apenas podem 
normalmente ser mantidos em custódia no país onde o emitente está domiciliado. Faz sentido 
introduzir esta clarificação no primeiro ponto em que a questão da delegação se coloca na 
directiva.

Alteração 914
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os depositários podem delegar as suas 
funções noutros depositários. Caso a sua 
função consista na conservação à sua 
guarda de instrumentos financeiros nos 
termos do artigo 17.º, n.º 1, alínea b), pode 
igualmente ser delegada num depositário 
num país terceiro que cumpra as 
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condições previstas nas alíneas a) a c) do 
segundo parágrafo do n.º 1 do artigo 38.º.

Or. en

Justificação

Deve resultar claro que um depositário pode delegar as suas funções, em particular a 
custódia, noutro depositário num país terceiro, já que os valores mobiliários apenas podem 
normalmente ser mantidos em custódia no país onde o emitente está domiciliado. Faz sentido 
introduzir esta clarificação no primeiro ponto em que a questão da delegação se coloca na 
directiva.

Alteração 915
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os depositários podem delegar as suas 
funções, excepção feita às funções de 
selecção, de controlo e de fiscalização dos 
seus subdepositários e entidades de 
subcustódia. Um depositário não pode 
delegar as suas funções de tal modo que 
se transforme numa "sociedade 
caixa-de-correio".

Or. en

Alteração 916
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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 das suas 
entidades de subcustódia. Um depositário 
não pode delegar as suas funções de tal 
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modo que se transforme numa "sociedade 
caixa-de-correio".

Or. en

Alteração 917
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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 das suas 
entidades de subcustódia. Um depositário 
não pode delegar as suas funções de tal 
modo que se transforme numa "sociedade 
caixa-de-correio".

Or. en

Justificação

Não há nenhuma razão para proibir a nomeação de terceiros com as qualificações 
adequadas para desempenhar qualquer função de um depositário.

Alteração 918
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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 das suas 
entidades de subcustódia. Um depositário 
não pode delegar as suas funções de tal 
modo que se transforme numa "sociedade 
caixa-de-correio".
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Or. en

Alteração 919
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os depositários podem delegar as suas 
funções noutros depositários nos termos do 
artigo 18.º.

Or. en

Alteração 920
Marta Andreasen

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os depositários podem delegar as suas 
funções noutros depositários autorizados 
na União ou em qualquer outra parte.

Or. en

Justificação

Os subdepositórios podem não estar necessariamente na jurisdição dos FIA e seria pouco 
razoável vedar esta possibilidade quando estes têm boas razões para a utilizar.
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Alteração 921
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 17 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se o Estado-Membro de origem do 
GFIA for distinto do Estado-Membro de 
origem do FIA, o depositário celebra um 
acordo escrito com o GFIA que regule o 
fluxo de informações considerado 
necessário para lhe permitir exercer as 
funções referidas no presente artigo e nas 
demais disposições legais, regulamentares 
ou administrativas aplicáveis aos 
depositários no Estado-Membro de 
origem do FIA.

Or. en

Justificação

É necessário garantir o fluxo de informação entre o GFIA e o depositário, em particular se o 
gestor e o depositário não estão estabelecidos no mesmo país. A forma de abordar esta 
questão deve ser semelhante à seguida no caso da Directiva OICVM (de acordo com o artigo 
23.º, n.º 5 e o artigo 33.º, n.º 5.º).

Alteração 922
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. No caso de o depositário utilizar os 
serviços de uma entidade de subcustódia 
para desempenhar a função referida na 
alínea b) do n.º 1, deve determinar que as 
condições seguintes são respeitadas:
a) A entidade de subcustódia está sujeita 
ao nível de supervisão necessário na 
jurisdição em causa;
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b) A entidade de subcustódia tem as 
estruturas e a perícia adequadas e 
proporcionadas à natureza e à escala dos 
direitos dos instrumentos financeiros 
pertencentes ao FIA;
c) A entidade de subcustódia está sujeita a 
auditorias periódicas para garantir que os 
instrumentos financeiros e outros valores 
mobiliários estão na sua posse;
d) A entidade de subcustódia promove a 
separação entre os instrumentos 
financeiros e outros valores mobiliários e 
os seus próprios activos; e
e) A entidade de subcustódia não pode 
utilizar os instrumentos financeiros sem o 
consentimento prévio do GFIA, e esse 
consentimento não foi retirado.

