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RECOMENDAÇÃO

DO

COMITÉ EUROPEU
SISTÉMICO

DO

RISCO

de 15 de dezembro de 2015
relativa à avaliação dos efeitos transfronteiriços e à reciprocidade
voluntária de medidas de política macroprudencial
(CERS/2015/2)
(2016/C 97/02)

SEÇÃO 1
RECOMENDAÇÕES

Recomendação A — Avaliação dos efeitos transfronteiriços das me
didas de política macroprudencial de autoridades relevantes
1. Recomenda-se às autoridades relevantes que avaliem os possíveis
efeitos transfronteiriços da aplicação das suas próprias medidas de
política macroprudencial antes de as adotarem. No mínimo, deveriam
avaliar as vias de contágio que operam pela via do ajustamento do
risco e da arbitragem regulamentar, utilizando a metodologia estabe
lecida no capítulo 11 Manual do SEBC.
2. Recomenda-se às autoridades relevantes ativadoras da medida que
apreciem:
a) os possíveis efeitos transfronteiriços (fugas e arbitragem regula
mentar) da aplicação de medidas de política macroprudencial nos
países respetivos;
b) os possíveis efeitos transfronteiriços de quaisquer medidas de
política macroprudencial propostas noutros Estados-Membros e
no Mercado Único.
3. Recomenda-se às autoridades ativadoras relevantes que monitorizem,
pelo menos uma vez por ano, a materialização e evolução dos efeitos
transfronteiriços das medidas de política macroprudencial que as
mesmas tenham introduzido.
Recomendação B — Notificação e pedido de reciprocidade que se
refere às medidas de política macroprudencial de autoridades rele
vantes
1. Recomenda-se às autoridades ativadoras relevantes que notifiquem o
CERS das medidas de política macroprudencial assim que as mesmas
sejam adotadas, em todo o caso o mais tardar dentro de duas sema
nas após a sua adoção. As notificações deverão incluir uma avaliação
dos efeitos transfronteiriços e da necessidade de tratamento recíproco
por outras autoridades relevantes. Solicita-se às autoridades relevan
tes que forneçam a informação em língua inglesa, utilizando os
formulários publicados no sítio web do CERS.
▼M3
2. Se a reciprocidade de tratamento pelos Estados-Membros for consi
derada necessária para garantir o bom funcionamento das medidas
pertinentes, recomenda-se às autoridades ativadoras relevantes que,
juntamente com a notificação da medida, apresentem ao CERS um
pedido de reciprocidade. O pedido deve incluir uma proposta de
limiar de significância.
▼B
3. Se as medidas de política macroprudencial tiverem sido ativadas
antes da adoção desta recomendação, ou se a reciprocidade não tiver
sido considerada necessária aquando da introdução das medidas, mas
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a autoridade ativadora necessária decidir posteriormente que a
mesma se tornou necessária, recomenda-se às autoridades ativadoras
relevantes que apresentem ao CERS um pedido de reciprocidade.
Recomendação C — Reciprocidade de medidas de política macro
prudencial de outras autoridades relevantes
▼M7
1. Recomenda-se às autoridades relevantes que confiram reciprocidade
às medidas de política macroprudencial adotadas por outras autori
dades relevantes e cuja reciprocidade seja recomendada pelo CERS.
Recomenda-se a reciprocidade, pela forma explicitada no anexo, das
medidas seguintes:
Estónia:
— Aplicação, de acordo com o artigo 133.o da Diretiva 2013/36/UE,
de 1 % a título de percentagem de reserva para risco sistémico às
posições em risco de todas as instituições de crédito autorizadas
na Estónia;
Finlândia:
— Requisito mínimo de 15 % relativamente ao ponderador de risco
médio dos empréstimos garantidos por hipotecas sobre unidades
habitacionais na Finlândia aplicável, em conformidade com o
artigo 458.o, n.o 2, alínea d), subalínea vi), do Regulamento
UE n.o 575/2013, às instituições de crédito autorizadas na Fin
lândia que utilizam o método das notações internas (internal
ratings-based approach — IRB) para o cálculo dos requisitos
regulamentares de fundos próprios;
Bélgica:
— Majoração do ponderador de risco relativamente aos empréstimos
hipotecários para habitação garantidos por unidades habitacionais
situadas na Bélgica, a aplicar, de acordo com o disposto no
artigo 458.o, n.o 2, alínea d), subalínea vi), do Regulamento
UE n.o 575/2013, às instituições de crédito autorizadas na Bél
gica que utilizam o método IRB para o cálculo dos requisitos
regulamentares de fundos próprios, composto por:
a) Uma majoração fixa do ponderador de risco de cinco pontos
percentuais; e
b) Uma majoração proporcional do ponderador de risco equiva
lente a 33 % da média ponderada pelas posições em risco dos
ponderadores de risco aplicável às posições em risco sobre a
carteira de retalho garantidas por unidades habitacionais situa
das na Bélgica;
França:
— Abaixamento do limite de exposição a grandes riscos previsto no
artigo 395.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, aplicável
ao valor das posições em risco sobre grandes sociedades não-financeiras particularmente endividadas e que tenham sede em
França, para 5 % dos fundos próprios elegíveis, a ser aplicado de
acordo com o previsto no artigo 458.o, n.o 2, alínea d), subalínea
ii), do Regulamento (UE) n.o 575/2013 às instituições de impor
tância sistémica global (G-SII) e às outras instituições de impor
tância sistémica (O-SII) ao nível mais elevado de consolidação
do respetivo perímetro de supervisão prudencial;
Suécia:
— Um requisito mínimo específico para as instituições de crédito de
25 % da média ponderada em função das posições em risco dos
ponderadores de risco aplicados à carteira das posições em risco
sobre clientes de retalho devedores residentes na Suécia garanti
das por bens imóveis, a aplicar, em conformidade com o ar
tigo 458.o, n.o 2, alínea d), subalínea vi), do Regulamento
(UE) n.o 575/2013, às instituições de crédito autorizadas na Sué
cia que utilizam o método IRB para o cálculo dos requisitos
regulamentares de fundos próprios.
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2. Recomenda-se às autoridades relevantes que confiram reciprocidade
às medidas de política macroprudencial enumeradas na presente re
comendação mediante a aplicação da mesma medida de política
macroprudencial que a autoridade ativadora tiver aplicado. Se a
mesma medida de política macroprudencial não estiver disponível
no direito nacional, recomenda-se às autoridades relevantes que,
após consulta ao CERS, confiram reciprocidade mediante a adoção
de uma medida de política macroprudencial disponível na sua juris
dição com o efeito mais equivalente ao da medida de política ma
croprudencial ativada.
3. A menos que se recomende um prazo específico para a outorga de
reciprocidade a uma medida de política macropudencial, recomenda-se às autoridades relevantes que adotem as medidas de política ma
croprudencial objeto de reciprocidade o mais tardar no prazo de três
meses a contar da publicação da última alteração a esta recomenda
ção no Jornal Oficial da União Europeia. A data de ativação das
medidas adotadas e das que são objeto de reciprocidade deveriam,
tanto quanto possível, ser coincidentes.
Recomendação D — Notificação da reciprocidade de medidas de
política macroprudencial de outras autoridades relevantes
Recomenda-se às autoridades relevantes que notifiquem o CERS da
reciprocidade por elas conferida às medidas de politica macroprudencial
de outras autoridades relevantes. As referidas notificações devem ser
enviadas no prazo de um mês a contar da adoção da medida objeto
de reciprocidade. Solicita-se às autoridades notificadoras que forneçam a
informação em língua inglesa, utilizando o formulário publicado no sítio
web do CERS.
SEÇÃO 2
IMPLEMENTAÇÃO

