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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

iii) Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda.
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos 
Fundos do Mercado Monetário
(COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2013)0615),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0005/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Só deverão ser elegíveis para 
investimento por um FMM os instrumentos 
financeiros derivados que tenham por única 
finalidade cobrir riscos de taxa de juro e 
cambial e como instrumento subjacente 
taxas de juro, taxas de câmbio ou índices 
que representem estas categorias. Qualquer 
uso de derivados para outro fim ou com 
outros ativos subjacentes deverá ser 
proibido. Os derivados apenas devem ser 
utilizados como complemento à estratégia 

(25) Só deverão ser elegíveis para 
investimento por um FMM os instrumentos 
financeiros derivados que tenham por única 
finalidade cobrir riscos de taxa de juro e 
cambial e como instrumento subjacente 
taxas de juro, taxas de câmbio ou índices 
que representem estas categorias. Qualquer 
uso de derivados para outro fim ou com 
outros ativos subjacentes deverá ser 
proibido. Os derivados apenas devem ser 
utilizados como complemento à estratégia 
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dos fundos, mas não como o instrumento 
principal para alcançar os seus objetivos. 
Caso um FMM invista em ativos numa 
outra moeda que não a moeda do fundo, o 
gestor do FMM deverá cobrir 
integralmente a exposição ao risco 
cambial, nomeadamente através de 
derivados.

dos fundos, mas não como o instrumento 
principal para alcançar os seus objetivos. 
Caso um FMM invista em ativos numa 
outra moeda que não a moeda do fundo, o 
gestor do FMM deverá cobrir 
integralmente a exposição ao risco 
cambial, nomeadamente através de 
derivados. Os FMM devem poder investir 
em instrumentos financeiros derivados, se 
esse instrumento é comercializado num 
mercado regulamentado nos termos do 
artigo 50.º n.º1, alíneas a), b) ou c), da 
Diretiva 2009/65/CE ou num espaço 
organizado, tal como definido em [nova 
DMIF]4a.

___________________
4a JO L....

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Os FMM devem poder investir em 
unidades de participação ou ações de 
outros FMM, a fim de evitar o risco de 
limitar a escolha de ativos elegíveis de 
forma não ótima para o investidor.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 39
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Texto da Comissão Alteração

(39) É importante que a gestão dos riscos 
dos FMM não seja influenciada por 
decisões a curto prazo influenciadas, por 
sua vez, pela eventual notação do FMM. 
Por conseguinte, é necessário proibir que 
um FMM ou o seu gestor possam exigir 
que o fundo seja notado por uma agência 
de notação de risco, a fim de evitar que 
essa notação externa seja utilizada para 
efeitos de marketing. O FMM ou o seu 
gestor também devem evitar utilizar 
métodos alternativos para obter uma 
notação do FMM. Caso o FMM receba 
uma notação externa, quer por iniciativa 
própria da agência de notação de risco 
quer na sequência de um pedido por um 
terceiro independente do FMM ou do seu 
gestor e que não aja em nome de nenhum 
deles, o gestor do FMM deve abster-se de 
confiar nos critérios associados a essa 
notação externa. A fim de assegurar uma 
gestão da liquidez adequada, é necessário 
que os FMM definam políticas e 
procedimentos sólidos para conhecerem os 
seus investidores. As políticas que um 
gestor tem de implantar deverão ajudar a 
conhecer a base de investidores do FMM, 
na medida em que seja possível antecipar 
grandes resgates. Para evitar que o FMM 
enfrente resgates massivos súbitos, deverá 
dar-se particular atenção aos grandes 
investidores, que representem uma parte 
substancial dos ativos do FMM, assim 
como aos investidores que detenham uma 
posição superior aos ativos de vencimento 
diário. Neste caso, o FMM deve aumentar 
a proporção dos seus ativos de vencimento 
diário até à proporção representada por 
esse investidor. O gestor deve, sempre que 
possível, observar a identidade dos 
investidores, mesmo que estes sejam 
representados por contas de mandatários, 
portais ou qualquer outro comprador 
indireto.

(39) A fim de assegurar uma gestão da 
liquidez adequada, é necessário que os 
FMM definam políticas e procedimentos 
sólidos para conhecerem os seus 
investidores. As políticas que um gestor 
tem de implantar deverão ajudar a 
conhecer a base de investidores do FMM, 
na medida em que seja possível antecipar 
grandes resgates. Para evitar que o FMM 
enfrente resgates massivos súbitos, deverá 
dar-se particular atenção aos grandes 
investidores, que representem uma parte 
substancial dos ativos do FMM, assim 
como aos investidores que detenham uma 
posição superior aos ativos de vencimento 
diário. Neste caso, o FMM deve aumentar 
a proporção dos seus ativos de vencimento 
diário até à proporção representada por 
esse investidor. O gestor deve, sempre que 
possível, observar a identidade dos 
investidores, mesmo que estes sejam 
representados por contas de mandatários, 
portais ou qualquer outro comprador 
indireto.
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Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) A crise financeira comprova que, 
devido ao seu comportamento e à sua 
natureza, os FMM com valor líquido dos 
ativos constante são mais vulneráveis a 
«corridas» de investidores com efeitos 
destabilizadores, que podem rapidamente 
alastrar a outros fundos, diminuindo a 
liquidez e a disponibilidade dos créditos a 
curto prazo, em particular aos bancos. 
Neste contexto, os FMM VLAC não 
devem ser oferecidos aos investidores não 
profissionais.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Para ter em conta as especificidades 
dos FMM VLAC, é necessário que sejam 
autorizados a utilizar também o método de 
contabilização pelo custo amortizado para 
efeitos de determinação do valor líquido 
dos ativos (VLA) por unidade de 
participação ou ação. Não obstante esse 
facto, a fim de assegurar o controlo 
contínuo da diferença entre o VLA 
constante por unidade de participação ou 
ação e o VLA por unidade de participação 
ou ação, um FMM VLAC deverá também 
calcular o valor dos seus ativos com base 
nos métodos de avaliação ao preço do 

