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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Solvência II é uma directiva que actualiza as 14 actuais directivas sobre seguros e 
resseguros. O seu formato é o de uma reformulação, de forma que apenas as partes novas são 
susceptíveis de ser alteradas.

O principal objectivo da directiva é tornar os requisitos de capital, ou solvência, dependentes 
do risco, analisado no contexto da actividade global da empresa. É uma noção tanto 
qualitativa quanto quantitativa. Em especial, dever-se-á notar que as companhias de seguros 
se encontram expostas ao risco não apenas por responsabilidade mas também nos activos que 
detêm para cobrir essa responsabilidade. Na realidade, as falências de companhias de seguros 
têm decorrido mais frequentemente de problemas com os activos que de problemas com a 
responsabilidade.

A análise de risco é feita com análise em modelos. Podem ser utilizados modelos-padrão, mas 
as grandes empresas têm capacidade (e espera-se que o façam) para desenvolver os seus 
próprios modelos internos que serão aprovados pelo supervisor. Os grupos podem também 
solicitar serem objecto de supervisão no conjunto por forma a beneficiar da maior 
diversificação que esta abordagem traz aos cálculos de risco, resultando em requisitos de 
capital mínimo mais baixos do que sucederia com a soma das entidades singulares.

O capital é dividido num requisito de capital mínimo (RCM) que é o nível que cada empresa 
deve sempre ter para continuar a beneficiar de uma autorização completa. O requisito de 
capital de solvência (RCS) é um nível mais elevado de capital que a empresa deverá 
normalmente ter e que, em caso de violação, funciona como um alerta precoce para as 
intervenções dos supervisores. Os activos adicionais de RCS, no que excede o RCM, podem 
ser detidos a nível do grupo (empresa-mãe ou "holding"). Se uma sucursal cair abaixo do 
RCM (e normalmente antes de se chegar a esse ponto) os supervisores exigirão uma 
transferência de capital para a sucursal.

Fundamental para o funcionamento dos processos de supervisão de grupo é a cooperação 
entre os supervisores nacionais nos estados de acolhimento com sucursais e o Estado sede da 
empresa-mãe. O supervisor do país em que se encontra sedeada a empresa-mãe tem um papel 
reforçado como "supervisor do grupo". O Comité das Autoridades Europeias de Supervisão 
dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (CAESSPCR) tem também um papel a 
desempenhar na resolução de diferendos entre supervisores e na realização de uma 
convergência regulatória.

Neste quadro, há vários domínios para os quais será conveniente chamar em especial a 
atenção da Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Supervisão de grupos

É necessário tornar mais claro que todos os supervisores se encontram implicados na 
supervisão de grupo, que todos deverão ter rotineiramente acesso à documentação e ser 
dinamicamente implicados na tomada de decisões.
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Transferência de fundos em apoio do grupo

É fundamental assegurar a mobilidade dos fundos entre empresas. Se os fundos disponíveis se 
encontrarem com a empresa-mãe ou holding, então é muito mais directo dispor de estruturas 
jurídicas que permitam a transferência, podendo ser esta a melhor opção, pelo menos numa 
primeira instância. Contudo, conhecem-se casos de grupos que transferem fundos entre 
sucursais, e assim, prevê-se também um mecanismo legalmente aplicável para o fazer. Esta 
possibilidade parece exigir uma base contratual entre cada par respectivo de sucursais.

Recursos nacionais de supervisão  e responsabilidade

O novo regime de supervisão exige uma compreensão aprofundada do risco tanto relativo aos 
activos quanto à responsabilidade. As decisões são simultaneamente quantitativas e 
qualitativas. É essencial que os supervisores disponham dos recursos para aplicarem este 
regime completamente, em todas as empresas, e não apenas naquelas que são consideradas 
cruciais para a estabilidade dos mercados.

Há também que esclarecer que quando os supervisores nacionais actuam como supervisores 
de grupo têm um mandato superior ao puramente nacional e devem salvaguardar os interesses 
de todos os detentores de apólices. As acções devidamente cometidas enquanto supervisor de 
grupo não devem dar origem a processos judiciais por essas acções haverem comprometido 
responsabilidades nacionais.

