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Alteração 289
Sylvie Goulard
Proposta de directiva
Considerando -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) A crise financeira de 2007 e 2008 veio 
tornar patentes importantes deficiências 
na supervisão financeira, tanto em casos 
específicos como em relação ao sistema 
financeiro no seu conjunto. Os modelos 
de supervisão numa base nacional não 
acompanharam a globalização financeira 
e a realidade de integração e interligação 
dos mercados financeiros europeus, nos 
quais muitas instituições financeiras 
desenvolvem as suas operações além-
fronteiras. A crise veio expor sérias 
deficiências nas áreas da cooperação, da 
coordenação e da coerência de aplicação 
da legislação da UE, bem como a nível da 
confiança entre as autoridades nacionais 
de supervisão.

Or. fr

Justificação

Considerando horizontal: EBA, ESMA, EIOPA, Omnibus I.

Alteração 290
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Considerando -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) Em numerosas resoluções 
aprovadas antes e durante a crise 
financeira, o Parlamento Europeu apelou 
a que se avançasse no sentido de uma 
supervisão europeia mais integrada, de 
modo a garantir condições 
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verdadeiramente equitativas para todos os 
intervenientes ao nível da UE e reflectir a 
crescente integração dos mercados 
financeiros da União (resoluções de 13 de 
Abril de 2000 sobre a Comunicação da 
Comissão "Aplicação de um 
enquadramento para os mercados 
financeiros: Plano de acção"; de 21 de 
Novembro de 2002 sobre as regras de 
supervisão prudencial na União 
Europeia; de 11 de Julho de 2007 sobre a 
política de serviços financeiros 
(2005-2010) - Livro Branco; de 23 de 
Setembro de 2008 que contém 
recomendações dirigidas à Comissão, 
relativas aos fundos de retorno absoluto e 
aos fundos de investimento em 
participações privadas; de 9 de Outubro 
de 2008 que contém recomendações à 
Comissão sobre o seguimento do processo 
Lamfalussy: futura estrutura de 
supervisão, e posições de 22 de Abril de 
2009 sobre uma proposta alterada de 
directiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa ao acesso à actividade 
de seguros e resseguros e ao seu exercício 
(Solvência II), e 23 de Abril de 2009 sobre 
uma proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo às agências de notação de 
crédito).

Or. fr

Justificação

Considerando horizontal: EBA, ESMA, EIOPA, Omnibus I.

Alteração 291
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Considerando -1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(-1-B) Em Novembro de 2008, a Comissão 
mandatou um Grupo de Peritos de Alto 
Nível presidido por Jacques de Larosière 
para fazer recomendações sobre a forma
de reforçar o sistema de supervisão 
europeu, a fim de melhorar a protecção 
dos cidadãos e repor a confiança no 
sistema financeiro. No seu relatório final 
publicado em 25 de Fevereiro de 2009 (o 
"relatório de Larosière"), o Grupo de 
Peritos de Alto Nível recomendou que o 
enquadramento de supervisão fosse 
reforçado para reduzir os riscos de 
futuras crises financeiras e a sua 
gravidade. O Grupo preconizou uma 
reforma profunda da estrutura de 
supervisão do sector financeiro da União. 
O relatório de Larosière recomendou 
também a criação de um Sistema Europeu 
de Supervisão Financeira (SESF), 
composto por três Autoridades Europeias 
de Supervisão (ESA), uma para o sector 
bancário, uma para o sector dos valores 
mobiliários e uma terceira para o sector 
dos seguros e pensões complementares de 
reforma, e recomendou ainda que fosse 
criado um Conselho Europeu do Risco 
Sistémico.

Or. fr

Justificação

Considerando horizontal: EBA, ESMA, EIOPA, Omnibus I.

Alteração 292
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Considerando -1-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(-1-C) A estabilidade financeira é uma 
condição prévia para que a economia real 
proporcione a criação de postos de 
trabalho, a concessão de crédito e o 
crescimento. A crise financeira revelou 
graves lacunas a nível da supervisão 
financeira, a qual não previu a evolução 
macroprudencial desfavorável nem 
impediu a acumulação de riscos 
excessivos no sistema financeiro.

Or. fr

Justificação

Considerando horizontal: EBA, ESMA, EIOPA, Omnibus I.

Alteração 293
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Nas suas conclusões de 18 e 19 de 
Junho de 2009, o Conselho Europeu 
confirmou que deveria ser criado um 
Sistema Europeu de Supervisão 
Financeira, compreendendo três novas 
ESA. O sistema deve ter por objectivo o 
aumento da qualidade e da coerência da 
supervisão a nível nacional, o reforço do 
controlo dos grupos transfronteiriços e o 
estabelecimento de um conjunto único de 
regras para toda a Europa, aplicável a 
todas as instituições financeiras no 
mercado interno. O Conselho Europeu 
salientou que as ESA devem também ter 
poderes de supervisão sobre as agências 
de notação de risco e convidou a
Comissão a elaborar propostas concretas 
sobre a forma como o Sistema Europeu de 
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Supervisão Financeira poderá 
desempenhar um papel decisivo em 
situações de crise.

Or. fr

Justificação

Considerando horizontal: EBA, ESMA, EIOPA, Omnibus I.

Alteração 294
Sven Giegold

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A fim de assegurar o bom 
funcionamento do SESF, é necessário 
prever alterações à legislação da UE no 
domínio de funcionamento das três ESA. 
Estas alterações referem-se à definição do 
âmbito de determinadas competências das 
ESA, à integração de determinadas 
competências em processos em vigor 
estabelecidos na legislação pertinente da 
UE e a modificações que garantam um 
funcionamento correcto e eficaz das ESA 
no âmbito do SESF.

(2) A fim de assegurar o bom 
funcionamento do SESF, é necessário 
prever alterações à legislação da UE no 
domínio de funcionamento das três ESA. 
Estas alterações referem-se à definição do 
âmbito de determinadas competências das 
ESA, à integração de determinadas 
competências em processos em vigor 
estabelecidos na legislação pertinente da 
UE, a modificações que garantam um 
funcionamento correcto e eficaz das ESA 
no âmbito do SESF e a um orçamento 
totalmente financiado pela UE. Caso 
sejam atribuídas novas funções a uma 
ESA, o seu orçamento deve ser ajustado 
tão rapidamente quanto possível a fim de 
lhe permitir desempenhar essas novas 
funções.

Or. en

Alteração 295
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) A fim de assegurar o bom 
funcionamento do SESF, é necessário 
prever alterações à legislação da UE no 
domínio de funcionamento das três ESA. 
Estas alterações referem-se à definição do 
âmbito de determinadas competências das 
ESA, à integração de determinadas 
competências em processos em vigor 
estabelecidos na legislação pertinente da 
UE e a modificações que garantam um 
funcionamento correcto e eficaz das ESA 
no âmbito do SESF.

(2) A fim de assegurar o bom 
funcionamento do SESF, que permite,
concretamente, garantir condições 
favoráveis ao investimento a longo prazo,
é necessário prever alterações à legislação 
da UE no domínio de funcionamento das 
três ESA. Estas alterações referem-se à 
definição do âmbito de determinadas 
competências das ESA, à integração de 
determinadas competências em processos 
em vigor estabelecidos na legislação 
pertinente da UE e a modificações que 
garantam um funcionamento correcto e 
eficaz das ESA no âmbito do SESF. Caso 
as competências atribuídas às ESA sejam 
aumentadas, as dotações orçamentais 
respectivas devem ser alteradas em 
conformidade.

Or. fr

Alteração 296
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A criação das três ESA deverá ser 
acompanhada da elaboração de um código 
único de regras, destinado a garantir uma 
harmonização coerente e uma aplicação 
uniforme e, assim, a contribuir para um 
funcionamento mais eficaz do mercado 
interno. Os regulamentos que criam o 
SESF prevêem que as ESA possam 
elaborar projectos de normas técnicas nos 
domínios especificamente definidos na 
legislação pertinente, os quais serão 
submetidos à Comissão para adopção em 
conformidade com os artigos 290.º e 291.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 

(3) A criação das três ESA deverá ser 
acompanhada da elaboração de um código 
único de regras, destinado a garantir uma 
harmonização coerente e uma aplicação 
uniforme e, assim, a contribuir para um 
funcionamento mais eficaz do mercado 
interno. Os regulamentos que criam o 
SESF prevêem que as ESA possam 
elaborar projectos de normas técnicas nos 
domínios especificamente definidos na 
legislação pertinente, os quais serão 
submetidos à Comissão para adopção em 
conformidade com os artigos 290.º e 291.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
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União Europeia (TFUE) através de actos 
delegados ou de actos de execução. 
Enquanto que a directiva …/…. [Omnibus 
I] identificou um primeiro grupo de 
domínios, a presente directiva deve 
identificar um novo grupo de domínios, 
nomeadamente para efeitos das Directivas 
2003/71/CE e 2009/138/CE, sem prejuízo 
da futura inclusão de novos domínios.

União Europeia (TFUE) através de actos 
delegados ou de actos de execução. 
Enquanto que a Directiva 2010/78/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de Novembro de 2010, no que diz respeito 
às competências da Autoridade Europeia 
de Supervisão (Autoridade Bancária 
Europeia), da Autoridade Europeia de 
Supervisão (Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma) e da Autoridade Europeia de 
Supervisão (Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados)
identificou um primeiro grupo de 
domínios, a presente directiva deve 
identificar um novo grupo de domínios, 
nomeadamente para efeitos das Directivas 
2002/92/CE, 2003/71/CE e 2009/138/CE, 
sem prejuízo da futura inclusão de novos 
domínios. A Directiva 2003/41/CE, em 
relação à qual a Comissão deverá 
apresentar uma proposta de revisão antes 
do final de 2012, não deve ser abrangida 
pela presente directiva.

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia tem presentemente em curso a revisão da Directiva 2003/41/CE,
relativa às actividades e à supervisão das instituições de realização de planos de pensões 
profissionais, e nesse sentido enviou à EIOPA um pedido de parecer, que deverá incluir as 
margens de solvência para os fundos de pensões. O parecer deverá igualmente incluir um 
estudo de impacto adequado e servirá de base à elaboração da Directiva IRPPP II, prevista 
para o terceiro trimestre de 2012.

Alteração 297
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A criação das três ESA deverá ser 
acompanhada da elaboração de um código 

(3) A criação das três ESA deverá ser 
acompanhada da elaboração de um código 
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único de regras, destinado a garantir uma 
harmonização coerente e uma aplicação 
uniforme e, assim, a contribuir para um 
funcionamento mais eficaz do mercado 
interno. Os regulamentos que criam o 
SESF prevêem que as ESA possam 
elaborar projectos de normas técnicas nos 
domínios especificamente definidos na 
legislação pertinente, os quais serão 
submetidos à Comissão para adopção em 
conformidade com os artigos 290.º e 291.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE) através de actos 
delegados ou de actos de execução. 
Enquanto que a directiva …/…. [Omnibus 
I] identificou um primeiro grupo de 
domínios, a presente directiva deve 
identificar um novo grupo de domínios, 
nomeadamente para efeitos das Directivas 
2003/71/CE e 2009/138/CE, sem prejuízo 
da futura inclusão de novos domínios.

único de regras, destinado a garantir uma 
harmonização coerente e uma aplicação 
uniforme e, assim, a contribuir para um 
funcionamento ainda mais eficaz do 
mercado interno e uma aplicação mais 
efectiva da supervisão microprudencial.  
Os regulamentos que criam o SESF 
prevêem que as ESA possam elaborar 
projectos de normas técnicas nos domínios 
especificamente definidos na legislação 
pertinente, os quais serão submetidos à 
Comissão para adopção em conformidade 
com os artigos 290.º e 291.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) através de actos delegados ou de 
actos de execução. Enquanto que a 
directiva …/…. [Omnibus I] identificou 
um primeiro grupo de domínios, a presente 
directiva deve identificar um novo grupo 
de domínios, nomeadamente para efeitos 
das Directivas 2003/71/CE e 2009/138/CE, 
sem prejuízo da futura inclusão de novos 
domínios.

