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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A primeira diretiva da UE sobre o seguro automóvel remonta a 1972. Desde então, surgiram, 
gradualmente, cinco outras diretivas que a reforçaram e a completaram e que foram 
codificadas pela Diretiva 2009/103/CE.

No seu programa de trabalho para 2016, a Comissão tinha anunciado uma avaliação desta 
última diretiva. Na sequência desta avaliação, verificou-se que algumas alterações e 
adaptações eram necessárias para satisfazer o objetivo principal da presente diretiva, a saber, a 
proteção das vítimas de acidentes de viação transfronteiriços. Cumpre destacar cinco novos 
aspetos: a insolvência das seguradoras, o reconhecimento das declarações de historial de 
sinistros, a fiscalização do seguro para combater a circulação de veículos não segurados, a 
harmonização dos montantes mínimos de cobertura e, por fim, o âmbito de aplicação da 
diretiva.

A relatora de parecer considera que a presente proposta de diretiva responde devidamente às 
novas exigências em matéria de proteção das vítimas de acidentes de viação nos Estados-
Membros da UE que não sejam o seu país de residência ou de um acidente causado por um 
condutor de outro Estado-Membro. 

No que toca à insolvência das seguradoras, em especial num contexto transfronteiras, 
atendendo à sua multiplicação e, por vezes, à complexidade e morosidade dos procedimentos 
de indemnização em vigor em alguns países da UE, a possibilidade de criar um mecanismo de 
indemnização rápida e adequada das vítimas constitui, no entender da relatora, um passo em 
frente. Com efeito, a proposta inclui a criação, em cada Estado-Membro, de um fundo de 
compensação financiado por seguradoras nacionais, sub-rogado ao segurador em situação de 
insolvência. Em situações transfronteiras, a vítima será indemnizada diretamente pelo fundo 
estatal do país em que o acidente ocorreu antes desta ser reembolsada pelo fundo de 
indemnização estatal do segurador em situação de insolvência. Dado que o sistema de fundos 
de garantia já existe em muitos Estados-Membros, o facto de se prever o seu alargamento a 
todos os Estados-Membros da UE sob a forma de acordos voluntários representa um 
verdadeiro progresso para a relatora.

O projeto da Comissão prevê igualmente a aplicação, por parte das seguradoras, do mesmo 
tratamento a todas as declarações de historial de sinistros emitidas na UE. A relatora aprova a 
abordagem da Comissão que consiste em harmonizar as declarações de sinistros e,
simultaneamente, aplicar o mesmo tratamento a estas declarações, independentemente do 
Estado-Membro de origem do tomador de seguro. Esta medida contribui para uma maior 
igualdade entre os tomadores de seguros através da aplicação, por parte das seguradoras, do 
mesmo tratamento a todas as declarações de historial de sinistros emitidas na UE. Pretende-se 
com esta medida que se registem menos fraudes relacionadas com os seguros e maior 
transparência através da autenticação das declarações de historial de sinistros.

No que se refere aos controlos de seguros, a relatora considera que é essencial limitar a sua 
atual proibição e permitir que os Estados-Membros realizem controlos não intrusivos, numa 
base voluntária. Os controlos são considerados pouco intrusivos, desde que as técnicas 
utilizadas não obriguem os veículos a parar, não sejam discriminatórias e sejam necessárias e 
proporcionadas. No entender da relatora, a possibilidade de os Estados-Membros utilizarem 
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ferramentas digitais de reconhecimento das matrículas é uma boa iniciativa. Devem ser 
encorajadas novas disposições para reduzir a circulação de veículos sem seguro.

A proposta de diretiva prevê igualmente garantir montantes mínimos de cobertura de seguro 
em caso de danos materiais ou pessoais, independentemente da categoria do veículo em causa. 
A relatora de parecer apoia plenamente esta nova disposição, uma vez que os Estados podem 
ir além deste mínimo e que não se trata de harmonizar os preços dos seguros, o que não seria 
viável hoje em dia à luz das disparidades económicas existentes entre os diferentes Estados-
Membros da União.

