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Capítulo 5

Empresas de seguros em dificuldade ou em situação irregular

Artigo 37.º

Empresa de seguros em dificuldade

1. Se uma empresa de seguros não cumprir o disposto no artigo 20.º, a autoridade competente do

Estado-Membro de origem da empresa pode, após ter informado da sua intenção as autoridades

competentes dos Estados-Membros do compromisso, proibir a livre cessão dos activos.

2. Para efeitos de reequilíbrio da situação financeira de uma empresa de seguros cuja margem de

solvência deixou de atingir o nível mínimo fixado no artigo 28.º, a autoridade competente do

Estado-Membro de origem exigirá a essa empresa um plano de reequilíbrio que deve ser submetido

à sua aprovação.

Se, em circunstâncias excepcionais, a autoridade competente considerar que a posição financeira da

empresa de seguros vai continuar a deteriorar-se, poderá igualmente restringir ou proibir a livre

cessão dos activos da empresa. Nesse caso, informará as autoridades dos outros Estados-Membros,

em cujos territórios a empresa de seguros exerce actividade, das medidas adoptadas e estas

adoptarão, a seu pedido, medidas idênticas às que tiver adoptado.

3. Se a margem de solvência deixar de atingir o fundo de garantia definido no artigo 29.º, a

autoridade competente do Estado-Membro de origem exigirá à empresa de seguros um plano de

financiamento a curto prazo, que deve ser submetido à sua aprovação.
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A autoridade competente pode, além disso, restringir ou proibir a livre cessão dos activos da

empresa de seguros. Informará desse facto as autoridades dos Estados-Membros em cujo território a

empresa de seguros exerce a sua actividade, as quais, a seu pedido, tomarão idênticas disposições.

4. Nos casos previstos nos n.ºs 1, 2 e 3, as autoridades competentes podem tomar quaisquer

outras medidas adequadas à salvaguarda dos interesses dos segurados.

5. A pedido do Estado-Membro de origem da empresa, nos casos previstos nos n.ºs 1, 2 e 3, cada

Estado-Membro adoptará as disposições necessárias para poder proibir, segundo a sua legislação

nacional, a livre cessão dos activos localizados no seu território, cabendo ao Estado-Membro de

origem da empresa de seguros indicar os activos que devem ser objecto de tais medidas.

Artigo 38.º

Plano de recuperação financeira

1. Os Estados-Membros asseguram que as autoridades competentes tenham poderes para exigir

um plano de reequilíbrio da situação financeira às empresas de seguros sempre que considerem que

os direitos dos tomadores de seguros estão em risco. O plano de reequilíbrio da situação financeira

deve conter, pelo menos e em relação aos três exercícios subsequentes, os seguintes elementos ou

dados comprovativos:

a) Previsões relativas às despesas de gestão, em especial as despesas gerais correntes e as

comissões;

b) Um plano de que constem pormenorizadamente as previsões relativas a receitas e despesas

tanto das operações de seguro directo como das de aceitação e cedência em matéria de

resseguro;
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c) Balanço previsional;

d) Previsões relativas aos meios financeiros destinados a garantir os compromissos assumidos e

a margem de solvência exigida;

e) A política geral de resseguro.

2. Sempre que os direitos dos tomadores de seguros estiverem em risco em virtude da

deterioração da posição financeira da empresa, os Estados-Membros asseguram que as autoridades

competentes tenham poderes para obrigar as empresas de seguros a ter uma margem de solvência

exigida superior, a fim de assegurar o respeito dos requisitos em matéria de solvência por parte da

empresa de seguros num futuro próximo. O nível mais elevado desta margem de solvência exigida

basear-se-á no plano de reequilíbrio da situação financeira previsto no n.º 1.

3. Os Estados-Membros asseguram que as autoridades competentes tenham poderes para

reavaliar para valores inferiores todos os elementos elegíveis para efeitos da margem de solvência

disponível, em especial, se se verificar uma alteração significativa do valor de mercado destes

elementos desde o final do último exercício.
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4. Os Estados-Membros asseguram que as autoridades competentes tenham poderes para impor

uma diminuição da redução, baseada em resseguros, da margem de solvência determinada de

acordo com o artigo 28.º, sempre que:

a) A natureza dos contratos de resseguro ou respectiva fiabilidade tiverem sido alterados de

modo significativo desde o último exercício;

b) For inexistente ou insignificante a transferência de risco no quadro do contrato de resseguro.

5. Quando as autoridades competentes tenham requerido um plano de saneamento financeiro da

empresa de seguros, nos termos do n.º 1, devem abster-se de conceder a autorização, nos termos do

n.º 1 do artigo 14.º, do segundo parágrafo do n.º 3 do artigo 40.º e da alínea a) do n.º 1 do

artigo 42.º, enquanto entenderem que os direitos dos tomadores de seguros se encontram em risco,

na acepção do n.º 1.

Artigo 39.º

Revogação da autorização

1. A autorização concedida à empresa de seguros pela autoridade competente do Estado-

-Membro de origem pode ser revogada por essa autoridade quando a empresa:

a) Não fizer uso da autorização num prazo de doze meses, renunciar expressamente a fazê-lo ou

cessar o exercício da sua actividade durante um período superior a seis meses, a não ser que o

Estado-Membro em causa preveja a caducidade da autorização nesses casos;
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b) Deixar de preencher as condições de acesso;

c) Não tiver podido realizar, nos prazos concedidos, as medidas previstas no plano de

reequilíbrio ou no plano de financiamento referido no artigo 37.º;

d) Faltar gravemente ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela regulamentação

que lhe é aplicável.

Em caso de revogação ou de caducidade da autorização, a autoridade competente do Estado-

-Membro de origem informa do facto as autoridades competentes dos outros Estados-Membros, as

quais devem tomar as medidas adequadas para impedir que a empresa em questão inicie novas

operações no seu território, quer em regime de estabelecimento quer em regime de livre prestação

de serviços. A autoridade competente do Estado-Membro de origem, com a colaboração das outras

autoridades, toma todas as medidas necessárias para salvaguardar os interesses dos segurados,

nomeadamente através de restrições à livre cessão dos activos da empresa de seguros, nos termos do

n.º 1, do segundo parágrafo do n.º 2, e do segundo parágrafo do n.º 3 do artigo 37.º.

2. Qualquer decisão de revogação da autorização deve ser fundamentada de maneira precisa e

notificada à empresa de seguros interessada.
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TÍTULO IV

DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO DIREITO DE ESTABELECIMENTO

E À LIVRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Artigo 40.º

Condições para o estabelecimento de uma sucursal

1. Qualquer empresa de seguros que pretenda estabelecer uma sucursal no território de outro

Estado-Membro deve comunicar esse facto às autoridades competentes do Estado-Membro de

origem.

2. Os Estados-Membros exigirão que a empresa de seguros que pretende estabelecer uma

sucursal noutro Estado-Membro faça acompanhar a comunicação referida no n.º 1 das seguintes

informações:

a) O nome do Estado-Membro em cujo território tenciona estabelecer a sucursal;

b) O seu programa de actividades, no qual serão nomeadamente indicados o tipo de operações

previstas e a estrutura organizativa da sucursal;

c) O endereço em que os documentos lhe podem ser reclamados e entregues, no Estado-Membro

da sucursal, entendendo-se que esse endereço é o mesmo que aquele para onde são enviadas

todas as comunicações dirigidas ao mandatário geral;
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d) O nome e o endereço do mandatário geral da sucursal, que deve ter poderes bastantes para

obrigar a empresa de seguros perante terceiros e para a representar perante as autoridades e os

tribunais do Estado-Membro da sucursal. No que respeita à Lloyd's, em caso de eventuais

litígios no Estado-Membro da sucursal decorrentes dos compromissos assumidos, não devem

resultar para os segurados maiores dificuldades do que as que resultariam se os litígios

envolvessem empresas de tipo clássico. Neste sentido, os poderes do mandatário geral devem,

nomeadamente, incluir poder ser demandado judicialmente nessa qualidade com poderes para

obrigar os subscritores de Lloyd's em causa.

3. A menos que, tendo em conta o projecto em questão, a autoridade competente do Estado-

-Membro de origem tenha razões para duvidar da adequação das estruturas administrativas ou da

situação financeira da empresa de seguros ou da idoneidade e qualificações ou experiência

profissionais dos dirigentes responsáveis e do mandatário geral, essa autoridade competente

comunicará as informações referidas no n.º 2 à autoridade competente do Estado-Membro da

sucursal no prazo de três meses a contar da recepção de todas essas informações, e informará do

facto a empresa interessada.

A autoridade competente do Estado-Membro de origem certificará igualmente que a empresa de

seguros dispõe do mínimo da margem de solvência, calculada nos termos dos artigos 28.º e 29.º.

Sempre que as autoridades competentes do Estado-Membro de origem recusem comunicar as

informações referidas no n.º 2 às autoridades competentes do Estado-Membro da sucursal, darão a

conhecer as razões dessa recusa à empresa de seguros interessada, no prazo de três meses após a

recepção de todas as informações. A recusa ou a falta de resposta pode ser objecto de recurso

judicial no Estado-Membro de origem.
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4. Antes de a sucursal da empresa de seguros iniciar o exercício das suas actividades, a

autoridade competente do Estado-Membro da sucursal disporá de dois meses a contar da recepção

da comunicação referida no n.º 3 para indicar à autoridade competente do Estado-Membro de

origem, se for caso disso, as condições em que, por razões de interesse geral, essas actividades

devem ser exercidas no Estado-Membro da sucursal.

5. A partir da recepção de uma comunicação da autoridade competente do Estado-Membro da

sucursal ou, em caso de silêncio desta, decorrido o prazo previsto no n.º 4, a sucursal pode ser

estabelecida e iniciar as suas actividades.

6. Em caso de modificação de conteúdo de uma das informações comunicadas nos termos das

alíneas b), c) ou d) do n.º 2, a empresa de seguros comunicará por escrito a modificação em causa às

autoridades competentes do Estado-Membro de origem e do Estado-Membro da sucursal, pelo

menos um mês antes de proceder a essa modificação, a fim de que a autoridade competente do

Estado-Membro de origem e a autoridade competente do Estado-Membro da sucursal possam

exercer as funções que lhes são atribuídas respectivamente nos termos dos n.ºs 3 e 4.

Artigo 41.º

Livre prestação de serviços: notificação prévia do Estado-Membro de origem

Qualquer empresa de seguros que pretenda realizar pela primeira vez, num ou mais Estados-

-Membros, as suas actividades em regime de livre prestação de serviços deve informar previamente

as autoridades competentes do Estado-Membro de origem, indicando a natureza dos riscos que se

propõe cobrir.
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Artigo 42.º

Livre prestação de serviços: notificação pelo Estado-Membro de origem

1. As autoridades do Estado-Membro de origem notificam, no prazo máximo de um mês a

contar da data da comunicação prevista no artigo 41.º, o Estado-Membro ou os Estados-

-Membros em cujo território uma empresa de seguros pretenda realizar as suas actividades em

regime de livre prestação de serviços, dos seguintes elementos:

a) Uma declaração certificando que a empresa de seguros dispõe do mínimo da margem de

solvência, calculada em conformidade com os artigos 28.º e 29.º;

b) Os ramos que a empresa de seguros interessada está habilitada a explorar;

c) A natureza dos riscos que a empresa de seguros se propõe cobrir no Estado-Membro da

prestação de serviços.

Simultaneamente, aquelas autoridades notificam a empresa de seguros interessada.

2. Sempre que as autoridades competentes do Estado-Membro de origem não comunicarem

as informações referidas no n.º 1 no prazo previsto, devem, no mesmo prazo, justificar essa

recusa junto da empresa de seguros. Esta recusa deve poder ser objecto de recurso judicial no

Estado-Membro de origem.

