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SERVICIILE FINANCIARE: LEGISLAȚIA PRINCIPALĂ

Reglementarea și supravegherea serviciilor financiare s-a bucurat de mare atenție în timpul
crizei financiare mondiale. În perioada de după criză UE s-a apucat să își revizuiască din
temelii politica privind serviciile financiare pentru a reface stabilitatea și a reclădi încrederea
în sistemul financiar. În ultimii ani au fost propuse peste 40 de noi măsuri, impulsionate de
inițiative precum uniunea bancară și uniunea piețelor de capital. Reforma sectorului financiar
este un proces aflat în curs de desfășurare.

TEMEI JURIDIC

— În cea mai mare parte, temeiul juridic pentru Directivele și regulamentele din domeniul
serviciilor financiare îl constituie articolele 49, 56 și 63 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE), referitoare la libertatea de stabilire, libera circulație a serviciilor
și libera circulație a capitalurilor.

— Pentru mai multe detalii despre principalele acte legislative și evoluțiile actuale consultați
pagina de internet „Serviciile financiare și piețele de capital” a Comisiei Europene,
Direcția generală Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital
(DG FISMA)..

SISTEMUL BANCAR ȘI DE PLĂȚI

A. Directiva privind cerințele de capital (Directiva 2013/36/UE – CRD) și Regulamentul
privind cerințele de capital (Regulamentul (UE) nr. 575/2013 - CRR), cunoscute împreună sub
denumirea de CRD IV
1. Obiectiv și cuprins
Obiectivul Directivei și al regulamentului este acela de a institui un cadru juridic modern și
sensibil la riscuri pentru institutele de credit, care să țină cont de acordurile-cadru internaționale
ale Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară privind cerințele de capital aplicabile
acestora (Basel III). Dispozițiile legale, care înainte constau din două directive, ar trebui
să aibă efecte pozitive atât asupra economiei UE, cât și asupra stabilității financiare, și să
aducă avantaje atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori. Directivele actualizează
dispozițiile referitoare la autorizarea și desfășurarea activităților, precum și la cerințele de capital
propriu, pentru a le conferi un caracter mai cuprinzător și o mai mare sensibilitate la riscuri.
Astfel, CRD prevede o măsurare explicită a riscurilor de exploatare și permite îmbunătățirea
managementului riscurilor prin autorizarea unor sisteme interne de evaluare a riscurilor (rating-
uri). Modificările ulterioare (CRD II-IV) au introdus, de exemplu, dispoziții privind politicile
de resecuritizare și remunerare, precum și cerințe de capital mai mari. Regulamentul CRR are
rolul să asigure un cadru unic de reglementare („single rule book”). În noiembrie 2016 Comisia
a propus amendamente la CRD IV/CRR, în primul rând pentru a reflecta ultimele evoluții din
cadrul Comitetului de la Basel și al Consiliului de Stabilitate Financiară referitoare la o rată
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de multiplicare obligatorie, un indicator obligatoriu de finanțare stabilă netă (NSFR), cerințe
privind fondurile proprii mai sensibile la risc și cerința privind „capacitatea totală de absorbție
a pierderilor ”, care le impune băncilor importante la nivel global pentru stabilitatea sistemului
să dețină niveluri minime de capital, și alte instrumente.
2. Evaluare
CRD IV reprezintă o transpunere a acordului-cadru de la Basel adaptată la sectorul financiar
european, care ține seama de prioritățile PE din 2010 (consolidarea bazei de capital, standardele
în materie de lichiditate, măsurile anti-ciclice, așa numita leverage ratio (gradul de îndatorare)
și acoperirea riscului de credit al contrapartidei. Numeroasele norme de aplicare detaliate (ce
urmează a fi adaptate) reprezintă totuși o provocare.
B. Directiva 2007/64/CE privind serviciile de plată (PSD), abrogată prin PSD2
(Directiva (UE) 2015/2366)
1. Obiectiv și cuprins
Această directivă facilitează plățile electronice în întreaga Uniune Europeană și stabilește o zonă
unică de plăți în euro (SEPA). Printre celelalte obiective se numără îmbunătățirea protecției
consumatorilor prin introducerea unor obligații de informare și promovarea concurenței prin
deschiderea piețelor pe baza unor norme armonizate de acces. PSD este completată prin
Regulamentul (CE) nr. 924/2009 și Regulamentul (UE) nr. 260/2012. Deși au fost introduse
în întreaga UE încă de la sfârșitul anului 2010, instrumentele SEPA au fost puțin utilizate.
De aceea a fost adoptat Regulamentul (UE) nr. 260/2012 prin care se stabilește trecerea de la
instrumente de plată naționale la instrumente de plată europene. În toamna anului 2015 a fost
adoptată versiunea revizuită a Directivei (PSD2), care abrogă PSD. Ea introduce cerințe de
securitate stricte pentru ordonarea și procesarea plăților electronice precum și pentru protejarea
datelor financiare ale consumatorilor. De asemenea, ea deschide piața pentru prestatorii de
servicii care furnizează servicii de plată pe baza accesului la informații despre contul de plată.
Se prevede o limitare a responsabilității în cazul operațiunilor de plată neautorizate și dreptul
necondiționat de rambursare în cazul prelevărilor automate în euro. Costurile suplimentare, de
exemplu pentru plățile cu cardul, sunt interzise, indiferent dacă instrumentul de plată a fost
folosit într-un magazin sau online. PSD 2 a intrat în vigoare la 12 ianuarie 2016 și trebuie
transpusă în dreptul național până la 13 ianuarie 2018. Regulamentul (UE) 2015/751 privind
comisioanele interbancare este și el un element important al legislației cadru privind serviciile
de plată prin faptul că plafonează nivelul comisioanelor interbancare pentru a reduce costurile
pentru comercianții și consumatorii care folosesc carduri de plăți.
2. Evaluare
Unele dispoziții ale PSD au suscitat critici: de exemplu, necorelarea numărului IBAN
(determinant) cu numele titularului de cont permite efectuarea de transferuri electronice chiar
și atunci când cele două elemente de identificare nu corespund. Totodată, în ceea ce privește
prelevarea automată, nu pot fi impuse plafoane și odată ce un transfer a fost acceptat, nu există
nicio posibilitate de revocare. În privința PSD 2 au fost exprimate preocupări legate de siguranță
și protecția datelor.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0354+0+DOC+XML+V0//RO
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PIAȚA VALORILOR MOBILIARE