Or. lt

Alteração 298
Rolandas Paksas

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A criação das três ESA deverá ser 
acompanhada da elaboração de um código 
único de regras, destinado a garantir uma 
harmonização coerente e uma aplicação 
uniforme e, assim, a contribuir para um 
funcionamento mais eficaz do mercado 
interno. Os regulamentos que criam o 
SESF prevêem que as ESA possam 
elaborar projectos de normas técnicas nos 
domínios especificamente definidos na 
legislação pertinente, os quais serão 
submetidos à Comissão para adopção em 

(3) A criação das três ESA deverá ser 
acompanhada da elaboração de um código 
único de regras, destinado a garantir uma 
harmonização coerente e uma aplicação 
uniforme e, assim, a contribuir para um 
funcionamento ainda mais eficaz do 
mercado interno e uma aplicação mais 
efectiva da supervisão micro-prudencial. 
Os regulamentos que criam o SESF 
prevêem que as ESA possam elaborar 
projectos de normas técnicas nos domínios 
especificamente definidos na legislação 
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conformidade com os artigos 290.º e 291.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE) através de actos 
delegados ou de actos de execução. 
Enquanto que a directiva …/…. [Omnibus 
I] identificou um primeiro grupo de 
domínios, a presente directiva deve 
identificar um novo grupo de domínios, 
nomeadamente para efeitos das Directivas 
2003/71/CE e 2009/138/CE, sem prejuízo 
da futura inclusão de novos domínios.

pertinente, os quais serão submetidos à 
Comissão para adopção em conformidade 
com os artigos 290.º e 291.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) através de actos delegados ou de 
actos de execução. Enquanto que a 
directiva …/…. [Omnibus I] identificou 
um primeiro grupo de domínios, a presente 
directiva deve identificar um novo grupo 
de domínios, nomeadamente para efeitos 
das Directivas 2003/71/CE e 2009/138/CE, 
sem prejuízo da futura inclusão de novos 
domínios.

Or. lt

Alteração 299
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A elaboração das medidas de 
execução nos termos da Directiva 
Solvência II e o processo de consulta 
relativo às mesmas encontram-se num 
estado adiantado, pelo que, no interesse 
de uma conclusão tão rápida quanto 
possível, importa concluir essas medidas 
de execução. Os ajustamentos posteriores 
deverão ser efectuados segundo os 
procedimentos relativos aos actos 
delegados e às normas técnicas de 
regulamentação previstas na presente 
directiva.

Or. en

Alteração 300
Sharon Bowles
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Proposta de directiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Devido ao carácter extenso dos 
actos de execução, o Parlamento Europeu 
e o Conselho devem dispor de um prazo 
de três meses a contar da data de 
notificação para formular objecções a um 
acto delegado ou a uma norma técnica de 
regulamentação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, 
deve ser possível prorrogar esse prazo por 
mais três meses.

Or. en

Alteração 301
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A nova arquitectura de supervisão 
criada pelo SESF exigirá que as 
autoridades nacionais de supervisão 
cooperem estreitamente com as ESA. As 
alterações à legislação aplicável deverão 
garantir a inexistência de obstáculos 
jurídicos às obrigações de partilha de 
informação previstas nos regulamentos 
pelos quais a Comissão propôs a criação 
das ESA.

(15) A nova arquitectura de supervisão 
criada pelo SESF exigirá que as 
autoridades nacionais de supervisão 
cooperem estreitamente com as ESA. As 
alterações à legislação aplicável deverão 
garantir a inexistência de obstáculos 
jurídicos às obrigações de partilha de 
informação previstas nos regulamentos 
pelos quais a Comissão propôs a criação 
das ESA e que a transmissão de 
informações não cria burocracia 
desnecessária.

Or. hu

Alteração 302
Arlene McCarthy
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Proposta de directiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A fim de avaliarem 
adequadamente os riscos financeiros 
associados a uma empresa, os 
supervisores devem necessariamente 
dispor de uma lista completa dos activos 
da empresa. Isto é particularmente 
importante ao abrigo da Directiva 
2009/138/CE, uma vez que as empresas 
são livres de fazer opções de investimento 
segundo o princípio do "gestor prudente" 
Os Estados-Membros devem, pois, ter a 
possibilidade de exigir às empresas de 
seguros e de resseguros que apresentem 
às autoridades de supervisão uma lista 
completa dos seus activos especificados 
um por um, sempre que tal informação 
for necessária para as referidas 
autoridades desempenharem eficazmente 
as suas funções de supervisão.

Or. en

Justificação

O modelo proposto pela EIOPA para a apresentação dos activos, sob a forma de uma lista 
criteriosa dos investimentos, fornece informação essencial para a realização das funções de 
supervisão ao abrigo da Directiva Solvência II. Tais listas oferecem os meios necessários a 
uma avaliação adequada dos riscos financeiros, o que é particularmente importante no caso 
do regime Solvência II, na medida em que as empresas serão livres de fazer as suas opções 
de investimento segundo o princípio do "gestor prudente".

Alteração 303
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de permitir um cálculo coerente 
das provisões técnicas aplicáveis às 

(17) A fim de permitir um cálculo coerente 
das provisões técnicas aplicáveis às 
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empresas de seguros e de resseguros nos 
termos da Directiva 2009/138/CE, é 
necessário que um organismo central possa 
adoptar, publicar e manter actualizadas 
determinadas informações técnicas 
relacionadas com a estrutura pertinente das 
taxas de juro sem risco para os diferentes 
prazos, que terão em consideração as 
observações dos mercados financeiros, e 
que o possa fazer regularmente. Dada o 
seu carácter técnico e o facto de se 
relacionarem com o ramo segurador, 
deverá ser a EIOPA a exercer essas 
funções.

empresas de seguros e de resseguros nos 
termos da Directiva 2009/138/CE, é 
necessário que um organismo central possa 
adoptar, publicar e manter actualizadas
numa base regular determinadas 
informações técnicas relacionadas com a 
estrutura pertinente das taxas de juro sem 
risco para os diferentes prazos, tendo em 
consideração as observações dos mercados 
financeiros. A forma como a estrutura 
pertinente das taxas de juro sem risco 
para os diferentes prazos é adoptada deve 
ser transparente, de modo que as 
empresas de seguros e de resseguros
possam utilizar essa estrutura nas suas 
políticas de gestão de riscos. Dado o seu 
carácter técnico e o facto de se 
relacionarem com o ramo segurador, 
deverá ser a EIOPA a exercer essas 
funções.

Or. en

Alteração 304
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Ao desenvolver o novo regime 
prudencial, haverá que evitar efeitos 
indesejáveis no tratamento das empresas 
de seguros com garantias a longo prazo. 
As interrupções e interferências do 
mercado em relação a produtos existentes 
devem ser limitadas ao estritamente 
indispensável. Nesse sentido, há que 
prestar particular atenção à necessidade 
de evitar a volatilidade artificial das 
provisões técnicas e dos fundos próprios 
elegíveis que excedam os requisitos de 
capital. Isto deve ser conseguido 
estabelecendo, numa fase precoce, o 
ponto de partida de extrapolação da 
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estrutura pertinente das taxas de juro sem 
risco para os diferentes prazos. Ao 
adoptar actos delegados e actos de 
execução, a Comissão deve igualmente 
velar por que a continuidade e o ulterior 
desenvolvimento de actividades de seguro 
com garantias a longo prazo não sejam 
comprometidos.

Or. en

Alteração 305
Sven Giegold

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de assegurar que determinados 
elementos técnicos sejam integrados de 
forma harmonizada no requisito de capital 
de solvência utilizando a fórmula-padrão, 
por exemplo para permitir abordagens 
harmonizadas na utilização das notações,
é conveniente conferir funções específicas 
à EIOPA. Os pormenores da execução 
dessas funções deverão ser definidos 
através de medidas a adoptar através de 
actos delegados.

(18) A fim de assegurar que determinados 
elementos técnicos sejam integrados de 
forma harmonizada no requisito de capital 
de solvência utilizando a fórmula-padrão, é 
conveniente conferir funções específicas à 
EIOPA. Os pormenores da execução 
dessas funções deverão ser definidos 
através de medidas a adoptar através de 
actos delegados.

Or. en

Alteração 306
Peter Skinner

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Deve ser encorajada a convergência 
internacional no sentido de regimes de 
solvência baseados no risco. Em 

(22) Deve ser encorajada a convergência 
internacional no sentido de regimes de 
solvência baseados no risco. Em 
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reconhecimento do facto de que alguns 
países terceiros podem precisar de mais 
tempo para adaptar e aplicar um regime de 
solvência que preencha integralmente os 
critérios de reconhecimento da 
equivalência, é necessário que a Comissão 
possa adoptar medidas através de actos 
delegados para especificar o tratamento 
transitório a dar aos regimes dos países 
terceiros em causa, em especial quando 
tenham assumido o compromisso de 
convergir para um regime equivalente ao 
da Directiva 2009/138/CE.

reconhecimento do facto de que alguns 
países terceiros podem precisar de mais 
tempo para adaptar e aplicar um regime de 
solvência que preencha integralmente os 
critérios de reconhecimento da 
equivalência, é necessário especificar as 
condições de tratamento a dar aos regimes 
dos países terceiros em causa para que 
estes sejam reconhecidos como sendo 
temporariamente equivalentes. Isto deve 
ser feito nos termos da futura legislação 
sobre as medidas de execução do regime 
Solvência II. 

Or. en

Alteração 307
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Deve ser encorajada a convergência 
internacional no sentido de regimes de 
solvência baseados no risco. Em 
reconhecimento do facto de que alguns 
países terceiros podem precisar de mais 
tempo para adaptar e aplicar um regime de 
solvência que preencha integralmente os 
critérios de reconhecimento da 
equivalência, é necessário que a Comissão 
possa adoptar medidas através de actos 
delegados para especificar o tratamento 
transitório a dar aos regimes dos países 
terceiros em causa, em especial quando 
tenham assumido o compromisso de 
convergir para um regime equivalente ao 
da Directiva 2009/138/CE.

(22) Deve ser encorajada a convergência 
internacional no sentido de regimes de 
solvência baseados no risco. Em 
reconhecimento do facto de que alguns 
países terceiros podem precisar de mais 
tempo para adaptar e aplicar um regime de 
solvência que preencha integralmente os 
critérios de reconhecimento da 
equivalência, é necessário que a Comissão 
possa adoptar medidas através de actos 
delegados para especificar o tratamento 
transitório a dar aos regimes dos países 
terceiros em causa, em especial quando 
tenham assumido o compromisso de 
convergir para um regime equivalente ao 
da Directiva 2009/138/CE. De salientar 
ainda que no caso de países terceiros a 
supervisão baseada no risco não é 
suficiente, pelo que devem esses países 
dispor de sistemas de supervisão de grupo 
semelhantes aos da UE.
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Or. hu

Alteração 308
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) O cálculo do requisito de capital de 
solvência a satisfazer pelas seguradoras 
do ramo saúde deve reflectir os sistemas 
de perequação nacional e ter em conta 
alterações na legislação nacional em 
matéria de saúde, uma vez que estas 
constituem uma parte fundamental do 
sistema de saúde nos mercados de saúde 
nacionais.

Or. en

Justificação

Em alguns Estados-Membros, o mercado de cuidados de saúde, anteriormente um mercado 
público de seguros de saúde, transformou-se num mercado de saúde privado. Isto permite aos 
cidadãos comprar o seu seguro de saúde, o que deve reflectir-se no cálculo do requisito de 
capital de solvência.

Alteração 309
Sven Giegold

Proposta de directiva
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) Perante a crise financeira e os 
mecanismos pró-cíclicos que 
contribuíram para a sua génese e 
agravaram o seu efeito, o Conselho de 
Estabilidade Financeira (CEF), o BCBS e 
o G20 formularam recomendações 
destinadas a atenuar os efeitos 
pró-cíclicos da regulação financeira. 
Essas recomendações são elementos 
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importantes do sistema financeiro e têm 
uma relevância directa para as empresas 
de seguros e de resseguros.

Or. en

Alteração 310
Sven Giegold

Proposta de directiva
Considerando 28-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-B) Convém assegurar que os 
requisitos de capital de solvência tenham 
em conta o ambiente macrofinanceiro em 
que as empresas de seguros e de 
resseguros operam. Deve, pois, ser exigido 
a tais empresas que detenham um 
amortecedor de capital anticíclico, a 
constituir sempre que se considere que a 
valorização dos activos nos mercados 
financeiros está associada a uma 
acumulação de riscos sistémicos, e a 
utilizar durante os períodos de tensão. O 
amortecedor de capital anticíclico deve, 
pois, variar ao longo do tempo de uma 
forma que reflicta tendências 
potencialmente instáveis ou bolhas nos 
mercados financeiros, e pode ser zero.
Isto ajudaria a reduzir a probabilidade de 
violações do requisito de capital de 
solvência sem a necessidade de recorrer a 
ajustamentos ex-post provisórios dos 
parâmetros de entrada da avaliação a 
nível do valor de mercado.