(43) Para ter em conta as especificidades 
dos FMM VLAC, é necessário que sejam 
autorizados a utilizar também o método de 
contabilização pelo custo amortizado para 
efeitos de determinação do valor líquido 
dos ativos (VLA) por unidade de 
participação ou ação.
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mercado ou de utilização de um modelo.
A contabilização pelo custo amortizado só 
deve ser aplicada quando se considerar 
que permite uma aproximação adequada 
do preço do instrumento.
Uma vez que o risco de estabelecer preços 
incorretos aumenta quanto maior for o 
prazo dos ativos subjacentes, a utilização 
do custo amortizado deve restringir-se aos 
instrumentos com um prazo de 
vencimento residual reduzido e que não 
sejam particularmente sensíveis a fatores 
de mercado.  Em geral, um prazo de 
vencimento residual de 90 dias deve ser 
considerado o limite máximo.
Os limiares de materialidade e os 
procedimentos escalonados devem estar 
operacionais, por forma a permitir que as 
medidas corretivas sejam tomadas logo 
que o custo amortizado não forneça mais 
uma aproximação fiável do preço dos 
instrumentos: geralmente, julga-se 
apropriado um limiar de 10 pontos de 
base ao nível da globalidade da carteira.
Não obstante esse facto, a fim de assegurar 
o controlo contínuo da diferença entre o 
VLA constante por unidade de participação 
ou ação e o VLA por unidade de 
participação ou ação, um FMM VLAC 
deverá também calcular o valor dos seus 
ativos com base nos métodos de avaliação 
ao preço do mercado ou de utilização de 
um modelo.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A fim de poder absorver as flutuações (45) A fim de poder absorver as flutuações 
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diárias no valor dos ativos de um FMM 
VLAC e de lhe permitir oferecer um VLA 
constante por unidade de participação ou 
ação, os FMM VLAC deverão dispor 
constantemente de um «amortecedor» do 
VLA equivalente a pelo menos 3 % dos 
seus ativos. O «amortecedor» do VLA 
deve servir como mecanismo de absorção 
para manter o VLA constante. Todas as 
diferenças entre o VLA constante por 
unidade de participação ou ação e o VLA 
por unidade de participação ou ação devem 
ser neutralizadas utilizando esse 
«amortecedor». Durante situações de 
tensão dos mercados, quando as diferenças 
podem aumentar rapidamente, deve existir 
um procedimento que assegura o 
envolvimento de toda a cadeia de gestão. 
Este procedimento progressivo deverá 
permitir que os quadros superiores tomem 
rapidamente medidas corretivas.

diárias no valor dos ativos de um FMM 
VLAC e de lhe permitir oferecer um VLA 
constante por unidade de participação ou 
ação, os FMM VLAC deverão dispor 
constantemente de um «amortecedor» do 
VLA equivalente a pelo menos 3 % dos 
seus ativos. O «amortecedor» do VLA 
deve servir como mecanismo de absorção 
para manter o VLA constante. Todas as 
diferenças entre o VLA constante por 
unidade de participação ou ação e o VLA 
por unidade de participação ou ação devem 
ser neutralizadas utilizando esse 
«amortecedor». Durante situações de 
tensão dos mercados, quando as diferenças 
podem aumentar rapidamente, deve existir 
um procedimento que assegura o 
envolvimento de toda a cadeia de gestão. 
Este procedimento progressivo deverá 
permitir que os quadros superiores tomem 
rapidamente medidas corretivas.

Cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, todos os FMM 
VLAC estabelecidos, geridos e 
comercializados na União devem ser 
convertidos em FMM com um valor 
líquido dos ativos variável.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) O apoio externo prestado a um FMM 
não VLAC com a intenção de assegurar a 
liquidez ou a estabilidade do FMM ou que 
tenha de facto esses efeitos aumenta o risco 
de contágio entre o setor dos FMM e o 
resto do setor financeiro. Os terceiros que 
prestam esse apoio têm interesse em fazê-
lo, quer por terem um interesse económico 
na empresa de gestão que gere o FMM ou 

(47) O apoio externo prestado a um FMM 
não VLAC com a intenção de assegurar a 
liquidez ou a estabilidade do FMM ou que 
tenha de facto esses efeitos aumenta o risco 
de contágio entre o setor dos FMM e o 
resto do setor financeiro. Os terceiros que 
prestam esse apoio têm interesse em fazê-
lo, quer por terem um interesse económico 
na empresa de gestão que gere o FMM ou 
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por quererem evitar eventuais danos à sua 
reputação caso o seu nome seja associado 
ao fracasso de um FMM. Uma vez que os 
terceiros não se comprometem 
explicitamente a prestar ou garantir apoio, 
existe incerteza relativamente ao apoio que 
será concedido quando o FMM precisar. 
Nestas circunstâncias, a natureza 
discricionária do apoio dos patrocinadores 
contribui para a incerteza entre os 
participantes no mercado sobre quem 
suportará os prejuízos do FMM, quando 
estes ocorrerem. Esta incerteza pode tornar 
os FMM ainda mais vulneráveis a 
«corridas» ao resgate durante períodos de 
instabilidade financeira, quando os riscos 
financeiros gerais são mais pronunciados e 
quando surgem preocupações 
relativamente à situação dos patrocinadores 
e à sua capacidade de prestar apoio aos 
FMM afiliados. Por estes motivos, os 
FMM não deverão depender de apoio 
externo para manterem a sua liquidez e a 
estabilidade do seu VLA por unidade de 
participação ou ação, a menos que a 
autoridade competente do FMM tenha 
permitido especificamente esse apoio 
externo a fim de manter a estabilidade dos 
mercados financeiros.