Por último, no que diz respeito ao âmbito de aplicação da diretiva, a relatora apoia o intuito da 
Comissão de codificar a jurisprudência do Tribunal de Justiça, definindo o conceito de 
«utilização de um veículo». Todavia, a relatora considera que a definição adotada é ainda 
demasiado restritiva e pode excluir alguns veículos que não se «destinam habitualmente a 
servir de meio de transporte», mas que são, não obstante, a causa de acidentes físicos ou 
materiais. Para a relatora, atividade de transporte stricto sensu do veículo não deve constituir 
um fator determinante na aplicação da presente diretiva. Cumpre notar que os veículos 
utilizados no setor da construção com atividades transfronteiriças podem, por conseguinte, 
provocar acidentes. A relatora de parecer considera que a definição de circulação de veículos 
deve ser tão ampla quanto possível, de forma a garantir a máxima proteção das vítimas de 
acidentes. Será apresentada uma proposta de alteração neste sentido.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O seguro de responsabilidade civil 
resultante da circulação de veículos 
automóveis (seguro automóvel) assume 
especial importância para os cidadãos 
europeus na qualidade de tomadores de 
seguros ou potenciais vítimas de um 
acidente. Constitui igualmente uma questão 
importante para as empresas de seguros, 
uma vez que representa uma parte 
importante do seguro não-vida na União. O 
seguro automóvel tem igualmente 
repercussões sobre a livre circulação das 
pessoas, bens e veículos. Assim sendo, 

(1) O seguro de responsabilidade civil 
resultante da circulação de veículos 
automóveis (seguro automóvel) assume 
especial importância para os cidadãos 
europeus na qualidade de tomadores de 
seguros ou potenciais vítimas de um 
acidente. Constitui igualmente uma questão 
importante para as empresas de seguros, 
uma vez que representa uma parte 
importante do seguro não-vida na União. O 
seguro automóvel tem igualmente 
repercussões significativas para a livre 
circulação das pessoas, bens e veículos e, 
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reforçar e consolidar o mercado interno do 
seguro automóvel na União deverá 
constituir um objetivo importante de 
intervenção no domínio dos serviços 
financeiros.

por conseguinte, sobre o mercado interno 
e o espaço Schengen. Assim sendo, 
reforçar e consolidar o mercado interno do 
seguro automóvel na União deverá 
constituir um objetivo importante de 
intervenção no domínio dos serviços 
financeiros.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A Comissão procedeu a uma 
avaliação do funcionamento da Diretiva 
2009/103/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho15, nomeadamente da sua eficácia, 
eficiência e coerência com as outras 
políticas da União. A conclusão da 
avaliação foi que a Diretiva 2009/103/CE 
funciona bem, em geral, e não requer 
alterações na maior parte dos seus aspetos. 
Todavia, identificaram-se quatro áreas em 
que conviria introduzir algumas alterações 
pontuais: a indemnização das vítimas de 
acidentes em caso de insolvência de uma 
empresa de seguros, os montantes mínimos 
de cobertura obrigatórios do seguro, a 
fiscalização do seguro de veículos pelos 
Estados-Membros e a utilização de 
declarações de historial de sinistros dos 
tomadores de seguros por uma nova 
seguradora.

(2) A Comissão procedeu a uma 
avaliação do funcionamento da Diretiva 
2009/103/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho15, nomeadamente da sua eficácia, 
eficiência e coerência com as outras 
políticas da União. A conclusão da 
avaliação foi que a Diretiva 2009/103/CE 
funciona bem, em geral, e não requer 
alterações na maior parte dos seus aspetos. 
Todavia, identificaram-se quatro áreas em 
que conviria introduzir algumas alterações 
pontuais: a indemnização das vítimas de 
acidentes em caso de insolvência de uma 
empresa de seguros, os montantes mínimos 
de cobertura obrigatórios do seguro, a 
fiscalização do seguro de veículos pelos 
Estados-Membros e a utilização de 
declarações de historial de sinistros dos 
tomadores de seguros por uma nova 
seguradora. É ainda necessário introduzir 
um sistema de bónus/agravamento 
obrigatório, que seja aplicado pelas 
seguradoras no cálculo dos prémios de 
seguro, tendo por base as declarações de 
historial de sinistros. Este sistema 
constitui um incentivo para uma 
condução mais segura e, por conseguinte, 
promove a segurança rodoviária. Além 
disso, resulta em prémios de seguros mais 
justos para os consumidores.

_________________ _________________

15 Diretiva 2009/103/CE do Parlamento 15 Diretiva 2009/103/CE do Parlamento 
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Europeu e do Conselho, de 16 de setembro 
de 2009, relativa ao seguro de 
responsabilidade civil que resulta da 
circulação de veículos automóveis e à 
fiscalização do cumprimento da obrigação 
de segurar esta responsabilidade (JO L 263 
de 7.10.2009, p. 11).