3. A empresa de seguros pode iniciar a sua actividade a partir da data em que comprovadamente

foi notificada da comunicação prevista no primeiro parágrafo do n.º 1.
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Artigo 43.º

Livre prestação de serviços: alteração da natureza das actividades

Qualquer alteração que a empresa de seguros pretenda introduzir nas indicações referidas no

artigo 41.º fica sujeita ao processo previsto nos artigos 41.ºe 42.º.

Artigo 44.º

IdiomaLíngua

As autoridades competentes do Estado-Membro da sucursal ou do Estado-Membro da prestação

de serviços podem exigir que as informações que, por força da presente directiva, estão

autorizadas a pedir a respeito da actividade das empresas de seguros que operam no território

desse Estado-Membro, lhes sejam fornecidas na língua ou línguas oficiais desse Estado.

Artigo 45.º

Regras relativas às condições de seguros e de tarifas

O Estado-Membro da sucursal ou da prestação de serviços não pode prever disposições que

exijam a aprovação prévia ou a comunicação sistemática das condições gerais e especiais das

apólices de seguro, das tarifas, das bases técnicas utilizadas nomeadamente para o cálculo das

tarifas e das provisões técnicas e dos formulários e outros impressos que a empresa de seguros

tenciona utilizar nas suas relações com os tomadores de seguros. A fim de supervisionar a

observância das disposições nacionais relativas aos contratos de seguro, apenas poderá exigir, a

qualquer empresa de seguros que pretenda efectuar no seu território operações de seguros em

regime de estabelecimento ou em regime de livre prestação de serviços, a comunicação não

sistemática das condições ou dos outros documentos que tenciona utilizar, sem que tal exigência

possa constituir para a empresa de seguros uma condição prévia para o exercício da sua

actividade.
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Artigo 46.º

Incumprimento das normas legais pelas empresas de seguros

1. Toda a empresa de seguros que efectue operações em regime de direito de estabelecimento

ou de livre prestação de serviços deve apresentar às autoridades competentes do Estado-Membro

da sucursal e/ou do Estado-Membro da prestação de serviços todos os documentos que lhe forem

solicitados para efeitos da aplicação do presente artigo, na medida em que tal obrigação se

aplique igualmente às empresas com sede nesses Estados-Membros.

2. Se as autoridades competentes de um Estado-Membro verificarem que uma empresa que

tem uma sucursal ou que opera em regime de livre prestação de serviços no seu território não

cumpre as normas legais que lhe são aplicáveis nesse mesmo Estado, solicitar-lhe-ão que ponha

fim a essa situação irregular.

3. Se a empresa de seguros em questão não tomar as disposições necessárias, as autoridades

competentes do Estado-Membro em causa informarão desse facto as autoridades competentes do

Estado-Membro de origem. Estas últimas autoridades tomarão, logo que possível, todas as

medidas adequadas para que a referida empresa de seguros ponha fim a essa situação irregular.

A natureza de tais medidas será comunicada às autoridades competentes do Estado-Membro em

causa.
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4. Se, apesar das medidas tomadas para o efeito pelo Estado-Membro de origem, ou porque

tais medidas se revelem insuficientes ou não existam ainda nesse Estado, a empresa de seguros

persistir em violar as normas legais em vigor no Estado-Membro em causa, este último pode,

após ter informado as autoridades competentes do Estado-Membro de origem, tomar as medidas

adequadas para evitar ou reprimir novas irregularidades e, se for absolutamente necessário,

impedir a empresa de celebrar novos contratos de seguro no seu território. Os Estados-Membros

assegurarão a possibilidade de, no seu território, se notificarem as empresas de seguros dos

documentos legais necessários a essas medidas.

5. Os n.ºs 2, 3, e 4 não afectam o poder dos Estados-Membros em causa de tomar, em caso de

urgência, as medidas adequadas para evitar as irregularidades cometidas no seu território. Tal

inclui a possibilidade de impedir que uma empresa de seguros continue a celebrar novos

contratos de seguros no seu território.

6. Os n.ºs 2, 3, e 4 não interferem com o poder dos Estados-Membros de sancionar infracções

no seu território.

7. Se a empresa de seguros que cometeu a infracção possuir um estabelecimento ou bens no

Estado-Membro em causa, as autoridades competentes deste último podem, segundo o direito

nacional, aplicar as sanções administrativas previstas para essa infracção em relação a esse

estabelecimento ou a esses bens.
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8. Qualquer medida tomada em aplicação dos n.ºs 3 a 7 que inclua sanções ou restrições ao

exercício da actividade seguradora deve ser devidamente justificada e notificada à empresa de

seguros em questão.

9. A Comissão apresenta de dois em dois anos ao Comité de Seguros um relatório

recapitulando o número e o tipo de casos em relação aos quais, em cada Estado-Membro, houve

recusas nos termos do artigo 40.º ou do artigo 42.º, ou foram tomadas medidas nos termos do

n.º 4 do presente artigo. Os Estados-Membros cooperam com a Comissão, fornecendo-lhe todas

as informações necessárias para a elaboração do referido relatório.

Artigo 47.º

Publicidade

A presente directiva não obsta a que as empresas de seguros cuja sede social se situe num

Estado-Membro façam publicidade dos seus serviços através de todos os meios de comunicação

disponíveis, no Estado-Membro da sucursal ou da prestação de serviços, desde que observem as

normas que regulam a forma e o conteúdo dessa publicidade adoptadas por razões de interesse

geral.
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Artigo 48.º

Liquidação

No caso de liquidação de uma empresa de seguros, os compromissos resultantes dos contratos

celebrados através de uma sucursal ou em regime de livre prestação de serviços são executados

do mesmo modo que os compromissos resultantes de outros contratos de seguro da mesma

empresa, sem distinções quanto à nacionalidade dos segurados e dos beneficiários.

Artigo 49.º

Informações estatísticas sobre actividades transfronteiriças

Cada empresa de seguros deve comunicar à autoridade competente do Estado-Membro de

origem, de modo distinto para as operações efectuadas através de um estabelecimento e para as

operações efectuadas em regime de prestação de serviços, o montante dos prémios, sem dedução

do resseguro, por Estado-Membro e por cada um dos ramos I a IX definidos no Anexo I.

A autoridade competente do Estado-Membro de origem comunica as indicações em causa,

dentro de um prazo razoável e de uma forma agregada, às autoridades de fiscalização

competentes de cada um dos Estados-Membros interessados que lho solicitem.



7328/1/02 REV 1 JAC/tm 112
DG C II   PT

Artigo 50.º

Imposto sobre os prémios

1. Sem prejuízo de uma posterior harmonização, qualquer contrato de seguro só pode ser

sujeito aos mesmos impostos indirectos e taxas parafiscais que oneram os prémios de seguro no

Estado-Membro do compromisso, bem como, no que respeita a Espanha, às sobretaxas fixadas

legalmente a favor do organismo espanhol "Consorcio de Compensación de Seguros" para as

necessidades das suas funções em matéria de compensação das perdas resultantes de eventos

extraordinários que ocorram nesse Estado-Membro.

2. A lei aplicável ao contrato por força do artigo 32.º não tem incidência sobre o regime

fiscal aplicável.

3. Sem prejuízo de uma harmonização posterior, cada Estado-Membro aplica às empresas de

seguros que assumam compromissos no seu território as suas disposições nacionais relativas às

medidas destinadas a garantir a cobrança dos impostos indirectos e das taxas parafiscais devidos

por força do n.º 1.
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TÍTULO V

REGRAS APLICÁVEIS ÀS AGÊNCIAS OU SUCURSAIS

ESTABELECIDAS NO INTERIOR DA COMUNIDADE,

DE EMPRESAS COM SEDE SOCIAL

FORA DA COMUNIDADE

Artigo 51.º

Princípios e condições de autorização

1. Cada Estado-Membro subordina a uma autorização administrativa o acesso, no seu

território, às actividades mencionadas no artigo 2.º, de qualquer empresa com sede social fora da

Comunidade.

2. O Estado-Membro pode conceder a autorização desde que a empresa satisfaça, pelo

menos, as seguintes condições:

a) Esteja habilitada, de acordo com o seu direito nacional, a exercer as actividades

mencionadas no artigo 2.º;

b) Constitua uma agência ou sucursal no território deste Estado-Membro;

c) Se comprometa a estabelecer, na sede da agência ou sucursal, uma contabilidade

adequada à actividade que ela aí exerce, bem como a aí manter todos os documentos

relativos aos negócios celebrados;

d) Designe um mandatário geral que deve ter o acordo da autoridade competente;
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e) Disponha de activos, no Estado-Membro de exploração, num montante, pelo menos, igual

à metade do mínimo prescrito no primeiro parágrafo do n.º 2 do artigo 29.º para o fundo de

garantia, e deposite um quarto desse mínimo, a título de caução;

f) Se comprometa a possuir uma margem de solvência, nos termos do artigo 55.º;

g) Apresente um programa de actividades nos termos do n.º 3.

3. O programa de actividades da agência ou sucursal referido na alínea g) do n.º 2 deve

conter indicações ou justificações sobre:

a) A natureza dos compromissos que a empresa se propõe cobrir;

b) Os princípios orientadores em matéria de resseguro;

c) A situação da margem de solvência e do fundo de garantia da empresa, previstos no

artigo 55.º;

d) As previsões dos custos de criação dos serviços administrativos e da rede comercial e dos

meios financeiros destinados a fazer-lhes face;
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e, além disso, deve incluir relativamente aos três primeiros exercícios:

e) Um plano de que constem pormenorizadamente as previsões relativas a receitas e despesas

tanto das operações de seguro directo como das de aceitação e cedência em matéria de

resseguro;

f) Um balanço previsional;

g) As previsões relativas aos meios financeiros destinados a garantir os compromissos assumidos

e a margem de solvência

4. Cada Estado-Membro pode exigir a notificação sistemática das bases técnicas utilizadas para o

cálculo das tarifas e provisões técnicas, sem que essa exigência constitua uma condição prévia para uma

empresa de seguros exercer a sua actividade.

Artigo 52.º

Disposições aplicáveis às sucursais das empresas de países terceiros

1. a) As agências e sucursais mencionadas no presente Título não podem, sem prejuízo do

disposto na alínea b), acumular no território de um Estado-Membro, o exercício das

actividades mencionadas no Anexo da Directiva 73/239/CEE, com o exercício das

abrangidas pela presente directiva.
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b) Os Estados-Membros podem, sob reserva do disposto na alínea c), prever que as

agências e sucursais abrangidas pelo presente Título, que, às datas relevantes

referidas no n.º 3 do artigo 18.º, praticavam a acumulação destas duas actividades

no território de um Estado-Membro, possam continuar a praticar aí esta

acumulação, desde que adoptem, para cada uma das actividades, uma gestão

distinta, nos termos do artigo 19.º.

c) O Estado-Membro que, nos termos do n.º 6 do artigo 18.º, tenha imposto às

empresas estabelecidas no seu território a obrigação de deixar de acumular as

actividades que praticavam às datas para elas referidas no n.º 3 do artigo 18.º, deve,

igualmente, impor essa obrigação às agências e sucursais mencionadas no presente

título estabelecidas no seu território e que nele pratiquem essa acumulação.

d) Os Estados-Membros podem prever que as agências e sucursais mencionadas no

presente Título, cuja sede social pratique a acumulação de actividades e que, às datas

referidas no n.º 3 do artigo 18.º, praticavam, no território de um Estado-Membro

exclusivamente as actividades mencionadas na presente directiva, possam nele

prosseguir as suas actividades. Se a empresa pretender exercer, nesse território, as

actividades abrangidas pela Directiva 73/239/CEE, já não poderá exercer as

actividades abrangidas pela presente directiva senão por intermédio de uma filial.