Or. en

Justificação

Esta alteração reflecte mais exactamente em que condições um depositário deverá utilizar 
entidades de subcustódia na qualidade de prestadores de serviços na cadeia de 
intermediação.

A legislação de nível 2 deverá abranger os detalhes subjacentes a estas disposições, em 
particular quanto à extensão do dever de devida diligência apropriada que é exigível ao 
depositário.

Alteração 923
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4-C – (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. Os depositários devem usar da devida 
competência, zelo e diligência na 
selecção, nomeação e supervisão contínua 
de qualquer terceiro no qual tenham 
delegado parte das suas funções.

Or. en
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Alteração 924
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-D. O depositário deve usar de toda a 
devida competência, zelo e diligência na 
selecção, nomeação e revisão periódica de 
qualquer terceiro referido nos n.os 4 e 4-B.

Or. en

Alteração 925
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-E. O depositário deve usar de toda a 
devida competência, zelo e diligência na 
selecção, nomeação e revisão periódica de 
qualquer terceiro referido no n.º 4.

Or. en

Justificação

A legislação de nível 2 deverá abranger os detalhes subjacentes a estas disposições, em 
particular quanto à extensão do dever de devida diligência apropriada que é exigível ao 
depositário.
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Alteração 926
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição é supérflua devido à definição das funções. Esta questão deverá ser 
clarificada por meio de uma proposta legislativa transversal.

Alteração 927
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 928
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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, nos termos 
da lei nacional do Estado-Membro de 
origem do GFIA, perante o GFIA e os 
investidores do FIA por quaisquer perdas 
que sofram em resultado do incumprimento
ou da má execução das suas obrigações, 
estabelecidas pela presente directiva.

Or. en

Justificação

É necessário definir as regras em matéria de responsabilidade com base na atribuição da 
culpa ao depositário Além disso, o regime de responsabilidade deverá manter-se próximo dos 
artigos 24.º e 34.º da Directiva OICVM.

Alteração 929
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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 
FIA por quaisquer perdas que sofra em 
resultado do incumprimento culposo ou da 
má execução das suas obrigações, 
estabelecidas pela presente directiva.

Or. en
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Alteração 930
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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
FIA ou os investidores do FIA
considerados colectivamente pelas perdas 
que sofram em resultado do incumprimento
culposo ou da má execução das suas 
obrigações, estabelecidas nos n.os 1, 2, 4 e 
4-A.

Or. en

Justificação

Com vista à conformidade com as normas aplicáveis no caso dos OICVM, é importante 
clarificar que o depositário é responsável perante todos os investidores do FIA considerados 
colectivamente, não perante "o FIA ou os investidores", já que tal poderia sugerir um conflito 
em termos de dever de lealdade e cria o risco de acções por perdas concorrentes entre si.  
Além disso, a legitimidade para intentar acções de recuperação de perdas é determinada pela 
legislação nacional.

Alteração 931
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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
FIA ou os investidores do FIA
considerados colectivamente pelas perdas 
que sofram em resultado do incumprimento
culposo ou da má execução das suas 
obrigações, estabelecidas nos n.os 1, 2, 4 e 
4-A.

Or. en
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Justificação

Com vista à conformidade com as normas aplicáveis no caso dos OICVM, é importante 
clarificar que o depositário é responsável perante todos os investidores do FIA considerados 
colectivamente, não perante "o FIA ou os investidores", já que tal poderia sugerir um conflito 
em termos de dever de lealdade.

Alteração 932
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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 culposo ou da má 
execução das suas obrigações, 
estabelecidas pela presente directiva.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar que o depositário é responsável no caso de perdas resultantes da 
derrogação culposa pelo depositário das suas obrigações perante o GFIA e o investidor. 
Contudo, o texto da Comissão pode ser interpretado em termos que sujeitam o depositário a 
obrigações adicionais, o que iria impor ao depositário obrigações excessivas e com um peso, 
deveras, limitativo, reduzindo potencialmente o número de depositários dispostos a operar na 
UE e aumentando e concentrando, deste modo, o risco sistémico nos restantes.

Alteração 933
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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, 

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

Or. en

Justificação

O depositário deverá ser responsável por todas as perdas culposas. No caso de existir um 
acordo contratual entre o depositário, um subdepositário, os investidores do FIA e o GFIA, 
esta responsabilidade deverá ser transmitida ao terceiro sem prejuízo das condições do 
contrato e mediante a autorização do Estado-Membro de origem.