Europeu e do Conselho, de 16 de setembro 
de 2009, relativa ao seguro de 
responsabilidade civil que resulta da 
circulação de veículos automóveis e à 
fiscalização do cumprimento da obrigação 
de segurar esta responsabilidade (JO L 263 
de 7.10.2009, p. 11).

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Com base na jurisprudência do 
Tribunal de Justiça da União Europeia, 
todos os veículos automóveis existentes ou 
novos são, em princípio, abrangidos pela 
Diretiva 2009/103/CE. No entanto, 
particularmente no caso dos novos tipos 
de veículos, como as bicicletas elétricas, 
as motoretas elétricas e Segways, tal não 
parece ser absolutamente necessário. São 
veículos muito mais pequenos, com uma 
velocidade máxima mais reduzida, pelo 
que o seu potencial para causar 
danos/lesões não é tão elevado. Para 
promover o desenvolvimento de novos 
meios de transporte alternativos, que 
ocupam menor espaço na via pública e 
são ecológicos, afigura-se excessiva a 
aplicação indiferenciada de uma 
obrigação de seguro. A presente diretiva, 
por conseguinte, só deve ser aplicada aos 
veículos para os quais o Direito da União 
preveja o cumprimento de requisitos de 
segurança antes da autorização da sua 
introdução no mercado. Apesar disso, é 
natural que também possam ocorrer 
acidentes decorrentes da utilização destes 
veículos, pelo que os Estados-Membros 
são livres de estabelecer ou de manter 
regras a nível nacional que prevejam um 
seguro de responsabilidade civil para 
veículos que não requerem homologação. 
Ao prosseguir os objetivos gerais que 
visam assegurar um nível elevado de 
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proteção das vítimas de acidentes de 
viação e facilitar a livre circulação de 
pessoas e veículos em toda a UE, a 
presente diretiva contribui para reforçar a 
confiança no mercado único do seguro 
automóvel, aumentando a segurança 
jurídica no que respeita à venda 
transfronteiras do seguro automóvel com 
base no princípio da liberdade de 
prestação de serviços e reduzindo os 
riscos que possam surgir durante o 
processo de indemnização das vítimas.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) A presente diretiva traduz um 
compromisso adequado entre o interesse 
público e a necessidade de reduzir os 
custos potenciais para as autoridades 
públicas, as seguradoras e os tomadores 
de seguros, com vista a garantir a boa 
relação custo-eficácia das medidas 
propostas.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Atualmente, os Estados-Membros 
devem abster-se de proceder à fiscalização 
na fronteira do seguro de veículos que 
tenham o seu estacionamento habitual no 
território de outro Estado-Membro, e de 
veículos que tenham o seu estacionamento 
habitual no território de países terceiros e 
entrem no seu território em proveniência 
do território de outro Estado-Membro. 
Novos desenvolvimentos tecnológicos 
permitem a fiscalização dos seguros na 

(4) Atualmente, os Estados-Membros 
abstêm-se de proceder à fiscalização na 
fronteira do seguro de veículos que tenham 
o seu estacionamento habitual no território 
de outro Estado-Membro, e de veículos que 
tenham o seu estacionamento habitual no 
território de países terceiros e entrem no 
seu território em proveniência do território 
de outro Estado-Membro. Novos 
desenvolvimentos tecnológicos, tais como 
os sistemas de reconhecimento de 
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fronteira sem a paragem dos veículos, ou 
seja, sem interferir com a livre circulação 
de veículos e pessoas. Convém, por 
conseguinte, autorizar esses controlos do 
seguro dos veículos, mas apenas na 
condição de estes serem não 
discriminatórios, serem necessários e 
proporcionados, fazerem parte de um 
sistema geral de controlos no território 
nacional e não exigirem a paragem do 
veículo.