1. Interpretação
Para efeitos da presente recomendação, entende-se por:
a) «Ativação», a aplicação de uma medida de política macropruden
cial a nível nacional;
b) «Adoção», a decisão tomada por uma autoridade relevante rela
tivamente à introdução, reciprocidade de tratamento ou alteração
de uma medida de política macroprudencial;
c) «Serviço financeiro», qualquer serviço bancário, creditício ou de
seguros, ou com a natureza de pensão individual, investimento ou
pagamento;
d) «Medida de política macroprudencial», qualquer medida tendente
a prevenir ou mitigar o risco sistémico tal como definido no
artigo 2.o, alínea c) do Regulamento (UE) n.o 1092/2010, e que
é adotada ou colocada em prática (ativada) por uma autoridade
relevante com subordinação ao direito da União ou acional;
e) «Notificação», uma notificação ao CERS redigida em língua in
glesa, efetuada por autoridades relevantes (incluindo o BCE nos
termos do artigo 9.o do Regulamento (UE) n.o 1024/2013), refe
rente a uma medida de política macroprudencial adotada de
acordo com o disposto no artigo 133.o da Diretiva 2013/36/UE
e no artigo 458.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, entre outras
disposições, e que pode ser um pedido de reciprocidade de trata
mento por parte de de um Estado-Membro em conformidade com,
entre outros, o artigo 134.o, n.o 4 da Diretiva 2013/36/UE e o
artigo 458.o, n.o 8 do Regulamento (UE) n.o 575/2013;
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f) «Reciprocidade», um mecanismo mediante o qual a entidade re
levante de uma jurisdição aplica a mesma medida de política
macroprudencial que a determinada pela autoridade relevante ati
vadora da medida noutra jurisdição, ou uma medida equivalente,
a quaisquer instituições financeiras sob a sua jurisdição que este
jam expostas ao mesmo risco.
g) «Autoridade relevante ativadora da medida», a autoridade rele
vante incumbida de aplicar uma medida de política macropruden
cial a nível nacional;
h) «Autoridade relevante», uma autoridade incumbida da adoção
e/ou ativação de medidas de política macroprudencial, incluindo,
por exemplo:
i) uma autoridade designada em conformidade com o disposto
no capítulo 4 da Diretiva 2013/36/UE e no artigo 458.o do
Regulamento (UE) n.o 575/2013, uma autoridade competente,
na aceção do artigo 4.o, n.o 1, alínea 40), do Regulamento
(UE) n.o 575/2013, o BCE, de acordo com o artigo 9.o, n.o 1
do Regulamento (UE) n.o 1024/2013, ou ainda
ii) uma autoridade macroprudencial com os objetivos, mecanis
mos, poderes, obrigações de prestação de contas e outras ca
racterísticas estabelecidas na Recomendação CESR/2011/3 do
Comité Europeu do Risco Sistémico (1);
▼M3
i) «Limiar de significância», limiar quantitativo abaixo do qual a
exposição de um prestador de serviços financeiros individual ao
risco macroprudencial identificado na jurisdição onde é aplicada a
medida de política macroprudencial pela autoridade ativadora
pode ser considerada não significativa.
▼B
2. Isenções
▼M3
1. As autoridades relevantes podem isentar um prestador de serviços
financeiros individual sob sua jurisdição da aplicação de determi
nada medida de política macroprudencial tomada ao abrigo da
reciprocidade de tratamento se o mesmo tiver exposições não
significativas ao risco macroprudencial identificado na jurisdição
em que a autoridade ativadora relevante aplica a medida em
questão (princípio de minimis). Solicita-se às entidades relevantes
que reportem tais isenções ao SEBC, utilizando o modelo para a
notificação de medidas objecto de reciprocidade publicado no
sítio web do SEBC.
Para efeitos de aplicação do princípio de minimis, o CERS reco
menda um limiar de significância baseado no que é proposto pela
autoridade ativadora relevante nos termos da secção 1, recomen
dação B, n.o 2. A calibragem do limiar deve seguir as melhores
práticas estabelecidas pelo CERS. O limiar de significância é um
limiar máximo recomendado. As autoridades relevantes que con
firam reciprocidade à medida podem utilizar o limiar recomenda
do, estabelecer um limiar inferior para a sua jurisdição se for caso
disso, ou conferir reciprocidade à medida sem qualquer limiar de
significância. Ao aplicarem o princípio de minimis, as autoridades
devem verificar se se verificam fugas ou instâncias de arbitragem
regulamentar e, se necessário, preencher a lacuna regulamentar.
(1) Recomendação CERS/2011/3 do Comité Europeu do Risco Sistémico, de
22 de dezembro de 2011, relativa ao mandato macroprudencial das autorida
des nacionais (JO C 41 de 14.2.2012, p. 1).
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2. Se as autoridades relevantes já tiverem concedido reciprocidade
de tratamento e divulgado a medida antes de a mesma ser reco
mendada ao abrigo desta recomendação, não será necessário alte
rar a referida medida, mesmo que divirja da aplicada pela autori
dade relevante ativadora da medida.
3. Prazos e reporte
1. As autoridades relevantes devem reportar ao CERS e ao Conselho
da União Europeia as medidas tomadas em resposta à presente
recomendação, ou justificar devidamente a sua eventual não atua
ção. Os relatórios devem ser enviados a cada dois anos, devendo
o primeiro ser apresentado até 30 de junho de 2017. Os relatórios
deverão conter, no mínimo:
a) informação sobre o teor e o calendário das medidas tomadas;
b) uma avaliação da eficácia das medidas tomadas, tendo em
conta os objetivos da presente recomendação;
c) uma justificação pormenorizada de quaisquer isenções conce
didas ao abrigo do princípio de minimis, assim como a de
qualquer omissão de atuação ou desvio relativamente à pre
sente recomendação, incluindo eventuais atrasos.
2. No caso de responsabilidade partilhada, as autoridades relevantes
devem coordenar entre si a prestação, em tempo útil, da necessá
ria informação.
3. Instam-se as autoridades relevantes a informar o SEBC, tão cedo
quanto possível, de quaisquer medidas de política macropruden
cial propostas.
4. Presume-se que uma medida de política macroprudencial tomada
ao abrigo da reciprocidade de tratamento é equivalente se, tanto
quanto possível, esta tiver:
a) as mesmas repercussões económicas;
b) o mesmo âmbito de aplicação; e
c) as mesmas consequências (sanções) pelo seu não cumprimen
to.
▼M3
4. Alterações à Recomendação
O Conselho Geral determina a eventual necessidade de alterações à
presente recomendação. Tais alterações incluem, em especial, quais
quer medidas adicionais ou modificadas de política macroprudencial
que devam ser objeto de reciprocidade de tratamento, conforme des
crito na recomendação C e respetivos anexos que contêm informação
específica relativa às medidas, incluindo o limiar de significância
fornecido pelo CERS. O Conselho Geral pode prorrogar os prazos
previstos nos números anteriores nos casos em que sejam necessárias
iniciativas legislativas para dar cumprimento a uma ou mais reco
mendações. O Conselho Geral pode, em especial, decidir alterar a
presente Recomendação na sequência da revisão, pela Comissão Eu
ropeia, do quadro de reconhecimento obrigatório ao abrigo da legis
lação da União, ou com base na experiência obtida com o funcio
namento do mecanismo de reciprocidade voluntária estabelecido na
presente Recomendação.

