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Alteração 28
Titus Corlăţean

Proposta de directiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
n.º 2 do artigo 47.º e o artigo 55.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
n.º 2 do artigo 47.º e os artigos 55.º e 95.º,

Or. en

Justificação

A alteração assegura que a Comissão possa propor quer uma directiva de execução do nível 
2 quer um regulamento de execução do nível 2 com base na presente directiva-quadro.

Alteração 29
Hans-Peter Mayer

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O novo regime de solvência levará 
a uma protecção ainda mais elevada de 
todas as partes envolvidas. Para esse 
efeito, é necessário que os 
Estados-Membros dotem as autoridades 
de supervisão financeira de recursos 
suficientes. Esta obrigação é completada 
pela obrigação comunitária que incumbe 
aos Estados-Membros de transpor
plenamente a directiva, assim como pela
jurisprudência do Tribunal de Justiça e 
pelas disposições nacionais em matéria de 
responsabilidade do Estado.

Or. de
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Justificação

Uma obrigação de “responsabilidade do Estado” existe, desde logo, com base no direito 
primário (n.º 2 do artigo 288.º e princípio do Estado de direito, nos termos do artigo 6.º do 
Tratado UE, assim como acórdãos do TJCE (Francovich, MP Travelline e decisões 
subsequentes)). É assim supérflua uma disposição numa directiva específica.

Alteração 30
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) É necessário promover a convergência 
da supervisão prudencial, em relação não 
só aos instrumentos como também às 
práticas de supervisão. É conveniente que o 
Comité das Autoridades Europeias de 
Supervisão dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma, instituído 
pela Decisão 2004/6/CE da Comissão, 
desempenhe um papel importante, neste 
contexto, e que apresente um relatório 
periódico sobre os progressos realizados.

(23) É necessário promover a convergência 
da supervisão prudencial, em relação não 
só aos instrumentos como também às 
práticas de supervisão. É conveniente que o 
Comité das Autoridades Europeias de 
Supervisão dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma, instituído 
pela Decisão 2004/6/CE da Comissão, 
desempenhe um papel importante, neste 
contexto, e que apresente um relatório 
periódico sobre os progressos realizados. A 
fim de cumprir as suas missões de 
mediação e arbitragem em caso de 
conflitos entre as autoridades de 
supervisão no seio dos colégios de 
supervisores, o Comité deve ser dotado de 
uma base e personalidade jurídicas ao 
abrigo de um novo regulamento, que 
deverá entrar em vigor ao mesmo tempo 
que a presente directiva.

Or. en
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Alteração 31
Titus Corlăţean

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) É necessário promover a convergência 
da supervisão prudencial, em relação não 
só aos instrumentos como também às 
práticas de supervisão. É conveniente que o 
Comité das Autoridades Europeias de 
Supervisão dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma, instituído 
pela Decisão 2004/6/CE da Comissão, 
desempenhe um papel importante, neste 
contexto, e que apresente um relatório 
periódico sobre os progressos realizados.

(23) É necessário promover a convergência 
da supervisão prudencial, em relação não 
só aos instrumentos como também às 
práticas de supervisão. É conveniente que o 
Comité das Autoridades Europeias de 
Supervisão dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma, instituído 
pela Decisão 2004/6/CE da Comissão, 
desempenhe um papel importante, neste 
contexto, e que apresente um relatório 
periódico sobre os progressos realizados. 
Este Comité deve ser dotado de uma base 
e personalidade jurídicas ao abrigo de um 
novo regulamento, que deverá entrar em 
vigor ao mesmo tempo que a presente 
directiva; a votação por maioria 
qualificada  deve ser aplicada para a 
adopção de todas as decisões adoptadas 
nos termos da presente directiva.

Or. en

Justificação

Para que as decisões sejam adoptadas rapidamente e da forma mais construtiva, é necessária 
a votação por maioria qualificada.