por quererem evitar eventuais danos à sua 
reputação caso o seu nome seja associado 
ao fracasso de um FMM. Uma vez que os 
terceiros não se comprometem 
explicitamente a prestar ou garantir apoio, 
existe incerteza relativamente ao apoio que 
será concedido quando o FMM precisar. 
Nestas circunstâncias, a natureza 
discricionária do apoio dos patrocinadores 
contribui para a incerteza entre os 
participantes no mercado sobre quem 
suportará os prejuízos do FMM, quando 
estes ocorrerem. Esta incerteza pode tornar 
os FMM ainda mais vulneráveis a 
«corridas» ao resgate durante períodos de 
instabilidade financeira, quando os riscos 
financeiros gerais são mais pronunciados e 
quando surgem preocupações 
relativamente à situação dos patrocinadores 
e à sua capacidade de prestar apoio aos 
FMM afiliados. Por estes motivos, os 
FMM não deverão depender de apoio 
externo para manterem a sua liquidez e a 
estabilidade do seu VLA por unidade de 
participação ou ação, a menos que a 
autoridade competente do FMM tenha 
permitido especificamente esse apoio 
externo a fim de manter a estabilidade dos 
mercados financeiros.

A fim de não colocar em risco o dinheiro 
dos contribuintes, os Estados-Membros 
devem assegurar que o apoio externo não 
seja prestado por qualquer autoridade 
pública soberana, regional ou local.
Neste contexto, a ESMA deve elaborar, 
até 31 de julho de 2015, linhas diretrizes 
pormenorizadas sobre:
- O montante máximo que os 
patrocinadores podem conceder e as 
condições aplicáveis;
- as características do patrocínio 
financeiro concedido em conformidade 
com o presente regulamento;
- a duração máxima do patrocínio;
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For. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) A autoridade competente dos FMM 
deve verificar se esses FMM estão em 
condições de cumprir em permanência o 
presente regulamento. Uma vez que as 
Diretivas 2009/65/CE e 2011/61/UE já 
conferem poderes extensivos às 
autoridades competentes, é necessário que 
esses poderes sejam alargados de modo a 
poderem ser exercidos no que respeita às 
novas regras comuns para os FMM. As 
autoridades competentes do OICVM ou 
FIA devem ainda verificar a conformidade 
de todos os organismos de investimento 
coletivo que exibam características de 
FMM existentes no momento da entrada 
em vigor do presente regulamento.

(50) A autoridade competente dos FMM, e 
a ESMA, sempre que o FMM exceder o 
limiar, devem verificar, em conformidade 
com o presente regulamento, se esses 
FMM estão em condições de cumprir em 
permanência o presente regulamento. Uma 
vez que as Diretivas 2009/65/CE e 
2011/61/UE já conferem poderes 
extensivos às autoridades competentes, é 
necessário que esses poderes sejam 
alargados de modo a poderem ser 
exercidos no que respeita às novas regras 
comuns para os FMM. As autoridades 
competentes do OICVM ou FIA devem 
ainda verificar a conformidade de todos os 
organismos de investimento coletivo que 
exibam características de FMM existentes 
no momento da entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) A Comissão deve adotar os atos 
delegados no domínio dos procedimentos 
de avaliação interna nos termos do artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. É especialmente 
importante que a Comissão efetue 
consultas adequadas durante os trabalhos 

(51) A fim de..., o poder de adotar atos nos 
termos do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegado na Comissão no que diz 
respeito à avaliação interna. A Comissão 
deve adotar esse ato delegado até 31 de 
julho de 2015. É especialmente importante 



PR\1010062PT.doc 13/33 PE523.111v01-00

PT

preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos.

que a Comissão efetue consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A Comissão deverá também ser 
habilitada para adotar normas técnicas por 
meio de atos de execução nos termos do 
artigo 291.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/20107. A 
ESMA deve ser encarregada da elaboração 
das normas técnicas de execução para 
apresentar à Comissão no que respeita a 
um modelo de relatório com informações 
sobre os FMM para as autoridades 
competentes.

(52) A Comissão deverá também ser 
habilitada para adotar, até 31 de julho de 
2015, normas técnicas por meio de atos de 
execução nos termos do artigo 291.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e em conformidade com o artigo 
15.º do Regulamento (UE) n.º 1095/20107

do Parlamento Europeu e do Conselho. A 
ESMA deve ser encarregada da elaboração 
das normas técnicas de execução para 
apresentar à Comissão no que respeita a 
um modelo de relatório com informações 
sobre os FMM para as autoridades 
competentes.

__________________ __________________
7 Regulamento (UE)  n.º 1095/2010 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 
2010, que cria uma Autoridade Europeia de 
Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.º 
716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da 
Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

7 Regulamento (UE) n.º 1095/2010 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 
2010, que cria uma Autoridade Europeia de 
Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados), que altera a Decisão 
n.º 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da 
Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 53
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Texto da Comissão Alteração

(53) Deverão ser dadas à ESMA condições 
para exercer todos os poderes que lhe são 
conferidos nos termos das Diretivas 
2009/65/CE e 2011/61/UE a respeito do 
presente regulamento. Terá também a seu 
cargo o desenvolvimento de projetos de 
normas técnicas de regulamentação e de 
execução.