Personalidade jurídica para o CAESSPCR

Actualmente, o CAESSPCR não dispõe de personalidade jurídica, sendo um comité 
consultivo da Comissão. Dada a natureza especializada de algumas das consultas, trata-se 
essencialmente de decisões, independentemente da formulação que se lhes dê. Se o 
CAESSPCR tivesse personalidade jurídica seria mais responsável pelos conselhos que presta. 
Isso poderia ser conseguido através de um regulamento que entrasse em vigor o mais tardar 
com a implementação desta directiva, a não ser que tivesse sido feito por outras vias, por 
exemplo, como parte da revisão Lamfalussy. O processo do Tribunal de Justiça C-217/04 de 2 
de Maio de 2006, que indica que o artigo 95.º poderá constituir uma base para criar um 
organismo, poderia também ser aplicado, por extensão, ao artigo 47.º no qual se baseia a 
presente directiva.

Uma abordagem coerente da UE da responsabilidade dos supervisores

Em geral, na UE, existe uma visão "amigável para com os reguladores" da responsabilidade, e 
os pedidos de compensação só podem ser feitos com base em negligência grosseira ou má-fé, 
embora esta prova varie em diferentes países. O TJE declarou que esta abordagem não é 
contrária ao direito da UE. Em especial, no caso Peter Paul, o TJE decidiu que um 
Estado-Membro pode (como o fez a Alemanha) legislar no sentido de que os supervisores 
desempenham as suas funções apenas no interesse público, não permitindo assim aos privados 
reclamar compensação por uma supervisão defeituosa.

Assim, trata-se de uma questão política, saber se se pretende reconhecer alguma forma de 
direito de reparação contra as autoridades de supervisão. Foi esta certamente a opinião do 
Parlamento na votação do inquérito Equitable Life e afigura-se sem dúvida razoável, no 
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âmbito das funções de supervisão de grupo transfronteiras, que haja uma maior harmonização 
(aliás é esta que provavelmente fornece a base jurídica).

Contudo, é também claro que os supervisores não devem ser penalizados por tomarem 
decisões erradas nem impedidos de desempenhar as suas funções, sendo assim razoável que a 
responsabilidade se limite aos casos relativamente raros de negligência grosseira ou má-fé. 
Poder-se-ia incluir, em regimes mais gerais de compensação ou garantia, um mecanismo de 
reparação.

Tratamento judicial dos RCM e RCS

Estão em apreciação diversas propostas para o cálculo dos RCM. Alguns preferem que o 
método de cálculo seja independente da computação dos RCS. Dado que os riscos ligados aos 
activos e às responsabilidades são ambos importantes, e que o método de cálculo dos RCS foi 
concebido para constituir a melhor medida desse risco, parece bom que se utilize esse melhor 
método de cálculo. Se o RCM for, ou incorporar, uma percentagem fixa do RCS, isso 
assegurará também que os requisitos mantenham uma relação adequada entre si para servirem 
o seu propósito de desencadeamento sequencial das intervenções de supervisão a eles 
associadas.

Em alguns casos, como em processos de extinção, pode ser necessário que os supervisores 
levem o caso a tribunal ou que surjam outras questões jurídicas relativas ao capital. Por um 
lado, é necessário que todos os cálculos de capital e modelos sejam tão transparentes e 
compreensíveis quanto possível, mas serão sempre necessários peritos para verificar os 
pormenores perante os tribunais. Por conseguinte, a eventual apresentação em tribunal não 
parece constituir uma razão para se aceitar um cálculo mais simples e menos relevante. Pode 
ser adequado que os Estados-Membros considerem tomar medidas para que os tribunais 
aceitem RCS e RCM que tenham sido calculados através do procedimento de aprovação dos 
supervisores, dado que tal implicará os supervisores dos Estados-Membros das sedes das 
sucursais no caso da supervisão de grupos.