02016Y0312(02) — PT — 20.03.2019 — 006.001 — 7
▼B
5. Acompanhamento e avaliação
1. O Secretariado do CERS:
a) prestará apoio às autoridades relevantes, facilitando a prestação
coordenada de informação, fornecendo os formulários per
tinentes e indicando, sempre que necessário, as modalidades
e o calendário para dar seguimento às recomendações;
b) verificará a conformidade por parte das autoridades relevantes,
incluindo a prestação de assistência a pedido das mesmas, e
apresentará relatórios de conformidade ao Conselho Geral.
2. O Conselho Geral avaliará as medidas e as justificações apresen
tadas pelas autoridades relevantes e decidirá, se for o caso, sobre
se as presentes recomendações foram ou não seguidas, e sobre se
os destinatários justificaram ou não devidamente a sua não atua
ção.
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Anexo
Estónia
Aplicação, de acordo com o artigo 133.o da Diretiva 2013/36/UE, de 1 % a
título de percentagem de reserva para risco sistémico às posições em risco de
todas as instituições de crédito autorizadas na Estónia
I.

Descrição da medida
1. A medida estónia consiste na aplicação, de acordo com o artigo 133.o da
Diretiva 2013/36/UE, de 1 % a título de percentagem de reserva para
risco sistémico às posições em risco de todas as instituições de crédito
autorizadas na Estónia.

