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SERVIÇOS FINANCEIROS:
PRINCIPAIS ATOS LEGISLATIVOS

A regulação e a supervisão dos serviços financeiros na UE foi alvo de grande atenção durante
a crise financeira mundial. No período pós-crise, a UE procedeu a uma importante revisão
da sua política em matéria de serviços financeiros, a fim de trazer de volta a estabilidade e
restabelecer a confiança no sistema financeiro. Mais de 40 novas medidas foram propostas nos
últimos anos, impulsionadas por iniciativas como a União Bancária e a União dos Mercados
de Capitais. A reforma do setor financeiro é um processo ainda em curso.

BASE JURÍDICA

— O domínio dos serviços financeiros tem geralmente como base jurídica os artigos 49.º, 56.º
e 63.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) sobre a liberdade de
estabelecimento, a livre prestação de serviços e a livre circulação de capitais.

— Toda a legislação principal, bem como o seu atual desenvolvimento, pode ser consultada na
página Web da Comissão Europeia, Direção-Geral da Estabilidade Financeira, dos Serviços
Financeiros e da União dos Mercados de Capitais (DG FISMA).

SETOR BANCÁRIO E PAGAMENTOS

A. Diretiva relativa aos requisitos de fundos próprios — «CRD» (Diretiva 2013/36/UE)
e Regulamento relativo aos requisitos de fundos próprios — «CRR» (Regulamento (UE) n.º
575/2013), designados em conjunto «CRD IV»
1. Objetivo e conteúdo
A Diretiva e o Regulamento visam introduzir um quadro jurídico moderno e ajustado ao
risco para instituições de crédito, tendo por base os acordos-quadro do Comité de Basileia
de Supervisão Bancária sobre requisitos de fundos próprios (Basileia III) das instituições de
crédito. As normas, anteriormente inscritas em duas diretivas, deverão ser vantajosas para a
economia da UE, bem como para a estabilidade financeira, além de proporcionarem vantagens
às empresas e aos consumidores. As diretivas atualizam as regras relativas à licença e às
atividades, assim como o quadro de fundos próprios, de modo a torná-lo mais abrangente e
ajustado ao risco. Assim, por exemplo, esta diretiva prevê uma medição explícita do risco
de exploração, permitindo melhorias da gestão de risco mediante a autorização para sistemas
internos de avaliação de risco («ratings»). Na sequência de alterações posteriores (CRD II-
IV) introduziram-se, por exemplo, normas sobre retitularizações e políticas de remuneração,
bem como elevados requisitos de fundos próprios. O Regulamento CRR visa assegurar uma
aplicação uniforme («conjunto único de regras»). Em novembro de 2016, a Comissão propôs
alterações ao pacote CRD IV/CRR, sobretudo com o objetivo de refletir os desenvolvimentos
mais recentes no quadro do Comité de Basileia e do Conselho de Estabilidade Financeira,
relativamente a um rácio de alavancagem vinculativo, a um rácio de financiamento líquido
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estável (RFLE) vinculativo, a requisitos de fundos próprios mais sensíveis ao risco e ao requisito
de capacidade total de absorção das perdas para os bancos de importância sistémica global, de
modo a manterem níveis mínimos de capital, entre outros instrumentos.
2. Avaliação
A CRD IV representa uma transferência do acordo-quadro de Basileia adaptada ao setor
financeiro europeu, em conformidade com as prioridades do Parlamento Europeu de 2010
(melhoria da base de capital, normas em matéria de liquidez, medidas anticíclicas, um
denominado rácio de alavancagem, assim como a cobertura do risco de crédito de contraparte).
No entanto, as inúmeras normas de execução pormenorizadas (a adotar) constituem um desafio.
B. Diretiva relativa aos serviços de pagamento no mercado interno — «PSD» (Diretiva
2007/64/CE) — revogada pela Diretiva PSD 2 (Diretiva (UE) 2015/2366)
1. Objetivo e conteúdo
A Diretiva PSD facilita em toda a UE o pagamento através de meios que não em numerário e
estabelece um Espaço Único de Pagamentos em Euros (Single European Payment Area, SEPA).
Além disso, tem igualmente por objetivo proteger os consumidores através das obrigações
de prestação de informações e reforçar a concorrência mediante a abertura dos mercados,
harmonizando os requisitos para aceder aos mesmos. A Diretiva PSD é complementada pelos
Regulamentos (UE) n.º 924/2009 e (UE) n.º 260/2012. No fim de 2010, foram introduzidos
instrumentos SEPA a nível da UE, no entanto, a utilização dos mesmos é reduzida. Por
conseguinte, foi adotado o Regulamento (UE) n.º 260/2012 que estabelece a transição dos
instrumentos de pagamento nacionais para os instrumentos de pagamento pan-europeus. A
diretiva revista (PSD 2), que revoga a Diretiva PSD, foi adotada no outono de 2015 e
introduz requisitos rigorosos de segurança para a iniciação e o processamento de pagamentos
eletrónicos e para a proteção dos dados financeiros sobre os consumidores, abrindo o mercado
aos prestadores de serviços que efetuam serviços de pagamento com base no acesso às
informações sobre a conta de pagamento. A diretiva revista prevê ainda uma limitação da
responsabilidade em caso de operações de pagamento não autorizadas e introduz um direito
de reembolso incondicional dos débitos diretos em euros. Os custos adicionais, por exemplo,
para os pagamentos por cartão, independentemente da questão de saber se o instrumento de
pagamento foi utilizado numa loja ou em linha, passam a ser proibidos. A Diretiva PSD 2 entrou
em vigor em 12 de janeiro de 2016 e deve ser transposta para o direito nacional até 13 de janeiro
de 2018. O Regulamento (UE) 2015/751 relativo às comissões de intercâmbio também é um
elemento importante do quadro legislativo relativo aos serviços de pagamento, na medida em
que limita o nível das comissões de intercâmbio cobradas entre os bancos, a fim de reduzir os
custos para os retalhistas e consumidores quando utilizam cartões de pagamento.
2. Avaliação
Algumas das disposições da Diretiva PSD foram alvo de críticas: por exemplo, a ausência da
obrigação de cruzar o número IBAN (determinante) com o nome do titular da conta permite
que se efetuem transferências mesmo quando não há concordância entre estes dados. De igual
modo, não se pode limitar os débitos em conta em função do respetivo montante nem existe
a possibilidade de revogação após a aceitação de uma transferência. A Diretiva PSD2 suscita
preocupações quanto à segurança e à proteção dos dados.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0354+0+DOC+XML+V0//PT
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SECTOR DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