Regimes de garantia

Dada a natureza cada vez mais transfronteiras do negócio de seguros, e com a supervisão 
transfronteiras, é conveniente que existam regimes de garantia transfronteiras que sejam pelo 
menos equivalentes e que tenham em conta as estruturas de supervisão. É necessário trabalhar 
mais nesse sentido, mas tal excede as possibilidades razoáveis de inclusão na directiva em 
apreço.

A técnica de reformulação

Nos termos do Acordo Interinstitucional de 28 de Novembro de 2001 para um recurso mais 
estruturado à técnica de reformulação dos actos jurídicos, e em especial do disposto no seu 
ponto 9, o Grupo Consultivo composto pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão, reuniu-se a 13 de Março de 2008 com o objectivo de examinar a 
proposta apresentada pela Comissão.

Do referido exame resultou que o Grupo Consultivo verificou, por comum acordo, que a 
proposta não inclui quaisquer alterações substanciais que não as identificadas como tal. O 
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Grupo de Trabalho concluiu também, no que respeita à codificação das disposições 
inalteradas do acto anterior com essas alterações substanciais, que a proposta constitui uma 
simples codificação do texto existente, sem qualquer modificação da sua substância.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

Projecto de resolução legislativa
Considerando A-A (novo)

Projecto de resolução legislativa Alteração

A. Considerando que, de acordo com o 
Grupo de Trabalho Consultivo dos 
Serviços Jurídicos do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão, a  
proposta em apreço não inclui quaisquer 
alterações substantivas diversas das que, 
como tal, são identificadas na proposta; e 
considerando que a codificação das 
disposições inalteradas dos actos 
anteriores, se tomada em conjunto com as 
referidas alterações, configura uma 
proposta que contém uma codificação 
simples dos textos existentes, sem 
introduzir qualquer mudança na sua 
substância,

Or. en

Alteração 2

Projecto de resolução legislativa
N.º 1

Projecto de resolução legislativa Alteração

1. Aprova a proposta da Comissão, tal 
como alterada e adaptada de acordo com 

1. Aprova a proposta da Comissão, com as 
recomendações do Grupo de Trabalho
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as recomendações do Grupo Consultivo 
dos Serviços Jurídicos do Parlamento, do 
Conselho e da Comissão;

Consultivo dos Serviços Jurídicos do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão e as alterações a seguir 
enunciadas;

Or. en

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 14-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(14-A) Basear a supervisão em princípios 
de gestão de risco de índole, 
simultaneamente, qualitativa e 
quantitativa pode vir a impor um aumento 
de recursos em termos de supervisão.

Or. en

Justificação

Os requisitos de supervisão estabelecidos no âmbito dos pilares 2 e 3, tais como a aprovação 
de modelos internos, a sua monitorização e revisão regular, a par de uma mais estreita 
cooperação e concomitante articulação com outros supervisores e com outras empresas, 
podem eventualmente levar a uma situação em que os supervisores nacionais necessitem de 
mais recursos para cumprir plenamente esse acréscimo de responsabilidades.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 23 

Texto proposto pela 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 

(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 
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pela Decisão 2004/6/CE da Comissão, 
desempenhe um papel importante, neste 
contexto, e que apresente um relatório 
periódico sobre os progressos realizados.

pela Decisão 2004/6/CE da Comissão, 
desempenhe um papel importante, neste 
contexto, e que apresente um relatório 
periódico sobre os progressos realizados. 
Ao referido Comité deverá ser conferida 
uma base e uma personalidade jurídicas 
ao abrigo de um novo Regulamento, que 
deverá entrar em vigor ao mesmo tempo 
que a presente Directiva.