2. Os artigos 13.º e 37.º são aplicáveis, mutatis mutandis, às agências ou sucursais referidas

no presente Título.
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Para efeitos do artigo 37.º, a autoridade competente que efectuar a supervisão da solvência

global dessas agências ou sucursais é equiparada à autoridade competente do Estado-Membro da

sede social.

3. Em caso de revogação da autorização, pela autoridade referida no n.º 2 do artigo 56.º, esta

informará as autoridades competentes dos outros Estados-Membros em que a empresa de

seguros exerce a sua actividade, as quais tomarão as medidas adequadas. Se a decisão de

revogação for motivada por insuficiência da margem de solvência, calculada de acordo com o

disposto no n.º 1, alínea a), do artigo 56.º, as autoridades competentes dos outros Estados-

-Membros envolvidos procederão, igualmente, à revogação da autorização.

Artigo 53.º

Transferência de carteira

1. Nas condições previstas no direito nacional, cada Estado-Membro autoriza as agências e

sucursais estabelecidas no seu território e referidas no presente Título a transferir a totalidade ou

parte da respectiva carteira de contratos para uma cessionária estabelecida no mesmo Estado-

-Membro, desde que as autoridades competentes desse Estado-Membro ou, eventualmente, do

Estado-Membro referido no artigo 56.º certifiquem que a cessionária possui a margem de

solvência necessária, tendo em conta esta mesma transferência.
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2. Nas condições previstas no direito nacional, cada Estado-Membro autoriza as agências e

sucursais estabelecidas no seu território e referidas no presente Título a transferir a totalidade ou

parte da respectiva carteira de contratos para uma empresa de seguros com sede social num

outro Estado-Membro, desde que as autoridades competentes desse Estado-Membro certifiquem

que a cessionária possui a margem de solvência necessária, tendo em conta essa mesma

transferência.

3. Se, nas condições previstas no direito nacional, um Estado-Membro autorizar as agências e

sucursais estabelecidas no seu território e referidas no presente Título a transferir a totalidade ou

parte da respectiva carteira de contratos para uma agência ou sucursal referida no presente Título

e criada no território de outro Estado-Membro, esse Estado-Membro assegurar-se-á de que as

autoridades competentes do Estado-Membro da cessionária ou, eventualmente, do Estado-

-Membro referido no artigo 56.º certifiquem que a cessionária possui a margem de solvência

necessária, tendo em conta essa mesma transferência, de que a lei do Estado-Membro da

cessionária prevê a possibilidade dessa transferência e de que esse Estado concorda com a

transferência.

4. Nos casos referidos nos n.ºs 1, 2 e 3, o Estado-Membro em que se situa a agência ou a

sucursal cedente autoriza a transferência depois de ter obtido o acordo das autoridades

competentes do Estado-Membro do compromisso, quando este não seja o mesmo em que se

situa a agência ou a sucursal cedente.

5. As autoridades competentes dos Estados-Membros consultados dão o seu parecer ou o seu

acordo às autoridades competentes do Estado-Membro de origem da empresa de seguros cedente

num prazo de três meses a contar da recepção do pedido; a falta de resposta das autoridades

consultadas dentro desse prazo equivale a um parecer favorável ou a um acordo tácito.
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6. A transferência autorizada nos termos do presente artigo é objecto de publicidade no

Estado-Membro do compromisso, nas condições previstas no direito nacional. A transferência é

oponível de pleno direito aos tomadores de seguros, aos segurados e a qualquer titular de direitos

ou obrigações decorrentes dos contratos transferidos.

Esta disposição não prejudica o direito de os Estados-Membros preverem a possibilidade de os

tomadores de seguros rescindirem o contrato num determinado prazo a partir da transferência.

Artigo 54.º

Constituição de provisões técnicas

Os Estados-Membros exigem que as empresas constituam provisões suficientes, nos termos do

artigo 20.º, que correspondam aos compromissos assumidos no seu território. Os Estados–

Membros providenciam para que estas provisões sejam representadas, pela agência ou sucursal,

através de provisões equivalentes e congruentes nos termos do Anexo II.

A legislação dos Estados-Membros é aplicável ao cálculo destas provisões, à determinação das

categorias de investimento e à avaliação dos provisões, bem como, se for caso disso, à fixação

dos limites dentro dos quais os activos podem ser admitidos em representação destas provisões.

O Estado-Membro interessado exige que os activos admitidos em representação destas provisões

estejam localizados no seu território. É, no entanto, aplicável o n.º 4 do artigo 20.º.
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Artigo 55.º

Margem de solvência e fundos de garantia

1. Cada Estado-Membro exige que as agências ou sucursais estabelecidas no seu território

disponham de uma margem de solvência constituída pelos elementos enunciados no artigo 27.º.

A margem de solvência mínima é calculada nos termos do artigo 28.º. Todavia, para o cálculo da

margem, apenas serão tomadas em consideração as operações realizadas pela agência ou

sucursal.

2. O terço do mínimo da margem de solvência constitui o fundo de garantia.

O montante deste fundo não pode, no entanto, ser inferior a metade do mínimo previsto no

primeiro parágrafo do n.º 2 do artigo 29.º. Nele está incluída a caução inicialmente depositada

nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 51.º.

O fundo de garantia e o mínimo deste fundo são constituídos nos termos do artigo 29.º.

3. Os activos representativos da margem de solvência mínima devem estar localizados no

interior do Estado-Membro de exploração, até ao montante do fundo de garantia e, na parte

excedente, no interior da Comunidade.
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Artigo 56.º

Facilidades para empresas autorizadas em vários Estados-Membros

1. As empresas que tenham solicitado ou obtido autorização de vários Estados-Membros

podem requerer as seguintes facilidades, que só podem ser concedidas em conjunto:

a) A margem de solvência prevista no artigo 55.º deve ser calculada em função da actividade

global que elas exercem no interior da Comunidade; neste caso, apenas serão tomadas em

consideração para aquele cálculo, as operações realizadas pelo conjunto das agências ou

sucursais estabelecidas no interior da Comunidade;

b) A caução mencionada na alínea e) n.º 2 do artigo 51.º deve ser depositada apenas num dos

Estados-Membros em que elas exercem a sua actividade;

c) Os activos representativos do fundo de garantia devem estar localizados em qualquer um

dos Estados-Membros em que elas exerçam a sua actividade.

2. O pedido de concessão das facilidades previstas no n.º 1 deve ser dirigido às autoridades

competentes dos Estados-Membros em causa. Neste pedido, deve ser indicada a autoridade

encarregada de, no futuro, verificar, para o conjunto das suas actividades, a solvência das

agências ou sucursais estabelecidas no seio da Comunidade. Deverão ser apresentados os

motivos da escolha da autoridade, feita pela empresa. A caução é depositada no Estado-Membro

correspondente.
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3. As facilidades previstas no n.º 1 apenas podem ser concedidas mediante o acordo das

autoridades competentes de todos os Estados-Membros junto das quais o pedido foi formulado.

Tais facilidades produzirão efeitos a partir da data em que a autoridade competente escolhida se

obrigar, perante as demais autoridades competentes, a verificar, para o conjunto das suas

operações, a solvência das agências e sucursais estabelecidas na Comunidade.

As informações necessárias para a verificação da solvência global das agências e sucursais

estabelecidas no seu território devem ser fornecidas pelos outros Estados-Membros à autoridade

competente escolhida.

4. Por iniciativa de um ou vários Estados-Membros interessados, as facilidades concedidas,

ao abrigo do presente artigo, devem ser canceladas, simultaneamente, para o conjunto dos

Estados-Membros a que respeitem.

Artigo 57.º

Acordos com países terceiros

A Comunidade pode, mediante acordos celebrados com um ou vários países terceiros, nos termos

do Tratado, convencionar a aplicação de disposições diversas das previstas no presente Título, a fim

de assegurar, com base na reciprocidade, uma protecção adequada aos segurados dos Estados-

-Membros.
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TÍTULO VI

REGRAS APLICÁVEIS ÀS FILIAIS DE UMA EMPRESA-MÃE SUJEITA À ORDEM

JURÍDICA DE UM PAÍS TERCEIRO E À AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES

POR ESSA EMPRESA-MÃE

Artigo 58.º

Informação dos Estados-Membros à Comissão

As autoridades competentes dos Estados-Membros informam a Comissão:

a) De qualquer autorização de filial directa ou indirecta, cuja ou cujas empresas-mãe estejam

sujeitas à ordem jurídica de um país terceiro. A Comissão informa desse facto o Comité

referido no n.º 1 do artigo 65.º;

b) De qualquer tomada de participação de uma empresa-mãe numa empresa de seguros da

Comunidade que tenha por efeito transformar esta última em sua filial. A Comissão informa

desse facto o Comité referido no n.º 1 do artigo 65.º.

Sempre que for concedida uma autorização a uma filial directa ou indirecta de uma ou mais

empresas-mãe sujeitas à ordem jurídica de um país terceiro, a estrutura do grupo deve ser

especificada na notificação que as autoridades competentes enviarão à Comissão.
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Artigo 59.º

Tratamento dado por países terceiros a empresas comunitárias

1. Os Estados-Membros informam a Comissão de quaisquer dificuldades de ordem geral com

que as empresas de seguros deparem para se estabelecerem ou exercerem as suas actividades num

país terceiro.

2. A Comissão elabora periodicamente um relatório com a análise do tratamento dado nos países

terceiros às empresas de seguros da Comunidade, nos termos dos n.ºs 3 e 4, no que se refere ao

estabelecimento e ao exercício das suas actividades de seguros, bem como às tomadas de

participação em empresas de seguros de países terceiros. A Comissão transmite estes relatórios ao

Conselho, acompanhando os eventualmente de propostas adequadas.

3 Sempre que a Comissão verificar, com base nos relatórios referidos no número anterior ou

noutras informações, que um país terceiro não concede às empresas de seguros comunitárias um

acesso efectivo ao mercado comparável ao concedido pela Comunidade às empresas de seguros

desse país terceiro, pode apresentar propostas ao Conselho no sentido de obter um mandato de

negociação adequado para obter oportunidades de concorrência comparáveis para as empresas de

seguros da Comunidade. O Conselho delibera por maioria qualificada.
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4. Sempre que a Comissão verificar, com base quer nos relatórios referidos no n.º 2 quer noutras

informações, que as empresas de seguros comunitárias não beneficiam num país terceiro de

tratamento nacional que proporcione oportunidades de concorrência idênticas às das empresas de

seguros nacionais e que as condições de acesso efectivo ao mercado não se encontram preenchidas,

pode encetar negociações destinadas a obviar a essa situação.

Nas circunstâncias referidas no primeiro parágrafo do presente número, pode igualmente ser

decidido, em qualquer altura e cumulativamente com a iniciativa das negociações, nos termos do

n.º 2 do artigo 65.º, que as autoridades competentes dos Estados-Membros devam limitar ou

suspender as suas decisões:

– sobre os pedidos de autorização já apresentados no momento da decisão ou posteriormente, e

– sobre as tomadas de participação por parte de empresas-mãe directas ou indirectas, sujeitas à

ordem jurídica do país terceiro em causa.

A duração das medidas referidas não pode ultrapassar três meses.

Antes do termo do referido prazo de três meses, e à luz dos resultados da negociação, o Conselho

pode decidir, por maioria qualificada e sob proposta da Comissão, se essas medidas continuam a ser

aplicadas.
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Essa limitação ou suspensão não pode ser aplicada à criação de filiais por empresas de seguros ou

suas filiais devidamente autorizadas na Comunidade, nem à tomada de participações, por parte de

tais empresas ou filiais, numa empresa de seguros da Comunidade.