Alteração 32
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) O regime de supervisão deve prever 
um requisito sensível ao risco, baseado 
num método prospectivo que torne possível 

(35) O regime de supervisão deve prever 
um requisito sensível ao risco, baseado 
num método prospectivo que torne possível 
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uma intervenção precisa e atempada por 
parte das autoridades de supervisão 
(requisito de capital de solvência) e um 
nível mínimo de fundos próprios abaixo do 
qual o montante de recursos financeiros 
não deve descer (requisito de capital 
mínimo). Os dois requisitos acima 
referidos devem ser harmonizados em toda 
a Comunidade, para efeitos de obtenção de 
um nível de protecção uniforme dos 
tomadores de seguros.

uma intervenção precisa e atempada por 
parte das autoridades de supervisão 
(requisito de capital de solvência) e um 
nível mínimo de fundos próprios abaixo do 
qual o montante de recursos financeiros 
não deve descer (requisito de capital 
mínimo). O requisito de capital mínimo 
deve ser calculado de uma forma clara e 
simples, de molde a assegurar que o 
cálculo possa ser verificado. Deve 
corresponder a um montante de fundos 
próprios de base elegíveis abaixo do qual 
os tomadores de seguros e os beneficiários 
estariam expostos a um nível de risco 
inaceitável no caso de as empresas de 
seguros e de resseguros serem autorizadas 
a continuar as suas operações. O requisito 
de capital mínimo deve estar ligado ao 
requisito de capital de solvência como 
uma percentagem do mesmo que 
corresponda a um intervalo de confiança 
de 80% a 90% durante um período de um 
ano. Os dois requisitos acima referidos 
devem ser harmonizados em toda a 
Comunidade, para efeitos de obtenção de 
um nível de protecção uniforme dos 
tomadores de seguros.

Or. en

Alteração 33
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

(70) É necessário assegurar que os fundos 
próprios estejam adequadamente 
distribuídos no interior do grupo e que 
estejam disponíveis para proteger os 
tomadores e os beneficiários de seguros, 
sempre que necessário. Para este efeito, as 
empresas de seguros e de resseguros de um 
grupo devem dispor de fundos próprios 

(70) É necessário assegurar que os fundos 
próprios estejam adequadamente 
distribuídos no interior do grupo e que 
estejam disponíveis para proteger os 
tomadores e os beneficiários de seguros, 
sempre que necessário. Para este efeito, as 
empresas de seguros e de resseguros de um 
grupo devem dispor de fundos próprios 
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suficientes para satisfazer o seu requisito 
de capital de solvência, excepto quando o 
objectivo de protecção dos tomadores e dos 
beneficiários de seguros possa ser 
eficazmente alcançado de outro modo. As 
empresas de seguros e de resseguros de um 
grupo devem, pois, ser autorizadas a 
satisfazer o seu requisito de capital de 
solvência com o apoio do grupo declarado 
pela respectiva empresa-mãe, em 
circunstâncias definidas. A fim de avaliar a 
necessidade de uma eventual revisão futura 
do regime de apoio do grupo e preparar 
essa revisão, a Comissão deve apresentar 
um relatório sobre as regras dos 
Estados-Membros e as práticas das 
autoridades de supervisão nesse domínio.

suficientes para satisfazer o seu requisito 
de capital de solvência, excepto quando o 
objectivo de protecção dos tomadores e dos 
beneficiários de seguros possa ser 
eficazmente alcançado de outro modo. As 
empresas de seguros e de resseguros de um 
grupo devem, pois, ser autorizadas a 
satisfazer o seu requisito de capital de 
solvência com o apoio do grupo declarado 
pela respectiva empresa-mãe, em 
circunstâncias definidas. Para assegurar a 
protecção igual de todos os tomadores de 
seguros, os Estados-Membros devem 
prever a livre circulação de activos e 
passivos, de molde a permitir que o capital 
de solvência e os fundos próprios elegíveis 
sejam reconfigurados dentro de um grupo 
para efeitos de apoio do grupo e sem o 
risco de acções suspensivas. No caso dos 
Estados-Membros em que esta livre 
circulação não está ainda garantida, o 
apoio do grupo deve incluir, durante o 
período intercalar, os instrumentos e 
outros mecanismos necessários para 
assegurar que os fundos sejam 
transferidos em tempo útil. Os 
Estados-Membros devem assegurar 
igualmente que os créditos resultantes de 
compromissos de apoio do grupo sejam 
tratados como equivalentes aos créditos de 
seguros. A fim de avaliar a necessidade de 
uma eventual revisão futura do regime de 
apoio do grupo e preparar essa revisão, a 
Comissão deve apresentar um relatório 
sobre as regras dos Estados-Membros e as 
práticas das autoridades de supervisão 
nesse domínio.