Alteração 934
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Qualquer modificação do regime de 
responsabilidade previsto na presente 
directiva, resultante das disposições 
contratuais entre o GFIA e o depositário é 
comunicada aos investidores no FIA em 
questão, antes do investimento, bem como 
às autoridades competentes.

Or. en

Alteração 935
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido
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Or. en

Justificação

Esta disposição é supérflua devido à definição das funções. Esta questão deverá ser 
clarificada por meio de uma proposta legislativa transversal.

Alteração 936
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Com vista à conformidade com as normas aplicáveis no caso dos OICVM, é importante 
clarificar que o depositário é responsável perante todos os investidores do FIA considerados 
colectivamente, não perante "o FIA ou os investidores", já que tal poderia sugerir um conflito 
em termos de dever de lealdade e cria o risco de acções por perdas concorrentes entre si. 
Além disso, a legitimidade para intentar acções de recuperação de perdas é determinada pela 
legislação nacional.

Alteração 937
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido
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Or. en

Justificação

Com vista à conformidade com as normas aplicáveis no caso dos OICVM, é importante 
clarificar que o depositário é responsável perante todos os investidores do FIA considerados 
colectivamente, não perante "o FIA ou os investidores", já que tal poderia sugerir um conflito 
em termos de dever de lealdade.

Alteração 938
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é conveniente qualquer inversão do ónus da prova em detrimento do depositário. Tal 
como na Directiva OICVM, o ónus da prova deverá ser atribuído nos termos do direito civil 
nacional; a definição de regras harmonizadas a nível da UE, com base em normas 
estabelecidas em matéria de responsabilidade só se afigura necessária no caso dos activos 
detidos por uma entidade de subcustódia.

Alteração 939
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em caso de perdas nos instrumentos 
financeiros à guarda do depositário, este 
só poderá ser exonerado da sua 
responsabilidade se conseguir provar que 

Suprimido
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não podia ter evitado as perdas sofridas.

Or. en

Alteração 940
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 941
Marta Andreasen

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 incorrer em responsabilidade se for 
provado que não usou da devida 
diligência e de zelo razoável ou que não 
respeitou a obrigação de meios em 
relação aos activos detidos.

Or. en

Justificação

O uso de zelo razoável é a norma bem estabelecida aplicável em matéria de zelo ao 
desempenho das funções do depositário. Atribuir o ónus da prova ao depositário nos casos de 
perdas equivale a inverter as práticas normais actuais e a aumentar em muito o custo dos 
seguros em detrimento do investidor.
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Alteração 942
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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
as perdas não eram previsíveis e que o 
depositário não podia ter evitado as perdas 
sofridas.

Or. en

Justificação

Os depositários devem estar sujeitos a uma regra estrita de responsabilidade, só podendo ser 
exonerados em caso de força maior.

Alteração 943
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso da perda de instrumentos 
financeiros mantidos em custódia em 
conformidade com a subalínea i) da 
alínea b) do n.º 1, ou devido à não 
manutenção culposa dos direitos dos 
instrumentos financeiros em 
conformidade com a subalínea ii) da 
alínea b) do n.º 1, o depositário devolve 
sem demora ao FIA os activos ou o 
montante correspondente. 
No caso da delegação num terceiro em 
conformidade com o n.º 4, o depositário 
pode exonerar-se desta responsabilidade 
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se conseguir provar que cumpriu as suas 
obrigações referidas nos n.os 4 e 4-A.
Contudo, no caso de o depositário ser 
assim exonerado, e excepto se o FIA a tal 
estiver habilitado ao abrigo da lei 
aplicável e da prática do mercado, o 
depositário intentará contra o terceiro 
qualquer acção razoavelmente necessária 
nestas circunstâncias, a fim de recuperar 
para o FIA os instrumentos financeiros 
perdidos (suportando o FIA os custos e as 
despesas razoáveis do depositário).

Or. en

Justificação

This point recognizes an obligation to return assets (financial instruments or entitlements 
therein) held by the Depositary. Reference to discharging responsibility by contract deleted 
due to privity concerns (no privity of contract to those who might assert claims – this is 
inconsistent with civil liability regimes of member states). The addition of a provision 
requiring recovery efforts to be undertaken by the depositary applies solely in the case where 
the depositary has properly fulfilled its responsibilities and is discharged from liability. To 
make the depositary liable regardless of fault would relegate it insurer status. In addition, 
where the depositary takes such measures on behalf of the AIF, it should be able to recover its 
costs.