5. Sempre que a Comissão proceder a uma das verificações referidas nos n.ºs 3 e 4, os Estados-

-Membros informá-la-ão, a pedido desta:

a) De qualquer pedido de autorização de uma filial directa ou indirecta efectuado por uma ou

mais empresas-mãe sujeitas à legislação do país terceiro em questão;

b) De qualquer projecto de tomada de participação de uma empresa desse tipo numa empresa de

seguros comunitária que tenha por efeito transformar esta última em filial da primeira.

Esta obrigação de informação cessa a partir do momento em que tenha sido celebrado um acordo

com um dos países terceiros mencionados nos n.ºs 3 e 4 ou quando as medidas referidas nos

segundo e terceiro parágrafos do n.º 4 deixarem de ser aplicáveis.

6. As medidas adoptadas ao abrigo do presente artigo devem ser conformes com as obrigações

da Comunidade, baseadas em acordos internacionais, bilaterais ou multilaterais, que rejam o acesso

à actividade das empresas de seguros e ao seu exercício.
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TÍTULO VII

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E DIVERSAS

Artigo 60.º

Derrogações e supressão de medidas restritivas

1. As empresas criadas no Reino Unido através de "Royal Charter" ou "private Act" ou "special

Public Act" podem prosseguir as suas actividades, sob a forma jurídica em que foram constituídas

em 15 de Março de 1979, sem limitações no tempo.

O Reino Unido elaborará a lista dessas empresas e comunicá-la-á aos outros Estados-Membros,

bem como à Comissão.

2. As sociedades "registered under the Friendly Societies Acts" no Reino Unido podem

prosseguir as actividades de seguro de vida e de operações de poupança que, de acordo com os

respectivos objectos, praticavam em 15 de Março de 1979.
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Artigo 61.º

Prova de honorabilidade

1. Sempre que um Estado-Membro exigir dos seus nacionais uma prova de honorabilidade e

de que não foram anteriormente declarados em falência, ou apenas uma destas duas provas,

aceitará, como prova suficiente, relativamente aos nacionais dos outros Estados-Membros, a

apresentação de um certificado do registo criminal ou, na sua falta, de um documento

equivalente emitido por uma autoridade judicial ou administrativa competente do Estado-

-Membro de origem ou de proveniência do qual se possa concluir que estes requisitos estão

preenchidos.

2. Se o documento referido no n.º 1 não for emitido pelo Estado-Membro de origem ou de

proveniência, esse documento pode ser substituído por uma declaração sob juramento – ou, nos

Estados onde tal juramento não exista, por uma declaração solene – feita pelo interessado

perante uma autoridade judicial ou administrativa competente ou, se for caso disso, perante um

notário do Estado-Membro de origem ou de proveniência, que emitirá uma declaração autêntica

desse juramento ou dessa declaração solene. A declaração de não existência de falência pode ser

feita, igualmente, perante um organismo profissional qualificado desse mesmo Estado.

3. Os documentos emitidos nos termos dos n.ºs 1 e 2, não devem, aquando da sua

apresentação, ter mais de três meses a contar da data de sua emissão.
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4. Os Estados-Membros designam as autoridades e organismos competentes para a emissão

dos documentos referidos nos n.ºs 1 e 2, e informam imediatamente os outros Estados-Membros

e a Comissão desse facto.

Cada Estado-Membro indica, igualmente, aos outros Estados-Membros e à Comissão, as

autoridades e organismos perante os quais devem ser apresentados os documentos mencionados

no presente artigo, juntamente com o pedido para exercer, no território desse Estado-Membro, as

actividades referidas no artigo 2.º.
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TÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 62.º

Cooperação entre os Estados-Membros e a Comissão

A Comissão e as autoridades competentes dos Estados-Membros colaboram estreitamente para

facilitar a supervisão dos seguros e operações referidos na presente directiva no interior da

Comunidade.

Os Estados-Membros informam a Comissão das principais dificuldades resultantes da aplicação

da presente directiva, nomeadamente das que surjam se um Estado-Membro verificar uma

transferência anormal das actividades em detrimento das empresas estabelecidas no seu território

e em benefício de agências e sucursais situadas na sua periferia.

A Comissão e as autoridades competentes dos Estados-Membros analisam essas dificuldades o

mais rapidamente possível, a fim de encontrar uma solução adequada.

Se necessário, a Comissão apresenta ao Conselho propostas adequadas.
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Artigo 63.º

Relatório sobre o desenvolvimento do mercado

em livre prestação de serviços

A Comissão envia ao Parlamento Europeu e ao Conselho, periodicamente e pela primeira vez em

20 de Novembro de 1995, um relatório sobre a evolução do mercado dos seguros e das operações

efectuadas em regime de livre prestação de serviços.

Artigo 64.º

Adaptação técnica

As adaptações técnicas da presente directiva, adiante enunciadas, são adoptadas nos termos do

n.º 2 do artigo 65.º:

− alargamento das formas jurídicas previstas no n.º 1, alínea a), do artigo 6.º,

− alterações da lista referida no Anexo I ou adaptação da terminologia dessa lista com vista a

tomar em consideração a evolução dos mercados de seguros,

− clarificação dos elementos constitutivos da margem de solvência, enumerados no

artigo 27.º, com vista a tomar em consideração a criação de novos instrumentos

financeiros;

− alteração do montante mínimo do fundo de garantia, previsto no n.º 2 do artigo 29.º, de

modo a ter em conta a evolução económica e financeira,
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− alteração, para atender à criação de novos instrumentos financeiros, da lista dos activos

admitidos para representação das provisões técnicas, prevista no artigo 23.º, bem como das

regras de dispersão estabelecidas no artigo 24.º,

− alteração da flexibilização das regras da congruência, previstas no Anexo II, de modo a

tomar em conta o desenvolvimento de novos instrumentos de cobertura do risco de câmbio

ou dos progressos no sentido da união económica e monetária,

− clarificação das definições, no sentido de garantir a aplicação uniforme da presente

directiva, em toda a Comunidade,

− adaptações técnicas necessárias às regras de fixação dos valores máximos aplicáveis às

taxas de juro, nos termos do artigo 20.º, nomeadamente para ter em conta os progressos da

União Económica e Monetária.

Artigo 65.º

Comité

1. A Comissão é assistida pelo Comité dos Seguros criado pela Directiva 91/675/CEE.

2. Sempre que se faça referência ao presente número são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.
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O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu Regulamento Interno.

Artigo 66.º

Direitos adquiridos pelas sucursais e empresas de seguros existentes

1. Considera-se que as sucursais que iniciaram a sua actividade segundo as disposições em

vigor no Estado-Membro da sucursal, antes de 1 de Julho de 1994, foram objecto do processo

previsto nos n.ºs 1 a 5 do artigo 40.º.

A partir dessa data, essas sucursais regulam-se pelo disposto nos artigos 13.º, 20.º, 37.º, 39.º

e 46.º.

2. Os artigos 41.º e 42.º não prejudicam os direitos adquiridos pelas empresas de seguros que

já actuavam em regime de livre prestação de serviços antes de 1 de Julho de 1994.

Artigo 67.º

Recurso judicial

Os Estados-Membros asseguram que as decisões tomadas relativamente a uma empresa de

seguros, nos termos das disposições legislativas, regulamentares e administrativas adoptadas em

aplicação da presente directiva, sejam passíveis de recurso judicial.
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Artigo 68.º

Revisão dos montantes em ecus

1. A Comissão submete ao Conselho, até de 15 de Março de 1985, um relatório sobre as

consequências das exigências financeiras estabelecidas pela presente directiva quanto à situação

dos mercados de seguros dos Estados-Membros.

2. O Conselho, deliberando sob proposta da Comissão, procede, de dois em dois anos, ao

exame e, se for caso disso, à revisão dos montantes referidos em euros na presente directiva,

tendo em conta a evolução da situação económica e monetária na Comunidade.

Artigo 69.º

Aplicação de novas medidas

1. Os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e

administrativas necessárias para dar cumprimento ao disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 1.º,

no n.º 3 do artigo 18.º, na alínea g) do n.º 2, nos n.ºs 3 e 4 do artigo 51.º, no n.º 2 do artigo 60.º e

no n.º 1 do artigo 66.º, o mais tardar até *, e informar imediatamente a Comissão desse facto.

2. Os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e

administrativas necessárias para dar cumprimento ao n.º 3 do artigo 16.º, o mais tardar

até 17 de Novembro de 2002, e informar imediatamente a Comissão desse facto. Os Estados-

-Membros aplicam a disposição referida no ponto 1 do Anexo IV antes dessa data.

                                                
* Dezoito meses a contar da data de entrada em vigor da presente directiva.
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3. Os Estados-Membros devem adoptar as disposições legislativas, regulamentares e

administrativas necessárias para dar cumprimento ao n.º 6 do artigo 3.º e aos artigos 27.º, 28.º,

29.º, 30.º e 38.º, até 20 de Setembro de 2003, e informar imediatamente a Comissão desse facto.

Os Estados-Membros devem prever que as disposições referidas no primeiro parágrafo se

apliquem pela primeira vez à supervisão das contas dos exercícios com início em 1 de Janeiro

de 2004 ou durante esse ano civil. Os Estados-Membros aplicam a disposição referida nos

pontos 2 e 3 do Anexo IV antes dessa data.

4. Quando os Estados-Membros aprovarem as disposições a que se referem os n.ºs 1, 2 e 3,

estas devem incluir uma referência à presente directiva ou ser dela acompanhadas aquando da

sua publicação oficial. As modalidades dessa referência são aprovadas pelos Estados-Membros.

5. O mais tardar até 1 de Janeiro de 2007, a Comissão apresenta ao Parlamento Europeu e ao

Conselho um relatório sobre a aplicação do n.º 6 do artigo 3.º e dos artigos 27.º, 28.º, 29.º, 30.º

e 38.º e, eventualmente, sobre a necessidade de uma maior harmonização. Este relatório deve

fornecer informações sobre a forma como os Estados-Membros fizeram uso das possibilidades

previstas nos referidos artigos e, em particular, se os poderes discricionários concedidos às

autoridades nacionais de supervisão deram lugar a disparidades relevantes relativamente à

fiscalização no mercado interno.
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Artigo 70.º

Informação da Comissão

Os Estados-Membros comunicam à Comissão o texto das principais disposições legislativas,

regulamentares ou administrativas que adoptarem nas matérias reguladas pela presente directiva.

Artigo 71.º

Período transitório para o n.º 6 do artigo 3.º e para os artigos 27.º, 28.º,

29.º, 30.º e 38.º

1. Os Estados-Membros podem conceder às empresas de seguros que, em 20 de Março

de 2002, realizem no seu território seguros em um ou mais dos ramos referidos no Anexo I, um

prazo de cinco anos a contar dessa mesma data, para cumprirem o disposto no n.º 6 do artigo 3.º

e nos artigos 27.º, 28.º, 29.º, 30.º e 38.º .

2. Os Estados-Membros podem conceder às empresas referidas no n.º 1 e que, no termo do

prazo de cinco anos, não tenham constituído integralmente a margem de solvência exigida, um

prazo suplementar não superior a dois anos, desde que essas empresas tenham, nos termos do

artigo 37.º, submetido à aprovação das autoridades competentes as medidas que se propõem

adoptar para o efeito.
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Artigo 72.º

Directivas revogadas e suas correlações com a presente directiva

1. São revogadas as directivas referidas na Parte A do Anexo V, sem prejuízo das obrigações

dos Estados-Membros em relação aos prazos de transposição referidos na Parte B do Anexo V.