II. Reciprocidade
2. Nos casos em que os Estados-Membros tenham transposto para o seu
ordenamento jurídico o artigo 134.o da Diretiva 2013/36/UE, recomen
da-se às autoridades relevantes que, de acordo com o artigo 134.o, n.o 1,
da Diretiva 2013/36, confiram reciprocidade à medida estónia em relação
às posições em risco, situadas na Estónia, das instituições autorizadas a
exercer atividade nesse país. Para os efeitos do presente número, é apli
cável o prazo especificado na sub-recomendação C.3.
3. Nos casos em que os Estados-Membros não tenham transposto para o seu
ordenamento jurídico o artigo 134.o da Diretiva 2013/36/UE, recomenda-se às autoridades relevantes que, de acordo com a sub-recomendação C.2,
confiram reciprocidade à medida estónia em relação às posições em risco,
situadas na Estónia, das instituições autorizadas a exercer atividade nesse
país. Recomenda-se que as autoridades relevantes adotem medidas equi
valentes dentro do prazo de seis meses.
III. Limiar de relevância
4. A medida é complementada por um limiar de relevância específico por
entidade de 250 milhões de euros aplicado às posições em risco situadas
na Estónia para orientar a aplicação do princípio de minimis pelas auto
ridades relevantes que confiram reciprocidade à medida.
5. Em conformidade com a secção 2.2.1 da Recomendação CERS/2015/2, as
autoridades relevantes do Estado-Membro interessado podem isentar ins
tituições de crédito autorizadas a nível nacional que detenham posições
em risco situadas na Estónia que não atinjam o limiar de relevância de
250 milhões de euros. Ao aplicarem o limiar de relevância, as autoridades
relevantes devem controlar a relevância das posições em risco, e reco
menda-se às mesmas que apliquem a medida estónia às instituições de
crédito singulares autorizadas a exercer a atividade no país e previamente
isentas se as mesmas ultrapassarem o limiar de relevância de 250 milhões
de euros.
6. Se, no Estado-Membro em causa, não existirem instituições de crédito
autorizadas que detenham posições em risco situadas na Estónia, que
utilizem o método das notações internas e que tenham posições em risco
de montante não inferiores a 250 milhões de euros, as autoridades rele
vantes dos Estados-Membros em causa podem, nos termos da seção 2.2.1.
da Recomendação CERS/2015/2, decidir não conferir reciprocidade à
medida estónia. Neste caso, as autoridades relevantes devem controlar a
relevância das posições em risco e recomenda-se às mesmas que confiram
reciprocidade à medida estónia quando uma instituição de crédito autori
zada a nível nacional exceder o limiar de 250 mil euros.
7. De harmonia com a secção 2.2.1 da Recomendação CERS/2015/2, o
limiar de relevância de 250 milhões de euros constitui o nível máximo
recomendado. Por conseguinte, as autoridades relevantes que apliquem
por reciprocidade a medida podem, em lugar de aplicar o limiar recomen
dado, estabelecer um limiar inferior para a respetiva jurisdição, se for caso
disso, ou aplicar a medida por reciprocidade sem limiar de relevância.
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Finlândia
Requisito mínimo específico de 15 % relativamente ao ponderador de risco
médio dos empréstimos garantidos por hipotecas sobre unidades habitacio
nais na Finlândia aplicável às instituições de crédito que utilizam o método
das notações internas (IRB) (a seguir «instituições de crédito do método
IRB»), nos termos do artigo 458.o, n.o 2, alínea d), subalínea vi), do Regu
lamento UE n.o 575/2013.
I.

Descrição da medida
1. A medida finlandesa, adotada ao abrigo do artigo 458.o, n.o 2, alínea d),
subalínea vi) do Regulamento UE n.o 575/2013, consiste num requisito
mínimo de 15 % relativamente ao ponderador de risco médio aplicável às
instituições de crédito do método IRB, ao nível da carteira, relativamente
aos empréstimos garantidos por hipotecas sobre unidades habitacionais na
Finlândia.

II. Reciprocidade
2. Em conformidade com o disposto no artigo 458.o, n.o 5, do Regulamento
UE n.o 575/2013, recomenda-se às autoridades relevantes dos Estados-Membros em causa que confiram reciprocidade à medida finlandesa e que
apliquem a mesma às carteiras de empréstimos hipotecários de retalho das
instituições de crédito do método IRB, garantidos por unidades habitacio
nais na Finlândia e emitidos por sucursais autorizadas na Finlândia e aí
situadas Para os efeitos do presente número, é aplicável o prazo especi
ficado na sub-recomendação C.3.
3. Recomenda-se igualmente às autoridades relevantes que confiram recipro
cidade à medida finlandesa e que apliquem a mesma às carteiras de
empréstimos hipotecários de retalho das instituições de crédito do método
IRB, garantidos por unidades habitacionais na Finlândia emitidos direta
mente transfronteiras pelas instituições de crédito estabelecidas nas respe
tivas jurisdições. Para os efeitos do presente número, é aplicável o prazo
especificado na sub-recomendação C.3.
4. De acordo com a sub-recomendação C.2, recomenda-se às autoridades
relevantes que, após consulta ao CERS, apliquem uma medida de política
macroprudencial disponível na sua jurisdição com o efeito mais equiva
lente ao da medida acima referida cuja reciprocidade é recomendada,
incluindo a adoção das medidas e poderes de supervisão estabelecidos
no título VII, capítulo 2, secção IV, da Diretiva 2013/36/UE. Recomenda-se às autoridades relevantes que adotem a medida equivalente no prazo de
quatro meses.
III. Limiar de relevância
5. A medida é complementada por um limiar de relevância de mil milhões
de euros de posições em risco no mercado dos empréstimos hipotecários
para habitação na Finlândia para orientar a potencial aplicação do princí
pio de minimis pelos Estados-Membros que confiram reciprocidade à
medida.
6. Em conformidade com a secção 2.2.1 da Recomendação CERS/2015/2, as
autoridades relevantes do Estado-Membro interessado podem isentar ins
tituições de crédito do método IRB individuais com carteiras pouco rele
vantes de empréstimos hipotecários de retalho garantidos por unidades
habitacionais na Finlândia que não atinjam o limiar de relevância de
mil milhões de euros. Neste caso, as autoridades relevantes devem con
trolar a relevância das posições em risco e recomenda-se às mesmas que
confiram reciprocidade quando uma instituição de crédito do método IRB
exceda o limiar dos mil milhões de euros.
7. Se não existirem instituições de crédito do método IRB autorizadas nou
tros Estados-Membros interessados com sucursais situadas na Finlândia
ou que diretamente prestem serviços financeiros na Finlândia, com posi
ções em risco de montante não inferior a mil milhões de euros no mer
cado dos empréstimos hipotecários, as autoridades relevantes dos Estados-Membros interessados podem decidir não conferir a reciprocidade prevista
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na secção 2.2.1 da Recomendação CERS/2015/2. Neste caso, as autori
dades relevantes devem controlar a relevância das posições em risco e
recomenda-se às mesmas que confiram reciprocidade quando uma ins
tituição de crédito do método IRB exceda o limiar dos mil milhões de
euros.