Or. en

Justificação

Em lugar de manipular o valor do passivo através de um aumento das taxas de desconto com 
um "prémio de iliquidez", é mais directo ser coerente com as directivas sobre os requisitos de 
fundos próprios (DFP 4) e exigir a constituição de capital para além do requisito de capital 
de solvência quando se suspeita de bolhas de activos, de modo que, quando surge uma crise, 
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as empresas não se encontrem imediatamente em situação de violação do requisito de capital 
de solvência e necessitadas de aumentar o capital em circunstâncias adversas. Propõe-se, 
assim, que as empresas detenham um amortecedor de capital anticíclico semelhante ao que é 
exigido aos bancos e proposto pela EIOPA (por aconselhamento do Comité Europeu do Risco 
Sistémico (ESRB)).

Alteração 311
Sven Giegold

Proposta de directiva
Considerando 28-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-C) Para conseguir uma aplicação 
coerente e garantir a supervisão 
macroprudencial em toda a União, 
convém que o Comité Europeu do Risco 
Sistémico (ESRB) desenvolva princípios 
adaptados à economia da União e seja 
responsável pelo controlo da aplicação do 
amortecedor de capital anticíclico.

Or. en

Justificação

O ESRB deve ter um papel de coordenação da utilização das medidas macroprudenciais 
anticíclicas, a nível transfronteiriço e intersectorial.

Alteração 312
Sven Giegold

Proposta de directiva
Considerando 28-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-D) A crise financeira tornou patente 
que as instituições financeiras 
subestimaram largamente o nível de risco 
de crédito da contraparte associado aos 
instrumentos derivados negociados no 
mercado de balcão (over the counter, ou 
OTC). Isto levou o G20 a propor, em 
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Setembro de 2009, que um maior número 
de derivados OTC fosse compensado 
através de uma contraparte central. O 
G20 instou igualmente a que os derivados 
do mercado de balcão não passíveis de 
serem processados centralmente fossem 
objecto de requisitos de capital superiores, 
de modo a reflectir adequadamente os 
riscos mais elevados a eles associados.

Or. en

Justificação

As seguradoras, à semelhança das instituições de crédito e das empresas de investimento, 
devem ser por todos os meios incentivadas a recorrer a uma contraparte cental, em 
conformidade com o Regulamento EMIR. A garantia de que os métodos ligados ao requisito 
de capital de solvência exigem menos capital para os derivados compensados através de 
contrapartes centrais do que para os regimes bilaterais constitui um importante incentivo.
(texto baseado na directiva sobre os requisitos de fundos próprios (DFP 4), considerando 
57).

Alteração 313
Thomas Mann

Proposta de directiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Atendendo a que os objectivos da 
presente directiva, ou seja, a melhoria do 
funcionamento do mercado interno através 
da garantia de um nível de supervisão e 
regulação prudencial elevado, eficaz e 
coerente, a protecção dos segurados e 
outros beneficiários e, portanto, das 
empresas e dos consumidores, a defesa da 
integridade, da eficiência e do bom 
funcionamento dos mercados financeiros, a 
manutenção da estabilidade do sistema 
financeiro e o reforço da coordenação 
internacional no domínio da supervisão, 
não podem ser suficientemente realizados 
pelos Estados-Membros e podem, pois, 
devido à dimensão da acção, ser mais bem 

(31) Atendendo a que os objectivos da 
presente directiva, ou seja, a melhoria do 
funcionamento do mercado interno através 
da garantia de um nível de supervisão e 
regulação prudencial elevado, eficaz e 
coerente, a protecção dos segurados e 
outros beneficiários e, portanto, das 
empresas e dos consumidores, a defesa da 
integridade, da eficiência e do bom 
funcionamento dos mercados financeiros, a 
manutenção da estabilidade do sistema 
financeiro e o reforço da coordenação 
internacional no domínio da supervisão, 
não podem ser suficientemente realizados 
pelos Estados-Membros e podem, pois, 
devido à dimensão da acção, ser mais bem 
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alcançados ao nível da União, a União 
pode tomar medidas em conformidade com 
o princípio da subsidiariedade, consagrado 
no artigo 5.º do Tratado da União 
Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, consagrado 
no mesmo artigo, a presente directiva não 
excede o necessário para atingir aqueles 
objectivos.

alcançados ao nível da União, a União 
pode tomar medidas em conformidade com 
o princípio da subsidiariedade, consagrado 
no artigo 5.º do Tratado da União 
Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, consagrado 
no mesmo artigo, a presente directiva não 
excede o necessário para atingir aqueles 
objectivos, não devendo, em especial, 
estipular quaisquer requisitos de 
solvência às instituições de pensões 
complementares de reforma.

Or. de

Alteração 314
Diogo Feio

Proposta de directiva
Artigo -1 – ponto 1 (novo)
Directiva 2002/92/CE
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) Ao artigo 3.º, n.º 2, é aditado o 
seguinte parágrafo:
"Os Estados-Membros comunicarão 
numa base regular as informações 
reunidas no ponto de informação à 
Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma 
criada pelo Regulamento (UE) 
n.º 1093/2010 do Parlamento Europeu e 
do Conselho (EIOPA), a qual as 
publicará no seu sítio Web."

Or. en

Alteração 315
Sven Giegold
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Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto -1 (novo)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 13 – ponto 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) No artigo 13.º, é inserido o seguinte 
ponto:
"(32-A) "contraparte central autorizada", 
a contraparte central que oferece serviços 
de compensação de instrumentos 
derivados autorizados nos termos do 
Regulamento (UE) n.º .../2011 [EMIR];"

Or. en

Justificação

Referido na alteração aos artigos 105.º, n.º 6, e 111.º, n.º 1, alínea f)-A (nova), relativa ao 
risco de incumprimento pela contraparte.

Alteração 316
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea a)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adopta actos delegados, em 
conformidade com o artigo 301.º-A e sob 
reserva das condições previstas nos 
artigos 301.º-B e 301.º-C, em relação ao 
disposto no n.º 2, especificando os 
aspectos fundamentais relativamente aos 
quais devem ser divulgados dados 
estatísticos agregados, bem como o 
formato, a estrutura, o índice e a data de 
publicação das informações a divulgar.

4. A fim de garantir condições uniformes 
de aplicação do disposto no n.º 2, a
EIOPA elabora projectos de normas 
técnicas de execução que especifiquem os 
aspectos fundamentais relativamente aos 
quais devem ser divulgados dados 
estatísticos agregados e determinem o 
formato, a estrutura, o índice e a data de 
publicação das informações a divulgar 
previstas no presente artigo.

A EIOPA apresenta as referidas normas 
técnicas de execução à Comissão até 1 de 
Julho de 2012, o mais tardar. 



AM\877719PT.doc 23/145 PE472.278v01-00

PT

É atribuída à Comissão competência para 
adoptar as normas técnicas de execução 
referidas no primeiro parágrafo nos
termos do artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º 1094/2010.

Or. en

Alteração 317
Peter Skinner, Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 2 – alínea a)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 31 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A fim de assegurar o pleno 
cumprimento no que respeita à divisão 
entre actos delegados e normas técnicas 
de regulamentação, todos os actos 
delegados que deverão converter-se em 
normas técnicas de regulamentação só o 
serão após um período de três anos a 
contar da data de publicação da presente 
directiva no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

Dado o novo conjunto de normas técnicas de regulamentação que o relator incluiu no seu 
relatório, é importante que haja tempo para a EIOPA se adaptar às suas novas funções. Esta 
alteração permitirá uma adaptação suave às normas técnicas de regulamentação.

Alteração 318
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea -a) (nova)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 35 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

(-a) No n.º 2, alínea a), a subalínea i) 
passa a ter a seguinte redacção:
"i) em momentos previamente definidos, 
sempre que a dimensão e a complexidade 
dos riscos inerentes à actividade de uma 
empresa de seguros sejam suficientemente 
baixas e possa ser claramente 
demonstrado que os encargos para a 
empresa superam os benefícios da 
informação, a EIOPA limitará a 
obrigatoriedade de apresentação de 
informações por parte das pequenas e 
médias empresas a informação que sofre 
actualizações significantes ao longo do 
ano, contanto que pelo menos uma vez 
por ano seja apresentado um relatório 
completo."

Or. en

Justificação

Seria conveniente não sobrecarregar as PME com obrigações trimestrais de transmissão de 
informações, mas os supervisores devem ter a possibilidade de obter tais informações pelo 
menos por parte dos grandes intervenientes no mercado susceptíveis de apresentar riscos 
relevantes e sistémicos.

Alteração 319
Arlene McCarthy

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea -a) (nova)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 35 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(-a) No n.º 2, alínea a), a subalínea i) 
passa a ter a seguinte redacção:
" i) em momentos previamente 
definidos, em que, por períodos inferiores 
a 12 meses, a transmissão regular de 
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informações para efeitos de supervisão se 
resume a informação que sofre 
actualizações significantes ao longo do 
ano ou é necessária às autoridades 
competentes para desempenharem 
eficazmente o seu papel de supervisão.”

Or. en

Justificação

O modelo proposto pela EIOPA para a apresentação dos activos, sob a forma de uma lista 
criteriosa dos investimentos, fornece informação essencial para a realização das funções de 
supervisão ao abrigo da Directiva Solvência II. Tais listas oferecem os meios necessários a 
uma avaliação adequada dos riscos financeiros, o que é particularmente importante no caso 
do regime Solvência II, na medida em que as empresas serão livres de fazer as suas opções 
de investimento segundo o princípio do "gestor prudente".

Alteração 320
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea -a) (nova)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 35 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(-a) No n.º 2, alínea a), a subalínea i) 
passa a ter a seguinte redacção:
" i) em momentos previamente 
definidos, em que, por períodos inferiores 
a 12 meses, a transmissão regular de 
informações para efeitos de supervisão se 
resume, no caso das pequenas e médias 
empresas de seguros, a informação que 
sofre actualizações significantes ao longo 
do ano;”

Or. en

Alteração 321
Miguel Portas
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Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea -a) (nova)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 35 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(-a) No n.º 2, alínea a), a subalínea i) 
passa a ter a seguinte redacção:
" i) em momentos previamente 
definidos, assegurando uma recolha de 
informação atempada e adequada a uma 
supervisão eficiente;"

Or. pt

Alteração 322
Markus Ferber

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea -a-A) (nova)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 35 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a-A) No n.º 2, é inserida a seguinte 
alínea:
"a-A) Isentar as empresas de seguros e de 
resseguros da obrigação de apresentar os 
modelos especificados nos actos delegados
nos termos do n.º 6, sempre que as 
actividades da empresa de seguros ou de 
resseguros em causa sejam desenvolvidas 
unicamente no Estado-Membro em que a 
empresa está autorizada;"

Or. en

Justificação

Relativamente às empresas e grupos nacionais, os supervisores nacionais devem ter a 
possibilidade de definir um conjunto importante de informações consideradas necessárias a 
nível nacional para a apresentação trimestral e anual de informações.
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Alteração 323
Miguel Portas

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea a-B) (nova)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Ao n.º 2 é aditado o seguinte 
parágrafo:
"Os Estados-Membros exigem que as 
empresas de seguros e de resseguros 
apresentem às autoridades de supervisão 
uma lista completa de activos 
especificados um por um."

Or. pt

Alteração 324
Arlene McCarthy

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea -a-B) (nova)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-a-B) Ao n.º 2 é aditado o seguinte 
parágrafo:
"Os Estados-Membros exigem que as 
empresas de seguros e de resseguros 
apresentem às autoridades de supervisão, 
no âmbito da apresentação regular de 
informações ou numa base ad hoc, uma 
lista completa de activos especificados um 
por um apenas nos casos em que tais 
informações sejam necessárias às 
autoridades competentes para 
desempenharem eficazmente as suas 
funções de supervisão."
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Or. en

Justificação

O modelo proposto pela EIOPA para a apresentação dos activos, sob a forma de uma lista 
criteriosa dos investimentos, fornece informação essencial para a realização das funções de 
supervisão ao abrigo da Directiva Solvência II. Tais listas oferecem os meios necessários a 
uma avaliação adequada dos riscos financeiros, o que é particularmente importante no caso 
do regime Solvência II, na medida em que as empresas serão livres de fazer as suas opções 
de investimento segundo o princípio do "gestor prudente".

Alteração 325
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea -a-B (nova)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-ab) Ao n.º 2 é aditado o seguinte 
parágrafo:
"Apenas em circunstâncias excepcionais 
deverão os Estados-Membros exigir que 
as empresas de seguros e de resseguros 
apresentem às autoridades de supervisão 
uma lista completa de activos 
especificados um por um."

Or. en

Alteração 326
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea -a-B) (nova)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-a-B) Ao n.º 2 é aditado o seguinte 
parágrafo:
"Ao exigirem às empresas de seguros e de 
resseguros a apresentação, numa base 
regular, de uma lista completa de activos 
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especificados um por um, os 
Estados-Membros podem isentar as 
pequenas empresas de seguros e de 
resseguros da obrigação de apresentar 
informações numa base regular sempre 
que puder ser claramente demonstrado 
que os encargos para a empresa superam 
os benefícios da informação."