Or. en

Justificação

O CAESSPCR (Comité das Autoridades Europeias de Supervisão dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma) está a ser investido de poderes de tomada de decisão, por 
exemplo, ao nível da resolução de litígios quanto ao apoio de grupo.  Caso se verifique a 
interposição de um recurso em relação a uma dessas decisões, seria desejável, e melhor do 
ponto de vista da responsabilização, que o CAESSPCR fosse parte de pleno direito no 
processo, em vez de ser apenas representado por intermédio da Comissão.  O TJE estatuiu, 
no âmbito do Processo C-217/04, de 2 de Maio de 2006, que o artigo 95.º poderia servir de 
base para a criação de um órgão.  Por extensão, conclusão semelhante poderá extrair-se 
para o artigo 47.º.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 35 

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

O regime de supervisão deve prever um 
requisito sensível ao risco, baseado num 
método prospectivo que torne possível 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 deverá ser  calculado 
como uma percentagem do requisito de 
capital de solvência (abordagem 
compacta). Os dois requisitos acima 
referidos devem ser harmonizados em toda 
a Comunidade, para efeitos de obtenção de 
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um nível de protecção uniforme dos 
tomadores de seguros.

Or. en

Justificação

O objectivo do RCS é, em última análise, o de funcionar como um sinal de alerta rápido, quer 
para os supervisores, quer para as empresas, o qual, se accionado, redundará no reforço da 
actividade de supervisão.  O RCM constitui um último recurso, que desejavelmente poderá 
ser evitado através do alerta rápido do RCS.  Ele deverá, não obstante, ser sensível ao risco, 
a fim de reflectir adequadamente o verdadeiro risco da empresa em causa; assim, a 
exposição de risco dos segurados e o melhor cálculo de risco é proporcionado pelo RCS.

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 75 

Texto proposto pela Comissão Alteração

(75) As autoridades de supervisão devem 
ter acesso a todas as informações úteis 
para o exercício da supervisão do grupo. 
Deve ser instituída uma cooperação entre 
as autoridades responsáveis pela 
supervisão das empresas de seguros e de 
resseguros, bem como entre essas 
autoridades e as autoridades responsáveis 
pela supervisão das empresas que 
desenvolvem actividades noutros sectores 
financeiros.

(75) Os supervisores de todos os 
Estados-Membros nos quais uma empresa 
do grupo se encontre estabelecida devem 
ser cooptados para a supervisão do grupo. 
Todos deverão ter acesso à documentação
como procedimento de rotina e ser 
dinamicamente envolvidos na tomada de 
decisões. Deve ser instituída uma 
cooperação entre as autoridades 
responsáveis pela supervisão das empresas 
de seguros e de resseguros, bem como 
entre essas autoridades e as autoridades 
responsáveis pela supervisão das empresas 
que desenvolvem actividades noutros 
sectores financeiros.

Or. en

Justificação

Em essência, os supervisores funcionar colegialmente.
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Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 95-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(95-A) Dada a natureza crescentemente 
transfronteiriça da actividade seguradora, 
e com o advento da supervisão 
transfronteiriça, afigura-se adequada a 
existência de regimes de garantia 
transfronteiras, que tomem em 
consideração as estruturas de supervisão. 
É necessário que se faça um trabalho 
suplementar para esse fim, mas ele 
extravasa o âmbito da presente Directiva.

Or. en

Justificação

Está em curso um trabalho sobre os regimes de garantias dos seguros, prevendo-se para 
breve uma consulta à Comissão sobre esta matéria.

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 27.º

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades de supervisão disponham 
dos meios necessários para atingir o 
objectivo principal da supervisão, ou seja, 
proteger os tomadores e os beneficiários de 
seguros.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades de supervisão disponham 
dos meios necessários, possuam os 
conhecimentos periciais e detenham a 
capacidade necessária para atingir o 
objectivo principal da supervisão, ou seja, 
proteger os tomadores e os beneficiários de 
seguros.

Or. en

Justificação

Os requisitos de supervisão estabelecidos no âmbito dos pilares 2 e 3, tais como a aprovação 
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de modelos internos, a sua monitorização e revisão regular, a par de uma mais estreita 
cooperação e concomitante articulação com outros supervisores e com outras empresas, 
podem eventualmente levar a uma situação em que os supervisores nacionais necessitem de 
mais recursos para cumprir plenamente esse acréscimo de responsabilidades. 

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1-A (novo) 

Texto proposto pela Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros reconhecerão o 
direito de reparação através de regimes de 
garantia ou sob qualquer outra forma, o 
qual poderá ser invocado contra as 
próprias autoridades de supervisão ou o 
próprio Estado-Membro em 
circunstâncias de negligência grave ou de 
má-fé.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a assegurar a congruência da disposição em toda a UE.