2. As remissões para as directivas revogadas devem entender-se como sendo feitas à presente

directiva e devem ser lidas de acordo com o quadro de correspondências constante do Anexo VI.

Artigo 73.º

Entrada em vigor

A presente directiva entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades

Europeias.



7328/1/02 REV 1 JAC/tm 138
DG C II   PT

Artigo 74.º

Destinatários

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em Bruxelas,

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente
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ANEXO I

Classificação por ramo

I. Os seguros mencionados no ponto 1, alíneas a), b) e c), do artigo 2.º, com exclusão dos

referidos nos pontos II e III.

II. O seguro de nupcialidade, o seguro de natalidade.

III. Os seguros mencionados no ponto 1, alíneas a) e b), do artigo 2.º, ligados aos fundos de

investimento.

IV. O "permanent health insurance" citado no ponto 1, alínea d), do artigo 2.º.

V. As operações de tontinas mencionadas no ponto 2, alínea a), do artigo 2.º.

VI. As operações de capitalização mencionadas no ponto 2, alínea b), do artigo 2.º.

VII. As operações de gestão de fundos colectivos de reforma mencionados no ponto 2,

alíneas c) e d), do artigo 2.º.

VIII. As operações mencionadas no ponto 2, alínea e), do artigo 2.º.

IX. As operações mencionadas no ponto 3 do artigo 2.º.
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ANEXO II

Regras de congruência

A moeda na qual os compromissos da seguradora são exigíveis é determinada de acordo com as

seguintes regras:

1. Sempre que as garantias de um contrato forem expressas numa moeda determinada, os

compromissos da seguradora são considerados como exigíveis nessa moeda.

2. Os Estados-Membros podem autorizar as empresas de seguros a não representar as suas

provisões técnicas e, nomeadamente, as suas provisões matemáticas por activos

congruentes, se da aplicação das regras precedentes resultar que a empresa deveria, para

satisfazer o princípio da congruência, possuir elementos do activo numa moeda em valor

não superior a 7% dos elementos do activo existentes noutras moedas.

3. Os Estados-Membros podem não exigir das empresas de seguros a aplicação do princípio

da congruência quando os compromissos forem exigíveis numa moeda que não a de um

dos Estados-Membros, se os investimentos nessa moeda forem regulamentados, se essa

moeda estiver submetida a restrições de transferências ou, finalmente, se, por razões

análogas, essa moeda não for adequada à representação das provisões técnicas.

4. As empresas de seguros ficam autorizadas a não cobrir com activos congruentes um

montante não superior a 20% dos seus compromissos numa determinada moeda.
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Contudo, a totalidade dos activos, incluindo todas as moedas, deve ser pelo menos igual à

totalidade dos compromissos em todas as moedas.

5. Os Estados-Membros poderão prever que, sempre que, por força das regras anteriores, um

compromisso deva ser representado por um activo expresso na moeda de um Estado-

-Membro, esta regra será igualmente considerada respeitada sempre que o activo for

expresso em euros.
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ANEXO III

Informação do tomador

As seguintes informações, que devem ser comunicadas ao tomador, quer (A) antes da celebração do

contrato quer (B) durante a sua vigência, devem ser formuladas, por escrito, de modo claro e

preciso e prestadas na ou numa das línguas oficiais do Estado-Membro do compromisso.

No entanto, essas informações podem ser redigidas noutra língua caso o tomador assim o pretenda e

o direito do Estado-Membro o permita ou caso o tomador tenha liberdade para escolher o direito

aplicável.
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A. Antes da celebração do contrato

Informações relativas à empresa
de seguros

Informações relativas ao contrato

a.1 Denominação ou firma e
forma jurídica

a.2 Nome do Estado-
-Membro da sede social
e, se for caso disso, da
agência ou sucursal com
a qual o contrato será
celebrado

a.3 Endereço da sede social
e, se for caso disso, da
agência ou sucursal com
a qual o contrato será
celebrado

a.4 Definição de cada garantia
e opção

a.5 Duração do contrato

a.6 Modalidade de renúncia ao
contrato

a.7 Modalidades e período de
pagamento dos prémios

a.8 Modalidades de cálculo e
de atribuição das
participações nos lucros

a.9 Indicação dos valores de
resgate e de redução e
natureza das respectivas
garantias

a.10 Informações sobre os
prémios relativos a cada
garantia, seja esta principal
ou complementar, sempre
que tais informações se
revelem adequadas

a.11 Enumeração dos valores de
referência utilizados
(unidades de conta) nos
contratos de capital
variável
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Informações relativas à empresa
de seguros

Informações relativas ao contrato

a.12 Indicação sobre a
natureza dos activos
representativos dos
contratos de capital
variável

a.13 Modalidades do exercício
do direito de renúncia

a.14 Indicações gerais relativas
ao regime fiscal aplicável
ao tipo de apólice

a.15 Disposições relativas à
análise das queixas dos
tomadores de seguros,
segurados ou
beneficiários, relativas ao
contrato, com eventual
inclusão da existência de
uma instância
encarregada de analisar as
queixas, sem prejuízo da
possibilidade de intentar
acções em tribunal

a.16 A legislação aplicável ao
contrato, caso as partes
não tenham liberdade de
escolha, ou do facto de
que as partes têm
liberdade para escolher a
legislação aplicável,
indicando, neste último
caso, a legislação que a
seguradora propõe que
seja escolhida .
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B. Durante a vigência do contrato

Para além das condições gerais e especiais que devem ser comunicadas ao tomador, este deve

receber, na vigência do contrato, as seguintes informações:

Informações relativas à empresa
de seguros

Informações relativas ao contrato

b.1 Toda e qualquer
alteração na
denominação ou firma,
no estatuto legal ou no
endereço da sede social
e, se for caso disso, da
agência ou sucursal
com a qual o contrato
foi celebrado

b.2 Todas as informações
relativas aos pontos a.4 a
a.12 do ponto A em caso
de aditamento ao contrato
ou de alteração da
legislação que lhe é
aplicável

b.3 Anualmente, informações
sobre a situação da
participação nos
excedentes sob a forma de
activos acumulados ou de
prestação aumentada
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ANEXO IV

1. Sigilo profissional

Até 17 de Novembro de 2002, os Estados-Membros apenas podem celebrar acordos de

cooperação que prevejam troca de informações com as autoridades competentes de países

terceiros se as informações comunicadas beneficiarem de garantias de sigilo profissional pelo

menos equivalentes às previstas no artigo 16.º da presente Directiva.

2. Actividades e organismos não abrangidos pela presente Directiva

Até 1 de Janeiro de 2004, a presente directiva não se aplica às mútuas de seguros, quando:

– o estatuto preveja a possibilidade, quer de proceder a reforços de quotizações, quer

de reduzir as prestações, quer de recorrer ao apoio de outras pessoas que, para esse

fim, tenham assumido um determinado compromisso,

– o montante anual das quotizações recebidas, em virtude das actividades abrangidas

pela presente directiva, não exceda 500 000 euros, durante três anos consecutivos.

Se este montante for ultrapassado durante três anos consecutivos, a presente

directiva é aplicável a partir do quarto ano.
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3. Até 1 de Janeiro de 2004, os Estados-Membros devem aplicar as disposições seguintes:

A. Margem de solvência

Cada Estado-Membro exigirá que todas as empresas de seguros cujas sedes sociais estejam

situadas no seu território disponham de uma margem de solvência suficiente em relação ao

conjunto das suas actividades.

A margem de solvência é constituída:

(1) Pelo património da empresa de seguros, livre de qualquer compromisso previsível,

e deduzindo os elementos incorpóreos. Este património compreende

nomeadamente:

− O capital social realizado ou, no caso das mútuas, o fundo inicial efectivo

realizado acrescido das contas dos seus associados que satisfaçam todos os

seguintes critérios:

a) Os estatutos estabelecerem que o pagamento aos associados a partir

dessas contas só pode ser efectuado desde que tal não dê origem à

descida da margem de solvência abaixo do nível exigido ou, após a

dissolução da empresa, se todas as outras dívidas da empresa tiverem

sido pagas;
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b) Os estatutos estabelecerem, relativamente a qualquer pagamento deste

tipo por razões que não sejam a rescisão individual da filiação, que as

autoridades competentes sejam informadas no mínimo um mês antes e

possam, durante esse período, proibir o pagamento;

c) As disposições pertinentes dos estatutos só poderem ser alteradas depois

de as autoridades competentes terem declarado não terem objecções à

alteração, sem prejuízo dos critérios constantes das alíneas a) e b).

− metade da parte ainda não realizada do capital social ou do fundo inicial,

desde que a parte realizada atinja 25% desse capital ou fundo,

− as reservas (legais ou livres) que não correspondam aos compromissos,

− os lucros a transitar,

− as acções preferenciais cumulativas e os empréstimos subordinados,

podem ser incluídos, mas neste caso só até ao limite de 50% da margem,

dos quais 25%, no máximo, compreendam empréstimos subordinados

com prazo fixo ou acções preferenciais cumulativas privilegiadas com

duração determinada, desde que satisfaçam, pelo menos, os seguintes

critérios:
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a) No caso de falência ou liquidação da empresa de seguros, que existam

acordos vinculativos nos termos dos quais os empréstimos subordinados

ou as acções preferenciais ocupam uma categoria inferior em relação aos

créditos de todos os outros credores e que só sejam reembolsados após

liquidação de todas as outras dívidas em curso nesse momento.

Os empréstimos subordinados devem igualmente preencher as seguintes

condições:

b) Só serão tomados em consideração os fundos efectivamente pagos;

c) Para os empréstimos a prazo fixo, o prazo inicial deve ser fixado em

pelo menos cinco anos. O mais tardar um ano antes do termo do prazo, a

empresa de seguros apresenta às autoridades competentes, para

aprovação, um plano indicando a forma como a margem de solvência

será mantida ou posta ao nível desejado no termo do prazo, a não ser

que o montante até ao qual o empréstimo pode ser incluído nos

elementos da margem de solvência seja progressivamente reduzido

durante os cinco últimos anos, pelo menos, antes da data de vencimento.

As autoridades competentes podem autorizar o reembolso antecipado

desses fundos desde que o pedido tenha sido feito pela empresa de

seguros emitente e que a sua margem de solvência não desça abaixo do

nível exigido;



7328/1/02 REV 1 JAC/tm 5
ANEXO IV DG C II   PT

d) Os empréstimos para os quais não tenha sido fixada a data de vencimento da

dívida só serão reembolsáveis mediante um pré-aviso de cinco anos, excepto

se tiverem deixado de ser considerados elementos da margem de solvência ou

se o acordo prévio das autoridades competentes for formalmente exigido para

o reembolso antecipado. Neste último caso, a empresa de seguros informará

as autoridades competentes pelo menos seis meses antes da data do

reembolso proposto, indicando a margem de solvência efectiva e exigida

antes e depois do reembolso. As autoridades competentes só autorizarão o

reembolso se a margem de solvência da empresa de seguros não descer

abaixo do nível exigido;

e) O contrato de empréstimo não deverá incluir quaisquer cláusulas que

estabeleçam que, em circunstâncias determinadas, excepto no caso de

liquidação da empresa de seguros, a dívida deva ser reembolsada antes da data

de vencimento acordada;

f) O contrato de empréstimo só poderá ser alterado depois de as autoridades

competentes terem declarado que não se opõem à alteração,
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− os títulos de duração indeterminada e outros instrumentos que preencham as

condições adiante enunciadas, incluindo as acções preferenciais cumulativas

diferentes das referidas no quinto travessão, até ao limite de 50% da margem para o

total desses títulos e dos empréstimos subordinados referidos no quinto travessão:

a) Não podem ser reembolsados por iniciativa do portador ou sem o acordo

prévio da autoridade competente;

b) O contrato de emissão deve dar à empresa de seguros a possibilidade de diferir

o pagamento dos juros do empréstimo;

c) Os créditos do mutuante sobre a empresa de seguros devem estar totalmente

subordinados aos de todos os credores não subordinados;

d) Os documentos que regulam a emissão dos títulos devem prever a capacidade

da dívida e dos juros não pagos para absorver os prejuízos, permitindo

simultaneamente a continuação da actividade da empresa de seguros;

e) Ter-se-ão em conta apenas os montantes efectivamente pagos.