Or. en

Alteração 327
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea -a-B) (nova)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-a-B) Ao n.º 2 é aditado o seguinte 
parágrafo:
"Nos casos em que exigem às empresas de 
seguros e de resseguros a apresentação de 
uma lista completa de activos 
especificados um por um, os 
Estados-Membros limitarão as obrigações 
de transmissão de informações por parte 
das pequenas e médias empresas"

Or. en

Alteração 328
Miguel Portas

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea -a-C) (nova)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 35 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-C) Ao nº 4 é aditada a seguinte alínea:
c-A) Respeitar uma periodicidade 
compatível com uma supervisão eficiente, 
de preferência, trimestral."

Or. pt

Alteração 329
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea a)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 35 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão adopta actos delegados, em
conformidade com o artigo 301.º-A e sob 
reserva das condições previstas nos 
artigos 301.º-B e 301.º-C, especificando as 
informações referidas nos n.ºs 1 a 4, tendo 
em vista garantir uma convergência 
adequada da transmissão de informações 
para efeitos de supervisão.

6. A fim de garantir uma harmonização 
coerente no que se refere ao presente 
artigo, a EIOPA elabora projectos de 
normas técnicas de regulamentação 
especificando as informações, os períodos 
e as condições para as eventuais isenções 
referidas nos n.ºs 1 a 4.

A EIOPA apresenta as referidas normas 
técnicas de regulamentação à Comissão. 
É delegado na Comissão o poder de 
adoptar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1094/2010.

Or. en

Alteração 330
Sylvie Goulard
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Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea -a (nova)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 37 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-a) É inserido o seguinte número:

"5-A. Sem prejuízo das suas 
competências, as autoridades de 
supervisão em questão farão todos os 
possíveis para, no âmbito do colégio de 
supervisores, informar da sua decisão de
fixar um acréscimo dos requisitos de 
capital de uma empresa de seguros ou de 
resseguros."

Or. en

Alteração 331
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea -a-A) (nova)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 37 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-a-A) É inserido o seguinte número:

"5-B. Em caso de divergência de opiniões 
no seio do colégio de supervisores a 
respeito da decisão da autoridade de 
supervisão em causa de impor um 
requisito de capital acrescido nos casos 
previstos nas alíneas a), b) e c) do n.º 1, o 
supervisor do grupo ou qualquer uma das 
outras autoridades de supervisão 
interessadas podem consultar a EIOPA. 
As consultas da EIOPA decorrem durante 
um mês, sendo delas informadas todas as 
autoridades de supervisão interessadas. 
Nos casos em que a EIOPA tiver sido 
consultada, a autoridade de supervisão 
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em questão deverá ter devidamente em 
conta o seu parecer antes de tomar uma 
decisão. Nos termos do artigo 19.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º 1094/2010, 
nesta fase, a EIOPA assume a função de 
mediador."

Or. en

Justificação

Poder de mediação conferido à EIOPA.

Alteração 332
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea -a-B) (nova)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 37 – n.º 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-a-B) É inserido o seguinte número:
"5-C. Sempre que, findo o prazo a que se 
refere o n.º 7 sem que se tenha chegado a 
acordo no âmbito do colégio, o supervisor 
do grupo ou qualquer das autoridades de 
supervisão interessadas tiver remetido o 
assunto à EIOPA nos termos do artigo
19.º do Regulamento (UE) n.º 1094/2010,
a autoridade de supervisão em causa 
adiará a sua decisão na pendência de 
qualquer decisão que a EIOPA venha a 
tomar nos termos do artigo 19.º, n.º 3, do 
referido regulamento, e tomará a sua 
decisão em conformidade com a decisão 
da EIOPA.
O prazo a que se referem os n.ºs 6 e 7 será 
considerando como sendo o período de 
conciliação na acepção do artigo 19.º, 
n.º 2, do referido regulamento. A EIOPA
tomará a sua decisão no prazo de dois 
meses. A questão não será remetida à 
EIOPA após o termo do prazo a que se 
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refere o n.º 6 ou após se ter chegado a 
acordo entre as autoridades de supervisão 
interessadas."

Or. en

Justificação

Poder de mediação conferido à EIOPA.

Alteração 333
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea b)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 37 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As normas técnicas de execução referidas 
no primeiro parágrafo são adoptadas em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento …/…[EIOPA].

As normas técnicas de execução referidas 
no primeiro parágrafo são adoptadas em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010.

Or. en

Alteração 334
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea b)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 37 – n.º 7 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A EIOPA elabora projectos de normas 
técnicas de execução que apresenta à 
Comissão até 31 de Dezembro de 2011, o 
mais tardar.

A EIOPA elabora projectos de normas 
técnicas de execução que apresenta à 
Comissão até 30 de Setembro de 2011, o 
mais tardar.

Or. en
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Alteração 335
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 5 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 37 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte número:

"7-A. A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do presente 
artigo, a EIOPA elaborará projectos de 
normas técnicas de execução 
especificando o âmbito e as condições de 
auditoria externa das informações a que 
se referem os n.ºs 1 a 4.
A EIOPA apresenta à Comissão esses 
projectos de normas técnicas de execução 
até 1 de Janeiro de 2013.
É atribuída à Comissão competência para 
adoptar as normas técnicas de execução a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos do artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º 1094/2010."

Or. en

Justificação

O balanço do projecto Solvência II difere em larga medida das contas empresariais e, como 
tal, afigura-se necessário que esta auditoria seja de carácter obrigatório.

Alteração 336
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 7
Directiva 2009/138/CE
Artigo 50 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adopta actos delegados, em 
conformidade com o artigo 301.º-A e sob 
reserva das condições previstas nos 
artigos 301.º-B e 301.º-C, especificando:

1. A EIOPA elabora projectos de normas 
técnicas de regulamentação, 
especificando:

Or. en

Alteração 337
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 7 
Directiva 2009/138/CE
Artigo 50 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A EIOPA apresenta as referidas 
normas técnicas de regulamentação à 
Comissão para adopção.
É delegado na Comissão o poder de 
adoptar as normas técnicas de 
regulamentação referidas no primeiro 
parágrafo em conformidade com os 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1094/2010.

Or. en

Alteração 338
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 7
Directiva 2009/138/CE
Artigo 50 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso seja necessário assegurar uma 
convergência adequada da avaliação 

2. Caso seja necessário assegurar uma 
convergência adequada da avaliação 
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referida do artigo 45.º, n.º 1, alínea a), a 
Comissão pode adoptar actos delegados, 
em conformidade com o artigo 301.º-A e 
sob reserva das condições previstas nos 
artigos 301.º-B e 301.º-C, especificando 
mais pormenorizadamente os elementos 
dessa avaliação.

referida no artigo 45.º, n.º 1, a EIOPA
pode elaborar projectos de normas 
técnicas de regulamentação, especificando 
mais pormenorizadamente os elementos 
dessa avaliação.

A EIOPA apresenta os referidos projectos 
de normas técnicas de execução à 
Comissão. É delegado na Comissão o 
poder de adoptar as normas técnicas de 
regulamentação referidas no primeiro 
parágrafo em conformidade com os 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1094/2010.

Or. en

Alteração 339
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 10
Directiva 2009/138/CE
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

É atribuída à Comissão competência para 
adoptar normas técnicas de execução que 
determinem as condições de aplicação dos 
artigos 53.º, 54.º e 55.º, tal como 
completados pelos actos delegados 
referidos no presente artigo, em relação 
às matérias abrangidas por estes actos 
delegados, nomeadamente aos modelos
para a divulgação das informações.

A fim de assegurar condições uniformes
de aplicação da presente secção, a EIOPA 
elabora projectos de normas técnicas de 
execução, com vista a especificar:

a) Os procedimentos a seguir e os 
formatos e modelos a utilizar;
b) O âmbito e os requisitos de garantia de 
um auditor externo.

Or. en
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Justificação

Atendendo a que a informação harmonizada será divulgada, também o nível de garantia 
subjacente a tais informações se deve basear numa norma harmonizada. Uma norma técnica 
é o instrumento adequado para garantir isso, e permite incorporar conhecimentos 
especializados em matéria de supervisão.

Alteração 340
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 10
Directiva 2009/138/CE
Artigo 56 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar condições uniformes 
de aplicação da presente secção, a EIOPA 
elabora projectos de normas técnicas de 
execução, especificando o âmbito e as 
condições de auditoria externa em relação 
às informações a que se referem os 
artigos 51.º, 53.º, 54.º e 55.º.
A EIOPA apresenta à Comissão esses 
projectos de normas técnicas de execução
até 1 de Janeiro de 2013.
É atribuída à Comissão competência para 
adoptar as normas técnicas de execução a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos do artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º 1094/2010.

Or. en

Justificação

O balanço do projecto Solvência II difere em larga medida das contas empresariais e, como 
tal, afigura-se necessário que esta auditoria seja de carácter obrigatório.

Alteração 341
Sven Giegold
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Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 11-A (novo)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 65

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O artigo 65.º passa a ter a seguinte 
redacção:

"Artigo 65.º
Troca de informações entre autoridades 

de supervisão de Estados-Membros
O disposto no artigo 64.º não obsta à troca
de informações entre as autoridades de 
supervisão dos diferentes 
Estados-Membros ou entre as autoridades 
de supervisão e a EIOPA. Essas 
informações ficam sujeitas ao sigilo 
profissional previsto no artigo 64.º."

Or. en

Justificação

Para assegurar que não exista qualquer obstáculo à troca de informações entre os 
supervisores nacionais e a EIOPA.

Alteração 342
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 12-A (novo)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 70

Texto da Comissão Alteração

(12-A) O artigo 70.º passa a ter a seguinte 
redacção:

"Artigo 70.º
Transmissão de informações aos bancos 

centrais e autoridades monetárias, às 
autoridades de supervisão dos sistemas de 
pagamento e ao Comité Europeu do Risco 
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Sistémico
1. Sem prejuízo do disposto na presente 
secção, as autoridades de supervisão 
podem transmitir informações destinadas 
ao exercício das respectivas funções:
a) Aos bancos centrais do Sistema 
Europeu de Bancos Centrais (incluindo o 
BCE) e outros organismos com funções 
semelhantes, enquanto autoridades 
monetárias, caso tais informações sejam 
relevantes para o exercício das respectivas 
funções, nomeadamente a aplicação da 
política monetária e a disponibilização de 
liquidez daí decorrente, a fiscalização dos 
sistemas de pagamento, compensação e 
liquidação de valores mobiliários e a 
salvaguarda da estabilidade do sistema 
financeiro;
b) Se for caso disso, a outras autoridades 
nacionais responsáveis pela supervisão 
dos sistemas de pagamento; e 
(c) Ao Comité Europeu do Risco 
Sistémico (ESRB), caso tais informações 
sejam relevantes para o exercício das suas
funções.
2. As referidas autoridades e organismos 
podem igualmente comunicar às 
autoridades de supervisão as informações 
de que estas necessitem para efeitos do
disposto no artigo 67º. As informações 
recebidas neste contexto ficam sujeitas ao 
sigilo profissional a que se refere a 
presente secção.
3. Numa situação de emergência, 
incluindo as situações definidas no artigo 
18º do Regulamento (UE) n.º 1094/2010, 
os Estados-Membros devem permitir que 
as autoridades competentes transmitam 
sem demora informações aos bancos 
centrais do Sistema Europeu de Bancos 
Centrais, caso tais informações sejam 
relevantes para o exercício das suas 
funções, nomeadamente a aplicação da 
política monetária e a disponibilização de 
liquidez daí decorrente, a fiscalização dos 
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sistemas de pagamento, compensação e 
liquidação de valores mobiliários e a 
salvaguarda da estabilidade do sistema 
financeiro, bem como ao ESRB, caso tais 
informações sejam relevantes para o 
exercício das suas funções."

Or. en

Justificação

A alteração visa alinhar as disposições acima enunciadas sobre o intercâmbio de 
informações com a terminologia utilizada noutras directivas respeitantes ao sector 
financeiro, incluindo numa situação de emergência, e garantir o acesso do ESRB à 
informação das autoridades de supervisão.

Alteração 343
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 14 – alínea -a) (nova)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 75 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-a) Ao n.º 1, é aditado o seguinte 
parágrafo:
"Nos casos em que, relativamente a uma 
classe de elementos do activo ou do 
passivo, a avaliação a que se referem as 
alíneas a) e b) for susceptível de gerar 
efeitos pró-cíclicos, os valores de tais 
activos ou passivos incluirão margens 
prudenciais adequadas para mitigar os 
efeitos pró-cíclicos."