Bélgica
Majoração do ponderador de risco relativamente às posições em risco de
retalho garantidas por unidades habitacionais situadas na Bélgica, aplicável
às instituições de crédito autorizadas na Bélgica e que utilizam o método
IRB para o cálculo dos requisitos regulamentares de fundos próprios de
acordo com o disposto no artigo 458.o, n.o 2, alínea d), subalínea vi) do
Regulamento UE n.o 575/2013. A majoração é composta por dois elementos:

a) Uma majoração fixa do ponderador de risco de cinco pontos percentuais; e

b) Uma majoração proporcional do ponderador de risco equivalente a 33 %
da média ponderada pelas posições em risco dos ponderadores de risco
aplicável às posições em risco sobre a carteira de retalho garantidas por
unidades habitacionais situadas na Bélgica.

I.

Descrição da medida
1. A medida belga, aplicada em conformidade com o artigo 458.o, n.o 2,
alínea d), subalínea vi), do Regulamento UE n.o 575/2013 e imposta às
instituições de crédito autorizadas na Bélgica e que utilizem o método
IRB, consiste numa majoração do ponderador de risco relativamente às
posições em risco de retalho garantidas por unidades habitacionais situa
das na Bélgica que é composta por dois elementos:

a) O primeiro elemento consiste num aumento de cinco pontos percen
tuais do ponderador de risco em relação às posições em risco de
retalho garantidas por unidades habitacionais situadas na Bélgica que
se obtém depois de se calcular a segunda parte da majoração do
ponderador de risco de acordo com a alínea b);

b) O segundo elemento consiste num aumento do ponderador de risco de
33 % da média ponderada pelas posições em risco dos ponderadores
de risco aplicável às posições em risco sobre a carteira de retalho
garantidas por unidades habitacionais situadas na Bélgica. A média
ponderada pelas posições em risco consiste na média dos ponderadores
de risco de cada empréstimo, calculada de acordo com o previsto no
artigo 154.o do Regulamento UE n.o 575/2013 e ponderada pelo valor
da posição em risco em causa.

II. Reciprocidade
2. Nos termos do artigo 458.o, n.o 5, do Regulamento UE n.o 575/2013,
recomenda-se que as autoridades relevantes dos Estados-Membros confi
ram reciprocidade à medida belga mediante a sua aplicação às sucursais
situadas na Bélgica de instituições de crédito autorizadas a neles exerce
rem a sua atividade e que utilizem o método IRB, no prazo indicado na
sub-recomendação C.3.

3. Recomenda-se que as autoridades relevantes confiram reciprocidade à
medida belga mediante a sua aplicação às instituições de crédito autori
zadas a exercer atividade neste país e que detenham posições em risco
diretas garantidas por unidades habitacionais situadas na Bélgica. Nos
termos da recomendação C.2, recomenda-se que as autoridades relevantes
apliquem a mesma medida aplicada na Bélgica pela autoridade ativadora,
no prazo indicado na sub-recomendação C.3.
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4. Se não existir na respetiva jurisdição uma medida macroprudencial idên
tica, recomenda-se às autoridades relevantes que, após consulta ao CERS,
apliquem a medida de política macroprudencial disponível na sua juris
dição com o efeito mais equivalente ao da medida acima referida cuja
reciprocidade é recomendada, incluindo a adoção das medidas e poderes
de supervisão estabelecidos no título VII, capítulo 2, seção IV, da Diretiva
2013/36/UE. Recomenda-se às autoridades relevantes que adotem a me
dida equivalente o mais tardar no prazo de três meses a contar da data de
publicação da presente recomendação no Jornal Oficial da União Euro
peia.
III. Limiar de relevância
5. A medida é complementada por um limiar de relevância específico por
entidade de 2 mil milhões de euros para orientar a aplicação do princípio
de minimis pelas autoridades relevantes que confiram reciprocidade à
medida.
6. Em conformidade com a secção 2.2.1 da Recomendação CERS/2015/2, as
autoridades relevantes do Estado-Membro interessado podem isentar ins
tituições de crédito autorizadas na Bélgica e que utilizem o método IRB
individuais com carteiras pouco relevantes de empréstimos hipotecários de
retalho garantidos por unidades habitacionais na Bélgica que não atinjam
o limiar de relevância de 2 mil milhões de euros. Ao aplicar o limiar de
relevância, as autoridades relevantes devem controlar a relevância das
posições em risco, e recomenda-se às mesmas que apliquem a medida
belga às instituições de crédito singulares autorizadas a exercer a ativi
dade no país e previamente isentas se as mesmas ultrapassarem o limiar
de relevância de 2 mil milhões de euros.
7. Se no Estado-Membro em causa não existirem instituições de crédito
autorizadas com subsidiárias situadas na Bélgica, ou que detenham posi
ções em risco diretas garantidas por unidades habitacionais situadas na
Bélgica, que utilizem o método das notações internas e que tenham po
sições em risco não inferiores a 2 mil milhões de euros face ao mercado
habitacional belga, as autoridades relevantes do Estado-Membro em causa
podem, nos termos da seção 2.2.1. da Recomendação CERS/2015/2, de
cidir não conferir reciprocidade à medida belga. Neste caso, as autorida
des relevantes devem controlar a relevância das posições em risco e
recomenda-se às mesmas que confiram reciprocidade à medida belga
quando uma instituição de crédito que utilize o método IRB exceder o
limiar de 2 mil milhões de euros.
8. De harmonia com a secção 2.2.1 da Recomendação CERS/2015/2, o
limiar de relevância de 2 mil milhões de euros constitui o nível máximo
recomendado. Por conseguinte, as autoridades relevantes que apliquem
por reciprocidade a medida podem, em lugar de aplicar o limiar recomen
dado, estabelecer um limiar inferior para a respetiva jurisdição, se for caso
disso, ou aplicar a medida por reciprocidade sem limiar de relevância.
França
Abaixamento do limite de exposição a grandes riscos previsto no artigo 395.o,
n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, aplicável ao valor das posições em
risco sobre grandes sociedades não-financeiras particularmente endividadas
e que tenham sede em França, para 5 % dos fundos próprios elegíveis, a ser
aplicado de acordo com o previsto no artigo 458.o, n.o 2, alínea d), subalínea
ii), do Regulamento (UE) n.o 575/2013 às instituições de importância sisté
mica global (G-SII) e às outras instituições de importância sistémica (O-SII)
ao nível mais elevado de consolidação do respetivo perímetro de supervisão
prudencial.
I.