(53) Deverão ser dadas à ESMA condições 
para exercer todos os poderes que lhe são 
conferidos nos termos das Diretivas 
2009/65/CE e 2011/61/UE a respeito do 
presente regulamento. Terá também a seu 
cargo o desenvolvimento de projetos de 
normas técnicas de regulamentação e de 
execução até 31 de julho de 2015.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros não devem 
acrescentar requisitos adicionais no 
domínio abrangido pelo presente 
regulamento.

2. Os Estados-Membros não devem 
acrescentar requisitos adicionais no 
domínio abrangido pelo presente 
regulamento.

Os Estados-Membros em que os FMM 
VLAC sejam permitidos devem aplicar o 
disposto no capítulo V.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) «Investidores não profissionais» 
designa:
(i) Os clientes não profissionais de acordo 
com a definição em [nova DMIF] 10a;
(ii) Os clientes na aceção da Diretiva 
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2002/92/CE10b;
_________
10a [nova DMIF].
10bDiretiva 2002/92/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 9 de dezembro de 2002, relativa à 
mediação de seguros (JO L 9 de 15.1.2003, p. 3).

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nenhum organismo de investimento 
coletivo deve ser criado, comercializado ou 
gerido na União como um FMM sem ter 
sido autorizado em conformidade com o 
presente regulamento.

Nenhum organismo de investimento 
coletivo deve ser criado, comercializado ou 
gerido na União como um FMM sem ter 
sido autorizado em conformidade com o 
presente regulamento.

Um FMM ou um gestor de um FMM 
pode estar sediado num país terceiro, 
desde que este país terceiro não constitua 
um país:
- onde não exista qualquer imposto ou 
com impostos meramente nominais, 
- onde falte um intercâmbio efetivo de 
informações com as autoridades fiscais 
estrangeiras,
- onde falte transparência em termos das 
disposições legislativas, judiciais ou 
administrativas,
- que não exija uma presença local 
substantiva, ou
- que atue como um centro financeiro 
offshore.

Or. en
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um FIA só será autorizado a título de 
FMM se a sua autoridade competente tiver 
aprovado o pedido de um GFIA autorizado 
nos termos da Diretiva 2011/61/UE para 
gerir o FIA, os regulamentos do fundo e a 
escolha do depositário.

1. Um FIA só será autorizado a título de 
FMM se a sua autoridade competente tiver 
aprovado o pedido de um GFIA autorizado 
nos termos da Diretiva 2011/61/UE para 
gerir o FIA, os regulamentos do fundo e a 
escolha do depositário.

Um FMM FIA ou um GFIA de um FMM 
pode estar sediado num país terceiro, 
desde que este país terceiro não constitua 
um país:
- onde não exista qualquer imposto ou 
com impostos meramente nominais, 
- onde falte um intercâmbio efetivo de 
informações com as autoridades fiscais 
estrangeiras;
- onde falte transparência em termos das 
disposições legislativas, judiciais ou 
administrativas,
- que não exija uma presença local 
substantiva, ou
- que atue como um centro financeiro 
offshore.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) unidades de participação ou ações 
de outros FMM.

Or. en
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A ESMA apresenta à Comissão os projetos 
de normas técnicas de regulamentação 
referidos no primeiro parágrafo até […].

A ESMA apresenta à Comissão os projetos 
de normas técnicas referidas no primeiro 
parágrafo à Comissão até 31 de dezembro 
de 2014.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Um instrumento financeiro derivado será 
elegível para investimento por um FMM se 
for negociado num mercado regulado 
mencionado no artigo 50.º, n.º 1, alíneas a), 
b) ou c), da Diretiva 2009/65/CE ou no 
mercado de balcão e se estiverem em 
qualquer caso preenchidas todas as 
seguintes condições:

Um instrumento financeiro derivado será 
elegível para investimento por um FMM se 
for negociado num mercado regulado 
mencionado no artigo 50.º, n.º 1, alíneas a), 
b) ou c), da Diretiva 2009/65/CE ou num 
espaço organizado, tal como definido em 
[nova DMIF].

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Quando uma agência de notação de 
risco registada junto da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados (ESMA) atribui uma notação de 

(d) Quando uma agência de notação de 
risco registada junto da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados (ESMA) atribui uma notação de 
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risco a um emitente de instrumentos do 
mercado monetário, a passagem 
(downgrade) para um grau inferior às duas 
notações de risco a curto prazo mais 
elevadas utilizadas por essa agência deve 
ser considerada uma alteração substancial 
para efeitos da alínea c) e exige que o 
gestor lance um novo procedimento de 
atribuição de notação;

risco a um emitente de instrumentos do 
mercado monetário, a passagem 
(downgrade) para um grau inferior às duas 
notações de risco a curto prazo mais 
elevadas utilizadas por essa agência deve 
ser considerada uma alteração substancial 
para efeitos da alínea c) e exige que o 
gestor lance um novo procedimento de 
atribuição de notação à qualidade do risco 
do instrumento do mercado monetário, a 
fim de assegurar que continue a ser 
considerado de alta qualidade;

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados nos termos do artigo 44.º com 
vista a especificar os seguintes elementos:

A ESMA deve elaborar, até 31 de julho de 
2015, projetos de normas técnicas de 
regulamentação com vista a especificar os 
seguintes elementos:

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do limite individual 
estabelecidos no n.º 2, um FMM normal 
pode combinar, nos casos em que isso 
resulte no investimento de mais de 15 % 
dos seus ativos num único organismo, 
quaisquer dos seguintes instrumentos:

3. Sem prejuízo do limite individual 
estabelecido no n.º 2, e em derrogação ao 
disposto no artigo 14.º, um FMM normal 
pode combinar, nos casos em que isso 
resulte no investimento de mais de 15 % 
dos seus ativos num único organismo, 
quaisquer dos seguintes instrumentos:
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Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O FMM ou o gestor do FMM não devem 
solicitar a uma agência de notação de 
risco que atribua uma notação ao FMM, 
nem financiá-la com esse intuito.