(2) Pelas reservas de lucros que figuram no balanço quando, não tendo sido destinadas a

distribuição pelos segurados, possam ser utilizadas para cobrir eventuais prejuízos, desde

que a legislação nacional o autorize.
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(3) Mediante solicitação devidamente justificada da empresa, junto da autoridade

competente do Estado-Membro em cujo território se encontra situada a sede social e com

o consentimento dessa autoridade:

a) Por um montante correspondente a 50% dos lucros futuros da empresa; o montante

dos lucros futuros obtém-se multiplicando o lucro anual previsto pelo factor que

representa a duração residual média dos contratos; este factor pode atingir 10, no

máximo; o lucro anual previsto é a média aritmética dos lucros que tenham sido

obtidos no decurso dos últimos cinco anos nas actividades enumeradas no artigo 2.º

da presente Directiva.

As bases de cálculo do factor multiplicador do lucro anual previsto, bem como os

elementos do lucro anual obtido, serão fixados de comum acordo pelas autoridades

competentes dos Estados-Membros em colaboração com a Comissão. Até à obtenção

desse acordo, esses elementos serão determinados em conformidade com a

legislação do Estado-Membro de origem.

Logo que as autoridades competentes tenham fixado a noção de lucros obtidos, a

Comissão apresentará propostas tendentes à harmonização das contas anuais das

empresas de seguros e à coordenação prevista no n.º 2 do artigo 1.º da

Directiva 78/660/CEE.
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b) Se não for praticada a zillmerização ou no caso de uma zillmerização inferior à

carga de aquisição contida no prémio, pela diferença entre a provisão

matemática não zillmerada ou parcialmente zillmerizada e uma provisão

matemática zillmerizada à taxa de zillmerização igual à carga de aquisição

contida no prémio; Este montante não pode, no entanto, exceder 3,5% da soma

das diferenças entre os capitais "vida" e as provisões matemáticas para o

conjunto dos contratos onde a zillmerização for possível; mas a essa diferença

deve, eventualmente, reduzir-se o montante das despesas de aquisição não

amortizadas, inscritas no activo;

c) No caso de concordância das autoridades competentes dos Estados-Membros

interessados, no território dos quais a empresa de seguros exerce a sua

actividade, pelas mais-valias latentes, que não tenham um carácter

excepcional, resultantes da sub-avaliação dos elementos do activo e da sobre

avaliação dos elementos do passivo, desde que não sejam provisões

matemáticas.

B. Margem de solvência mínima

Sob reserva do disposto no ponto C, o montante mínimo da margem de solvência deve ser

determinado consoante os ramos exercidos, nos seguintes termos:

a) Para os seguros referidos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º da presente

Directiva, que não sejam seguros ligados a fundos de investimento, e para as

operações referidas no n.º 3 do artigo 2.º da presente Directiva, o mínimo da

margem de solvência deve ser igual à soma dos dois resultados seguintes:

– primeiro resultado:
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– o valor correspondente a 4% das provisões matemáticas relativas às operações

directas sem dedução do resseguro cedido nem do resseguro aceite, é

multiplicado pela relação existente, relativamente ao último exercício, entre o

montante das provisões matemáticas deduzidas das cessões em resseguro, e o

montante bruto, acima previsto, das provisões matemáticas; esta relação não

pode, em caso algum, ser inferior a 85%.

– segundo resultado:

Para os contratos cujos capitais em risco não sejam negativos, o valor

correspondente a 0,3% dos capitais segurados pela empresa de seguro de vida

é multiplicado pela relação existente, relativamente ao último exercício, entre

o montante dos capitais em risco que permanecem a cargo da empresa após

cessação em resseguro e a retrocessão e o montante dos capitais em risco sem

dedução do resseguro; esta relação não pode, em caso algum, ser inferior

a 50%.

Para os seguros temporários em caso de morte, com uma duração máxima de

três anos, a percentagem acima referida é reduzida para 0,1%; para os seguros

com uma duração superior a três anos mas inferior a cinco, a referida

percentagem é reduzida para 0,15%;

b) Para os seguros complementares referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 2.º da

presente Directiva, o mínimo da margem de solvência deve ser igual ao

resultado do seguinte cálculo:

– toma-se o valor global dos prémios ou quotizações, incluindo os

adicionais, de seguros directos emitidos no decurso do último exercício,

mesmo que referentes a outros exercícios,
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– acrescenta-se-lhe o montante dos prémios de resseguro aceite, no

decurso do último exercício,

– deduz-se-lhe o montante total dos prémios ou quotizações anulados no

decurso do último exercício, bem como o montante total dos impostos e

taxas referentes aos prémios ou quotizações considerados no valor global

acima referido.

O montante assim calculado é dividido em duas partes, em que a primeira vai até ao

valor de 10 milhões euros e a segunda inclui o excedente, incidindo sobre cada uma

delas as percentagens de, respectivamente, 18% e 16%, adicionando-se os resultados

assim obtidos.

A soma assim obtida é multiplicada pela relação existente, relativamente ao último

exercício, entre o montante dos sinistros que, após a cessão e retrocessão em

resseguro, permanecem a cargo da empresa de seguros e o montante bruto dos

sinistros; esta relação não pode, em caso algum, ser inferior a 50%.

No caso da associação de subscritores denominada Lloyd's, o cálculo do montante da

margem de solvência é efectuado a partir dos prémios líquidos; estes são

multiplicados por uma percentagem estimada globalmente, cujo valor é fixado

anualmente e determinado pela autoridade de fiscalização do Estado-Membro da

sede social. Esta percentagem fixa deve ser calculada a partir dos elementos

estatísticos mais recentes, abrangendo, nomeadamente, as comissões liquidadas.

Estes elementos, bem como o cálculo efectuado, devem ser comunicados às

autoridades competentes dos países em que a Lloyd's se encontra estabelecida;
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c) Para os seguros de doença a longo prazo, não rescindíveis, indicados na

alínea d) do n.º 1 do artigo 2.º da presente Directiva, e para as operações de

capitalização referidas na alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º da presente Directiva,

o mínimo de margem de solvência deve ser igual a 4% das provisões

matemáticas, calculado nas condições estabelecidas para o primeiro resultado

da alínea a) do presente artigo;

d) Para as operações das tontinas referidas na alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º, esta

margem deve ser igual a 1% do valor do activo das associações;

e) Para os seguros referidos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º da presente

Directiva, ligados a fundos de investimento, e para as operações referidas nas

alíneas c), d) e e) do n.º 2 do artigo 2.º da presente Directiva, o mínimo da

margem de solvência deve ser igual:

– ao valor correspondente a 4% das provisões matemáticas, calculado nas

condições previstas para o primeiro resultado da alínea a) do presente

ponto, na medida em que a empresa de seguros assuma um risco de

investimento, e ao valor correspondente a 1% das provisões calculado do

mesmo modo, na medida em que a empresa não assuma um risco de

investimento e desde que a duração do contrato seja superior a cinco

anos e que o montante destinado a cobrir as despesas de gestão previstas

no contrato seja fixado para um prazo superior a cinco anos,

acrescido

– o valor correspondente a 0,3% dos capitais em risco, calculado nas

condições previstas para o segundo resultado do primeiro parágrafo da

alínea a) do presente ponto, na medida em que a empresa de seguros

assuma um risco de mortalidade.
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C. Fundos de garantia

1. O terço da margem de solvência exigida, calculado de acordo com o estabelecido no

ponto B, constitui o fundo de garantia. Pelo menos, 50% do fundo de garantia deve ser

constituído, sem prejuízo do n.º 2 do presente ponto, pelos elementos enumerados nos

n.ºs 1 e 2 do ponto A.

2. a) O fundo de garantia é constituído, no mínimo, por 800 000 euros.

b) Cada Estado-Membro pode prever a redução do mínimo do fundo de garantia

para 600 000 euros, relativamente às mútuas, às sociedades sob a forma de mútuas e às

tontinas.

c) Relativamente às mútuas de seguros referidas no artigo 3.º, n.º 6, segundo travessão,

segundo período da presente directiva, que estejam abrangidas pela mesma, e às

tontinas, cada Estado-Membro pode autorizar a constituição de um mínimo do fundo de

garantia igual a 100 000 euros, a elevar, gradualmente, até ao montante fixado na

alínea b) do presente ponto, através de prestações sucessivas de 100 000 euros, cada vez

que o montante das quotizações seja aumentado em 500 000 euros.

d) O mínimo do fundo de garantia referido nas alíneas a), b) e c) do presente ponto deve

ser constituído pelos elementos enumerados nos n.ºs 1 e 2 do ponto A.

3. As mútuas de seguros que pretendam estender a sua actividade, nos termos do n.º 4 do

artigo 6.º, ou do artigo 40.º da presente directiva, não o podem fazer sem que se adaptem

imediatamente às disposições contidas nas alíneas a) e b) do n.º 2 do presente ponto.
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ANEXO V

Parte-A

Directivas revogadas e respectivas alterações sucessivas (referidas no artigo 72.º)

Directiva do Conselho 79/267/CEE
Directiva do Conselho 90/619/CEE

Directiva do Conselho 92/96/CEE
Directiva 95/26/CE do Parlamento Europeu e do Conselho

(apenas segundo travessão do artigo 1.º, quarto travessão do nº 2 do artigo 2.º e n.º 1
do artigo 3.º, quanto às remissões para a Directiva 79/267/CEE),

Directiva 2002/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho

Segunda Directiva do Conselho 90/619/CEE
Terceira Directiva do Conselho 92/96/CEE

Terceira Directiva do Conselho 92/96/CEE
Directiva 95/26/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
(apenas segundo travessão do artigo 1.º, terceiro travessão do nº 1 do artigo 2.º, n.ºs 1, 3 e 5
do artigo 4.º, quanto às remissões para a Directiva 92/96/CEE) e terceiro travessão
do artigo 5.º, quanto às remissões para a Directiva 92/96/CEE).