Alteração 944
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso da perda de instrumentos 
financeiros mantidos em custódia em 
conformidade com a subalínea i) da 
alínea b) do n.º 1, ou devido à não 
manutenção culposa dos direitos dos 
instrumentos financeiros em 
conformidade com a subalínea ii) da 
alínea b) do n.º 1, o depositário devolve ao 
FIA os activos ou o montante 
correspondente.
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Esta obrigação não é afectada pela 
nomeação de uma entidade de 
subcustódia em conformidade com o n.º 4.
Contudo, o depositário pode exonerar-se 
desta responsabilidade, caso tenha 
cumprido as suas obrigações referidas nos 
n.os 4 e 4-A.

Or. en

Justificação

Esta alteração reconhece a obrigação de devolver os bens (instrumentos financeiros) 
mantidos pelo depositário.

Alteração 945
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

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 da respectiva 
acção judicial. 

Or. en

Alteração 946
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso da perda de instrumentos 
financeiros que o depositário mantém em 
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custódia conforme referido na alínea b) 
do n.º 1, o depositário devolve sem demora 
os activos ao FIA. O depositário pode 
exonerar-se da sua própria 
responsabilidade, caso consiga provar que 
cumpriu os seus deveres de devida 
diligência tal como referido no n.º4.

Or. en

Justificação

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay” is more appropriate than “without delay” constraint.

We also consider that the depositary should be able to limit its liability for securities held in 
custody when it can prove that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to 
perform its duties according to this Directive..

Alteração 947
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso da perda de instrumentos 
financeiros que o depositário mantém em 
custódia conforme referido na alínea b) 
do n.º 1, o depositário devolve sem demora 
os activos ao FIA. O depositário pode 
exonerar-se da sua própria 
responsabilidade, caso consiga provar que 
cumpriu os seus deveres de devida 
diligência tal como referido no n.º4.

Or. en

Justificação

Apenas os valores mobiliários mantidos em custódia deverão ser incluídos na obrigação de 
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restituição. A obrigação de devolver imediatamente os activos deverá ser um tanto 
flexibilizada para ser realista à luz do funcionamento do mercado. O depositário deverá 
igualmente poder limitar a sua responsabilidade em relação aos valores mobiliários 
mantidos em custódia, se conseguir provar que a perda dos activos não é resultante do 
incumprimento culposo dos seus deveres.

Alteração 948
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso da perda de instrumentos 
financeiros que o depositário mantém em 
custódia conforme referido na alínea b) 
do n.º 1, o depositário devolve sem demora 
os activos ao FIA. O depositário pode 
exonerar-se da sua própria 
responsabilidade, caso consiga provar que 
cumpriu os seus deveres de devida 
diligência tal como referido no n.º4.

Or. en

Alteração 949
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um depositário esteja 
legalmente impedido, pela legislação do 
país em que o GFIA investe em nome do 
FIA, de exercer funções de custódia, a 
sua responsabilidade em relação ao GFIA 
e aos investidores pode ser transferida 
para terceiros autorizados a exercer as 
suas funções de custódia. Esta 
transferência é objecto de um contrato 
entre o depositário e os terceiros. 
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O GFIA é informado sobre este acordo 
antes da sua aplicação. O contrato entre o 
GFIA e o depositário prevê esta obrigação 
de informação. 
Antes de investir no FIA, os investidores 
são informados sobre este contrato e 
sobre a partilha da responsabilidade entre 
as partes em causa.

Or. en

Alteração 950
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um depositário esteja
legalmente impedido, pela legislação do 
país em que o GFIA opera em nome do 
FIA, de exercer funções de custódia, a 
sua responsabilidade em relação ao GFIA 
e aos investidores pode ser transferida 
para terceiros autorizados a exercer as 
suas funções de custódia. Esta 
transferência é objecto de um acordo por 
escrito entre o depositário e os terceiros.
O contrato geral entre o GFIA e o 
depositário confere o direito ao GFIA de 
ser informado sobre cada acordo deste 
tipo, mas não lhe confere o direito de se 
opor ao acordo.