Or. en

Alteração 344
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 14 – alínea -a (nova)



AM\877719PT.doc 41/145 PE472.278v01-00

PT

Directiva 2009/138/CE
Artigo 75 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

-a) No n.º 1, primeiro parágrafo, a alínea 
b) passa a ter a seguinte redacção:
"b) Os elementos do passivo são avaliados 
pelo montante por que podem ser 
transferidos ou liquidados entre partes 
informadas agindo de livre vontade numa 
transacção em condições normais de 
mercado. A avaliação das provisões 
técnicas não tem em conta informações 
sobre os elementos do activo específicas à 
empresa de seguros ou de resseguros.";

Or. fr

Justificação

A presente alteração clarifica a lógica do regime Solvência II: avaliação separada dos 
activos e dos passivos.

Alteração 345
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 14 – alínea a)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 75 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adopta actos delegados, em 
conformidade com o artigo 301.º-A e sob 
reserva das condições previstas nos 
artigos 301.º-B e 301.º-C, especificando os 
métodos e pressupostos a utilizar na 
avaliação dos elementos do activo e do 
passivo nos termos do n.º 1.

2. Para assegurar uma harmonização 
coerente no que se refere à avaliação dos 
elementos do activo e do passivo, a 
EIOPA elabora projectos de normas 
técnicas de regulamentação, 
especificando:

a) Os métodos e pressupostos a utilizar na 
avaliação dos elementos do activo e do 
passivo nos termos do n.º 1, incluindo as 
classes de elementos do activo e do 



PE472.278v01-00 42/145 AM\877719PT.doc

PT

passivo a que se refere o terceiro 
parágrafo;
b) As normas internacionais de 
contabilidade, adoptadas pela Comissão 
em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 1606/2002, que sejam coerentes 
com o método de avaliação dos elementos 
do activo e do passivo nos termos do n.º 1;
(c) Os métodos de avaliação, quando os 
preços de mercado não estiverem cotados 
ou não forem coerentes com o método de 
avaliação dos elementos do activo e do 
passivo nos termos do n.º 1;
(d) os métodos de avaliação alternativos a 
utilizar quando as normas internacionais 
de contabilidade, adoptadas pela 
Comissão em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, não 
forem compatíveis, de forma temporária 
ou permanente, com os métodos de 
avaliação dos elementos do activo e do 
passivo nos termos do n.º 1;
A EIOPA apresenta à Comissão esses 
projectos de normas técnicas de 
regulamentação até 1 Março 2012. É 
delegado na Comissão o poder de adoptar 
as normas técnicas de regulamentação a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos dos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010.

Or. en

Alteração 346
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 14-A (novo)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(14-A) No artigo 76.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redacção:
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"2. O valor das provisões técnicas deve 
corresponder ao montante actual que uma 
empresa de seguros ou de resseguros teria 
que pagar se transferisse imediatamente 
as suas obrigações de seguro e resseguro 
para outra empresa de seguros ou de
resseguros. O valor das provisões técnicas 
não é influenciado pelos elementos do 
activo detidos pela empresa de seguros ou 
de resseguros."

Or. fr

Justificação

A presente alteração clarifica a lógica do regime Solvência II: avaliação separada dos 
activos e dos passivos.

Alteração 347
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 14-A (novo)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) No artigo 77.º, é inserido o 
seguinte número:
"O requisito de capital associado ao risco 
do prémio de iliquidez equivale ao 
máximo entre o valor líquido dos 
elementos do activo deduzido dos 
elementos do passivo e o equivalente ao 
efeito de choque imediato no valor líquido 
dos elementos do activo e do passivo 
esperado na eventualidade de uma queda 
do valor do prémio de iliquidez registada 
nos mercados financeiros. O montante da 
queda é determinado nos termos do artigo 
86.º, alínea d-A).
Consoante o seu nível de liquidez, os 
elementos do passivo podem ser 
descontados nas estruturas pertinentes 
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das taxas de juro sem risco para os 
diferentes prazos, que incluem um prémio 
de iliquidez de 100%, 75% ou 50%, nos
temos do artigo 86.º, alínea d-A)."

Or. en

Justificação

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have 
lower prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding 
illiquid assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when 
calculating a market consistent valuation of liabilities.Therefore, in stressed market 
conditions, the illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which 
insurers discount their insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance 
liabilities in question (i.e. the more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is 
attributable to the illiquidity premium, and the greater the discount rate). This is particularly 
relevant since technical provisions under Solvency II includes the concept of a “risk margin”, 
which already takes into account the volatility in the value of the liability in the secondary 
market that would inevitably occur in a stressed market situation.

Alteração 348
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 14-B (novo)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(14-B) No artigo 77.º, n.º 2, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte 
redacção:
"2. A melhor estimativa corresponde à
média dos fluxos de caixa futuros, 
ponderados em função da sua 
probabilidade, tendo em conta o valor 
temporal do dinheiro (valor actual 
esperado dos fluxos de caixa futuros), 
utilizando a estrutura pertinente das taxas 
de juro sem risco para os diferentes
prazos. A estrutura pertinente das taxas 
de juro sem risco para os diferentes 
prazos não tem em conta os elementos do 
activo detidos pela empresa de seguros ou 
de resseguros."



AM\877719PT.doc 45/145 PE472.278v01-00

PT

Or. fr

Justificação

Clarificação da lógica do regime Solvência II: avaliação separada dos activos e dos passivos

Alteração 349
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 14-A (novo)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) No artigo 77.º, n.º 2, é inserido o 
seguinte parágrafo após o primeiro
parágrafo:
"A extrapolação da estrutura pertinente 
das taxas de juro sem risco para os 
diferentes prazos deve ter início logo que 
os mercados financeiros relevantes 
deixem de ser considerados 
suficientemente profundos, líquidos e
transparentes para garantir às empresas 
de seguros e de resseguros uma 
replicação credível dos seus fundos de 
caixa."

Or. en

Alteração 350
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – título

Texto da Comissão Alteração

Informações técnicas produzidas pela 
Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma

Taxas de desconto
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Or. en

Alteração 351
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A EIOPA publica informações técnicas, 
nomeadamente, sobre a estrutura 
pertinente das taxas de juro sem risco 
para os diferentes prazos. Nos casos em 
que a EIOPA constate a existência de um 
prémio de iliquidez nos mercados 
financeiros em períodos de pressão sobre 
a liquidez, serão também publicadas 
informações sobre esse prémio de 
iliquidez, nomeadamente em termos da 
sua importância. A EIOPA mantém sob 
observação os prémios de iliquidez e 
elabora as informações a prestar de forma 
transparente, objectiva e fiável. As 
informações sobre todas estas questões 
são elaboradas de acordo com métodos e 
pressupostos que podem incluir fórmulas 
ou com as observações efectuadas pela 
EIOPA.

1. A estrutura pertinente das taxas de juro 
sem risco para os diferentes prazos a 
utilizar no cálculo da melhor estimativa a 
que se refere o artigo 77.º, n.º 2, é definida 
e publicada pela EIOPA em relação a 
cada divisa relevante pelo menos com 
uma periodicidade trimestral. O capítulo 
VII do presente Título é aplicável com 
base nessa melhor estimativa.

Or. en

Alteração 352
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

A EIOPA publica informações técnicas, 
nomeadamente, sobre a estrutura pertinente 
das taxas de juro sem risco para os 
diferentes prazos. Nos casos em que a 
EIOPA constate a existência de um 
prémio de iliquidez nos mercados 
financeiros em períodos de pressão sobre 
a liquidez, serão também publicadas 
informações sobre esse prémio de 
iliquidez, nomeadamente em termos da 
sua importância. A EIOPA mantém sob 
observação os prémios de iliquidez e 
elabora as informações a prestar de forma 
transparente, objectiva e fiável. As 
informações sobre todas estas questões são 
elaboradas de acordo com métodos e 
pressupostos que podem incluir fórmulas 
ou com as observações efectuadas pela 
EIOPA.

1.A EIOPA publica informações técnicas, 
nomeadamente, sobre a estrutura pertinente 
das taxas de juro sem risco para os 
diferentes prazos. As informações desta 
natureza são elaboradas de acordo com 
métodos e pressupostos que podem incluir 
fórmulas ou com as observações efectuadas 
pela EIOPA.

Or. en

Alteração 353
Alfredo Pallone

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A EIOPA publica informações técnicas, 
nomeadamente, sobre a estrutura pertinente 
das taxas de juro sem risco para os 
diferentes prazos. Nos casos em que a 
EIOPA constate a existência de um prémio
de iliquidez nos mercados financeiros em 
períodos de pressão sobre a liquidez, serão 
também publicadas informações sobre 
esse prémio de iliquidez, nomeadamente 
em termos da sua importância. A EIOPA 
mantém sob observação os prémios de 

1. A EIOPA publica informações técnicas, 
nomeadamente, informações sobre a 
estrutura pertinente das taxas de juro sem 
risco para os diferentes prazos, incluindo a 
existência de um prémio anticíclico em 
períodos de particular tensão para o 
mercado financeiro. Nos casos em que a
estrutura pertinente das taxas de juro sem 
risco para os diferentes prazos preveja a 
existência de um prémio anticíclico em 
períodos de tensão financeira, tal como 
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iliquidez e elabora as informações a prestar 
de forma transparente, objectiva e fiável. 
As informações sobre todas estas questões 
são elaboradas de acordo com métodos e 
pressupostos que podem incluir fórmulas 
ou com as observações efectuadas pela 
EIOPA.

determinados pela EIOPA, as fórmulas 
publicadas para a estrutura pertinente das 
taxas de juro sem risco para os diferentes 
prazos devem incluir fórmulas que 
permitam às empresas calcular as 
informações sobre esse prémio de 
iliquidez, nomeadamente em termos da sua 
importância. Nesses casos, a EIOPA 
mantém sob observação o prémio 
anticíclico e elabora as informações a 
prestar de forma transparente, objectiva e 
fiável. As informações sobre todas estas 
questões são elaboradas de acordo com os
métodos, princípios e técnicas a que se 
refere o artigo 86.º, primeiro parágrafo, 
alínea b), e com base nos critérios 
pormenorizados e métodos de cálculo e
pressupostos a que se refere o artigo 86.º, 
primeiro parágrafo, alínea i).

Or. it

Alteração 354
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A EIOPA publica informações técnicas, 
nomeadamente, sobre a estrutura pertinente 
das taxas de juro sem risco para os 
diferentes prazos. Nos casos em que a 
EIOPA constate a existência de um 
prémio de iliquidez nos mercados 
financeiros em períodos de pressão sobre a 
liquidez, serão também publicadas
informações sobre esse prémio de 
iliquidez, nomeadamente em termos da sua 
importância. A EIOPA mantém sob 
observação os prémios de iliquidez e 
elabora as informações a prestar de forma 
transparente, objectiva e fiável. As 

1. A EIOPA publica informações técnicas, 
nomeadamente, informações sobre a 
estrutura pertinente das taxas de juro sem 
risco para os diferentes prazos, incluindo
um prémio de iliquidez em períodos de 
pressão sobre os mercados financeiros. A 
estrutura pertinente das taxas de juro sem 
risco para os diferentes prazos assim 
publicada inclui informações sobre esse
prémio de iliquidez, nomeadamente em 
termos da sua importância. A EIOPA 
calcula os prémios de iliquidez de forma 
transparente, objectiva e fiável. As 
informações sobre todas estas questões são 
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informações sobre todas estas questões são 
elaboradas de acordo com métodos e 
pressupostos que podem incluir fórmulas 
ou com as observações efectuadas pela 
EIOPA.

elaboradas de acordo com os métodos de 
cálculo e pressupostos especificados na 
[norma técnica de regulamentação] a que 
se refere o artigo 86.º, alínea i).

Or. en

Justificação

Alterações necessárias para tornar compatível com a jurisprudência da UE a transferência 
de competências para a EIOPA.

Alteração 355
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A EIOPA publica informações técnicas, 
nomeadamente, sobre a estrutura pertinente 
das taxas de juro sem risco para os 
diferentes prazos. Nos casos em que a
EIOPA constate a existência de um 
prémio de iliquidez nos mercados 
financeiros em períodos de pressão sobre a 
liquidez, serão também publicadas 
informações sobre esse prémio de 
iliquidez, nomeadamente em termos da sua 
importância. A EIOPA mantém sob 
observação os prémios de iliquidez e 
elabora as informações a prestar de forma 
transparente, objectiva e fiável. As 
informações sobre todas estas questões são 
elaboradas de acordo com métodos e 
pressupostos que podem incluir fórmulas 
ou com as observações efectuadas pela 
EIOPA.