Or. en

Justificação

A supervisão dos grupos e os regimes de apoio devem operar numa base económica geral que 
permita a transferência intragrupo. O apoio do grupo para repor o requisito de capital 
mínimo pode revestir uma forma diferente da transferência de fundos, por exemplo, uma 
redução do passivo e o que é necessário é a possibilidade de reconfigurar o capital de 
solvência para responder a determinadas circunstâncias. Em alguns Estados-Membros, 
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podem existir eventualmente alguns obstáculos legais ou incertezas no que se refere às 
transferências, sendo necessário implementar salvaguardas adicionais durante o período 
intercalar. A longo prazo, não deve ser este um método de operação. No caso de processos de 
liquidação ou outros processos administrativos, importa proceder à graduação do apoio do 
grupo como equivalente aos créditos do tomador de seguros.

Alteração 34
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Considerando 87-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(87-A) Os erros das autoridades de 
supervisão, cometidos por negligência 
grave ou má-fé, devem poder ser objecto 
de recurso, em conformidade com o 
acórdão do Tribunal de Justiça nos 
processos apensos C-6/90 e C-9/90 
Francovich [1991] I-5357. As normas de 
supervisão são, em última análise, da 
responsabilidade dos Estados-Membros e 
cada um dos Estados-Membros deve, por 
conseguinte, assegurar que os tomadores 
de seguros, tanto do seu próprio 
Estado-Membro  como de outros 
Estados-Membros, sejam protegidos de 
forma adequada pela legislação nacional 
contra perdas resultantes de negligência 
grave ou má-fé por parte da autoridade de 
supervisão. Para evitar dúvidas, quando 
as autoridades de supervisão são 
financiadas por uma contribuição da 
indústria, não se considera ser adequado 
que a indústria pague (directa ou 
indirectamente) pelos erros de supervisão.

Or. en
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Alteração 35
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Considerando 95-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(95-A) dada a natureza cada vez mais 
transfronteiriça da actividade seguradora, 
é necessário aperfeiçoar o funcionamento 
da garantia dos seguros em toda a 
Europa, tendo em conta as estruturas de 
supervisão. Este trabalho contínuo será 
realizado fora do âmbito de aplicação da 
presente directiva, dado que os novos 
requisitos de solvência oferecerão, por si 
próprios, um elevado nível de protecção 
harmonizada dos tomadores de seguros.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma questão de clarificação. É útil ter, nessa fase, um método trabalho aberto 
sobre os regimes de garantia dos seguros em toda a Europa. Estes regimes são um 
complemento da directiva Solvência II, que assegura já uma protecção elevada e 
harmonizada dos tomadores de seguros.

Alteração 36
Hans-Peter Mayer

Proposta de directiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

 1. Sem prejuízo dos artigos 5.º a 10.º, a 
presente directiva não se aplica às 
empresas de seguros cujo volume anual de 
prémios não exceda cinco milhões de 
euros.

 1. Nos primeiros três anos após a data 
referida no n.º 1 do artigo 310.º, e sem
prejuízo dos artigos 5.º a 10.º, a presente 
directiva não se aplica às empresas de 
seguros cujo volume anual de prémios não 
exceda cinco milhões de euros.

2. Se o montante estabelecido no n.º 1 for 
excedido durante três anos consecutivos, 
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a presente directiva aplicar se á a partir 
do quarto ano.