Suprimido

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A ESMA deve emitir orientações para 
especificar os parâmetros de referência 
comuns dos cenários a incluir nos testes de 
esforço, tendo em conta os fatores 
especificados no n.º 1. Essas orientações 
devem ser atualizadas pelo menos uma vez 
por ano, tendo em conta a mais recente 
evolução do mercado.

7. A ESMA deve emitir orientações, até 31 
de julho de 2015, para especificar os 
parâmetros de referência comuns dos 
cenários a incluir nos testes de esforço, 
tendo em conta os fatores especificados no 
n.º 1. Essas orientações devem ser 
atualizadas pelo menos uma vez por ano, 
tendo em conta a mais recente evolução do 
mercado.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Para além do método de avaliação ao 5. Para além do método de avaliação ao 
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preço de mercado referido nos n.ºs 2 e 3 e 
do método de avaliação com recurso a um 
modelo referido no n.º 4, os ativos de um 
FMM VLAC também podem ser avaliados 
utilizando o método do custo amortizado.

preço de mercado referido nos n.ºs 2 e 3 e 
do método de avaliação com recurso a um 
modelo referido no n.º 4, os ativos de um 
FMM VLAC também podem ser avaliados 
utilizando o método do custo amortizado.

A contabilização pelo custo amortizado só 
deve ser aplicada quando se considerar 
que permite uma aproximação adequada 
do preço do instrumento.
Uma vez que o risco de estabelecer preços 
incorretos aumenta quanto maior for o 
prazo dos ativos subjacentes, deve 
restringir-se a utilização do custo 
amortizado aos instrumentos com um 
prazo de vencimento residual reduzido e 
que não sejam particularmente sensíveis a 
fatores de mercado.  Em geral, um prazo 
de vencimento residual de 90 dias deve ser 
considerado o limite máximo.
Os limiares de materialidade e os 
procedimentos escalonados devem estar 
operacionais, por forma a permitir que as 
medidas corretivas sejam tomadas logo 
que o custo amortizado não forneça mais 
uma aproximação fiável do preço dos 
instrumentos: geralmente, julga-se 
apropriado um limiar de 10 pontos de 
base no que se refere à totalidade da 
carteira.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-A
FMM VLAC não devem ser oferecidos 
aos investidores não profissionais.

Or. en
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Cada FMM VLAC deve estabelecer e 
manter em permanência um «amortecedor» 
do VLA correspondente pelo menos a 3 % 
do valor total dos ativos do FMM VLAC. 
O valor total dos ativos do FMM VLAC 
deve ser calculado como a soma dos 
valores de cada ativo do FMM 
determinados em conformidade com o 
artigo 26.º, n.ºs 3 ou 4.

Cada FMM VLAC deve estabelecer, até 31 
de dezembro de 2014, e manter em 
permanência um «amortecedor» do VLA 
correspondente pelo menos a 3 % do valor 
total dos ativos do FMM VLAC. O valor 
total dos ativos do FMM VLAC deve ser 
calculado como a soma dos valores de cada 
ativo do FMM determinados em 
conformidade com o artigo 26.º, n.ºs 3 ou 
4.
Até [JO inserir a data: cinco anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento], todos os FMM 
VLAC estabelecidos, geridos e comercializados na 
União devem ser convertidos em FMM VLAV.

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente do FMM 
VLAC deve ser imediatamente notificada
de qualquer descida do «amortecedor» do 
VLA para um nível inferior a 3 %.

1. A autoridade competente do FMM 
VLAC e a ESMA devem ser 
imediatamente notificadas dos 
documentos necessários que comprovam 
a existência de um «amortecedor» e de 
qualquer descida do «amortecedor» do 
VLA para um nível inferior a 3 %.

Or. en
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Apoio externo significa um apoio direto ou 
indireto oferecido por um terceiro e que 
seja destinado ou que resulte de facto numa 
garantia da liquidez do FMM ou na 
estabilização do VLA por unidade de 
participação ou ação do FMM.

Apoio externo significa um apoio direto ou 
indireto oferecido por um terceiro e que 
seja destinado ou que resulte de facto numa 
garantia da liquidez do FMM ou na 
estabilização do VLA por unidade de 
participação ou ação do FMM. O apoio 
externo não deve ser prestado por 
qualquer autoridade pública soberana, 
regional ou local.

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O apoio externo não deve ser 
prestado por qualquer autoridade pública 
soberana, regional ou local.

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-A
Linhas diretrizes da ESMA

A ESMA deve elaborar, até 31 de julho de 
2015, linhas diretrizes pormenorizadas 
sobre o patrocínio financeiro, no que se 
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refere:
- ao montante máximo que pode ser 
suportado pelos patrocinadores e às 
condições aplicáveis;
- às características do patrocínio;
- à  duração do patrocínio;

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Um FMM VLAC deve indicar claramente 
que é um FMM VLAC em qualquer 
documento interno ou externo, relatório, 
declaração, anúncio, carta ou qualquer 
outra prova escrita emitida por si ou pelo 
seu gestor, endereçada ou destinada a 
distribuição junto de possíveis investidores, 
titulares de unidades de participação, 
acionistas ou autoridades competentes do 
FMM ou do seu gestor.