1. A EIOPA publica informações técnicas, 
nomeadamente, informações sobre a 
estrutura pertinente das taxas de juro sem 
risco para os diferentes prazos, incluindo
um prémio anticíclico em períodos de 
pressão sobre os mercados financeiros e 
uma base para um prémio equiparável
("matching premium"), nos casos em 
que os fluxos de caixa de elementos do 
passivo decorrentes da actividade 
seguradora sejam equiparáveis aos fluxos 
de caixa de elementos do activo de elevada 
qualidade durante a vigência de um 
contrato de seguro. Nos casos em que a 
estrutura pertinente das taxas de juro sem 
risco para os diferentes prazos preveja um 
prémio anticíclico em períodos de pressão 
sobre os mercados financeiros, tal como 
detrminados pela EIOPA, as fórmulas 
publicadas para a estrutura pertinente das 
taxas de juro sem risco para os diferentes 
prazos devem incluir fórmulas que 
permitam às empresas de seguros e de 
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resseguros calcular a informação relativa 
a esse prémio, nomeadamente em termos 
da sua importância.
Nesse caso, a EIOPA mantém também sob 
observação os prémios anticíclicos e 
elabora as informações a prestar de forma 
transparente, objectiva e fiável. As 
informações sobre todas estas questões são 
elaboradas de forma coerente com as 
metodologias, princípios e técnicas a que 
se refere o artigo 86.º, alínea b), e de 
acordo com os critérios pormenorizados, 
métodos de cálculo e pressupostos
especificados no acto delegado a que se 
refere o artigo 86.º, alínea i).
A extrapolação da estrutura pertinente 
das taxas de juro sem risco para os 
diferentes prazos deve ter início logo que 
os mercados financeiros relevantes 
deixem de ser considerados 
suficientemente profundos e líquidos para 
permitir às suas empresas assegurar que 
aos seus fluxos de caixa correspondam 
obrigações equiparáveis.

Or. en

Alteração 356
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A EIOPA publica informações técnicas, 
nomeadamente, sobre a estrutura 
pertinente das taxas de juro sem risco para 
os diferentes prazos. Nos casos em que a 
EIOPA constate a existência de um prémio 
de iliquidez nos mercados financeiros em 
períodos de pressão sobre a liquidez, serão 
também publicadas informações sobre esse 

1. A EIOPA publica informações técnicas 
sobre a estrutura pertinente das taxas de 
juro sem risco para os diferentes prazos. 
Nos casos em que a EIOPA constate a 
existência de um prémio anticíclico nos 
mercados financeiros em períodos de 
pressão sobre a liquidez, serão também 
publicadas informações sobre esse prémio 
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prémio de iliquidez, nomeadamente em 
termos da sua importância. A EIOPA 
mantém sob observação os prémios de 
iliquidez e elabora as informações a prestar 
de forma transparente, objectiva e fiável . 
As informações sobre todas estas questões 
são elaboradas de acordo com métodos e 
pressupostos que podem incluir fórmulas 
ou com as observações efectuadas pela 
EIOPA.

anticíclico, nomeadamente em termos da 
sua importância. A EIOPA mantém sob 
observação os prémios anticíclicos e 
elabora as informações a prestar de forma 
transparente, objectiva e fiável e em 
moldes coerentes com as metodologias a 
que se refere o artigo 86.º e de acordo com 
os critérios pormenorizados, métodos de 
cálculo e pressupostos especificados no 
acto delegado a que se refere o artigo 86.º, 
alínea i).

Or. en

Justificação

Deve existir segurança jurídica no que respeita aos métodos de cálculo a utilizar para 
calcular a estrutura pertinente das taxas de juro sem risco para os diferentes prazos. O 
método deve ser explicitamente definido num texto jurídico. Isto assume particular relevância 
em relação à importância das provisões técnicas em situações de tensão. O prémio 
anticíclico foi introduzido nas discussões mais recentes sobre esse assunto. Se a conclusão 
final for no sentido de utilizar o prémio anticíclico, isso deve reflectir-se em futuros textos 
jurídicos.

Alteração 357
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A EIOPA publica informações técnicas, 
nomeadamente, sobre a estrutura pertinente 
das taxas de juro sem risco para os 
diferentes prazos. Nos casos em que a 
EIOPA constate a existência de um prémio 
de iliquidez nos mercados financeiros em 
períodos de pressão sobre a liquidez, serão 
também publicadas informações sobre esse 
prémio de iliquidez, nomeadamente em 
termos da sua importância. A EIOPA 
mantém sob observação os prémios de 
iliquidez e elabora as informações a prestar 

1. A EIOPA publica informações técnicas, 
nomeadamente, sobre a estrutura pertinente 
das taxas de juro sem risco para os 
diferentes prazos. Nos casos em que a 
EIOPA constate a existência de um prémio 
de iliquidez nos mercados financeiros em 
períodos de pressão sobre a liquidez, serão 
também publicadas informações sobre esse 
prémio de iliquidez, nomeadamente em 
termos da sua importância e incluindo 
uma justificação sobre o método de 
cálculo utilizado. A EIOPA mantém sob 



PE472.278v01-00 52/145 AM\877719PT.doc

PT

de forma transparente, objectiva e fiável. 
As informações sobre todas estas questões 
são elaboradas de acordo com métodos e 
pressupostos que podem incluir fórmulas 
ou com as observações efectuadas pela 
EIOPA.

observação os prémios de iliquidez e 
elabora as informações a prestar de forma 
transparente, objectiva e fiável. As 
informações sobre todas estas questões são 
elaboradas de acordo com métodos e 
pressupostos que podem incluir fórmulas 
ou com as observações efectuadas pela 
EIOPA.

Or. en

Justificação

É de importância vital para o cálculo do prémio de iliquidez que seja utilizado um método 
objectivo, conhecido com antecedência, de modo que o sector possa calcular o prémio de 
iliquidez em qualquer momento, utilizando dados constatados nos mercados financeiros.

Alteração 358
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A EIOPA publica informações técnicas, 
nomeadamente, sobre a estrutura pertinente 
das taxas de juro sem risco para os 
diferentes prazos. Nos casos em que a 
EIOPA constate a existência de um
prémio de iliquidez nos mercados 
financeiros em períodos de pressão sobre a 
liquidez, serão também publicadas 
informações sobre esse prémio de 
iliquidez, nomeadamente em termos da 
sua importância. A EIOPA mantém sob 
observação os prémios de iliquidez e 
elabora as informações a prestar de forma 
transparente, objectiva e fiável. As 
informações sobre todas estas questões são 
elaboradas de acordo com métodos e 
pressupostos que podem incluir fórmulas 
ou com as observações efectuadas pela 
EIOPA.

1. A EIOPA publica informações técnicas, 
nomeadamente, sobre a estrutura pertinente 
das taxas de juro sem risco para os 
diferentes prazos. Estas informações 
técnicas permitem às empresas de seguros 
e de resseguros calcular o prémio 
anticíclico, especialmente em períodos de 
pressão sobre os mercados financeiros, 
bem como o prémio equiparável, nos 
casos em que os fluxos de caixa dos 
elementos do passivo decorrentes da 
actividade seguradora sejam equiparáveis 
aos fluxos de caixa de elementos do activo 
de elevada qualidade durante a vigência 
de um contrato de seguro.
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A EIOPA mantém sob observação os 
prémios anticíclicos e elabora as 
informações a prestar de forma 
transparente, objectiva e fiável.

As informações sobre estas questões são 
elaboradas com base em métodos e 
pressupostos que incluam fórmulas ou 
observações efectuadas pela EIOPA. Isto 
será feito em conformidade com as 
disposições constantes no artigo 86.º da 
presente directiva.

Or. en

Alteração 359
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A EIOPA publica informações técnicas, 
nomeadamente, sobre a estrutura pertinente 
das taxas de juro sem risco para os 
diferentes prazos. Nos casos em que a 
EIOPA constate a existência de um
prémio de iliquidez nos mercados 
financeiros em períodos de pressão sobre a 
liquidez, serão também publicadas 
informações sobre esse prémio de 
iliquidez, nomeadamente em termos da 
sua importância. A EIOPA mantém sob 
observação os prémios de iliquidez e 
elabora as informações a prestar de forma 
transparente, objectiva e fiável. As 
informações sobre todas estas questões são 
elaboradas de acordo com métodos e 
pressupostos que podem incluir fórmulas 
ou com as observações efectuadas pela 
EIOPA.

1. A EIOPA publica informações técnicas, 
nomeadamente, sobre a estrutura pertinente 
das taxas de juro sem risco para os 
diferentes prazos, incluindo, em 
particular, informações sobre a aplicação 
de um prémio anticíclico, uma base para 
um prémio equiparável e a extrapolação 
da estrutura pertinente das taxas de juro 
sem risco para os diferentes prazos.

O prémio anticíclico é aplicável em 
períodos de pressão sobre os mercados 
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financeiros. A existência destes períodos é 
determinada pela EIOPA. As fórmulas 
publicadas para a estrutura pertinente das 
taxas de juro sem risco para os diferentes 
prazos devem, pois, incluir fórmulas 
específicas para a integração das 
informações relativas ao referido prémio, 
incluindo a sua dimensão, pelas empresas 
de seguros e de resseguros.
Nos casos em que os fluxos de caixa de 
elementos do passivo decorrentes da 
actividade seguradora sejam equiparáveis 
aos fluxos de caixa de elementos do activo 
de elevada qualidade durante a vigência 
de um contrato de seguro, será aplicável o 
prémio equiparável. De acordo com as 
metodologias a que se refere o artigo 86.º, 
o cálculo da estrutura pertinente das 
taxas de juro sem risco para os diferentes 
prazos, incluindo o prémio equiparável, 
basear-se-á na probabilidade de 
incumprimento esperado dos respectivos 
elementos do activo. As fórmulas 
publicadas para a estrutura pertinente das 
taxas de juro sem risco para os diferentes 
prazos devem, pois, incluir fórmulas 
específicas para a integração das 
informações relativas ao referido prémio, 
incluindo a sua dimensão, pelas empresas 
de seguros e de resseguros.

Nos casos em que os mercados 
financeiros relevantes para o cálculo da 
estrutura pertinente das taxas de juro sem 
risco para os diferentes prazos deixem de 
ser considerados suficientemente 
profundos e líquidos para permitir às 
empresas de seguros e de resseguros 
assegurar que aos seus fluxos de caixa 
correspondam obrigações equiparáveis, 
deve proceder-se à extrapolação da 
referida estrutura.
A EIOPA mantém sob observação os 
prémios anticíclicos, os prémios 
equiparáveis e a elaboração das
informações a prestar de forma 
transparente, objectiva e fiável. As 
informações sobre todas estas questões são 
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elaboradas de acordo com os actos 
delegados nos termos do artigo 86.º, 
alíneas b) e i).

Or. en

Justificação

A integração de um prémio anticíclico, de um prémio equiparável e de extrapolação 
afigura-se necessária para evitar a volatilidade artificial das provisões técnicas devido a 
distorções externas nos mercados financeiros. Além disso, é essencial que a metodologia em 
que assenta o cálculo da estrutura pertinente das taxas de juro sem risco para os diferentes 
prazos ofereça segurança jurídica.

Alteração 360
Sharon Bowles, Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A EIOPA publica informações técnicas, 
nomeadamente, sobre a estrutura 
pertinente das taxas de juro sem risco para 
os diferentes prazos. Nos casos em que a 
EIOPA constate a existência de um prémio 
de iliquidez nos mercados financeiros em 
períodos de pressão sobre a liquidez, serão 
também publicadas informações sobre 
esse prémio de iliquidez, nomeadamente 
em termos da sua importância. A EIOPA 
mantém sob observação os prémios de 
iliquidez e elabora as informações a 
prestar de forma transparente, objectiva e 
fiável. As informações sobre todas estas 
questões são elaboradas de acordo com 
métodos e pressupostos que podem incluir 
fórmulas ou com as observações 
efectuadas pela EIOPA.

1. A estrutura pertinente das taxas de juro 
sem risco para os diferentes prazos a 
utilizar no cálculo da melhor estimativa, a 
que se refere o artigo 77.º, n.º 2, é definida 
e publicada pela EIOPA para cada divisa 
relevante pelo menos com uma 
periodicidade trimestral. O Capítulo VII 
do presente título é aplicável com base 
nessa melhor estimativa.