A. Directiva 2014/65/UE și Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor
financiare - („MiFID 2”) și Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor
financiare („MiFIR”)
1. Obiectiv și cuprins
Încă din 2004 MiFID (Directiva 2004/39/CE abrogată între timp) a stabilit norme uniforme
la nivelul UE pentru piața valorilor mobiliare, care au dus la intensificarea concurenței și
la o mai bună protecție a investitorilor, de exemplu printr-o mai mare transparență în cazul
comisioanelor pentru consiliere în materie de plasamente și o ofertă de servicii mai bine integrată
din partea furnizorilor de servicii financiare. Investitorii trebuie să fie lămuriți în legătură
cu toate comisioanele pe care urmează să le achite și să fie informați înainte de încheierea
contractului cu privire la produs și la riscurile aferente acestuia. Prin acest cadru de reglementare,
s-a sperat să se mărească încrederea investitorilor și implicit, fluxurile internaționale de capital
înspre Europa. Revizuirea a fost adoptată sub forma unei directive reformate („MiFID II”) și a
unui regulament („MiFIR”) care au fost adoptate în 2014, stabilind un nou cadru juridic. Noul
cadru juridic introduce o serie de dispoziții menite să întărească protecția consumatorilor. De
exemplu, practicile firmelor de investiții în materie de remunerare nu pot intra în conflict cu
îndatorirea acestora de a acționa în interesul clientului. Mai urmărește, totodată, să asigure o
reglementare mai strictă și mai multă transparență a piețelor financiare, precum și mai multă
concurență. El abordează riscurile asociate cu evoluțiile tehnologice precum tranzacționarea
algoritmică și de mare frecvență. Data aplicării MiFID II și MiFIR, stabilită inițial la începutul
lui 2017, a fost ulterior amânată cu un an, până la 3 ianuarie 2018.
2. Evaluare
Organizațiile de protecție a investitorilor critică faptul că, de exemplu, sarcina de a dovedi că a
fost oferită o consiliere falsă sau deficitară îi revine investitorului, deși obligația documentării
îi revine consilierului. De asemenea, încălcarea normelor de supraveghere nu are consecințe
juridice civile, astfel că investitorul nu poate primi nicio despăgubire pentru pagubele suferite.
Dat fiind că este vorba de o „directivă Lamfalussy”, pentru transpunerea sa sunt prevăzute și
necesare numeroase norme de aplicare. Același lucru este valabil și în cazul noii directive și a
noului regulament.
B. Directiva 2009/65/CE privind fondurile de investiții (OPCVM) (Undertakings for
Collective Investments in Transferable Securities, UCITS)
1. Obiectiv și cuprins
Din 1985, Directiva privind OPCVM acordă unităților de fond ale fondurilor de investiții
armonizate un „pașaport european”, cu ajutorul căruia, odată ce au fost autorizate într-
un stat membru, acestea pot fi comercializate în toate celelalte state membre. În felul
acesta, gama de produse acoperite a fost constant lărgită, fiind integrate aspecte legate de
protecția investitorilor. Noua versiune a Directivei aduce precizări referitoare la pașaportul
european pentru societățile de administrare, elimină piedicile birocratice în calea operațiunilor
transfrontaliere, reglementează fuzionarea fondurilor și așa-numitele structuri de tip „master-
feeder”, cerințele aferente băncilor de depozite, politica de remunerare și normele de răspundere
legală, precum și sancțiunile. Prin regulamente speciale sunt reglementate fondurile europene
de investiții pe termen lung („ELTIF“– Regulamentul (UE) nr. 2015/760), fondurile de capital
de risc (EuVECA – Regulamentul (UE) nr. 345/2013), precum și fondurile europene de
antreprenoriat social (EuSEF – Regulamentul (UE) nr. 346/2013).; Directiva 2011/61/UE se
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referă la administratorii fondurilor de investiții alternative. Regulamentul privind fondurile de
piață monetară a fost adoptat de Consiliu în mai 2017, după ce Parlamentul a aprobat textul.
2. Evaluare
Și Directiva UCITS impune multe norme de aplicare legate, de exemplu de regruparea activelor
(pooling), procedura de notificare, pașaportul pentru societățile de administrare sau informațiile-
cheie pentru investitor.