Directiva 2000/64/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
(artigo 2.º quanto às remissões para a Directiva 92/96/CEE)

Directiva 2002/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (artigo 2.º)
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Parte-B
Prazos de transposição

(referidos no artigo 72.º)

Directiva Data limite de transposição Data de entrada em vigor

79/267/CEE
(JO L 63 de 13.3.1979, p. 1)

90/619/CEE
(JO L 330 de 29.11.1990, p. 50)

92/96/CEE
(JO L 360 de 9.12.92, p. 1)

95/26/CE
(JO L 168, de 18.7.1995, p. 7)

2000/64/CE
(JO L 290 de 17.11.00, p. 27)

2002/12/CE
(JO L 77 de 20.3.2002, p. 11)

15 de Setembro de 1980

20 de Novembro de 1992

31 de Dezembro de 1993

18 de Julho de 1996

17 de Novembro de 2002

20 de Setembro de 2003

15 de Setembro de 1981

20 de Maio de 1993

01 de Julho de1994

18 de Julho de 1996

17 de Novembro de 2002

1 de Janeiro de 2004
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ANEXO VI

Quadro de correspondência

Presente Directiva Directiva
79/267/CEE

Directiva
90/619/CEE

Directiva
92/96/CEE

Directiva
95/26/CE

Outros Actos

Artigo 1.º, n.º 1, a) Artigo 1.º a)
Artigo 1.º, n.º 1, b) Artigo 3.º Artigo 1.º b)
Artigo 1.º, n.º 1, c) Artigo 2.º c)
Artigo 1.º, n.º 1, d) Artigo 1.º c)
Artigo 1.º, n.º 1, e) Artigo 1.º d)
Artigo 1.º, n.º 1, f) Artigo 1.º e)
Artigo 1.º, n.º 1, g) Artigo 2.º e)
Artigo 1.º, n.º 1, h) a l) Artigo 1.º f) a j)
Artigo 1.º, n.º 1, m) Novo
Artigo 1.º, n.º 1, n) Artigo 1.º l
Artigo 1.º, n.º 1, o), p),
q)

Artigo 5.º b), c),
d)

Artigo 1.º, n.º 1, r) Artigo 2.º,
n.º 1

Artigo 1.º, n.º 2 Artigo 5.º a)
segunda frase

Artigo 2.° Artigo 1.º
Artigo 3.º 1 a 4 Artigo 2°
Artigo 3.º 5 e 6 Artigo 3.º
Artigo 3.º, n.º 7 Artigo 4.º
Artigo 3.º, n.  8 Acto de

Adesão da
Áustria,
Finlândia e
Suécia
adaptado pela
Decisão
95/1/CE,
Euratom,
CECA

Artigo 4.º Artigo 6.º
Artigo 5.º Artigo 7.º
Artigo 6.º, n.º 1 Artigo 8.º, n.º 1
Artigo 6.º, n.º 2 Artigo 8.º 1

últimos três
parágrafos

Artigo 6.º, n.º 3 Artigo 8.º 1 a)
Artigo 6.º, n.º 4 Artigo 8.º, n.º 2
Artigo 6.º, n.º 5 Artigo 8.º, n.º 3
Artigo 6.º, n.º 6 Artigo 8.º, n.º 4
Artigo 7.º Artigo 9.º
Artigo 8.º Artigo 7.º
Artigo 9.º Artigo 12.º
Artigo 10.º Artigo 15.º
Artigo 11.º Artigo 16.º
Artigo 12.º Artigo 22.º,

n.º 1
Artigo 13.º Artigo 23.º
Artigo 14.º 1 a 5 Artigo 11.º 2 a 6
Artigo 15.º Artigo 14.º
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Artigo 16.º 1 a 5 Artigo 15.º 1 a 5
Artigo 16.º, n.º 6 Artigo 15.º 5A
Artigo 16.º, n.º 7 Artigo 15.º 5B
Artigo 16.º, n.º 8 Artigo 15.º 5C
Artigo 16.º, n.º 9 Artigo 15.º,

n.º 6
Artigo 17.º Artigo 15.ºA
Artigo 18.º 1 a 2 Artigo 13.º 1 a 2
Artigo 18.º, n.º 3 Novo
Artigo 18.º 4 a 7 Artigo 13.º 3 a 7
Artigo 19.º Artigo 14.º
Artigo 20.º Artigo 17.º
Artigo 21.º Artigo 19.º
Artigo 22.º Artigo 20.º
Artigo 23.º, n.º 1 Artigo 21.º 1

primeiro parág.
Artigo 23.º, n.º 2 Artigo 21.º 1

segundo parág.
Artigo 23.º 3 primeiro
parág.

Artigo 21.º 1
terceiro parág.

Artigo 23.º 3 segundo
parág.

Artigo 21.º 1
quarto parág.

Artigo 23.º, n.º 4 Artigo 21.º,
n.º 2

Artigo 24.º Artigo 22.º
Artigo 25.º Artigo 23.º
Artigo 26.º Artigo 24.º
Artigo 27.º() Art. 18.º)

Artigo 28.º Artigo 19.º
Artigo 29.º Artigo 20.º
Artigo 30.º Artigo 20.º -A
Artigo 31.º Artigo 21.º
Artigo 32.º Artigo 4.º
Artigo 33.º Artigo 28.º
Artigo 34.º Artigo 29.º
Artigo 35.º Artigo 15.º
Artigo 36.º Artigo 31.º
Artigo 37.º Artigo 24.º
Artigo 38.º Artigo 20.º -A
Artigo 39.º Artigo 26.º
Artigo 40.º Artigo 10.º
Artigo 41.º Artigo 11.º
Artigo 42.º Artigo 14.º
Artigo 43.º Artigo 17.º
Artigo 44.º Artigo 38.º
Artigo 45.º Artigo 39.º,

n.º 2
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Artigo 46.º 1 a 9 Artigo 40.º 2
a 10

Artigo 47.º Artigo 41.º
Artigo 48.º Artigo 42.º,

n.º 2
Artigo 49.º Artigo 43.º,

n.º 2
Artigo 50.º, n.º 1 Artigo 44.º 2

primeiro parág.
Artigo 50.º, n.º 2 Artigo 44.º 2

segundo parág.
Artigo 50.º, n.º 3 Artigo 44.º 2

terceiro parág.
Artigo 51.º 1 a 2 f) Artigo 27.º 1 a 2

f)
Artigo 51.º 2 g) Novo
Artigo 51.º, n.ºs 3 e 4 Novo
Artigo 52.º Artigo 31.º
Artigo 53.º Artigo 31.º a)
Artigo 54.º Artigo 28.º
Artigo 55.º Artigo 29.º
Artigo 56.º Artigo 30.º
Artigo 57.º Artigo 32.º
Artigo 58.º Artigo 32.º A
Artigo 59.º, n.º 1 Artigo 32.º B 1
Artigo 59.º, n.º 2 Artigo 32.º B 2
Artigo 59.º, n.º 3 Artigo 32.º B 3
Artigo 59.º, n.º 4 Artigo 32.º B 4
Artigo 59.º, n.º 5 Artigo 32.º B 5
Artigo 59.º, n.º 6 Artigo 32.º B 7

Artigo 60.º, n.º 1 Artigo 33.º,
n.º 4

Artigo 60.º, n.º 2 Novo
Artigo 61.º Artigo 37.º

Artigo 62.º, primeiro
parág.

Artigo 38.º Artigo 28.º,
primeiro
parág.

Artigo 62.º, parágs. 2
a 4

Artigo 28.º,
parágs. 2 a 4

Artigo 63.º Artigo 29.º
Artigo 64.º Artigo 47.º
Artigo 65.º Artigo 47.º
Artigo 66.º 1,
primeiro parág.

Novo

Artigo 66.º, n.º 1
segundo parág.

Artigo 48.º,
n.º 1

Artigo 66.º, n.º 2 Artigo 48.º,
n.º 2

Artigo 67.º Artigo 50.º
Artigo 68.º, n.º 1 Artigo 39.º,

n.º 1
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Artigo 68.º, n.º 2 Artigo 39.º,
n.º 3

Artigo 69.º, n.º 1 Novo
Artigo 69.º, n.º 2 Directiva 2000

/64/CE
Artigo 3.º 1 1.º
parág.

Artigo 69.º, n.º 3 Directiva 2002
/12/CE
Artigo 3.º,
n.º 1, primeiro
parágrafo e
Directiva 2000
/64/CE
Artigo 3.º,
n.º 2

Artigo 69.º, n.º 4 Directiva
2000/64/CE
Art. 3.º,
n.º 1 2.º
parág., e
Directiva 2002
/12/CE
Art. 3.º, n.º1
segundo
parág.

Artigo 69.º, n.º 5 Directiva 2002
/12/CE
Artigo 3.º,
n.º 4

Artigo 70.º Artigo 41.º Artigo 31.º Artigo 51.º,
n.º 2

Artigo 6.º,
n.º  2

Directiva 2000
/64/CE
Artigo 3.º 2
e
Directiva 2002
/12/CE
Artigo 3.º,
n.º 3

Artigo 71.º Directiva 2002
/12/CE
Artigo 2.º

Artigo 72.º:
Artigo 73.º
Artigo 74.º
Anexo I Anexo
Anexo II Anexo I
Anexo III Anexo II
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
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I. Introdução

1. A Comissão apresentou em 28 de Junho de 2000 ao Conselho, nos termos do n.º2 do

artigo 47.º e do artigo 55.º do Tratado, a proposta de directiva do Parlamento Europeu e

do Conselho relativa aos seguros de vida (reforma)1.

Tal proposta de versão refundida integrou num texto único as disposições codificadas

das Directivas em matéria de seguro de vida e suas alterações de fundo pela Comissão.

Tais alterações foram objecto do procedimento usual. A parte codificada do texto só

poderia ser alterada após a adaptação técnica da directiva relativa à margem de

solvência aplicável às empresas de seguro de vida, cuja aprovação se encontrava

pendente.

2. O Parlamento Europeu emitiu em 15 de Março de 2001 ao abrigo do artigo 251.º do

Tratado, o seu parecer em primeira leitura sobre a proposta da Comissão, para a qual

não propôs quaisquer alterações.2

O Comité Económico e  Social emitiu parecer em 24 de Janeiro de 2001.3

3. Em 30-31 de Maio de 2001 o Conselho chegou a acordo político sobre o texto, embora

sob reserva das eventuais alterações a nele ser introduzidas após a aprovação em

primeira leitura da directiva relativa à margem de solvência das empresas de seguros,

que em 14 de Fevereiro de 2002 veio a aprovar em primeira leitura4, tendo

seguidamente sido introduzidas na directiva relativa aos seguros de vida (versão

refundida) as necessárias alterações.

4. Em 27 de Maio de 2002 o Conselho aprovou a sua Posição Comum, transcrita no

documento .... /02.

                                                
1 JO C 365E (19.12.2000), p. 1.
2 JO C 343 (5.12.2001), p. 257.
3 JO C 123 (25.4.2001), p. 24.
4 Ainda não publicada no JO.
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II. Objectivo

Havia em matéria de seguros três gerações de directivas, aprovadas em diferentes fases de

integração entre os anos 70 e o de 1992, ano este em vieram a ser aprovadas as de terceira

geração, três das quais referentes aos seguros de vida (79/267/EEC, 90/619/EEC, 92/96/EEC).

A proposta de directiva comunitária relativa aos seguros de vida (versão refundida) teve por

objectivo simplificar a legislação comunitária.

Além de codificar as disposições das Directivas relativas aos seguros de vida, a proposta da

Comissão introduz-lhes as seguintes alterações, destinadas a completar e conferir maior

coerência ao quadro jurídico sem contudo ultrapassar os limites inerentes a um exercício de

refundição:

– definição de "mercado regulamentado" (n.º1, alínea m), do artigo 1.º)

– datas de referência para a acumulação de actividades (n.º3 do artigo 18.º).

– disposições relativas ao cálculo de futuros lucros (artigos 27.º e 28.º, entretanto
alterados em função da Directiva relativa à margem de solvência).

– disposições relativas ao programa de actividades (n.ºs 3 e 4 do artigo 51.º).

– derrogações e abolição de medidas restritivas (n.º2 do artigo 60.º).

– direitos adquiridos por sucursais já existentes (n.ºs 1 e 2 do artigo 66.º).