2. Nos casos em que se constate a 
existência de um prémio anticíclico em 
períodos de pressão sobre os mercados 
financeiros, derivado da fórmula referida 
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no artigo 86.º e superior a X% pontos, é 
publicada uma estrutura pertinente 
adaptada das taxas de juro sem risco para 
os diferentes prazos em relação a cada 
divisa relevante com a mesma frequência 
que a estrutura pertinente das taxas de 
juro sem risco para os diferentes prazos 
nos termos do n.º 1. As empresas de 
seguros e de resseguros podem ser 
autorizadas a utilizar essa estrutura 
pertinente adaptada das taxas de juro sem 
risco para os diferentes prazos, nos termos 
do artigo 86.º, para efeitos de cálculo da 
melhor estimativa para determinados 
passivos, consoante o seu nível de 
iliquidez. Nesse caso, as empresas de 
seguros e de resseguros divulgam a 
utilização desse prémio e o impacto 
monetário para a sua posição financeira.
3. No caso de determinados contratos de 
seguro, em que os fluxos de caixa de 
elementos do passivo decorrentes da 
actividade seguradora são equiparáveis 
aos fluxos de caixa de elementos do activo 
de elevada qualidade durante a vigência 
do contrato de seguro, é aplicável um 
prémio equiparável baseado na 
probabilidade de incumprimento esperado
dos activos correspondentes, nos termos 
do artigo 86.º, em lugar do prémio 
anticíclico.
4. A EIOPA exerce as funções referidas 
nos n.ºs 1 e 2 de forma transparente, 
objectiva e fiável.

Or. en

Alteração 361
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

As informações referidas no primeiro 
parágrafo são publicadas em relação a 
cada divisa relevante pelo menos com 
uma periodicidade trimestral, de forma 
coerente com as metodologias referidas 
no artigo 86.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 362
Alfredo Pallone

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As informações referidas no primeiro 
parágrafo são publicadas em relação a cada 
divisa relevante pelo menos com uma 
periodicidade trimestral, de forma coerente 
com as metodologias referidas no artigo 
86.º.

2. As informações referidas no primeiro 
parágrafo são publicadas em relação a cada 
divisa relevante pelo menos com uma 
periodicidade trimestral. Para efeitos do 
cálculo das provisões técnicas, as 
empresas de seguros e de resseguros 
devem utilizar as fórmulas relativas à 
estrutura pertinente das taxas de juro sem 
risco para os diferentes prazos publicadas 
pela EIOPA, nos termos do n.º 1. 

Or. it

Alteração 363
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As informações referidas no primeiro As informações referidas no primeiro 
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parágrafo são publicadas em relação a cada
divisa relevante pelo menos com uma 
periodicidade trimestral, de forma coerente 
com as metodologias referidas no artigo 
86.º.

parágrafo são publicadas em relação a cada 
divisa relevante pelo menos com uma 
periodicidade trimestral.

Or. en

Justificação

Esta instrução foi transferida para os n.ºs 1 e 2, uma vez que se trata de uma instrução sobre 
como o prémio anticíclico deve ser calculado, não sobre como deve ser publicado.

Alteração 364
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As informações referidas no primeiro 
parágrafo são publicadas em relação a cada 
divisa relevante pelo menos com uma 
periodicidade trimestral, de forma coerente 
com as metodologias referidas no artigo 
86.º.

As informações referidas no primeiro 
parágrafo são publicadas em relação a cada 
divisa relevante pelo menos com uma 
periodicidade mensal, de forma coerente 
com as metodologias referidas no artigo 
86.º.

Or. en

Justificação

O prémio de iliquidez constitui um poderoso instrumento anticíclico. Num ambiente sob 
pressão, esta certeza e esta transparência são de importância vital. A publicação de 
informações nestes períodos deveria mesmo ter uma periodicidade superior a mensal.

Alteração 365
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15
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Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As informações referidas no primeiro 
parágrafo são publicadas em relação a cada 
divisa relevante pelo menos com uma 
periodicidade trimestral, de forma coerente 
com as metodologias referidas no artigo 
86.º.

As informações referidas no primeiro 
parágrafo são publicadas em relação a cada 
divisa relevante pelo menos com uma 
periodicidade trimestral.

Para efeitos de cálculo das provisões 
técnicas nos termos da presente directiva, 
as empresas de seguros e de resseguros
devem utilizar as fórmulas relativas à 
estrutura pertinente das taxas de juro sem 
risco para os diferentes prazos de acordo 
com o presente artigo.

Or. en

Alteração 366
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As informações referidas no primeiro 
parágrafo são publicadas em relação a cada 
divisa relevante pelo menos com uma 
periodicidade trimestral, de forma coerente 
com as metodologias referidas no 
artigo 86.º.

As informações referidas no primeiro 
parágrafo são publicadas em relação a cada 
divisa relevante pelo menos com uma 
periodicidade trimestral.

As fórmulas da estrutura pertinente das 
taxas de juro sem risco para os diferentes 
prazos baseadas nos pressupostos 
constantes no presente artigo e publicadas 
pela EIOPA devem ser utilizadas pelas 
empresas de seguros e de resseguros para 
efeitos do cálculo das provisões técnicas, 
nos termos da presente directiva.
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Or. en

Justificação

A integração de um prémio anticíclico, de um prémio equiparável e de extrapolação 
afigura-se necessária para evitar a volatilidade artificial das provisões técnicas devido a 
distorções externas nos mercados financeiros. Além disso, é essencial que a metodologia em 
que assenta o cálculo da estrutura pertinente das taxas de juro sem risco para os diferentes 
prazos ofereça segurança jurídica.

Alteração 367
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos casos em que a EIOPA constate 
a existência de um prémio de iliquidez nos 
mercados financeiros em períodos de 
pressão sobre a liquidez, derivado da 
fórmula referida no artigo 86.º, é 
publicada uma estrutura pertinente 
adaptada das taxas de juro sem risco para 
os diferentes prazos em relação a cada 
divisa relevante com a mesma frequência 
que a estrutura pertinente das taxas de 
juro sem risco para os diferentes prazos a 
que se refere o n.º 1. As empresas de 
seguros e de resseguros podem utilizar 
essa estrutura pertinente adaptada das 
taxas de juro sem risco para os diferentes 
prazos para efeitos de cálculo da melhor 
estimativa. Nesse caso, as empresas de 
seguros e de resseguros divulgam a 
utilização desse prémio e o impacto 
monetário para a sua posição financeira.

Or. en
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Alteração 368
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15 
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A EIOPA exerce as funções referidas 
nos n.ºs 1 e 2 de forma transparente, 
objectiva e fiável.

Or. en

Alteração 369
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos casos em que a estrutura 
pertinente das taxas de juro sem risco 
para os diferentes prazos prevê um prémio 
equiparável, a metodologia de cálculo 
aplicável será conforme com as 
metodologias a que se refere o artigo 86.º 
e com os critérios pormenorizados, os 
métodos de cálculo e os pressupostos 
especificados no acto delegado a que se 
refere o artigo 86.º, alínea i), de modo a 
permitir às empresas de seguros e de 
resseguros calcular as informações sobre 
esse prémio, nomeadamente em termos da 
sua importância. A extrapolação da 
estrutura pertinente das taxas de juro sem 
risco para os diferentes prazos deve ter 
início logo que os mercados financeiros 
relevantes deixem de ser considerados 
suficientemente profundos e líquidos.
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Or. en

Justificação

O prémio equiparável ("matching premium") tem sido referido nas discussões mais recentes 
sobre esta matéria. Se a conclusão final dessas discussões for no sentido de utilizar o prémio 
equiparável, isso deve reflectir-se em futuros textos jurídicos. É essencial que o ponto de 
partida da extrapolação seja mencionado no texto de Nível 1 como o ponto a partir do qual 
os mercados financeiros relevantes deixam de poder ser considerados suficientemente 
profundos e líquidos, se bem que a determinação exacta da extrapolação deva ser deixada 
para o Nível 2.

Alteração 370
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15
Directiva 2009/138/CE
Artigo 77-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para efeitos de cálculo das provisões 
técnicas nos termos da presente directiva, 
as empresas de seguros e de resseguros 
devem utilizar as fórmulas relativas à 
estrutura pertinente das taxas de juro sem 
risco para os diferentes prazos publicadas 
pela EIOPA de acordo com o presente 
artigo.

Or. en

Alteração 371
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 16 
Directiva 2009/138/CE
Artigo 86 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Os contratos de seguro a que se 
aplica o prémio equiparável, os critérios 
de elegibilidade do tipo de elementos do 
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activo autorizados a sustentar os 
elementos do passivo decorrentes da 
actividade seguradora, e o método de 
cálculo do prémio equiparável com base 
na probabilidade de incumprimento 
expectável;

Or. en

Alteração 372
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 16 
Directiva 2009/138/CE
Artigo 86 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) A metodologia pormenorizada para o 
cálculo do prémio de iliquidez e os 
critérios para determinação da 
percentagem do prémio de iliquidez 
passível de ser aplicada aos elementos do 
passivo, tal como se refere no artigo 77.º;

Or. en

Justificação

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have 
lower prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding 
illiquid assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when 
calculating a market consistent valuation of liabilities.Therefore, in stressed market 
conditions, the illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which 
insurers discount their insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance 
liabilities in question (i.e. the more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is 
attributable to the illiquidity premium, and the greater the discount rate). This is particularly 
relevant since technical provisions under Solvency II includes the concept of a “risk margin”, 
which already takes into account the volatility in the value of the liability in the secondary 
market that would inevitably occur in a stressed market situation.

Alteração 373
Alfredo Pallone
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Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 16
Directiva 2009/138/CE
Artigo 86 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Os critérios pormenorizados para os 
elementos técnicos de informação, os 
métodos de cálculo e pressupostos e, 
quando necessário, as fórmulas e 
determinações de acordo com os quais a 
EIOPA deverá deduzir a informação, como 
referido no artigo 77.º-A.

i) Os critérios pormenorizados para os 
elementos técnicos de informação, os 
métodos de cálculo e pressupostos e as 
fórmulas e determinações de acordo com 
os quais a EIOPA deverá deduzir a 
informação, como referido no artigo 
77.º-A.

Or. it

Justificação

A alteração proposta confere à Comissão competência para adoptar normas de execução 
técnicas na determinação de como as disposições do artigo 86.º se devem aplicar em relação 
ao cálculo das melhores estimativas. De notar que, em relação à alteração proposta, que se 
prende com a estrutura pertinente das taxas de juro sem risco para os diferentes prazos, esta 
deve ser gerida ao Nível 2 (actos delegados).

Alteração 374
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 16
Directiva 2009/138/CE
Artigo 86 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

É atribuída à Comissão competência para 
adoptar normas técnicas de execução que 
determinem as condições de aplicação do 
artigo 77.º, n.º 2, tal como completado 
pelos actos delegados referidos nas alíneas 
a) a h) do primeiro parágrafo, em relação 
às matérias abrangidas por esses actos 
delegados.

2. A fim de assegurar condições de 
aplicação uniformes das provisões 
referidas nas alíneas a) a i) do primeiro 
parágrafo, a EIOPA elabora projectos de 
normas de execução, em relação às 
matérias abrangidas por esses actos 
delegados, que especifiquem em 
particular, no caso da alínea i), as 
fórmulas de cálculo do prémio anticíclico.
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Or. en

Justificação

Deve existir segurança jurídica no que respeita aos métodos de cálculo e pressupostos a 
utilizar no cálculo da estrutura pertinente das taxas de juro sem risco para os diferentes 
prazos. O método de cálculo, os pressupostos e as bases para dedução de informações a 
utilizar devem ser explicitamente definidos num texto jurídico. Isto assume particular 
relevância em relação à importância das provisões técnicas em situações de tensão.

Alteração 375
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 16
Directiva 2009/138/CE
Artigo 86 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os contratos de seguro a que se 
aplica o prémio equiparável, os critérios 
de elegibilidade do tipo de elementos do 
activo autorizados a sustentar os 
elementos do passivo decorrentes da 
actividade seguradora, e o método de 
cálculo do prémio equiparável.

Or. en

Justificação

O prémio anticíclico e o prémio equiparável ("matching premium") têm sido referidos nas 
discussões mais recentes sobre esta matéria. Se a conclusão final dessas discussões for no 
sentido de utilizar o prémio anticíclico e o prémio equiparável, isso deve reflectir-se em 
futuros textos jurídicos.

Alteração 376
Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 16-A (novo)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 86-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(16-A) É inserido o seguinte artigo:

"Artigo 86.º-A

São atribuídas à Comissão competências 
para, na sequência da adopção de actos 
de execução, adoptar actos delegados em 
relação a todas as subsequentes alterações 
aos artigos 37.º, n.º 6-A, 75.º, n.º 2, 86.º e 
97.º, n.º 1, 111.º, n.º 1, 114.º, n.º 1, 127.º, 
n.º 1, 135.º, n.º 1, 143.º, n.º 2, 234.º, 248.º, 
n.º 7, e 249.º, n.º 3, da Directiva
2009/138/CE e adoptar normas técnicas 
de regulamentação em relação a 
subsequentes alterações a todos os outros 
artigos pertinentes."

