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Publicação do Regulamento (UE) n.º 2019/2175 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 18 de dezembro de 2019, e do Regulamento (UE) 2019/2176 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2019 

 

A 27 de dezembro, foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia, o Regulamento 

(UE) n.º 2019/2175 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de dezembro de 

2019, que altera:  

(i) O Regulamento (UE) n.º 1093/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho 

de 24 de Novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de 

Supervisão (Autoridade Bancária Europeia – “EBA”);  

(ii) O Regulamento (UE) n.º 1094/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho 

de 24 de Novembro de 2010 que cria uma Autoridade Europeia de 

Supervisão (Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares 

de Reforma – “EIOPA”);  

(iii) O 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 – 

“ESMA”); 

(iv) O Regulamento (UE) n.º 600/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho 

de 15 de maio de 2014 relativo aos mercados de instrumentos financeiros;  

(v) O Regulamento (UE) n.º 2016/1011 do Parlamento Europeu e do Conselho 

de 8 de junho de 2016 relativo aos índices utilizados como índices de 

referência no quadro de instrumentos e contratos financeiros ou para aferir 

o desempenho de fundos de investimento; e  

(vi) O Regulamento (UE) n.º 2015/847 do Parlamento Europeu e do Conselho 

de 20 de maio de 2015 relativo às informações que acompanham as 

transferências de fundos.  

Este diploma pode ser consultado aqui.  

Na mesma data foi também publicado, no Jornal Oficial da União Europeia, o 

Regulamento (UE) n.º 2019/2176 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 

dezembro de 2019, que altera o Regulamento (UE) n.º 1092/2010 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 24 de novembro de 2010 relativo à supervisão 

macroprudencial do sistema financeiro na União Europeia e que cria o Comité Europeu 

do Risco Sistémico (“ESRB”).  

Este diploma pode ser consultado aqui.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2175&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2176&from=PT
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No seguimento da última crise financeira, a União Europeia procurou reforçar a 

supervisão do sistema financeiro através, designadamente, da criação do Sistema 

Europeu de Supervisão Financeira (“ESFS”), que se baseia num sistema de dois pilares 

que combina a supervisão microprudencial, coordenada pelas Autoridades Europeias 

de Supervisão (“ESA”), e a supervisão macroprudencial, assegurada pelo Comité 

Europeu do Risco Sistémico (“ESRB”). 

Tendo em vista prosseguir o objetivo de uma supervisão mais eficaz e coerente dos 

serviços e dos mercados financeiros, através do presente regulamento, prevê-se um 

reforço dos poderes das ESA, bem como alterações ao respetivo sistema de governo, 

procurando-se antecipar os desafios decorrentes do financiamento sustentável e da 

inovação tecnológica.  

Adicionalmente, considerando a experiência já adquirida pela EBA, atribuem-se a esta 

autoridade funções de liderança, coordenação e monitorização a nível da União, a fim 

de prevenir a utilização do sistema financeiro para fins de branqueamento de capitais 

ou de financiamento do terrorismo.  

Finalmente, as recentes alterações institucionais relacionadas com a união bancária, 

juntamente com os esforços para alcançar uma união dos mercados de capitais, bem 

como a evolução tecnológica, alteraram o contexto operacional do ESRB, pelo que, 

através do presente regulamento, se preveem melhorias relativas a aspetos concretos 

no âmbito do mandato e da organização deste comité, bem como das modalidades de 

designação do respetivo presidente.  

 