matrículas, permitem a fiscalização
discreta dos seguros na fronteira sem a 
paragem dos veículos, ou seja, sem 
interferir com a livre circulação de veículos 
e pessoas. Convém, por conseguinte, 
autorizar esses controlos do seguro dos 
veículos, mas apenas na condição de estes 
serem não discriminatórios, serem 
necessários e proporcionados, fazerem 
parte de um sistema geral de controlos no 
território nacional, não exigirem a paragem 
do veículo e respeitarem os direitos, 
liberdades e interesses legítimos da pessoa 
visada.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A condução de veículos não 
segurados, ou seja, a condução de um 
veículo automóvel sem um seguro 
automóvel de responsabilidade civil 
obrigatório, é um problema crescente na 
UE. O custo em pedidos de indemnização 
foi estimado em 870 milhões de EUR 
em 2011 para toda a UE. Importa 
sublinhar que a condução de veículos não 
segurados afeta negativamente um vasto 
leque de parte interessadas, 
designadamente vítimas de acidentes, 
seguradoras, fundos de garantia e 
tomadores de seguro automóvel.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma proteção eficaz e eficiente das 
vítimas de acidentes de viação exige que 
estas vítimas sejam sempre indemnizadas 

(7) Uma proteção eficaz e eficiente das 
vítimas de acidentes de viação exige que 
estas vítimas sejam sempre indemnizadas 
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pelos seus danos pessoais ou danos 
materiais, independentemente de a empresa 
de seguros da pessoa responsável ser 
solvente ou não. Os Estados-Membros 
devem, pois, criar ou designar um 
organismo que preste a indemnização 
inicial às pessoas lesadas que tenham 
residência habitual no seu território, e que 
tenha o direito de exigir essa indemnização 
junto do organismo criado ou designado 
para o mesmo efeito no Estado-Membro de 
estabelecimento da empresa de seguros que 
emitiu a apólice do veículo da pessoa 
responsável. Todavia, a fim de evitar a 
apresentação de pedidos de indemnização 
paralelos, as vítimas de acidentes de viação 
não devem ser autorizadas a apresentar um 
pedido de indemnização junto desse 
organismo se já tiverem apresentado o seu 
pedido de indemnização ou intentado uma 
ação judicial contra a empresa de seguros 
em causa, e esse pedido estiver ainda a ser 
analisado ou essa ação estiver ainda 
pendente.

pelos seus danos pessoais ou danos 
materiais, independentemente de a empresa 
de seguros da pessoa responsável ser 
solvente ou não. Os Estados-Membros 
devem, pois, criar ou designar um 
organismo que preste, sem atrasos, a 
indemnização inicial às pessoas lesadas 
que tenham residência habitual no seu 
território, e que tenha o direito de exigir 
essa indemnização junto do organismo 
criado ou designado para o mesmo efeito 
no Estado-Membro de estabelecimento da 
empresa de seguros que emitiu a apólice do 
veículo da pessoa responsável. Todavia, a 
fim de evitar a apresentação de pedidos de 
indemnização paralelos, as vítimas de 
acidentes de viação não devem ser 
autorizadas a apresentar um pedido de 
indemnização junto desse organismo se já 
tiverem apresentado o seu pedido de 
indemnização ou intentado uma ação 
judicial contra a empresa de seguros em 
causa, e esse pedido estiver ainda a ser 
analisado ou essa ação estiver ainda 
pendente.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os historiais de sinistros anteriores 
dos tomadores de seguro que pretendam 
celebrar novos contratos de seguros com 
empresas de seguros devem ser facilmente 
autenticados para facilitar o 
reconhecimento desse historial de sinistros 
ao celebrar-se um novo contrato de seguro. 
Para simplificar a verificação e 
autenticação das declarações de historial de 
sinistros, é importante que o conteúdo e o 
formato da declaração desses historiais de 
sinistros sejam os mesmos em todos os 
Estados-Membros. Além disso, as 
seguradoras que têm em conta as 
declarações de historial de sinistros na 

(8) Os historiais de sinistros anteriores 
dos tomadores de seguro que pretendam 
celebrar novos contratos de seguros com 
empresas de seguros devem ser facilmente 
autenticados para facilitar o 
reconhecimento desse historial de sinistros 
ao celebrar-se um novo contrato de seguro. 
Para simplificar a verificação e 
autenticação das declarações de historial de 
sinistros, é importante que o conteúdo e o 
formato da declaração desses historiais de 
sinistros sejam os mesmos em todos os 
Estados-Membros. Além disso, as 
seguradoras devem aplicar um sistema de 
bónus/agravamento obrigatório na 
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determinação dos prémios de seguro 
automóvel não devem discriminar o 
tomador do seguro em função da sua 
nacionalidade ou exclusivamente em 
função do seu anterior Estado-Membro de 
residência. A fim de permitir aos Estados-
Membros verificar de que forma as 
empresas de seguros tratam as declarações 
de historial de sinistros, estas empresas 
devem publicar as suas políticas no que 
respeita à sua utilização do historial de 
sinistros no cálculo dos prémios.