A. Diretiva relativa aos mercados de instrumentos financeiros — «MiFID II» (Diretiva
2014/65/UE) e Regulamento relativo aos mercados de instrumentos financeiros —
«MiFIR» (Regulamento) (UE) n.º 600/2014)
1. Objetivo e conteúdo
Em 2004, a Diretiva MiFID I (Diretiva 2004/39/CE, revogada) veio introduzir regras uniformes
para as transações de valores mobiliários, que garantiam mais concorrência e uma melhor
proteção dos investidores, nomeadamente através da melhoria da transparência na comissão
cobrada por consultoria de investimento e de uma melhor integração da oferta dos serviços dos
operadores financeiros. Nos termos da diretiva, os investidores têm de ser esclarecidos sobre
todos os encargos, além de que, antes de celebrarem contrato, terão de ser informados sobre
o produto e os seus riscos. Esperava-se que este quadro regulamentar pudesse granjear uma
maior confiança por parte dos investidores, reforçando o afluxo de fundos à Europa. Em 2014
foi aprovada uma reformulação sob a forma de uma nova versão da Diretiva MiFID II e de
um regulamento («MiFIR») que estabeleceu um novo quadro jurídico, o qual introduz uma
série de disposições destinadas a reforçar a defesa do consumidor. Por exemplo, as práticas
de remuneração das empresas de investimento não podem entrar em conflito com o seu dever
de agir com base no interesse superior do consumidor. O objetivo consiste, para além disso,
em reforçar a regulação e aumentar a transparência dos mercados financeiros, bem como em
assegurar uma maior concorrência. Este novo quadro jurídico regula ainda os riscos associados
aos desenvolvimentos tecnológicos, tais como a negociação algorítmica e de alta frequência.
A data de aplicação da MiFID II e do MiFIR, inicialmente marcada para o início de 2017, foi
posteriormente adiada por um ano, para 3 de janeiro de 2018.
2. Avaliação
Os defensores dos investidores queixam-se de, por exemplo, o ónus da prova, em caso de
aconselhamento incorreto ou insuficiente por parte do banco, ser do investidor, apesar de
a obrigatoriedade de documentação ser do consultor. Uma infração às normas jurídicas de
supervisão também não tem quaisquer consequências em termos de responsabilidade civil,
dando origem a que o investidor não possa exigir o ressarcimento de danos. Uma vez que se
trata de uma «Diretiva Lamfalussy», estão previstas e são necessárias numerosas disposições
de execução para a implementação. O mesmo se aplica à nova diretiva e ao novo regulamento.
B. Diretiva relativa aos fundos de investimento (Undertakings for Collective Investments in
Transferable Securities, UCITS) — «OICVM» (Diretiva 2009/65/CE)
1. Objetivo e conteúdo
A Diretiva OICVM concede, desde 1985, às participações harmonizadas em fundos de
investimento um «passaporte europeu» que permite a sua venda em todos os Estados-Membros,
após a autorização num Estado-Membro. A gama de produtos abrangida foi constantemente
alargada e os aspetos da proteção dos investidores foram tidos em conta. A nova versão da
Diretiva torna mais precisas as características do passaporte da UE para sociedades gestoras,
elimina obstáculos burocráticos à comercialização transfronteiriça e estabelece regras para as
fusões de fundos e as estruturas de tipo principal/de alimentação (master/feeder), requisitos
relativos aos bancos de depósitos, políticas de remuneração e regras relativas à responsabilidade
e às sanções. Outros regulamentos dizem respeito aos Fundos de Investimento a Longo
Prazo (Regulamento (UE) 2015/760, FEILP), aos Fundos de Capital de Risco (Regulamento
(UE) n.º 345/2013, EuVECA), bem como aos Fundos Europeus de Empreendedorismo Social
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(Regulamento (UE) n.º 346/2013, EuSEF), enquanto a Diretiva 2011/61/CE diz respeito aos
gestores de fundos de investimento alternativos. O Regulamento relativo aos Fundos do
Mercado Monetário foi adotado pelo Conselho em maio de 2017, após a aprovação do texto
pelo Parlamento.
2. Avaliação
Também no caso da Diretiva OICVM, é necessária a aprovação de numerosas medidas
de execução, por exemplo, relativas ao agrupamento, ao procedimento de notificação, ao
passaporte para sociedades gestoras e às informações fundamentais destinadas aos investidores.