Or. en

Justificação

Para a protecção dos investidores, do GFIA e dos depositários, qualquer transferência de 
funções e, consequentemente, de responsabilidade deve ser objecto de um acordo por escrito. 
Além disso, o GFIA deve ser informado sobre o facto de algumas das funções de custódia 
serem desempenhadas por quaisquer terceiros. Contudo, a transferência de quaisquer 
funções deve ser uma decisão exclusiva do depositário, visto que a responsabilidade é 
transferida simultaneamente.
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Alteração 951
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um depositário de um país 
terceiro seja objecto de decisões adoptadas 
em aplicação do n.º 3-D, não será exigido, 
se bem que pode ser concluído o acordo 
por escrito a que se refere o n.º 5, 
parágrafo 2-G.

Or. en

Justificação

Qualquer transferência de funções tem por base um acordo de direito civil, pelo que, no caso 
de ser objecto de decisões adoptadas em aplicação do n.º 3-D, não é necessário nenhum 
acordo por escrito adicional. Faz-se aqui referência a uma alteração constante do projecto 
de relatório e relativa ao artigo 17.º, n.º 3-D.

Alteração 952
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um país terceiro seja objecto 
de decisões adoptadas em aplicação do n.º 
3-D, não será exigido, se bem que pode 
ser concluído o contrato a que se refere o 
n.º 5, parágrafo 2-F.

Justificação

Faz-se aqui referência a uma alteração constante do projecto de relatório e relativa ao artigo 
17.º, n.º 3-D.

Or. en
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Alteração 953
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2-J (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso o contrato entre o depositário e o 
terceiro preveja a transferência e a 
reutilização de activos em conformidade 
com as regras do FIA, o GFIA é 
informado desta cláusula antes da sua 
aplicação. O contrato entre o GFIA e o 
depositário prevê esta obrigação de 
informação.  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.

Or. en

Alteração 954
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2-K (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em caso de perda de instrumentos 
financeiros por que é responsável em 
conformidade com o presente parágrafo, 
sempre que exista um contrato que 
autorize a transferência para um terceiro 
escolhido pelo GFIA e a reutilização dos 
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activos pelo terceiro com o consentimento 
prévio do GFIA, o depositário pode 
exonerar-se da sua própria 
responsabilidade em conformidade com o 
disposto no contrato. Os investidores são 
informados sobre a existência deste 
contrato.
O depositário não é responsável pelos 
actos ou omissões (ou pela insolvência) de 
qualquer central de depósito de valores 
mobiliários.

Or. en

Justificação

No caso de a conservação à guarda ser transferida para um terceiro não escolhido pelo 
depositário, mas pelo GFIA, o depositário não incorre em responsabilidade em caso de perda 
destes activos.  Por vezes, estes activos escapam inteiramente ao controlo do depositário, que 
não tem nenhum meio de saber do seu paradeiro nem de que forma eles são colocados à 
disposição. Os investidores deverão ser informados sobre este facto.

Alteração 955
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2-K (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em caso de perda de instrumentos 
financeiros por que é responsável em 
conformidade com o parágrafo 2-D, 
sempre que exista um contrato que 
autorize a transferência para um terceiro 
escolhido pelo GFIA e a reutilização dos 
activos pelo terceiro com o consentimento 
prévio do GFIA, o depositário pode 
exonerar-se da sua própria 
responsabilidade em conformidade com o 
disposto no contrato. Os investidores são 
informados sobre a existência deste 
contrato.
O depositário não é responsável pelos 
actos ou omissões (ou pela insolvência) de 
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qualquer central de depósito de valores 
mobiliários.

Or. en

Justificação

No caso de a responsabilidade pela conservação à guarda destes activos ter sido atribuída a 
um terceiro que foi escolhido pelo GFIA, não pelo depositário, este último não incorre em 
responsabilidade em caso de perda de activos. Os investidores deverão ser informados sobre 
a existência deste contrato.

Alteração 956
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em caso de perda de instrumentos 
financeiros, sempre que exista um 
contrato que autorize a transferência para 
um terceiro escolhido pelo GFIA e a 
reutilização dos activos pelo terceiro com 
o consentimento prévio do GFIA, o 
depositário pode exonerar-se da sua 
própria responsabilidade em 
conformidade com o disposto no contrato. 
Os investidores são informados sobre a 
existência deste contrato.