Estas alterações eram necessárias por diferentes motivos, nomeadamente de necessidade quer

de preenchimento de lacunas nas estruturas jurídicas existentes (alínea m) do artigo 1.º e

n.ºs 3 e 4 do artigo 51.º),  quer de esclarecimento sobre disposições aplicáveis aos novos

Estados-Membros (n.º 3 do artigo 18.º), quer de maior clareza "técnica" (artigos 27.º e 28.º e

n.º 2 do artigo 60.º e n.ºs 1 e 2 do artigo 66.º).
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III. Análise da Posição Comum transcrita no documento 6446/02

1. Observações gerais

O Conselho aceitou as alterações apresentadas para as directivas na proposta da  Comissão. A

principal alteração introduzida pelo Conselho na proposta da Comissão refere-se aos n.ºs 3 e 4

do artigo 51.º. Trata-se de uma adaptação, respeitante ao programa de actividade das sucursais

em países terceiros e destinada ao alinhamento da redacção pela das disposições paralelas

aplicáveis na Comunidade às empresas do sector dos seguros.

A Posição Comum adita-lhe também as novas disposições que, decorrentes da directiva

relativa à margem de solvência (2002/…/CE), vieram alterar as disposições sobre margem de

solvência constantes da directiva vigente em matéria de seguro de vida. Tais disposições [n.º 6

do artigo 3.º , artigos 27.º, 28.º, 29.º, 30.º e 38.º, n.ºs 3 e 5 do artigo 69.º e artigo 71.º] foram-

-lhe aditadas juntamente com os correspondentes considerandos.

2. Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu não apresentou  qualquer alteração para a proposta da Comissão.

3. Conclusão

Dado que o Parlamento Europeu não apresentou qualquer alteração e que o Conselho apenas

introduziu uma alteração de vulto à proposta da Comissão, afigura-se claro que a Posição

Comum, aprovada pelo Conselho por unanimidade, traduz e apoia integralmente o objectivo

da proposta inicial de codificar e clarificar o quadro jurídico. A integração das alterações

introduzidas pela nova Directiva relativa à margem de solvência na parte codificada da

Posição Comum garante que a versão refundida ficará actualizada e completa.
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2000/0162 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE

respeitante à

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da de uma Directiva
do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos seguros de vida (reforma)

1- HISTORIAL DO PROCESSO

– Em 28 de Junho de 2000, a Comissão adoptou uma Proposta de Directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos seguros de vida (reforma)1.
Essa Proposta foi apresentada ao Conselho e ao Parlamento Europeu na mesma
data.

– Na sua 378ª sessão plenária, realizada em 24 de Janeiro de 20012, o Comité
Económico e Social emitiu um parecer favorável relativamente à referida
Proposta.

– O Parlamento Europeu adoptou uma resolução legislativa3 que consubstancia o
seu parecer sobre a Proposta da Comissão, na sua sessão plenária de 12-15 de
Março de 2001. O Parlamento aprovou o texto da Proposta da Comissão sem
propor qualquer alteração.

– Em 27 Maio 2002, o Conselho adoptou a Posição Comum4 que é objecto da
presente Comunicação.

2- OBJECTO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

O objectivo primordial da Proposta consiste em facilitar a compreensão e a aplicação
das Directivas Seguradoras, reformulando-as num texto jurídico claro, coerente e
completo. A Proposta recolhe num texto único todas as directivas existentes no
domínio do seguro de vida .

Para além da mera codificação das disposições, considerou-se necessário introduzir
algumas pequenas adaptações, que não afectam todavia a substância do respectivo
texto. Estas adaptações dizem apenas respeito a omissões dos textos actuais, à
clarificação de determinadas situações jurídicas e à supressão da designação das
empresas que entretanto cessaram actividades, deixando de justificar-se a sua
menção. A Proposta ultrapassa por conseguinte o âmbito de uma pura codificação,
pelo que merece a designação de "reforma".

                                                
1 COM (2000) 398 final, JO C 365 E, 19.12.2000., p.1.
2 JO C 123, 25.04.2001, p.24.
3 PE 298391. Rapporteur Lord Inglewood.
4 JO………..
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As adaptações contidas na Proposta da Comissão dizem respeito aos seguintes
pontos, que não afectam a essência do texto original: nº1, alínea m), do Artigo 1º,
definição de "mercado regulamentado”; nº3 do Artigo 18º, datas respeitantes à
prática da acumulação de actividades; ponto 3, alínea a) do Artigo 27º, cálculo dos
“lucros futuros”; nº2, alínea g), e nºs 3 e 4 do Artigo 49º, "programa de actividades";
nº2 do Artigo 59º, "derrogação e supressão de medidas restritivas"; e nº1 do Artigo
67º, direitos adquiridos pelas sucursais existentes.

3- COMENTÁRIOS À POSIÇÃO COMUM

3.1. O Parlamento, em primeira leitura, aprovou a Proposta da Comissão sem
qualquer alteração

3.1.1. A Posição Comum retoma integralmente a Proposta da Comissão, que foi aprovada
pelo Parlamento Europeu em primeira leitura sem qualquer alteração.

3.2. Alterações introduzidas pelo Conselho na Posição Comum

3.2.1. Em resultado da análise da Proposta por parte de grupo de trabalho do Conselho,
foram introduzidas algumas novas correcções técnicas e adaptações no texto da
Posição Comum, por forma a tornar a Directiva mais coerente e completa. Nenhuma
destas adaptações afecta a substância do texto inicial, e todas se integram plenamente
no âmbito do exercício de reforma.

A Posição Comum contém por conseguinte correcções técnicas e adaptações
relativamente à Proposta, nos seguintes pontos:

� Considerando 23 da Posição Comum tem em consideração o segundo
Considerando da Directiva 2000/64/CE5, que foi adoptada depois de a Proposta de
reforma ser apresentada pela Comissão.

� Nº1, alínea r), do Artigo 1º da Posição Comum: na definição do conceito de
"relação estreita", a noção de "controlo" é plenamente alinhada com a redacção da
Directiva 95/26/CE.

� Nº7 do Artigo 3º da Posição Comum: a referência à “Caisse d’Epargne de l’Etat”
do Luxemburgo foi suprimida, uma vez que esta instituição já não exerce a
actividade seguradora.

� Nº3 do Artigo 16º da Posição Comum: este número foi alinhado com o Artigo 2º
da Directiva 2000/64/CE.

� Nº3 do Artigo 18º da Posição Comum: a data a partir da qual o princípio da
especialização se aplica às seguradoras do ramo vida no caso da Áustria, da
Finlândia e da Suécia foi referida como a data de adesão, tal como para os demais
Estados-Membros que aderiram à União Europeia após a adopção da directiva
relevante.

                                                
5 JO L 290, 17.11.2000, p. 27.
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� Nº1, ponto B, alínea a), subalínea i), primeiro parágrafo, do Artigo 20º da Posição
Comum: a última frase foi suprimida para ter em conta a introdução do euro.

� Nºs 3 e 4 do Artigo 51º da Posição Comum: o programa de actividades exigido às
sucursais de países terceiros estabelecidas num Estado-Membro foi adaptado para
manter a coerência com o programa de actividades exigido às seguradoras do
ramo vida da UE no Artigo 7º da Posição Comum.

� nº2 do Artigo 60º da Posição Comum introduz de novo um texto contido na
Directiva original e que havia sido suprimido na Proposta de reforma, uma vez
que se considerou conveniente mantê-lo para evitar qualquer confusão
relativamente ao âmbito de aplicação da disposição.

� Artigo 65º da Posição Comum reúne numa única disposição os artigos 58º e 66º
da Proposta, que decorriam de duas directivas codificadas diferentes mas tinham
conteúdo idêntico, para evitar repetições desnecessárias.

� nº2 do Artigo 69º da Posição Comum tem em conta a data de implementação da
Directiva 2000/64/CE, que foi adoptada após a apresentação da Proposta de
reforma por parte da Comissão.

� A Posição Comum suprime igualmente os Artigos 61º e 62º da Proposta da
Comissão, uma vez que se referem a períodos transitórios que haviam sido
concedidos na altura pelas directivas codificadas e entretanto expiraram.

� A apresentação do Anexo V da Posição Comum, que contém a lista das directivas
revogadas e os prazos de implementação, foi alterada por motivos de clareza.

Todas as demais alterações inseridas na Posição Comum prendem-se com questões
meramente linguísticas ou gramaticais, bem como com a numeração dos artigos
contidos na Proposta inicial.

3.2.2. A fim de manter tão actualizado quanto possível o exercício de reforma das
Directivas Seguradoras Vida, a Posição Comum integra igualmente alterações à
Directiva 79/267/CEE, que acabam de ser introduzidas pela Directiva 2002/12/CE6

recentemente adoptada, e que se referem aos requisitos em matéria de margem de
solvência aplicáveis às seguradoras do ramo vida. Essas alterações dizem respeito
aos seguintes considerandos e artigos da Posição Comum:

� Considerando nº39 da Posição Comum foi adaptado por forma a incorporar o 3º
Considerando da Directiva 2002/12/CE.

� Considerando nº41 da Posição Comum foi completado por forma a incorporar os
8º e 11º Considerandos da Directiva 2002/12/CE.

� Considerando nº43 da Posição Comum incorpora o 12º Considerando da Directiva
2002/12/CE.

                                                
6 JO L 77, 20.03.2002, p 11.
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� Considerando nº50 da Posição Comum foi completado com a inserção do 10º
Considerando da Directiva 2002/12/CE.

� nº6 do Artigo 3º da Posição Comum foi modificado por forma a incorporar a
alteração introduzida pelo nº1 do Artigo 1º da Directiva 2002/12/CE ao nº2 do
Artigo 3º da Directiva79/267/CEE.

� Artigo 27º da Posição Comum foi modificado por forma a incorporar a alteração
introduzida pelo nº2 do Artigo 1º da Directiva 2002/12/CE ao Artigo 18º da
Directiva79/267/CEE.

� Artigo 28º da Posição Comum foi modificado por forma a incorporar a alteração
introduzida pelo nº2 do Artigo 1º da Directiva 2002/12/CE ao Artigo 19º da
Directiva79/267/CEE.

� Artigo 29º da Posição Comum foi modificado por forma a incorporar a alteração
introduzida pelo nº2 do Artigo 1º da Directiva 2002/12/CE ao Artigo 20º da
Directiva79/267/CEE.

� Artigo 30º da Posição Comum incorpora o novo Artigo 20º-A inserido na
Directiva79/267/CEE pelo nº3 do Artigo 1º da Directiva 2002/12/CE .

� Artigo 38º da Posição Comum incorpora o novo Artigo 24º-A inserido na
Directiva79/267/CEE pelo nº4 do Artigo 1º da Directiva 2002/12/CE.

� Artigo 71º da Posição Comum incorpora o período transitório previsto no Artigo
2º da Directiva 2002/12/CE para a aplicação desta Directiva.

� Os nºs 3 e 4 do Artigo 69º têm em conta a data de implementação prevista no
artigo 3º da Directiva 2002/12/CE.

� Anexo IV da Posição Comum contém certas disposições que se manterão em
vigor até serem substituídas pelas contidas nas Directivas 2000/64/CE e
2002/12/CE que foram incluídas no exercício de reforma mas não serão ainda
aplicáveis no momento em que for adoptada a Directiva de reforma. Este anexo
tem por objectivo garantir a segurança jurídica sobre as disposições aplicáveis.

� Anexo VI da Posição Comum reproduz integralmente o Anexo V da Proposta de
reforma.

4- CONCLUSÃO

A Comissão considera que a Posição Comum do Conselho retoma, na sua essência, a
Proposta da Comissão, que foi aprovada pelo Parlamento sem qualquer alteração. As
alterações e correcções introduzidas pelo Conselho na Posição Comum não implicam
nenhuma modificação substancial e inscrevem-se no âmbito de uma reforma. A
Comissão recomenda ao Parlamento Europeu que aprove a presente Posição Comum.
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