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 3

Texto proposto pela 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, independentemente da 
importância da empresa em causa para a 
estabilidade financeira do mercado em 
termos globais.

Or. en
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Justificação

Todas as empresas devem estar sujeitas a regulação.  As empresas de grande importância 
poderão receber uma maior atenção devido à sua "natureza", mas omitir a presente 
formulação (presente no Considerando 14, que lhe corresponde) poderia indiciar que o que 
se pretendia era uma forma de supervisão selectiva.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 36 – n.º 6-A (novo) 

Texto proposto pela Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros garantem que 
os respectivos tribunais aceitem os valores 
de requisitos de capital mínimo e de 
requisitos de capital de solvência que 
tenham sido estabelecidos no decurso dos 
processos de supervisão, a menos que tais 
valores padeçam de erros crassos.

Or. en

Justificação

Para simplificar os processos judiciais, por exemplo, na fase da conclusão, não deverá 
exigir-se que se faça a prova de cálculos aceites por peritos.

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 47 – n.º 2 

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. A função actuarial deve ser exercida por 
pessoas com conhecimentos suficientes de 
cálculo actuarial e financeiro, que possam, 
se necessário, demonstrar a respectiva 
experiência e conhecimentos 
especializados das normas aplicáveis, 
profissionais e outras.

2. A função actuarial deve ser exercida por 
pessoas com conhecimentos suficientes de 
cálculo actuarial e financeiro, que possuam 
capacidades proporcionais à 
complexidade e à estrutura de risco da 
empresa em causa e que possam, se 
necessário, demonstrar a respectiva 
experiência e conhecimentos 
especializados das normas aplicáveis, 
profissionais e outras.
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Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir os recursos e os conhecimentos adequados.

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 52. ° – n. ° 1 – alínea a)

Texto proposto pela Comissão Alteração

a) Se a divulgação das informações em 
causa conferir aos concorrentes da
empresa vantagens
indevidas significativas;

a) Se, com a divulgação das informações 
em causa, a empresa sofrer indevidos 
prejuízos comerciais;

Or. en

Justificação

O teste deverão ser os "prejuízos" causados à empresa. Eles poderão ser causados pela 
concorrência desleal ou por quaisquer outros factores.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 70.º

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar a 
participação das autoridades de supervisão 
nas actividades do Comité das Autoridades 
Europeias de Supervisão dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma, em 
conformidade com o disposto no n.º 2 do 
artigo 2.º da Decisão 2004/6/CE da 
Comissão.

Os Estados-Membros devem assegurar a 
participação das autoridades de supervisão 
nas actividades do Comité das Autoridades 
Europeias de Supervisão dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma, em 
conformidade com o disposto no n.º 2 do 
artigo 2.º da Decisão 2004/6/CE da 
Comissão, e devem certificar-se de que os 
mandatos nacionais conferidos aos 
supervisores não inibam o desempenho 
das suas funções como membros do 
referido Comité ou nos termos da presente 
Directiva.
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Or. en

Justificação

O aconselhamento do CAESSPCR tem de ser íntegro e equitativo, pelo que não pode, em 
circunstância alguma, ser politicamente comprometido. Eis o motivo por que os supervisores 
nacionais devem estar em condições de comunicar e de estabelecer formas de interacção sem 
quaisquer restrições.

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 

Texto proposto pela Comissão Alteração

O cálculo da melhor estimativa deve ser 
feito com base em informações actuais e 
credíveis e hipóteses realistas, utilizando 
métodos actuariais e técnicas estatísticas 
adequados.

O cálculo da melhor estimativa deve ser 
feito com base em informações actuais e 
credíveis e hipóteses realistas, utilizando 
métodos actuariais e técnicas estatísticas 
adequados, aplicáveis e pertinentes.

Or. en

Justificação

O termo "adequado" afigura-se insuficiente, dado que os conceitos de "aplicabilidade e 
pertinência" são referidos no artigo 83.º.