Or. de

Justificação

Afigura-se, em princípio, pertinente exclui para já  as pequenas empresas. Todavia, as 
concessões acordo com o princípio de proporcionalidade devem ser ainda definidas e 
implementadas. Por esse motivo, é de defender a manutenção de um limiar de três anos. Após 
esse período, as regras da proporcionalidade ter-se-ão consolidado e as empresas dispõem 
de tempo suficiente para se prepararem para as novas regras. A longo prazo, também as 
pequenas seguradoras desejam aplicar a norma de qualidade Solvência II.

Alteração 37
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 27 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros reconhecerão o 
direito de reparação dos tomadores de 
seguros, fundado pelos próprios 
Estados-Membros, em circunstâncias de 
negligência grave ou má-fé por parte das 
autoridades de supervisão.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a assegurar a congruência da disposição em toda a EU.
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Alteração 38
Titus Corlăţean

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados Membros devem assegurar a 
aplicação dos requisitos da presente 
directiva de forma proporcional à natureza, 
complexidade e nível dos riscos inerentes à 
actividade da empresa de seguros ou de 
resseguros.

3. Os Estados Membros devem assegurar a 
aplicação dos requisitos da presente 
directiva de forma proporcional à natureza, 
complexidade e nível dos riscos inerentes à 
actividade da empresa de seguros ou de
resseguros, mesmo que a empresa em 
causa não seja vital para a estabilidade 
financeira global do mercado.

Or. en

Justificação

Todas as empresas devem ser reguladas, independentemente das suas dimensões, dado que o 
impacto de um erro não é sempre proporcional às dimensões, mas depende do tipo de seguro 
que a empresa subscreve e da geografia das suas actividades.

Alteração 39
Hans-Peter Mayer

Proposta de directiva
Artigo 41 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para efeito da presente secção, 
entende-se por “função” a capacidade de 
execução de determinadas tarefas 
práticas. A forma detalhada como as 
empresas de seguros e resseguros aplicam
os requisitos de boa governação previstos 
nos artigos 43.º, 45.º, 46.º e 47.º é deixada 
ao seu critério comercial.

Or. de
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Justificação

A aplicação das novas disposições referentes à gestão interna dos riscos deve obedecer 
rigorosamente ao princípio da proporcionalidade e dar às seguradoras suficiente liberdade 
de acção. Para o assegurar do ponto de vista jurídico, é necessária uma definição.

Alteração 40
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 127 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os requisitos de capital mínimo são 
calculados em conformidade com os 
princípios seguintes:

1. Os requisitos de capital mínimo são 
calibrados como uma percentagem das 
provisões técnicas calculada com base em 
33% do último requisito de capital de 
solvência aprovado pela entidade 
supervisora, correspondendo a um nível
de confiança de 80% durante um período 
de um ano. Para além disso, são 
calculados em conformidade com os 
princípios seguintes:

Or. en

Alteração 41
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 127 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O nível do requisito de capital mínimo é 
calibrado relativamente ao valor em risco 
dos fundos próprios de base de uma 
empresa de seguros ou de resseguros 
sujeito a um intervalo de confiança de 
80% a 90% durante um período de um 
ano;

Suprimido

Or. en
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Alteração 42
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 127 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas de seguros e de resseguros 
calculam o requisito de capital mínimo, 
pelo menos trimestralmente e comunicam 
os resultados desse cálculo às autoridades 
de supervisão.

2. As empresas de seguros e de resseguros 
calculam o requisito de capital mínimo, 
pelo menos anualmente e comunicam os 
resultados desse cálculo às autoridades de 
supervisão.

Or. en

Alteração 43
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 127 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As autoridades de supervisão têm o 
direito de solicitar a apresentação mais 
frequente dos cálculos relativos aos 
requisitos de capital mínimo, mas não 
mais de uma vez por trimestre.