Descrição da medida
1.

A medida francesa, a ser aplicada de acordo com o previsto no ar
tigo 458.o, n.o 2, alínea d), subalínea ii), do Regulamento (UE)
n.o 575/2013 e imposta às G-SII e O-SII ao nível de consolidação
mais elevado do seu perímetro de supervisão prudencial (isto é, não a
nível subconsolidado) consiste no abaixamento do limite de exposição a
grandes riscos para 5 % dos seus fundos próprios elegíveis, a ser apli
cado a grandes sociedades não-financeiras particularmente endividadas
com sede em França.
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2.

Por sociedade não financeira entende-se uma pessoa singular ou uma
pessoa coletiva de direito privado com sede em França, a qual, ao seu
nível e ao nível mais elevado de consolidação, pertença ao setor das
sociedades não financeiras, tal como definido no ponto 2.45 do anexo A
do Regulamento (UE) n.o 549/2013 do Parlamento Europeu e do Con
selho (1).

3.

A medida aplica-se a posições em risco sobre sociedades não financeiras
com sede estatutária em França e a posições em risco sobre grupos
formados por sociedades não financeiras ligadas entre si, como segue:
a) Em relação a sociedades não financeiras que sejam parte de um
grupo de sociedades não financeiras ligadas entre si com sede esta
tutária, ao mais alto nível de consolidação, em França, a medida
aplica-se à soma das posições líquidas em risco sobre o grupo e
todas as suas entidades ligadas entre si, na aceção do artigo 4.o, n.o 1,
ponto 39 do Regulamento (UE) n.o 575/2013;
b) Em relação a sociedades não financeiras que sejam parte de um
grupo de sociedades não financeiras ligadas entre si com sede esta
tutária, ao mais alto nível de consolidação, fora de França, a medida
aplica-se à soma:
i) das posições em risco sobre as sociedades não financeiras de
entre elas que tenham sede em França;
ii) com as posições em risco sobre as entidades em França ou no
estrangeiro sobre as quais as sociedades não financeiras referidas
na alínea i) exerçam um controlo direto ou indireto na aceção do
artigo 4.o, n.o 1, ponto 39, do Regulamento (UE) n.o 575/2013; e
iii) com as posições em risco sobre as entidades situadas em França
ou no estrangeiro que estejam economicamente dependentes das
sociedades não financeiras referidas na alínea 1) na aceção do
artigo 4.o, n.o 1, ponto 39, do Regulamento (UE) n.o 575/2013;
Consequentemente, esta medida não se aplica às sociedades não finan
ceiras que não tenham a sua sede estatutária em França e que não sejam
uma filial ou uma entidade economicamente dependente de uma socie
dade não financeira com sede estatutária em França, nem sejam objeto
de controlo, direto ou indireto, por parte desta.
De acordo com o disposto no artigo 395.o, n.o 1, do Regulamento (UE)
n.o 575/2013, esta medida aplica-se depois de se levar em conta o efeito
das técnicas de atenuação do risco e as isenções estabelecidas nos artigos
399.o a 403.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013.

4.

Uma G-SII ou uma O-SII deve considerar uma sociedade não financeira
com sede em França como grande se a sua posição em risco inicial sobre
a sociedade não financeira ou o grupo de sociedades não financeiras
ligadas entre si na aceção do n.o 3, for igual ou superior a 300 milhões
de euros. O valor da posição em risco inicial é calculado em conformi
dade com os artigos 389.o e 390.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013
antes de se levar em conta o efeito das técnicas de atenuação do risco e
as isenções estabelecidas nos artigos 399.o a 403.o do Regulamento (UE)
n.o 575/2013, tais como reportadas em conformidade com o artigo 9.o do
Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 da Comissão (2).

5.

Uma sociedade não financeira é considerada particularmente endividada
se apresentar um rácio de alavancagem superior a 100 % e um rácio de
cobertura dos encargos financeiros inferior a três, calculados ao nível
mais elevado de consolidação do grupo do seguinte modo:

(1) Regulamento (UE) n.o 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio
de 2013, relativo ao sistema europeu de contas nacionais e regionais na União Europeia
(JO L 174 de 26.6.2013, p. 1).
2
( ) Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 da Comissão, de 16 de abril de 2014, que
estabelece normas técnicas de execução no que diz respeito ao relato para fins de
supervisão das instituições de acordo com o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parla
mento Europeu e do Conselho (JO L 191 de 28.6.2014, p. 1).
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a) O rácio de alavancagem é o rácio entre a dívida total menos caixa
e fundos próprios; e
b) O rácio de cobertura dos encargos financeiros é o rácio entre, por
um lado, o valor acrescentado mais os subsídios à exploração
menos: i) salários ii) impostos de exploração e direitos; iii) outras
despesas de exploração ordinárias líquidas excluindo juros líqui
dos e encargos equiparados; e iv) depreciação e amortização, e,
por outro lado, juros e encargos equiparados.
Os rácios são calculados com base nos agregados contabilísticos
definidos em conformidade com as normas aplicáveis, tal como apre
sentados nas demonstrações financeiras da sociedade não financeira,
certificadas, se for caso disso, por um revisor oficial de contas.
II. Reciprocidade
6.