ASIGURĂRI

A. Directiva 2009/138/CE privind asigurările și reasigurările (Solvabilitate II)
1. Obiectiv și cuprins
Directiva reformează din temelii supravegherea financiară a companiilor de asigurări; ea
marchează trecerea de la modelul de supraveghere statică de până acum, la o abordare dinamică,
în funcție de riscuri, pentru a îmbunătăți protecția consumatorilor și a companiilor. Sunt
reglementate adaptarea la riscuri și administrarea capitalurilor. Ea aprofundează și mai mult
integrarea pieței de asigurări a UE și îi oferă o mai bună protecție titularilor și beneficiarilor
de polițe de asigurări. Acest lucru ar trebui să ducă la creșterea competitivității internaționale a
companiilor de asigurări și reasigurări europene.
Directivele anterioare prevedeau un mecanism de calculare statică a marjei de solvabilitate,
care se stabilea în funcție de cifra totală de afaceri, calculată prin contabilizarea consolidată a
valorilor bilanțiere nete. În schimb, Solvabilitate II se axează mai mult pe riscurile concrete și
în principal pe riscul individual al fiecărei întreprinderi în parte. Între timp vor trebui luate în
calcul toate riscurile pertinente cuantificabile (cel puțin riscul de piață, riscul de credit, riscurile
tehnice specifice asigurării și riscul operațional). Noul sistem de supraveghere va avea drept
urmare dotarea companiilor de asigurări cu fonduri proprii adecvate riscurilor. La aceasta se va
adăuga o cerință privind capitalul minim (minimum capital requirement, MCR).
2. Evaluare
Datorită Solvabilitate II, companiile de asigurări vor putea concura mai bine în condiții
de globalizare tot mai accentuată a piețelor. Autoritățile de supraveghere se tem însă că o
concurență mai intensă ar putea avea ca rezultat mai multe cazuri de insolvență și o scădere
a încrederii consumatorilor, precum și o creștere a presiunii exercitate asupra companiilor
de asigurări mici și mijlocii. Pe termen scurt, rezultatul ar putea fi un nivel mai scăzut de
protecție față de riscurile importante pe termen lung (din cauza cerințelor de capital mai mari),
iar asigurătorii ar putea limita subvențiile încrucișate, ceea ce ar putea antrena majorarea
anumitor tarife. În 2011 Comisia a adoptat propunerea „Omnibus II”, pentru a ține seama de
noua arhitectură de supraveghere și îndeosebi de instituirea la începutul lui 2011 a Autorității
Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA). Din cauza adoptării cu întârziere a
propunerii Omnibus II, termenul de transpunere pentru Directiva Solvabilitate II a fost amânat
până la 1 ianuarie 2016.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Procesul adoptării și punerii în aplicare a legislației UE privind serviciile financiare urmează așa-
numitul proces Lamfalussy, potrivit căruia Parlamentul, împreună cu Consiliul, adoptă legislația
de bază (nivelul 1) în conformitate cu procedura de codecizie. Parlamentul are de asemenea un
rol de control în adoptarea legislației de nivel 2.

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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De asemenea, Parlamentul a sprijinit permanent activitatea Comisiei, a declanșat dezbateri
și a înaintat inițiative proprii (de exemplu în vederea limitării sistemelor de remunerare în
domeniul bancar și cel de investiții), pentru a-și face cunoscut clar punctul de vedere. Prin
atitudinea sa proactivă, Parlamentul se situează în prim-planul dezbaterilor ca au loc în prezent
în Comisie, Consiliu și instituțiile internaționale referitoare la evoluția structurii de supraveghere
și reglementare a piețelor financiare, precum și în căutarea unor posibilități de contracarare a
riscurilor sistemice.
Dražen Rakić
11/2017
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