Or. en

Alteração 44
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 127 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Devem ser calculados de forma clara e 
simples e de modo a garantir que o cálculo 

(a) Devem ser calculados de forma clara e 
simples que seja compreensível para todas 
as partes interessadas, e de modo a 
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possa ser verificado; garantir que o cálculo possa ser verificado 
e executado em qualquer momento;

Or. en

Justificação

O cálculo do RCM deve ser claro, não apenas para a autoridade de supervisão competente, 
mas para todas as partes interessadas (por exemplo, advogados e outras autoridades 
competentes) e não deve ser complexo, dado que qualquer violação do RCM implicará a 
retirada da licença e pode haver necessidade de apoio perante os tribunais.

Alteração 45
Georgios Papastamkos

Proposta de directiva
Artigo 127 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Devem respeitar um limite inferior 
absoluto de 1 000 000 EUR para empresas 
de seguros e de resseguros não-vida e de 2 
000 000 EUR para empresas de seguros 
de vida.

(d) Devem respeitar um limite inferior 
absoluto de 3 000 000 EUR  para 
empresas de seguros de vida e para 
empresas de seguros e de resseguros 
não-vida.

Or. en

Justificação

O montante absoluto do RCM foi estabelecido a um nível diferente para as empresas de 
seguros de vida e não-vida, mas nem a sua natureza nem o seu perfil de risco justificam essa  
diferença. Além disso, o montante absoluto do RCM foi estabelecido a um nível muito baixo, 
o que não é coerente com a actual situação. Afigura-se mais adequado um aumento para 
3.000.000 euros.



AM\721383PT.doc 15/22 PE405.906v01-00

PT

Alteração 46
Georgios Papastamkos

Proposta de directiva
Artigo 127 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Será calculado independentemente 
dos requisitos de capital de solvência.

Or. en

Justificação

O cálculo do RCM não deve estar sujeito ao RCS, uma vez que tal seria mais complexo e 
menos eficaz, tendo em conta que o RCS será calculado uma vez por ano, ao passo que o 
RCM será calculado  trimestralmente.

Alteração 47
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 130 – n.º 4 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As entidades de supervisão podem ter em 
conta os efeitos na gestão de activos de 
códigos de conduta e transparência 
voluntários a que aderiram as instituições 
competentes que lidam com instrumentos 
de investimento não regulamentados ou 
alternativos. 

Or. en

Justificação

Trata-se de uma questão de clarificação. As entidades de supervisão não terão em conta se as 
instituições utilizam ou não códigos, mas terão em conta os códigos que serão utilizados, se 
tal for o caso, e os seus efeitos sobre a gestão de activos por parte das empresas de seguros.



PE405.906v01-00 16/22 AM\721383PT.doc

PT

Alteração 48
Titus Corlăţean

Proposta de directiva
Artigo 130 – n.º 4 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As entidades de supervisão terão em conta 
o facto de as instituições competentes que 
lidam com instrumentos de investimento 
não regulamentados ou alternativos 
aderirem ou não a códigos voluntários de 
conduta, especialmente em matéria de 
transparência face às autoridades de 
supervisão, aos investidores e ao público 
em geral.

Or. en

Justificação

A adesão a códigos de conduta por qualquer empresa ou veículo de investimento deve ser 
tida em conta por todas as autoridades de supervisão na UE. O código de transparência é o 
mais importante e importa salientar que existem níveis/dimensões diferentes de 
transparência. 

Alteração 49
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 142 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea c), uma empresa de 
seguros ou resseguros ficará vinculada 
pelo seu cálculo do requisito de capital 
mínimo, em conformidade com os n.ºs 1 e 
2 do presente artigo, salvo se se revelar 
que o cálculo é manifestamente errado.

Or. en
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Justificação

A fim de impedir contestações legais desnecessárias com base no cálculo do RCM em caso de 
violação do RCM.

Alteração 50
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 234 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) a fonte primária de apoio do grupo 
são os fundos próprios transferidos da 
empresa-mãe para a sua filial; caso o 
apoio do grupo possa provir de recursos 
disponíveis numa filial, haverá que prever 
contratos juridicamente vinculativos ou 
outros mecanismos para permitir a 
transferência de fundos próprios 
elegíveis;

Or. en

Alteração 51
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 237 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio do grupo deve assumir a forma 
de uma declaração ao supervisor do grupo, 
expressa num documento juridicamente 
vinculativo e que constitua um 
compromisso de transferir fundos próprios 
elegíveis ao abrigo do n.º 5 do artigo 98.º.