Recomenda-se que as autoridades relevantes confiram reciprocidade à
medida francesa mediante a sua aplicação às G-SII e O-SII autorizadas
a exercer a atividade no país ao mais elevado nível de consolidação na
jurisdição do respetivo perímetro de supervisão prudencial.

7.

Se não existir na respetiva jurisdição uma medida macroprudencial idên
tica, de harmonia com a sub-recomendação C.2, recomenda-se às auto
ridades relevantes que, após consulta ao CERS, apliquem a medida de
política macroprudencial disponível na sua jurisdição com o efeito mais
equivalente ao da medida acima referida cuja reciprocidade é recomen
dada. Recomenda-se às autoridades relevantes que adotem a medida
equivalente o mais tardar no prazo de seis meses a contar da data de
publicação da presente recomendação no Jornal Oficial da União Euro
peia.

III. Limiar de relevância
8.

A medida é complementada por um limiar de relevância combinado para
orientar a potencial aplicação do princípio de minimis pelas autoridades
competentes que confiram reciprocidade à medida, o qual é composto
por:
a) Um limiar de 2 mil milhões de euros para o total das posições em
risco iniciais das G-SII e O-SII autorizadas a exercer a atividade
nesse país ao nível mais elevado de consolidação do perímetro de
supervisão prudencial face ao setor das sociedades não financeiras
francesas;
b) Um limiar de 300 milhões de euros aplicável às G-SII e O-SII auto
rizadas a exercer a atividade nesse país que igualem ou excedam o
limiar mencionado em a) para:
i) uma única posição em risco inicial face a uma sociedade não
financeira com sede estatutária em França;
ii) a soma das posições em risco iniciais face a um grupo de socie
dades não financeiras ligadas entre si com sede estatutária, ao
mais alto nível de consolidação, em França, calculada de acordo
com o n.o 3, alínea a);
iii) a soma das posições em risco iniciais face a sociedades não
financeiras com sede estatutária em França que sejam parte de
um grupo de sociedades não financeiras ligadas entre si com sede
estatutária, ao mais alto nível de consolidação, fora de França, tal
como reportada nos modelos C 28.00 e C 29.00 do anexo VIII
do Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014;
c) Um limiar de 5 % dos fundos próprios elegíveis das G-SII e O-SII ao
mais alto nível de consolidação, para as posições em risco definidas
na alínea b), depois de se levar em conta o efeito das técnicas de
atenuação do risco e as isenções estabelecidas nos artigos 399.o a
403.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013.
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Os limiares referidos nas alíneas b) e c) devem ser aplicados indepen
dentemente de a entidade ou sociedades não financeira em causa se
encontrar ou não particularmente endividada.

O valor da posição em risco inicial referido nas alíneas a) e b) deve ser
calculado em conformidade com os artigos 389.o e 390.o do Regula
mento (UE) n.o 575/2013 antes de se levar em conta o efeito das téc
nicas de atenuação do risco e as isenções estabelecidas nos artigos 399.o
a 403.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, tais como reportadas em
conformidade com o artigo 9.o do Regulamento de Execução (UE)
n.o 680/2014.

9.

De harmonia com a secção 2.2.1 da Recomendação CERS/2015/2, as
autoridades competentes do Estado-Membro interessado podem isentar
as G-SII ou O-SII autorizadas a exercer a atividade nesse país ao nível
mais elevado de consolidação do respetivo perímetro de supervisão pru
dencial que não ultrapassem o limiar de relevância combinado referido
no n.o 8. Ao aplicarem o limiar de relevância, as autoridades competen
tes devem controlar a relevância das posições em risco das G-SII e O-SII
autorizadas a exercer a atividade nesse país face ao setor das sociedades
não financeiras francesas, bem como da concentração de posições em
risco das G-SII e O-SII autorizadas a exercer a atividade nesse país face
a grandes sociedades não financeiras com sede em França, e recomenda-se às mesmas que apliquem a medida francesa às G-SII e O-SII autori
zadas a exercer a atividade no país ao nível mais elevado de consolida
ção do respetivo perímetro de supervisão prudencial e previamente isen
tas se o limiar de relevância combinado referido no n.o 8 for ultrapas
sado. As autoridades competentes são também encorajadas a sinalizar,
aos outros participantes no mercado da respetiva jurisdição, os riscos
sistémicos associados ao aumento da alavancagem de grandes sociedades
não financeiras com sede em França.

10. Se não existirem G-SII e O-SII ao nível mais elevado de consolidação
do perímetro de supervisão prudencial autorizadas a exercer a atividade
no Estado-Membro interessado e com posições em risco face ao setor
das sociedades não financeiras francesas acima do limiar de relevância
referido no n.o 8, as autoridades competentes dos Estados-Membros
interessados podem, nos termos da seção 2.2.1. da Recomendação
CERS/2015/2, decidir não conferir reciprocidade à medida francesa.
Neste caso, as autoridades competentes devem controlar a relevância
das posições em risco das G-SII e O-SII autorizadas a exercer a ativi
dade nesse país face ao setor das sociedades não financeiras francesas,
bem como da concentração de posições em risco das G-SII e O-SII
autorizadas a exercer a atividade nesse país face a grandes sociedades
não financeiras com sede estatutária em França, e recomenda-se às mes
mas que confiram reciprocidade à medida francesa se uma G-SII ou O-SII ao nível mais elevado de consolidação do respetivo perímetro de
supervisão prudencial ultrapassar o limiar de relevância combinado re
ferido no n.o 8. As autoridades competentes são também encorajadas a
sinalizar, aos outros participantes no mercado da respetiva jurisdição, os
riscos sistémicos associados ao aumento da alavancagem de grandes
sociedades não financeiras com sede em França.