Um FMM VLAC deve indicar claramente 
que é um FMM VLAC em qualquer 
documento interno ou externo, relatório, 
declaração, anúncio, carta ou qualquer 
outra prova escrita emitida por si ou pelo 
seu gestor, endereçada ou destinada a 
distribuição junto de possíveis investidores, 
titulares de unidades de participação, 
acionistas ou autoridades competentes do 
FMM ou do seu gestor.

A pedido do investidor, o FMM VLAC 
comunica o VLA.

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A política de remuneração dos FMM 
deve ser transparente. Por conseguinte, os 
FMM devem estabelecer e aplicar 
políticas e práticas de remuneração que 
promovam e sejam consentâneas com 



PE523.111v01-00 24/33 PR\1010062PT.doc

PT

uma gestão dos riscos sã e eficaz e não 
incentivem uma assunção de riscos 
incompatível com os perfis de risco, os 
regulamentos ou os documentos 
constitutivos dos FMM que gerem.
2. Essas políticas e práticas de 
remuneração devem abranger as 
componentes fixas e variáveis dos salários 
e os benefícios discricionários de pensão.
3. As políticas e práticas de remuneração 
aplicam-se às categorias de pessoal, 
incluindo todos os empregados ou 
quaisquer outros membros do pessoal, 
como agentes temporários ou contratuais, 
que sejam, a nível do fundo ou do 
subfundo:
(a) gestores de fundos;
(b)  pessoas, para além dos gestores de 
fundos, cujas decisões de investimento 
afetam a posição de risco do fundo;
(c)  pessoas, para além dos gestores de 
fundos, que têm o poder para exercer 
influência sobre o pessoal, incluindo os 
conselheiros da política de investimento e 
os analistas;
(d) quadros superiores, responsáveis pela 
assunção de riscos, pessoal que exerce 
funções de controlo; e 
(e) qualquer outro empregado ou membro 
do pessoal como, por exemplo, pessoal 
temporário ou contratual, cuja 
remuneração total se situe dentro do 
escalão de remuneração dos quadros 
superiores e dos decisores e cuja atividade 
profissional tenha um impacto 
significativo sobre o perfil de risco das 
sociedades gestoras ou dos FMM que 
gerem.

Or. en
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Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em relação a cada FMM que gere, o 
gestor do FMM deve comunicar essa 
informação à autoridade competente do 
FMM pelo menos trimestralmente. O 
gestor deve, mediante pedido, fornecer 
essa informação também à autoridade 
competente do gestor, caso esta seja 
diferente da autoridade competente do 
FMM.

1. Em relação a cada FMM que gere, o 
gestor do FMM deve comunicar essa 
informação à autoridade competente do 
FMM pelo menos trimestralmente. O 
gestor deve fornecer essa informação 
também à autoridade competente do gestor, 
caso esta seja diferente da autoridade 
competente do FMM.

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem 
supervisionar continuamente a
conformidade com o presente regulamento.

1. Os FMM com mais de 10 mil milhões 
de ativos sob gestão devem ser 
continuamente supervisionados pela 
ESMA relativamente à conformidade com 
o presente regulamento.

Os outros fundos devem ser 
continuamente supervisionados pelas 
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente do FMM deve
ser responsável pela supervisão da 
conformidade com as obrigações definidas 
no regulamento ou nos instrumentos 
constitutivos do fundo, assim como com as 
obrigações definidas no prospeto, que 
devem ser coerentes com o presente 
regulamento.

3. A ESMA e a autoridade competente do 
FMM, consoante o caso, em função do 
tipo de FMM que estão encarregadas de 
supervisionar, devem ser responsáveis
pela supervisão da conformidade com as 
obrigações definidas no regulamento ou 
nos instrumentos constitutivos do fundo, 
assim como com as obrigações definidas 
no prospeto, que devem ser coerentes com 
o presente regulamento.

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade competente do gestor deve 
ser responsável pela supervisão da 
adequação dos seus mecanismos e 
organização, de modo a que o gestor do 
FMM esteja em posição de cumprir as 
obrigações e regras relacionadas com a 
constituição e o funcionamento de todos os 
FMM que gere.

4. A ESMA e a autoridade competente do 
gestor, consoante o caso, em função do 
tipo de FMM que estão encarregadas de 
supervisionar, devem ser responsáveis 
pela supervisão da adequação dos seus 
mecanismos e organização, de modo a que 
o gestor do FMM esteja em posição de 
cumprir as obrigações e regras relacionadas 
com a constituição e o funcionamento de 
todos os FMM que gere.

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As autoridades competentes devem 5. A ESMA e as autoridades competentes, 
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proceder ao seguimento dos OICVM ou 
FIA estabelecidos ou comercializados nos 
seus territórios, a fim de verificar que não 
utilizam a designação de FMM nem 
sugerem ser um FMM, salvo se cumprirem 
o presente regulamento.

consoante o caso, em função do tipo de 
FMM que estão encarregadas de 
supervisionar, devem proceder ao 
seguimento dos OICVM ou FIA 
estabelecidos ou comercializados nos seus 
territórios, a fim de verificar que não 
utilizam a designação de FMM nem 
sugerem ser um FMM, salvo se cumprirem 
o presente regulamento.

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem ter 
todos os poderes de supervisão e 
investigação necessários para o exercício 
das suas funções decorrentes do presente 
regulamento.

1. A ESMA e as autoridades competentes, 
consoante o caso, em função do tipo de 
FMM que estão encarregadas de 
supervisionar, devem ter todos os poderes 
de supervisão e investigação necessários 
para o exercício das suas funções 
decorrentes do presente regulamento.