2. O apoio do grupo deve assumir a forma 
de uma declaração ao colégio de 
supervisores através do supervisor do 
grupo, incluindo, quando necessário, 
provas de instrumentos juridicamente 
vinculativos, e que constitua um 
compromisso de transferir fundos próprios 
elegíveis ao abrigo do n.º 5 do artigo 98.º.

Or. en
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Justificação

As declarações de apoio do grupo envolvem todo o grupo, pelo que devem ser transmitidas 
ao colégio. A redução do passivo é outra forma de exercer o apoio do grupo.

Alteração 52
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 237 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O documento que contém a declaração 
do apoio do grupo satisfaz todos os 
requisitos existentes nos termos da
regulamentação da empresa-mãe para ser 
reconhecido como um compromisso 
jurídico e um eventual recurso interposto 
perante um organismo legal ou 
administrativo terá efeito suspensivo. 

(c) O documento que contém a declaração 
do apoio do grupo e qualquer instrumento 
de acompanhamento necessário 
satisfazem todos os requisitos existentes 
nos termos da legislação aplicável no 
Estado-Membro da empresa que fornece o 
apoio do grupo e um eventual recurso 
interposto perante um organismo legal ou 
administrativo terá efeito suspensivo, 
incluindo o estabelecimento do apoio do 
grupo até ao limite da declaração mais 
recente ou como previsto no n.º 1 do 
artigo 244.º, quando pertinente, e 
graduação equivalente aos créditos do 
tomador do seguro, incluindo em 
situações de reorganização, composição, 
atribuição, aquisição ou qualquer outros 
procedimentos administrativos.

Or. en

Justificação

Força executiva do apoio do grupo cobrindo disposições provisórias adicionais em caso de 
incertezas legais (ver considerando 70) e graduação do apoio do grupo.
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Alteração 53
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 240 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio do grupo pode provir dos 
fundos próprios elegíveis de que dispõe a 
empresa-mãe ou qualquer filial, desde que 
essa filial, caso seja uma empresa de 
seguros ou de resseguros, disponha de 
fundos próprios elegíveis que excedam o 
seu requisito de capital mínimo. A 
autoridade de supervisão que autorizou 
essa filial não deve impedir a transferência 
desses fundos próprios elegíveis em 
excesso.

2. O apoio do grupo pode provir dos 
fundos próprios elegíveis de que dispõe a 
empresa-mãe ou qualquer filial, desde que, 
neste último caso, a empresa-mãe 
demonstre de forma razoável e
convincente ao supervisor do grupo que, 
dentro do grupo, estão disponíveis fundos 
próprios elegíveis suficientes para serem 
rapidamente transferidos em todas as 
circunstâncias razoáveis. Se a filial for 
uma empresa de seguros ou resseguros, o 
apoio poderá não provir da filial se tal
levar a que a filial não cumpra o requisito 
de capital mínimo. A autoridade de 
supervisão que autorizou essa filial não 
deve impedir a transferência dos recursos 
dessa filial, em aplicação de um pedido de 
garantia do apoio do grupo.

Or. en

Alteração 54
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 244

Texto da Comissão Alteração

 Filiais de uma empresa de seguros ou de 
resseguros: redução dos apoios do grupo

 Filiais de uma empresa de seguros ou de 
resseguros: igualdade de tratamento

1. Quando forem apresentados à empresa-
mãe e ao supervisor do grupo vários 
pedidos de transferência de fundos próprios 
elegíveis, em conformidade com os artigos 
238.º ou 239.º, e o grupo não dispuser de 
fundos próprios elegíveis suficientes para 
satisfazer conjuntamente todos esses 