determinação dos prémios de seguro 
automóvel. As declarações de historial de 
sinistros devem ser tidas em conta. Não se 
pode discriminar o tomador do seguro em 
função da sua nacionalidade ou 
exclusivamente em função do seu anterior 
Estado-Membro de residência. A fim de 
permitir aos Estados-Membros verificar de 
que forma as empresas de seguros tratam 
as declarações de historial de sinistros, 
estas empresas devem publicar as suas 
políticas no que respeita à sua utilização do 
historial de sinistros no cálculo dos 
prémios.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Como parte da avaliação do 
funcionamento da Diretiva, a Comissão 
Europeia deve supervisionar a sua 
aplicação, tendo em conta o número de 
vítimas, o montante dos sinistros pendentes 
devido a atrasos nos pagamentos na 
sequência de processos de insolvência 
transfronteiras, o nível dos montantes 
mínimos de cobertura nos Estados-
Membros, o montante dos sinistros devidos 
à circulação de veículos não segurados 
relacionados tráfego transfronteiras e o 
número de queixas relativas a declarações 
de historial de sinistros.

(11) Como parte da avaliação do 
funcionamento da Diretiva, a Comissão 
Europeia deve supervisionar a sua 
aplicação, tendo em conta o número de 
vítimas, o montante dos sinistros pendentes 
devido a atrasos nos pagamentos na 
sequência de processos de insolvência 
transfronteiras, o nível dos montantes 
mínimos de cobertura nos Estados-
Membros, o montante dos sinistros devidos 
à circulação de veículos não segurados 
relacionados tráfego transfronteiras e o 
número de queixas relativas a declarações 
de historial de sinistros. No âmbito da 
avaliação do funcionamento da 
Diretiva 2009/103/CE, a Comissão deve 
examinar e avaliar se, tendo em conta a 
evolução tecnológica, incluindo a 
utilização crescente de veículos 
autónomos e semiautónomos, continua a 
cumprir o objetivo de proteger as vítimas 
de acidentes de viação da insolvência de 
seguradoras em acidentes provocados 
pela utilização de veículos. Tal supervisão 
deve ser simultaneamente viável a longo 
prazo e procurar assegurar o 
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cumprimento dos objetivos da diretiva à 
luz dos novos avanços tecnológicos, 
designadamente no domínio dos veículos 
elétricos e dos veículos autónomos e 
semiautónomos.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Visto que os objetivos da presente 
diretiva, nomeadamente assegurar a 
igualdade de proteção mínima das vítimas 
de acidentes de viação na União e
assegurar a proteção das vítimas em caso 
de insolvência das empresas de seguros, 
não podem ser suficientemente alcançados 
pelos Estados-Membros, mas podem, em 
virtude dos seus efeitos, ser mais bem 
conseguidos ao nível da União, a União 
pode adotar medidas, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade previsto 
no artigo 5.º do Tratado da União 
Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, a presente diretiva não 
excede o necessário para alcançar esses 
objetivos.

(12) Visto que os objetivos da presente 
diretiva, nomeadamente assegurar a 
igualdade de proteção mínima das vítimas 
de acidentes de viação na União, assegurar 
a proteção das vítimas em caso de 
insolvência das empresas de seguros e 
assegurar a igualdade de tratamento no 
que respeita à autenticação pelas 
seguradoras das declarações de historial 
de sinistros de potenciais tomadores de 
seguros que atravessam as fronteiras 
internas da UE, não podem ser 
suficientemente alcançados pelos Estados-
Membros, mas podem, em virtude dos seus 
efeitos, ser mais bem conseguidos ao nível 
da União, a União pode adotar medidas, 
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade previsto no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para alcançar esses objetivos.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao artigo 2.º é aditado um novo 
parágrafo com a seguinte redação:
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«A presente diretiva apenas se aplica aos 
veículos automóveis abrangidos pelo 
disposto nos Regulamentos (UE) 
2018/858*, (UE) n.º 167/2013** ou (UE) 
n.º 168/2013***.

Regulamento (UE) 2018/858 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 2018, relativo à homologação 
e à fiscalização do mercado dos veículos a 
motor e seus reboques, e dos sistemas, 
componentes e unidades técnicas 
destinados a esses veículos, que altera os 
Regulamentos (CE) n.º 715/2007 e (CE) 
n.º 595/2009 e revoga a Diretiva 
2007/46/CE (JO L 151 de 14.6.2018, p. 1).