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao primeiro período do 
n.º 1 do artigo 30.º, um OICVM ou FIA 
existente que satisfaça os critérios para a 
definição de um FMM VLAC constantes 
do artigo 2.º, n.º 10, deverá estabelecer um 
«amortecedor» do VLA equivalente a, 
pelo menos:

Suprimido
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(a) 1 % do valor total dos ativos do FMM 
VLAC, no prazo de um ano a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento;
(b) 2 % do valor total dos ativos do FMM 
VLAC, no prazo de dois anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento;
(c) 3 % do valor total dos ativos do FMM 
VLAC, no prazo de três anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos do n.º 3 do presente artigo, 
a referência a 3 % nos artigos 33.º e 34.º 
deve ser interpretada como feita aos 
valores do «amortecedor» do VLA 
mencionados no n.º 3, alíneas a), b) e c), 
respetivamente.

Suprimido

Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido nos artigos 13.º e 19.º é conferido 
à Comissão por um período de tempo 
indeterminado, a partir da data de entrada 
em vigor do presente Regulamento.

2. O poder de adotar atos delegados 
referido nos artigos 13.º e 19.º é conferido 
à Comissão por um período de tempo 
indeterminado, a partir da data de entrada 
em vigor do presente Regulamento. A 
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Comissão adotará os atos delegados nos 
termos dos artigos 13.º e 19.º, o mais 
tardar em 31 de julho de 2015.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto:

Entende-se por sistema bancário paralelo o sistema de intermediação de crédito em que estão 
envolvidas entidades e atividades que se situam fora do sistema bancário normal. Apesar de a 
regulamentação relativa aos bancos não reger as entidades do sistema bancário paralelo, estas 
participam em atividades que se assemelham às atividades bancárias. Segundo a estimativa 
aproximada do Conselho de Estabilidade Financeira (CEF), a dimensão global do sistema 
bancário paralelo ascendia, em 2011, a cerca de 51 biliões de euros, o que representa 25 a 
30 % de todo o sistema financeiro e metade dos ativos dos bancos. O sistema bancário 
paralelo reveste-se, pois, de enorme importância sistémica para o sistema financeiro europeu.

Os FMM devem ser considerados como entidades importantes do sistema bancário paralelo.

Os fundos do mercado monetário (FMM) são fundos de investimento que investem em títulos 
de dívida a curto prazo emitidos por bancos, governos ou empresas. Entre os instrumentos 
tradicionais do mercado monetário contam-se bilhetes do Tesouro, papel comercial ou 
certificados de depósito.

Devido à sua interligação sistémica com o setor bancário, com as finanças do setor 
empresarial e as finanças públicas, os fundos do mercado monetário (FMM) foram 
reconhecidos pelo Conselho de Estabilidade Financeira (CEF), pela Organização 
Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (OICVM), pelo Comité Europeu do 
Risco Sistémico (CERS), pela Comissão Europeia (CE) e pelo Parlamento Europeu (EP), 
como sendo entidades importantes que operam no setor bancário paralelo.

Conforme salientado pelo Parlamento Europeu no seu relatório sobre o sistema bancário 
paralelo, adotado em 20 de novembro de 2012, a prioridade deve consistir em sujeitar os 
FMM às medidas necessárias com vista à redução dos riscos específicos de «corridas» a 
investimentos, a fim de tornar o sistema financeiro mais estável.

O papel e a importância dos FMM:

Os fundos do mercado monetário (FMM) constituem uma importante fonte de financiamento 
para as instituições financeiras, as empresas e os governos. Na Europa, cerca de 22 % dos 
títulos de dívida a curto prazo emitidos pelos governos ou pelo setor empresarial são detidos 
por FMM. Os FMM detêm 38 % da dívida a curto prazo emitida pelo setor bancário. 
Globalmente, os FMM dispõem de cerca de um bilião de euros em ativos de carteira na UE.

Os MMF desempenharam um papel importante na crise financeira de 2007/2008.
Na Europa, os chamados «FMM reforçados», foram afetados pelo desmoronamento do 
mercado hipotecário de alto risco durante o verão de 2007, e tiveram ou de ser apoiados pelos 
patrocinadores, ou de ser suspensos. A título de comparação, a crise ocorrida nos Estados 
Unidos atingiu proporções muito mais elevadas, quando um dos principais fundos, o Reserve 
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Primary Fund «caiu abaixo de um dólar»,«broke the buck», isto é, foi incapaz de manter o 
valor líquido dos ativos por unidade de participação em um dólar americano, na sequência do 
colapso do Lehman Brothers. Este acontecimento desencadeou uma «corrida» dos 
investidores aos FMM, que, em apenas poucos dias, retiraram cerca de 310 mil milhões de 
dólares - aproximadamente 10% da totalidade dos ativos sob gestão - provocando o 
desmembramento do mercado de papel comercial e forçando as autoridades norte-americanas 
a intervirem, nomeadamente através da criação de duas facilidades de liquidez e da extensão 
da garantia de depósitos. Sobre este assunto, ver o relatório do CERS sobre os FMM, de 2010.

Devido ao papel importante que assim desempenharam durante a crise, os FMM levaram os 
reguladores de ambos os lados do Atlântico a reverem o quadro regulamentar que lhes é 
aplicável.  Na Europa, em 2010, foram adotadas novas orientações, que impõem normas 
rigorosas em matéria de qualidade do crédito, maturidade dos valores mobiliários subjacentes 
e melhor divulgação junto dos investidores.  Apesar de se reconhecer que estas iniciativas 
contribuíram consideravelmente para melhorar a regulamentação dos FMM, persistem ainda 
os debates em como reduzir os riscos sistémicos associados aos FMM e, nomeadamente, a sua 
vulnerabilidade a «corridas» por parte dos investidores, tanto nos Estados Unidos como a 
nível internacional. 