11. De harmonia com a secção 2.2.1 da Recomendação CERS/2015/2, o
limiar de relevância combinado a que o n.o 8 se refere constitui o nível
máximo recomendado. Por conseguinte, as autoridades relevantes que
apliquem por reciprocidade a medida podem, em lugar de aplicar o
limiar recomendado, estabelecer um limiar inferior para a respetiva ju
risdição, se for caso disso, ou aplicar a medida por reciprocidade sem
limiar de relevância.

02016Y0312(02) — PT — 20.03.2019 — 006.001 — 15
▼M7
Suécia
Um requisito mínimo específico para as instituições de crédito de 25 % da
média ponderada em função das posições em risco dos ponderadores de
risco aplicados à carteira das posições em risco sobre clientes de retalho
devedores residentes na Suécia garantidas por bens imóveis, a aplicar, em
conformidade com o artigo 458.o, n.o 2, alínea d), subalínea vi), do Regula
mento (UE) n.o 575/2013, às instituições de crédito autorizadas na Suécia
que utilizam o método IRB para o cálculo dos requisitos regulamentares de
fundos próprios.
I.

Descrição da medida
1. A medida sueca, aplicada em conformidade com o artigo 458.o, n.o 2,
alínea d), subalínea vi), do Regulamento UE n.o 575/2013 e imposta às
instituições de crédito autorizadas na Suécia e que utilizem o método IRB,
consiste num requisito mínimo específico para as instituições de crédito
de 25 % da média ponderada em função das posições em risco dos
ponderadores de risco aplicados à carteira das posições em risco sobre
clientes de retalho devedores residentes na Suécia garantidas por bens
imóveis.
2. A média ponderada pelas posições em risco consiste na média dos pon
deradores de risco de cada posição em risco, calculada de acordo com o
previsto no artigo 154.o do Regulamento UE n.o 575/2013 e ponderada
pelo valor da posição em risco em causa.

II. Reciprocidade
3. Nos termos do artigo 458.o, n.o 5, do Regulamento UE n.o 575/2013,
recomenda-se que as autoridades relevantes dos Estados-Membros confi
ram reciprocidade à medida sueca mediante a sua aplicação às sucursais
situadas na Suécia de instituições de crédito autorizadas a neles exercerem
a sua atividade e que utilizem o método IRB, no prazo indicado na sub-recomendação C.3.
4. Recomenda-se que as autoridades relevantes confiram reciprocidade à
medida sueca mediante a sua aplicação às instituições de crédito autori
zadas a exercer atividade neste país que utilizem o método IRB e que
detenham posições em risco diretas sobre devedores residentes na Suécia
garantidas por bens imóveis. Nos termos da sub-recomendação C.2, re
comenda-se que as autoridades relevantes apliquem a mesma medida
aplicada na Suécia pela autoridade ativadora, no prazo indicado na sub-recomendação C.3.
5. Se não existir na respetiva jurisdição uma medida macroprudencial idên
tica, recomenda-se às autoridades relevantes que, após consulta ao CERS,
apliquem a medida de política macroprudencial disponível na sua juris
dição com o efeito mais equivalente ao da medida acima referida cuja
reciprocidade é recomendada. Recomenda-se às autoridades relevantes
que adotem a medida equivalente o mais tardar no prazo de três meses
a contar da data de publicação da presente recomendação no Jornal
Oficial da União Europeia.
III. Limiar de relevância
6. A medida é complementada por um limiar de relevância específico por
entidade de 5 mil milhões de SEK para orientar a aplicação do princípio
de minimis pelas autoridades relevantes que confiram reciprocidade à
medida.
7. Em conformidade com a secção 2.2.1 da Recomendação CERS/2015/2, as
autoridades relevantes do Estado-Membro interessado podem isentar ins
tituições de crédito individuais autorizadas na Bélgica e que utilizem o
método IRB com carteiras pouco relevantes de empréstimos hipotecários
de retalho a devedores residentes na Suécia garantidos por bens imóveis
que não atinjam o limiar de relevância de 5 mil milhões de SEK. Ao
aplicarem o limiar de relevância, as autoridades relevantes devem con
trolar a relevância das posições em risco, e recomenda-se às mesmas que
apliquem a medida sueca às instituições de crédito singulares autorizadas
a exercer a atividade no país e previamente isentas se as mesmas ultra
passarem o limiar de relevância de 5 mil milhões de SEK.
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8. Se no Estado-Membro em causa não existirem instituições de crédito
autorizadas com subsidiárias situadas na Bélgica, ou que detenham posi
ções em risco diretas garantidas por bens imóveis situados na Suécia, que
utilizem o método das notações internas e que tenham posições em risco
não inferiores a 5 mil milhões de SEK face a devedores residentes na
Suécia garantidas por bens imóveis, as autoridades relevantes do Estado-Membro em causa podem, nos termos da seção 2.2.1. da Recomendação
CERS/2015/2, decidir não conferir reciprocidade à medida sueca. Neste
caso, as autoridades relevantes devem controlar a relevância das posições
em risco e recomenda-se às mesmas que confiram reciprocidade à medida
sueca quando uma instituição de crédito que utilize o método IRB exceder
o limiar de 5 mil milhões de SEK.
9. De harmonia com a secção 2.2.1 da Recomendação CERS/2015/2, o
limiar de relevância de 5 mil milhões de SEK constitui o nível máximo
recomendado. Por conseguinte, as autoridades relevantes que apliquem
por reciprocidade a medida podem, em lugar de aplicar o limiar recomen
dado, estabelecer um limiar inferior para a respetiva jurisdição, se for caso
disso, ou aplicar a medida por reciprocidade sem limiar de relevância.