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 109. ° – n. ° 1 – alínea c)

Texto proposto pela Comissão Alteração

c) Os parâmetros de correlação; c) Os parâmetros de correlação e os 
procedimentos para a actualização de tais 
parâmetros;

Or. en
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Justificação

Como a recente crise financeira demonstrou, os parâmetros de correlação podem carecer de 
um ajustamento rápido.

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 119 – n.º 2 – parágrafo 1 

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. Os métodos utilizados no cálculo da 
distribuição de probabilidades previsional 
devem basear-se em técnicas actuariais e 
estatísticas adequadas e ser coerentes com 
os métodos utilizados no cálculo das 
provisões técnicas.

2. Os métodos utilizados no cálculo da 
distribuição de probabilidades previsional 
devem basear-se em técnicas actuariais e 
estatísticas adequadas, aplicáveis e 
pertinentes e ser coerentes com os métodos 
utilizados no cálculo das provisões 
técnicas.

Or. en

Justificação

O termo "adequado" afigura-se insuficiente, dado que os conceitos de "aplicabilidade e 
pertinência" são referidos no artigo 83.º.

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 127.º

Texto proposto pela 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; 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 índice de 
confiança de 80% durante um período de 
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um ano;
Para além disso, os requisitos de capital 
mínimo são calculados em conformidade 
com os princípios seguintes:

a) Devem ser calculados de forma clara e 
simples e de modo a garantir que o cálculo 
possa ser verificado;

a) Devem ser calculados de forma clara e 
simples e de modo a garantir que o cálculo 
possa ser verificado;

b) Os requisitos de capital mínimo devem 
corresponder a um valor de fundos 
próprios de base elegíveis abaixo do qual 
os tomadores de seguros e os beneficiários 
são expostos a um nível de risco 
inaceitável no caso de as empresas de 
seguros e de resseguros serem autorizadas 
a continuar as suas operações;

b) Os requisitos de capital mínimo devem 
corresponder a um valor de fundos 
próprios de base elegíveis abaixo do qual 
os tomadores de seguros e os beneficiários 
são expostos a um nível de risco 
inaceitável no caso de as empresas de 
seguros e de resseguros serem autorizadas 
a continuar as suas operações;

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;
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 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.

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.

2-A. As autoridades de supervisão têm o 
direito de solicitar a apresentação mais 
frequente dos cálculos relativos aos 
requisitos de capital mínimo.

Or. en

Justificação

O cálculo do RCM deverá recorrer aos melhores métodos de cálculo de todos os riscos, ou 
seja, o RCS. Para efeitos de uma melhor regulação, é mais importante dispor de um relatório 
de contas anual adequado e completo. Mas também se coloca uma questão de capacidade e 
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de recursos da entidade supervisora no que diz respeito à na recepção de relatórios 
trimestrais. Não obstante, qualquer entidade supervisora deverá dispor do direito de solicitar 
mais informações, se entender que elas são necessárias, por exemplo, caso uma empresa 
cause determinado tipo de apreensões ou esteja a passar por um processo de rápida 
reestruturação ou expansão.
(Vide também Considerando 35).

Alteração 19

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

5-A. As entidades de supervisão podem 
levar em linha de conta o facto de as 
instituições que lidam com instrumentos 
de investimento não regulamentados ou 
alternativos aderirem a códigos de 
conduta e transparência de carácter 
voluntário.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa incentivar o recurso a códigos de conduta no caso dos fundos de 
investimento especulativo ("hedge funds") e dos fundos de investimento de capitais privados 
("private equity"), incentivando e permitindo uma compreensão cabal dos investimentos por 
parte dos supervisores.

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 131 – n.º 2-A (novo) Alteração

Texto proposto pela Comissão Alteração

2-A. O disposto no n.º 1 não prejudica os 
requisitos que poderão ser definidos pelas 
entidades de supervisão do Estado-
-Membro em matéria de compromisso da 
defesa do interesse público relativamente 
a activos ou valores de referência a que os 
benefícios poderão estar ligados, nos 
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casos em que o risco de investimento seja 
suportado pelos segurados.