Or. en

Alteração 957
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 2-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta actos delegados, nos 
termos dos artigos 49.º-A, 49.º-B e 49.º-C 
para especificar os deveres e as 
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responsabilidades dos depositários e as 
condições de acordo com as quais um 
depositário de um FIA pode delegar 
algumas das suas funções num terceiro.
Os actos que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptados 
em conformidade com o procedimento 
referido no artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Alteração 958
Wolf Klinz

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição é supérflua devido à definição das funções. Esta questão deverá ser 
clarificada por meio de uma proposta legislativa transversal.
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Alteração 959
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 960
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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 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 
normalmente afectada por qualquer 
delegação nos termos do n.º 4. Contudo, a 
responsabilidade pode ser transferida 
para terceiros autorizados a exercer as 
suas funções de custódia. Esta 
transferência é objecto de um contrato 
entre o GFIA, o depositário, o terceiro e 
os investidores. Estas disposições estão 
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sujeitas à autorização do Estado-Membro
de origem.
Em caso de perda de instrumentos 
financeiros, sempre que exista um 
contrato de depositário que preveja a 
transferência e a reutilização de activos, o 
prazo de restituição deve ser conforme aos 
termos do contrato.

Or. en

Justificação

O depositário deverá ser responsável por todas as perdas culposas. No caso de existir um 
acordo contratual entre o depositário, um subdepositário, os investidores do FIA e o GFIA, 
esta responsabilidade deverá ser transmitida ao terceiro sem prejuízo das condições do 
contrato e mediante a autorização do Estado-Membro de origem.

Alteração 961
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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.

Sem prejuízo do parágrafo 2-A, a 
responsabilidade do depositário não é 
afectada por qualquer delegação nos 
termos do n.º 4, excluindo quaisquer 
restrições contratuais, que devem ser 
comunicadas ao FIA ou aos investidores 
do FIA.

Or. en

Justificação

Com vista à conformidade com as normas aplicáveis no caso dos OICVM, é importante 
clarificar que o depositário é responsável perante todos os investidores do FIA considerados 
colectivamente, não perante "o FIA ou os investidores", já que tal poderia sugerir um conflito 
em termos de dever de lealdade e cria o risco de acções por perdas concorrentes entre si.  
Além disso, a legitimidade para intentar acções de recuperação de perdas é determinada pela 
legislação nacional.
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Alteração 962
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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.

Sem prejuízo do parágrafo 2-A, a 
responsabilidade do depositário não é 
afectada por qualquer nomeação de 
entidades de subcustódia nos termos dos 
n.os 4 e 4-A.

Or. en

Justificação

Com vista à conformidade com as normas aplicáveis no caso dos OICVM, é importante 
clarificar que o depositário é responsável perante todos os investidores do FIA considerados 
colectivamente, não perante "o FIA ou os investidores", já que tal poderia sugerir um conflito 
em termos de dever de lealdade.

O parágrafo final deverá ser suprimido por causa do risco de acções por perdas 
concorrentes entre si.  Além disso, a legitimidade para intentar acções de recuperação de 
perdas é determinada pela legislação nacional.

Alteração 963
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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 

As responsabilidades perante os 
investidores do FIA podem ser invocadas 
de forma directa ou indirecta, através do 
GFIA. A responsabilidade do depositário 
não é afectada por qualquer delegação nos 
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responsabilidade do depositário não é 
afectada por qualquer delegação nos 
termos do n.º 4.

termos do n.º 4.

Or. en

Justificação

Em caso falência do depositário, os investidores deverão poder intentar directa ou 
indirectamente uma acção, consoante o que para eles seja mais eficiente.

Alteração 964
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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 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. Nestes casos, a 
responsabilidade do depositário é limitada 
ao zelo razoável na escolha da entidade de 
subcustódia em causa.

Or. en

Justificação

É necessário definir as regras em matéria de responsabilidade com base na atribuição da 
culpa ao depositário. Além disso, o regime de responsabilidade deverá manter-se próximo 
dos artigos 24.º e 34.º da Directiva OICVM.
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Alteração 965
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A responsabilidade nos termos do n.º 4-B 
não é aplicável no caso de circunstâncias 
fora do controlo do depositário, incluindo, 
entre outros, casos de força maior, 
condições do mercado, termos ou 
condições impostos pelas organizações 
ligadas às infra-estruturas do mercado ou 
pela participação em sistemas de 
infra-estruturas do mercado.