 Por conseguinte, devido à importância sistémica dos FMM e ao papel fundamental que 
desempenharam durante a crise financeira, o relator acolhe favoravelmente a proposta 
legislativa da Comissão Europeia com vista a regular o setor dos FMM. 

A proposta da CE e as sugestões do relator:

Tendo em conta as referidas vulnerabilidades estruturais e o facto de os investidores 
considerarem o dinheiro aplicado em FMM como um investimento seguro, é necessário 
estabelecer um quadro regulamentar rigoroso, a fim de abordar a questão da transformação de 
liquidez e de maturidades e de aumentar a estabilidade dos FMM, sem pôr em perigo o papel 
importante que desempenham no financiamento a curto prazo da economia real.  A proposta 
da Comissão Europeia reforça os requisitos relativos à liquidez, à diversificação e à 
concentração e torna-os mais transparentes e mais estáveis.

O relator saúda estas medidas, contudo, é de opinião que se deve ir mais longe relativamente 
às seguintes questões.

Em primeiro lugar, a fim de evitar da forma mais eficiente quanto possível possíveis 
«corridas» e de tornar o sistema financeiro mais estável, é necessário adotar medidas 
suplementares aplicáveis aos FMM VLAC. Tal como o Parlamento Europeu expôs no seu 
relatório sobre o sistema bancário paralelo, o relator acredita que os FMM que proporcionam 
um valor líquido dos ativos (VLA) estável devem ser alvo de medidas destinadas a reduzir os 
riscos específicos associados à estabilidade que caracteriza o seu valor líquido dos ativos e a 
internalizar os custos decorrentes desses riscos. O relator é de opinião que a melhor forma de 
proceder à referida internalização dos custos consiste no estabelecimento de um amortecedor 
de capital de 3%, que deve ser realizado até ao final de 2014. Até ao final de 2019, todos os 
VLAC devem ser convertidos em VLAV, uma vez que esta conversão permitirá aumentar a 
transparência dos FMM relativamente ao valor real dos ativos subjacentes, reduzindo, 
consequentemente, a sua vulnerabilidade a «corridas» de investidores.
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Além disso, o relator está convencido de que é necessário adotar medidas a fim de assegurar 
que os FMM não sejam estabelecidos em paraísos fiscais, uma vez que grande parte das 
atividades desenvolvidas e das entidades do sistema bancário paralelo operam a partir de 
paraísos fiscais, e uma vez que estes últimos têm efeitos extremamente prejudiciais sobre a 
economia internacional e que a luta contra os paraísos fiscais está no centro da agenda 
internacional, tal como foi invocado pelo G20 em São Petersburgo em setembro de 2013 e 
pelos ministros das finanças e governadores dos bancos centrais do G20 em fevereiro de 
2013, e tal como foi reconhecido pelo Parlamento Europeu no seu relatório de maio de 2013 
sobre o combate à fraude fiscal, à evasão fiscal e aos paraísos fiscais.

O relator é ainda de opinião que o conjunto dos ativos elegíveis para investimento por parte 
dos FMM deve ser alargado a participações em outros FMM, de acordo com uma determinada 
percentagem, desde que sejam cumpridas algumas condições rigorosas.

O relator saúda as demais medidas propostas pela Comissão Europeia com vista a aumentar a 
transparência. Acredita, contudo, que esta transparência deveria igualmente ser alargada às 
políticas e às práticas de remuneração dos FMM. Além disso, os FMM VLAC devem, a 
qualquer momento, poder apresentar o valor líquido do ativo das unidades de participação aos 
investidores.

A atribuição de uma notação por uma agência de notação de risco reconhecida pode contribuir 
para que se tenha uma visão mais fiável dos ativos dos FMM e da sua política relativa aos 
riscos incorridos.  Apesar de o relator se opor a qualquer tipo de dependência mecânica em 
relação às notações externas, não é, porém, favorável a proibir que o FMM solicite ou 
financie uma notação por uma agência de notação reconhecida pela ESMA, desde que todas 
as disposições dos regulamentos relativos às agências de notação de risco sejam cumpridas.  
Neste contexto, é igualmente fundamental que o método de avaliação interna seja fiável, 
praticável e livre de qualquer potencial conflito de interesses.

A fim de avaliar os produtos financeiros em que o FMM investiu, é fundamental que o 
método de avaliação seja sólido e fiável. Por conseguinte, o relator acredita na utilidade do 
modelo do custo amortizado tal como é aplicado pelos FMM VLAC, desde que estejam 
preenchidas condições mais detalhadas, nomeadamente desde que se limite a 90 dias o prazo 
de vencimento residual e que se tome medidas corretivas, sempre que o método do custo 
amortizado não forneça mais uma aproximação fiável do preço dos instrumentos. 

O apoio prestado aos FMM VLAC através de um patrocínio deve limitar-se à constituição do 
«amortecedor» de capital. Excecionalmente, os FMM VLAV podem igualmente solicitar 
apoio externo, que, porém, não será prestado por qualquer autoridade pública soberana, 
regional ou local.
Além disso, é necessária uma maior transparência relativamente ao montante máximo 
atribuível a um FMM VLAV a título de apoio, à duração máxima e à forma de que este apoio 
se pode revestir.
A ESMA elaborará as linhas diretrizes pormenorizadas necessárias para tal.

Tendo em conta a relevância sistémica de vários FMM e em consonância com o facto de, no 
quadro da união bancária, estar na iminência de ser instituída a supervisão direta dos bancos 
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sistémicos pelo BCE, o relator acredita que a supervisão direta dos maiores FMM sistémicos 
deve ser da responsabilidade da ESMA, em colaboração com a autoridade competente.