Or. en

Justificação

Actualmente, e ao abrigo da versão consolidada da Directiva relativa ao seguro de vida, as 
entidades de supervisão podem fixar regras sobre os activos que podem ser ligados às 
apólices de seguros associadas a unidades de participação (ou seja,  produtos relacionados 
com organismos de investimento colectivo em valores mobiliários, ou OICVM). É importante 
que essa ligação continue a existir, a fim de evitar implicações intersectoriais, por exemplo, 
nos casos em que são aplicáveis normas mais estritas aos próprios OICVM do que a 
esquemas de investimento não relacionados com os OICVM em tudo o que diga respeito ao 
tipo de activos a que essas unidades podem ser ligadas.

Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 142 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. A autoridade de supervisão  do Estado-
Membro de origem revogará  uma 
autorização concedida a uma empresa de 
seguros ou de resseguros  nos seguintes 
casos:

1. A autoridade de supervisão  do Estado-
Membro de origem, embora prosseguindo 
qualquer indispensável trabalho de 
supervisão, revogará  uma autorização 
concedida a uma empresa de seguros ou de 
resseguros  nos seguintes casos:

Or. en

Justificação

O reconhecimento da necessidade de uma importante intervenção da entidade supervisora 
sempre que o RCM seja derrogado (e daí a opção por "revogará", em vez de "poderá 
revogar") é importante para esclarecer que a cassação completa de uma autorização se 
refere a empresas recém-criadas e que, em relação a outras firmas, as entidades de 
supervisão devem poder adoptar todas as medidas necessárias para acautelar, quer os 
interesses de segurados, quer as obrigações decorrentes dos contratos de resseguro em 
circunstâncias como as de uma liquidação, etc.. 
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Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 142. ° – n. ° 1 – alínea c)

Texto proposto pela Comissão Alteração

c) Se a empresa deixar de satisfazer o 
requisito de capital mínimo e 
a autoridade de supervisão considerar que 
o plano de financiamento apresentado é 
manifestamente inadequado, ou a empresa 
em causa não cumprir o plano aprovado no 
prazo de três meses a contar da verificação 
do não respeito do requisito de capital 
mínimo;

c) Se a empresa deixar de satisfazer o 
requisito de capital mínimo e 
a autoridade de supervisão considerar que 
o plano de financiamento apresentado é 
manifestamente inadequado, ou a empresa 
em causa não cumprir o plano aprovado no 
prazo de três meses a contar da verificação 
do não respeito do requisito de capital 
mínimo; a cassação da autorização nestas 
circunstâncias não implica a cessação, 
nem da supervisão relativa à protecção 
dos interesses dos segurados, nem da 
fiscalização de uma eventual liquidação, 
aquisição ou iniciativas afins. 

Or. en

Justificação

O reconhecimento da necessidade de uma importante intervenção da entidade supervisora 
sempre que o RCM seja derrogado (e daí a opção por "revogará", em vez de "poderá 
revogar") é importante para esclarecer que a cassação completa de uma autorização se 
refere a empresas recém-criadas e que, em relação a outras firmas, as entidades de 
supervisão devem poder adoptar todas as medidas necessárias para acautelar, quer os 
interesses de segurados, quer as obrigações decorrentes dos contratos de resseguro em 
circunstâncias como as de uma liquidação, etc.. 

Alteração 23

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

c-A) a fonte primária de apoio no seio de 
um grupo são os fundos próprios 
transferidos da empresa-mãe para uma 
das suas subsidiárias; caso se recorra a 
formas de entreajuda no seio de um 
grupo, haverá que prever contratos 
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juridicamente vinculativos ou outros 
mecanismos para salvaguardar o direito 
de transferir capitais e/ou realizar 
empréstimos subordinados ou dar 
garantias transversais, a menos que esses 
movimentos de capitais ou empréstimos 
padeçam de erros crassos, ou originem 
uma violação do requisito de capital 
mínimo da empresa subsidiária à qual foi 
solicitado apoio no seio do grupo;

Or. en

Justificação

As transferências de subsidiária para subsidiária exigirá o cumprimento de obrigações 
contratuais mútuas. Para isso, já existem precedentes.

Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 251 – n.º 6-A (novo) 

Texto proposto pela Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros certificar-se-ão 
de que, nos casos em que uma entidade de 
supervisão actue como supervisora do 
grupo, haja o reconhecimento de que o 
faz de forma não discriminatória; 
consequentemente, as acções legítimas 
tomadas enquanto supervisora do grupo, 
incluindo as acções relativas às 
transferências de capitais, embora não se 
limitando a elas, não serão consideradas, 
com base no mandato nacional da 
entidade de supervisão, como contrárias 
aos interesses do Estado-Membro em 
causa, ou dos segurados desse Estado-
Membro.

Or. en
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Justificação

Enquanto supervisora de grupo, a entidade nacional  de supervisão de um determinado 
Estado-Membro tem o dever de actuar no interesse do grupo. As entidades nacionais de 
supervisão não deverão preocupar-se com a eventualidade de as decisões tomadas nessa 
base poderem resultar em processos movidos por segurados do seu próprio Estado-Membro 
que entendam que tais decisões são contrárias aos seus interesses.

Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 253 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto proposto pela Comissão Alteração

Sem prejuízo das suas responsabilidades 
respectivas, essas autoridades, quer estejam 
ou não estabelecidas no mesmo Estado-
Membro, devem transmitir-se mutuamente 
todas as informações essenciais ou 
relevantes, que possam permitir ou 
facilitar o exercício da missão de 
supervisão das outras autoridades no 
âmbito da presente directiva. Neste 
contexto, as autoridades de supervisão em 
causa e o supervisor do grupo devem 
transmitir, mediante pedido, todas as 
informações relevantes e comunicar, por 
sua própria iniciativa, todas as 
informações essenciais.

Sem prejuízo das suas responsabilidades 
respectivas, essas autoridades, quer estejam 
ou não estabelecidas no mesmo Estado-
Membro, devem comunicar mutuamente 
todas as informações, a fim de facilitar o
exercício da missão de supervisão das 
outras autoridades no âmbito da presente 
directiva. Neste contexto, as autoridades de 
supervisão em causa e o supervisor do 
grupo devem transmitir todas as 
informações por sua própria iniciativa.

Or. en

Justificação

Afigura-se indispensável esclarecer que todos os supervisores estão envolvidos na supervisão 
de grupo, que todos deverão ter acesso à documentação como procedimento de rotina e que 
todos deverão ser dinamicamente cooptados para o processo de tomada de decisões, a fim de 
darem corpo a um colégio propriamente dito.
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Alteração 26

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

2-A. Em caso de inobservância dos 
requisitos de apoio de grupo por parte de 
uma sociedade gestora de participações 
ou de uma empresa-mãe, o supervisor do 
grupo pode determinar que a supervisão 
com base no grupo deverá cessar.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa definir uma sanção que implique a perda de todas as vantagens 
fundamentais decorrentes da integração num grupo, em caso de inobservância das 
obrigações de apoio no seio do próprio grupo.

Alteração 27

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

3-A. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 e 
tendo em conta o processo decisório 
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 a entrar em vigor ao mesmo 
tempo que a presente Directiva.

Or. en

Justificação

O CAESSPCR (Comité das Autoridades Europeias de Supervisão dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma) está a ser investido de poderes de tomada de decisão, por 
exemplo, ao nível da resolução de litígios quanto ao apoio de grupo.  Caso se verifique a 
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interposição de um recurso em relação a uma dessas decisões, seria desejável, e melhor do 
ponto de vista da responsabilização, que o CAESSPCR fosse parte de pleno direito no 
processo, em vez de ser apenas representado por intermédio da Comissão.  O TJE estatuiu, 
no âmbito do Processo C-217/04, de 2 de Maio de 2006, que o artigo 95.º poderia servir de 
base para a criação de um órgão.  Por extensão, conclusão semelhante poderá extrair-se 
para o artigo 47.º.
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