Or. en

Justificação

A expressão "sistemas de infra-estruturas do mercado" refere-se aos recursos mantidos e 
explorados para as instituições financeiras por entidades como câmaras de compensação, 
sistemas de liquidação e depositários centrais de valores mobiliários.

Alteração 966
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A responsabilidade nos termos do n.º 4-B 
não é aplicável no caso de circunstâncias 
fora do controlo do depositário, incluindo, 
entre outros, casos de força maior, 
condições do mercado, termos ou 
condições impostos pelas organizações 
ligadas às infra-estruturas do mercado ou 
pela participação em sistemas de infra-
estruturas do mercado.

Or. en
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Justificação

A expressão "sistemas de infra-estruturas do mercado" refere-se aos recursos mantidos e 
explorados para as instituições financeiras por entidades como câmaras de compensação, 
sistemas de liquidação e depositários centrais de valores mobiliários.

Alteração 967
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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.

Or. en

Alteração 968
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

A responsabilidade do depositário em 
relação ao GFIA e aos investidores não é 
afectada pelo facto de ter delegado uma 
parte das suas tarefas a um terceiro 
autorizado, que foi por si escolhido.

Or. en

Justificação

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
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consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay”is more appropriate than “without delay” constraint. We also consider that the 
depositary should be able to limit its liability for securities held in custody when it can prove 
that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to perform its duties according to 
this Directive.

Alteração 969
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

A responsabilidade do depositário em 
relação ao GFIA e aos investidores não é 
afectada pelo facto de ter delegado uma 
parte das suas tarefas a um terceiro 
autorizado, que foi por si escolhido.

Or. en

Justificação

Apenas os valores mobiliários mantidos em custódia deverão ser incluídos na obrigação de 
restituição. A obrigação de devolver imediatamente os activos deverá ser um tanto 
flexibilizada para ser realista à luz do funcionamento do mercado. O depositário deverá 
igualmente poder limitar a sua responsabilidade em relação aos valores mobiliários 
mantidos em custódia se conseguir provar que a perda dos activos não é resultante do 
incumprimento culposo dos seus deveres.

Alteração 970
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

A responsabilidade do depositário em 
relação ao GFIA e aos investidores não é 
afectada pelo facto de ter delegado uma 
parte das suas tarefas a um terceiro 
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autorizado, que foi por si escolhido. 

Or. en

Alteração 971
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5 – parágrafo 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso os activos sejam mantidos em 
subcustódia num país terceiro em 
conformidade com o n.º 3, pode limitar a 
responsabilidade aos casos de escolha 
negligente e de negligência na emissão de 
instruções.

Or. en

Justificação

Não é conveniente qualquer inversão do ónus da prova em detrimento do depositário. Tal 
como na Directiva OICVM, o ónus da prova deverá ser atribuído nos termos do direito civil 
nacional; a definição de regras harmonizadas a nível da UE, com base em normas 
estabelecidas em matéria de responsabilidade só se afigura necessária no caso dos activos 
detidos por uma entidade de subcustódia.

Alteração 972
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. 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 
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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.

Or. en

Justificação

A presente redacção é extraída da proposta de compromisso da Presidência sueca (V3).

Alteração 973
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. 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.

Or. en

Justificação

T.
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Alteração 974
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Os FIA geridos internamente e 
dotados de personalidade jurídica, que 
não concedem aos seus accionistas 
nenhum direito de reembolso ou de 
resgate, que investem principalmente em 
valores mobiliários, que não recorrem ou 
recorrem pouco ao efeito de alavanca e 
cujas acções são negociadas num 
mercado regulamentado da União 
Europeia podem ser isentos da aplicação 
do presente artigo pela autoridade 
competente do Estado-Membro onde têm 
a sua sede social, desde que a propriedade 
pelo FIA de todos os seus activos esteja 
sujeita a sistemas apropriados de controlo 
e seja verificada, no mínimo anualmente, 
por um auditor independente;

Or. en

Justificação

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.
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Alteração 975
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de directiva
Artigo 17 – nº 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Os FIA geridos internamente e 
dotados de personalidade jurídica, que 
não concedem aos seus accionistas 
nenhum direito de reembolso ou de 
resgate, que investem principalmente em 
valores mobiliários, que não recorrem ou 
recorrem pouco ao efeito de alavanca e 
cujas acções são negociadas num 
mercado regulamentado da União 
Europeia podem ser isentos da aplicação 
do presente artigo pela autoridade 
competente do Estado-Membro onde têm 
a sua sede social, desde que a propriedade 
pelo FIA de todos os seus activos esteja 
sujeita a sistemas apropriados de controlo 
e seja verificada, no mínimo anualmente, 
por um auditor independente;