**Regulamento (UE) n.º 167/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de fevereiro de 2013, relativo à 
homologação e fiscalização do mercado 
de tratores agrícolas e florestais (JO L 60 
de 2.3.2013, p. 1).

*** Regulamento (UE) n.º 168/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de janeiro de 2013, relativo à 
homologação e fiscalização do mercado 
dos veículos de duas ou três rodas e dos 
quadriciclos (JO L 60 de 2.3.2013, 
p. 52).»;

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Diretiva 2009/103/CE
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, podem proceder a essa 
fiscalização do seguro, desde que essa 
fiscalização seja não-discriminatória, 
necessária e proporcionada tendo em conta 
o fim prosseguido, e 

Todavia, podem proceder a essa 
fiscalização do seguro, desde que essa 
fiscalização seja não-discriminatória, 
necessária e proporcionada tendo em conta 
o fim prosseguido, garanta os direitos, as 
liberdades e interesses legítimos da pessoa 
visada, e 

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
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do texto legislativo em causa. A sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b)
Diretiva 2009/103/CE
Artigo 16 – parágrafo 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

«Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas de seguros ou os 
organismos a que se refere o segundo 
parágrafo, quando têm em conta as 
declarações de historial de sinistros 
emitidas por outras empresas de seguros ou 
outros organismos referidos no segundo 
parágrafo, não tratam de forma 
discriminatória os tomadores de seguros 
nem majoram os seus prémios em virtude 
da sua nacionalidade ou apenas com base 
no seu anterior Estado-Membro de 
residência.

«Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas de seguros e os 
organismos a que se refere o segundo 
parágrafo, quando têm em conta as 
declarações de historial de sinistros 
emitidas por outras empresas de seguros ou 
outros organismos referidos no segundo 
parágrafo, não tratam de forma 
discriminatória os tomadores de seguros 
nem majoram os seus prémios em virtude 
da sua nacionalidade ou apenas com base 
no seu anterior Estado-Membro de 
residência.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b)
Diretiva 2009/103/CE
Artigo 16 – parágrafo 2A-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas de seguros e os 
organismos a que se refere o segundo 
parágrafo integram um sistema de 
bónus/agravamento obrigatório nos seus 
contratos de seguro de responsabilidade 
civil que resulta da circulação de veículos 
automóveis, que calcula o montante do 
prémio de seguro de cada tomador do 
seguro de acordo com as declarações de 
historial de sinistros.
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Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b)
Diretiva 2009/103/CE
Artigo 16 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as empresas de seguros publicam as suas 
políticas no que respeita à utilização que 
fazem das declarações de historial de 
sinistros para o cálculo dos prémios.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as empresas de seguros publicam as suas 
políticas no que respeita à utilização que 
fazem das declarações de historial de 
sinistros para o cálculo dos prémios, 
nomeadamente no que se refere ao 
sistema de bónus/agravamento que 
aplicam.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Diretiva 2009/103/CE
Artigo 28.º-C

Texto da Comissão Alteração

Deve ser realizada uma avaliação da 
presente diretiva o mais tardar sete anos 
após a data da sua transposição. A 
Comissão comunicará as conclusões dessa 
avaliação, acompanhadas das suas 
observações, ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social.

Deve ser realizada uma avaliação da 
presente diretiva o mais tardar cinco anos 
após a data da sua transposição. É 
avaliada, nomeadamente, a adequação da 
presente diretiva tendo em conta os 
desenvolvimentos tecnológicos 
relacionados com veículos autónomos e 
semiautónomos, bem como examinado se 
o regime de responsabilidade civil da 
presente diretiva tem em conta as novas 
condições tecnológicas ou se deveria ser 
introduzida uma nova infração de 
responsabilidade não dolosa assente 
exclusivamente em veículos autónomos 
enquanto fonte do risco e que, 
simultaneamente, não implica riscos de 
responsabilidade civil não controlados, a 
fim de não impedir a utilização de novas 
tecnologias. A Comissão comunicará as 
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conclusões dessa avaliação, acompanhadas 
das suas observações, bem como, se for 
caso disso, de uma proposta legislativa, ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social.

(Erro técnico; trata-se da proposta de diretiva 2018/0168(COD) que altera a Diretiva 
2009/103/CE.)
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