SEGUROS

A. Diretiva relativa ao acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício —
«Solvência II» (Diretiva 2009/138/EC)
1. Objetivo e conteúdo
A diretiva introduz uma reforma da supervisão financeira das companhias de seguros e assinala a
transição de um anterior modelo de supervisão estática para uma abordagem dinâmica, baseada
no risco, numa perspetiva de garantir uma melhor proteção dos consumidores e das empresas. A
adequação ao risco e a gestão do capital são objeto de regulamentação. A integração do mercado
de seguros da UE continua a ser aprofundada, de modo a beneficiar a proteção das companhias
de seguros e daqueles que têm direito a algum tipo de benefício ou prestação. Esta situação
deverá dar origem a uma melhoria da competitividade internacional das companhias de seguros
e resseguros europeias.
Diretivas anteriores previam um esquema de cálculo estático para a margem de solvência, cujo
montante se orientava pelo total volume de negócios, sendo incluídas no cálculo grandezas
puramente de balanço financeiro. A legislação Solvência II tem mais fortemente em conta os
riscos reais e centra a sua atenção no risco individual de cada empresa. Agora são tidos em conta
todos os riscos relevantes e quantificáveis (pelo menos, o risco de mercado, o risco de crédito,
o risco atuarial e o risco operacional). O novo sistema de supervisão tem como consequência o
facto de as companhias de seguros passarem a ter fundos próprios adequados aos riscos. Estes
são complementados por um requisito de capital mínimo (minimum capital requirement, MCR).
2. Avaliação
Através da Diretiva Solvência II, as companhias de seguros podem competir em mercados
cada vez mais globalizados. No entanto, as autoridades de supervisão receiam que uma maior
concorrência possa resultar em mais situações de insolvência e numa diminuição da confiança
por parte do consumidor, assim como numa pressão maior sobre as pequenas e médias
seguradoras. A curto prazo, tal poderia dar origem a uma diminuição da proteção conferida pelos
seguros que cobrem riscos de muito longa duração (devido aos elevados requisitos de fundos
próprios) e as seguradoras poderiam limitar as subvenções cruzadas, o que pode resultar num
aumento de determinadas tarifas. Em 2011, a Comissão aprovou a proposta «Omnibus II», a
fim de ter em conta a nova arquitetura em matéria de supervisão e, sobretudo, a criação, no
início de 2011, da Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma
(EIOPA). Devido à adoção tardia da proposta Omnibus II, o prazo para a transposição da
Diretiva «Solvência II» foi adiado para 1 de janeiro de 2016.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O processo de adoção e aplicação da legislação da UE sobre os serviços financeiros baseia-se
no «processo Lamfalussy», de acordo com o qual o Parlamento, em conjunto com o Conselho,

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/regulatory-process-financial-services/regulatory-process-financial-services_en
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adota leis de base (nível 1) ao abrigo do processo de codecisão. Para além disso, o Parlamento
tem um papel de controlo no processo de adoção de medidas de nível 2.
O Parlamento dispensou um permanente apoio ao trabalho da Comissão, tendo impulsionado
debates e apresentado iniciativas próprias (por exemplo, sobre a limitação dos sistemas de
remuneração no setor bancário e de investimento), de modo a deixar claro o seu ponto de
vista. Graças ao seu comportamento proativo, o Parlamento encontra-se na vanguarda do
atual debate na Comissão, no Conselho e nas instituições internacionais relativamente ao
desenvolvimento de uma regulamentação e de uma estrutura de supervisão para os mercados
financeiros à escala da UE, bem como na busca de possibilidades de fazer face ao chamado
risco sistémico.
Dražen Rakić
11/2017
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