Or. en

Justificação

A proposta de directiva, que é razoável no caso dos fundos com cobertura de risco (hedge 
funds) e de outros fundos semelhantes, não transaccionados e sem personalidade jurídica, 
parece, no entanto, desnecessária e pesada no caso das empresas tradicionais de 
investimento ou de carteiras, que têm personalidade jurídica como empresas independentes, 
que são geridas internamente, que são negociadas num mercado regulamentado e que já 
estão, portanto, sujeitas a normas estritas de auditoria, de contabilidade e de controlo dos 
riscos.
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Alteração 976
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5-C – (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-C. O presente artigo não é aplicável aos
fundos fechados sem direitos de 
reembolso.

Or. en

Justificação

A imposição aos depositários da sua responsabilidade directa pela custódia perante os 
investidores aumentaria desnecessariamente os custos dos fundos fechados.

Alteração 977
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-D. O presente artigo não se aplica a 
sociedades gestoras de participações 
industriais cujas acções são negociadas 
num mercado regulamentado da UE na 
medida em que detenham acções nas suas 
filiais ou empresas associadas para efeitos 
da execução de estratégias de negócios 
industriais e que não se encontrem 
estabelecidas tendo como objectivo 
principal gerar rendimentos para os seus 
investidores por meio de alienação num 
prazo previsto.

Or. en

Justificação

Já existem registos especializados que se ocupam da administração dos registos de acções de 
sociedades gestoras de participações industriais cotadas. Esta função é distinta da custódia 
de activos. A imposição aos depositários da sua responsabilidade directa pela custódia 
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perante os investidores aumentaria desnecessariamente os custos.

Alteração 978
Syed Kamall

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-E. A Comissão adopta actos delegados, 
nos termos dos artigos 49.º-A, 49.º- B e 
49.º-C, para especificar: 
a) Os meios e os métodos de colocação de 
depósitos junto dos bancos autorizados;
b) As noções de conservação à guarda e 
de custódia, incluindo os meios e os 
métodos de segregação dos instrumentos 
financeiros em contas diferentes, e a 
ocorrência de uma perda de instrumentos 
financeiros;
c) Os deveres de supervisão dos 
depositários;
d) As condições da nomeação das 
entidades de subcustódia, incluindo os 
deveres de devida diligência dos 
depositários e a necessidade de acordos de 
cooperação com outras jurisdições; 
e) As condições da autorização dos 
depositários, incluindo uma avaliação da 
capacidade de o depositário apresentar 
garantias financeiras e profissionais 
suficientes de poder exercer de modo 
efectivo as funções pertinentes de 
depositário, e honrar os compromissos 
inerentes a essas funções;
Estes actos que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptados 
em conformidade com o procedimento 
referido no artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia.
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Or. en

Justificação

Adequação ao artigo 17.º, n.º 1 revisto.
Adequação ao artigo 17.º, n.º 1, alínea b) revista.

Alteração 979
Astrid Lulling

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 5-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-F. A Comissão adopta actos delegados, 
nos termos dos artigos 49.º-A, 49.º- B e 
49.º-C, para especificar: 
a) Os meios e os métodos de colocação de 
depósitos junto das instituições de crédito 
autorizadas;
b) As funções de conservação à guarda e 
de custódia, incluindo os meios e os 
métodos de segregação dos instrumentos 
financeiros em contas diferentes, e a 
ocorrência de uma perda de instrumentos 
financeiros;
c) As condições de delegação, incluindo 
os deveres de devida diligência dos 
depositários e a necessidade de acordos de 
cooperação com outras jurisdições; 
d) As condições da autorização dos 
depositários, incluindo uma avaliação da 
capacidade de o depositário apresentar 
garantias financeiras e profissionais 
suficientes de poder exercer de modo 
efectivo as funções pertinentes de 
depositário, e honrar os compromissos 
inerentes a essas funções;
Estes actos que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptados 
em conformidade com o procedimento 
referido no artigo 290.º do Tratado sobre 
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o Funcionamento da União Europeia.

Or. en