1. Quando forem apresentados à empresa-
mãe e ao supervisor do grupo vários 
pedidos de transferência de fundos próprios 
elegíveis, em conformidade com os artigos 
238.º ou 239.º, e o grupo não dispuser de 
fundos próprios elegíveis suficientes para 
satisfazer conjuntamente todos esses 
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pedidos, os montantes resultantes das 
declarações mais recentes aceites são 
reduzidos, sempre que necessário.

pedidos, aplicam-se as seguintes regras: 

(a) todas as empresas de seguros e 
resseguros que sejam filiais da 
empresa-mãe respondem solidariamente,
juntamente com a empresa-mãe, até ao 
limite dos montantes resultantes das 
declarações mais recentes aceites
relativamente a cada filial submetida ao 
disposto nos artigos 236.º a 241.º; 

A redução deve ser calculada para cada 
filial, a fim de assegurar que cada uma 
delas seja sujeita ao mesmo rácio entre a 
soma dos seus activos disponíveis e 
qualquer transferência do grupo, por um 
lado, e a soma das suas provisões técnicas 
e do seu requisito de capital mínimo, por 
outro lado.

(b) os montantes referidos na alínea (a) 
são reduzidos, sempre que necessário. A 
redução deve ser calculada para cada filial, 
a fim de assegurar que cada uma delas seja 
sujeita ao mesmo rácio entre a soma dos 
seus activos disponíveis e qualquer 
transferência do grupo, por um lado, e a 
soma das suas provisões técnicas e do seu 
requisito de capital mínimo, por outro lado.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os activos resultantes de contratos de 
seguros subscritos pela empresa-mãe não 
sejam tratados mais favoravelmente do que 
os activos resultantes de contratos de 
seguros subscritos por qualquer filial que 
esteja sujeita às regras estabelecidas nos 
artigos 236.º a 241.º.

2. Sem prejuízo do artigo 277.º, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
activos resultantes de contratos de seguros 
subscritos pela empresa-mãe não sejam 
tratados mais favoravelmente do que os 
activos resultantes de contratos de seguros 
subscritos por qualquer filial que esteja 
sujeita às regras estabelecidas nos artigos 
236.º a 241.º.

Or. en

Alteração 55
Titus Corlăţean

Proposta de directiva
Artigo 262 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Em caso de não observância dos 
requisitos de apoio do grupo por parte de 
uma sociedade gestora de participações 
ou de uma empresa-mãe, o supervisor de 
grupo examinará a situação a pedido de 
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qualquer outra autoridade de supervisão 
pertinente e decidirá, se necessário, que a 
supervisão com base no grupo deve 
cessar.

Or. en

Justificação

Se não forem respeitadas as obrigações de apoio do grupo, a aplicação desse mecanismo 
deve ser retirada. Embora tal deve ser feito pelo supervisor do grupo, o papel de todas as 
autoridades de supervisão envolvidas na supervisão do grupo deve ser respeitado.

Alteração 56
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 304 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 e 
tendo em conta o processo decisório 
previsto no considerando 23 e no n.º 4 do 
artigo 251.º, será conferida personalidade 
jurídica ao Comité das Autoridades 
Europeias de Supervisão dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma 
num regulamento, que deverá entrar em 
vigor ao mesmo tempo que a presente 
directiva.

Or. en

Alteração 57
Titus Corlăţean

Proposta de directiva
Artigo 304 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 e 
tendo em conta o processo decisório 
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previsto no n.º 4 do artigo 251.º, será 
conferida personalidade jurídica ao 
Comité das Autoridades Europeias de 
Supervisão dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma num 
regulamento, que deverá a entrar em 
vigor ao mesmo tempo que a presente 
directiva.

Or. en

Alteração 58
Titus Corlăţean

Proposta de directiva
Artigo 304 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Todas as decisões a adoptar pelo 
Comité das Autoridades Europeias de 
Supervisão dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma para efeitos 
da presente directiva serão adoptadas por 
maioria qualificada. 

Or. en

Justificação

Para que as decisões sejam adoptadas rapidamente e da forma mais construtiva, é necessária 
a votação por maioria qualificada
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