Or. en

Alteração 377
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 17-A (novo)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 94 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(17-A) No artigo 94.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. Todos os elementos dos fundos 
próprios complementares não abrangidos 
pelo disposto nos n.ºs 1 e 2 são 
classificados no nível 3.Todos os 
elementos dos fundos próprios de base 
não abrangidos pelo disposto nos n.ºs 1 e 
2 são excluídos dos fundos próprios."

Or. en
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Justificação

Os fundos próprios de base não caracterizados por disponibilidade permanente nem por 
subordinação a tudo excepto os accionistas (texto no artigo 93.º, n.ºs 1 e 2) não têm 
capacidade de absorção de perdas, como ficou demonstrado no caso dos bancos durante a 
crise. Como tal, é coerente com as directivas sobre os requisitos de fundos próprios (DFP 4) 
retirar tais elementos do capital que se qualifica.

Alteração 378
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 19-A (novo)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 100 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(19-A) No artigo 100.º, o n.º 2 passa a ter 
a seguinte redacção:
"O requisito de capital de solvência é 
calculado nos termos da fórmula-padrão 
constante na Subsecção 2 bem como, se 
for caso disso, com recurso a um modelo 
interno aprovado, conforme descrito na 
Subsecção 3.
Nos casos em que é utilizado um modelo 
interno aprovado, o requisito de capital de 
solvência aplicável será igual ao requisito 
de capital de solvência nos termos do 
modelo interno ou a 80% do montante 
calculado utilizando a fórmula-padrão, 
consoante o que for mais elevado."

Or. en

Justificação

A crise tornou patentes os perigos da dependência excessiva nos modelos internos. A presente 
alteração assegura que a fórmula-padrão seja sempre calculada a) a fim de facilitar a 
comparação entre as empresas seguradoras, b) permitir que os resultados do modelo interno 
sejam comparados com a formula-padrão, de modo a centrar a atenção de supervisão nas 
principais diferenças e prestar mais informações sobre os pontos fortes e os pontos fracos 
tanto do modelo interno como do modelo regulamentar, e c) dotar de um limiar regulamentar 
os resultados do modelo interno.
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Alteração 379
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 19-B (novo)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 101 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

(19-B) No artigo 101.º, n.º 4, o segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte 
redacção:
"O risco operacional referido na alínea 
f) do primeiro parágrafo inclui os riscos 
jurídicos e os riscos relativos aos 
modelos, mas exclui os riscos resultantes 
de decisões estratégicas e os riscos de 
reputação.
Os riscos relativos aos modelos devem 
reflectir a potencial subestimação de 
outros riscos devidos a erros na 
especificação do modelo ou na calibragem 
dos parâmetros do modelo."

Or. en

Justificação

Para limitar ainda mais a dependência excessiva das abordagens com recurso a um modelo 
interno, deve ser acrescentada uma margem de erro (isto é, requisitos de capital adicional 
específicos para "riscos operacionais") para reflectir o facto de que os modelos podem não 
representar adequadamente o mundo (falhas nas especificações) ou a calibragem dos 
parâmetros (volatilidades, correlações, participação nos lucros, etc.), estando sujeitos a 
grande incerteza.

Alteração 380
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 19-B (novo)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 101 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(19-B) No artigo 101.º, é inserido o 
seguinte número:
"4-A. A fim de garantir uma 
harmonização coerente em relação ao 
disposto no n.º 4, a EIOPA elabora 
projectos de normas técnicas de 
regulamentação para precisar o cálculo
do sub-módulo de riscos operacionais 
devidos a erros de especificação e 
calibragem de modelos, para efeitos do 
cálculo do requisito de capital de 
solvência a que se refere o n.º 4. O cálculo 
terá em conta o volume das operações das 
empresas de seguros e de resseguros.
A EIOPA apresentará os referidos 
projectos de normas técnicas de 
regulamentação à Comissão até 1 de 
Março de 2012.
É delegado na Comissão o poder de 
adoptar as normas técnicas de 
regulamentação referidas no primeiro 
parágrafo em conformidade com os 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1094/2010."

Or. en

Alteração 381
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 19-B (novo)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 101 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-B) Ao artigo 101.º, é aditado o 
seguinte número:
"5-A. Os Estados-Membros exigem que as 
empresas de seguros e resseguros, para 
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além do requisito de capital de solvência 
previsto nos n.ºs 2 a 5, detenham fundos 
próprios elegíveis, enquanto amortecedor 
de capital anticíclico passível de ser 
reduzido em períodos de pressão sobre os 
mercados financeiros, conforme 
determinados pela EIOPA."

Or. en

Justificação

Em lugar de manipular o valor do passivo através de um aumento das taxas de desconto com 
um "prémio de iliquidez", é mais directo ser coerente com as directivas sobre os requisitos de 
fundos próprios (DFP 4) e exigir a constituição de capital para além do requisito de capital 
de solvência, de modo que, quando surge uma crise, as empresas não se encontrem 
imediatamente em situação de violação do requisito de capital de solvência e necessitadas de 
aumentar o capital em circunstâncias adversas. Propõe-se, assim, que as empresas detenham 
um amortecedor de capital anticíclico semelhante ao que é exigido aos bancos e proposto 
pela EIOPA.

Alteração 382
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 19-B (novo)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 101 – n.º 7 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-B) Ao artigo 101.º, é aditado o 
seguinte número:

"5-B. A fim de garantir uma 
harmonização coerente em relação ao 
disposto no n.º 5-A, a EIOPA, em 
concertação com o ESRB, elabora 
projectos de normas técnicas de 
regulamentação para precisar o cálculo 
do amortecedor de capital anticíclico e os 
critérios para a determinação dos 
períodos de pressão sobre os mercados 
financeiros a que se refere o n.º 5-A.
A EIOPA apresentará os referidos 
projectos de normas técnicas de 
regulamentação à Comissão até 1 de 
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Março de 2012.
É delegado na Comissão o poder de 
adoptar as normas técnicas de 
regulamentação referidas no primeiro 
parágrafo em conformidade com os 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1094/2010."

Or. en

Justificação

Em lugar de manipular o valor do passivo através de um aumento das taxas de desconto com 
um "prémio de iliquidez", é mais directo ser coerente com as directivas sobre os requisitos de 
fundos próprios (DFP 4) e exigir a constituição de capital para além do requisito de capital 
de solvência, de modo que, quando surge uma crise, as empresas não se encontrem 
imediatamente em situação de violação do requisito de capital de solvência e necessitadas de 
aumentar o capital em circunstâncias adversas. Propõe-se, assim, que as empresas detenham 
um amortecedor de capital anticíclico semelhante ao que é exigido aos bancos e proposto 
pela EIOPA.

Alteração 383
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 19-C (novo)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 105 – n.º 6 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-C) No artigo 105.º, n.º 6, é inserido o 
seguinte parágrafo após o segundo 
parágrafo:
"Nos casos em que um contrato de 
derivados é compensado através de uma 
contraparte central autorizada, o 
correspondente requisito de capital de 
risco por incumprimento da contraparte é 
inferior ao que seria caso o contrato não 
fosse compensado dessa forma"

Or. en

Justificação

A fim de garantir a coerência com o Regulamento EMIR bem como com o tratamento das 
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posições em risco sobre as contrapartes centrais previsto na DFP 4, é necessário assegurar 
que os instrumentos derivados compensados através de uma contraparte central sejam 
objecto de um tratamento mais favorável do que aqueles que o não são.

Alteração 384
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 20 
Directiva 2009/138/CE
Artigo 109-A – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da avaliação das técnicas 
de mitigação de riscos referidas no artigo 
101.º, n.º 5, facilitando o cálculo do 
módulo de risco de mercado referido no 
artigo 105.º, n.º 5, e, quando necessário,
do módulo de risco de incumprimento pela 
contraparte referido no artigo 105.º, n.º 6, a 
EIOPA:

1. É possível recorrer a uma avaliação de 
crédito externa para o cálculo do módulo 
de risco de mercado referido no artigo 
105.º, n.º 5, e do módulo de risco de 
incumprimento pela contraparte referido no 
artigo 105.º, n.º 6, sob as seguintes 
condições:

Or. en

Alteração 385
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 20
Directiva 2009/138/CE
Artigo 109-A – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da avaliação das técnicas 
de mitigação de riscos referidas no artigo 
101.º, n.º 5, facilitando o cálculo do 
módulo de risco de mercado referido no 
artigo 105.º, n.º 5, e, quando necessário,
do módulo de risco de incumprimento pela 
contraparte referido no artigo 105.º, n.º 6, a 
EIOPA:

1. Para assegurar condições uniformes de 
aplicação do disposto no presente artigo, e 
a fim de facilitar o cálculo do módulo de 
risco de mercado referido no artigo 105.º, 
n.º 5, e do módulo de risco de 
incumprimento pela contraparte referido no 
artigo 105.º, n.º 6, avaliando as técnicas de 
mitigação de riscos a que se refere o 
artigo 101.º, n.º 5, e calculando as 
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provisões técnicas, a EIOPA elabora 
projectos de normas técnicas de execução
relativas a:

Or. en

Alteração 386
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 20
Directiva 2009/138/CE
Artigo 109-A – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Avalia a elegibilidade das agências de 
notação externas e classifica as suas 
notações de crédito segundo uma escala 
objectiva de qualidade do crédito;

a) Casos em que empresa seguradora tem 
um balanço total inferior a 25 mil milhões 
de euros e demonstrou ser incapaz de 
avaliar o risco de crédito por qualquer 
outro meio;

Or. en

Alteração 387
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 20
Directiva 2009/138/CE
Artigo 109-A – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Avalia a elegibilidade das agências de 
notação externas e classifica as suas 
notações de crédito segundo uma escala 
objectiva de qualidade do crédito;

a) Listas das autoridades regionais e 
locais relativamente às quais as 
exposições devam ser objecto do mesmo 
tratamento que uma exposição à 
administração central do país em que se 
encontram estabelecidas quando não 
existir qualquer diferença entre estes 
riscos, devido aos poderes específicos das 
referidas autoridades em matéria de 
cobrança de receitas e à existência de 
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acordos institucionais específicos que 
tenham por efeito reduzir o seu risco de 
incumprimento;

Or. en

Alteração 388
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 20
Directiva 2009/138/CE
Artigo 109-A – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Publica listas das autoridades regionais 
e locais relativamente às quais as 
exposições devam ser objecto do mesmo 
tratamento que uma exposição à 
administração central;

b) As ECAI são agências de notação de 
crédito registadas ou certificadas em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1060/2009, ou, caso uma ECAI não 
tenha sido registada nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1060/2009, a sua 
elegibilidade é avaliada pelas Autoridades 
Europeias de Supervisão (ESA), através 
do Comité Conjunto, e sujeita aos 
requisitos metodológicos constantes do 
Título II do Regulamento (CE) n.º 
1060/2009;

Or. en

Alteração 389
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 20
Directiva 2009/138EC
Artigo 109-A – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Publica listas das autoridades regionais 
e locais relativamente às quais as 
exposições devam ser objecto do mesmo 

b) Uma lista das agências de notação 
externas e uma avaliação das suas 
notações de crédito segundo uma escala 
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tratamento que uma exposição à 
administração central;

objectiva de qualidade do crédito, de 
acordo com os critérios pormenorizados 
para o reconhecimento das agências de 
notação externas e para a associação das 
notações de crédito a uma escala de 
qualidade do crédito, tal como 
estabelecido pela [norma técnica de 
regulamentação] a que se refere o artigo
111.º, n.º 1, alínea n).

Or. en

Alteração 390
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 20
Directiva 2009/138/CE
Artigo 109-A – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Especifica o índice de acções referido 
no artigo 106.º, n.º 2, calcula o 
ajustamento simétrico referido no artigo 
106.º e publica regularmente essas 
informações;

Suprimido

Or. en

Alteração 391
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 20
Directiva 2009/138EC
Artigo 109-A – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Especifica o índice de acções referido 
no artigo 106.º, n.º 2, calcula o 
ajustamento simétrico referido no artigo 
106.º e publica regularmente essas 

c) o índice de acções referido no artigo 
106.º, n.º 2, e o ajustamento simétrico 
referido no artigo 106.º, de acordo com os 
critérios pormenorizados estabelecidos 
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informações; pela [norma técnica de regulamentação] a 
que se refere o artigo 111.º, n.º 1, alíneas 
c) e o);

Or. en

Alteração 392
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 20
Directiva 2009/138/CE
Artigo 109-A – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Especifica os ajustamentos a efectuar 
para as divisas indexadas ao euro no sub-
módulo de risco cambial referido no 
artigo 105.º, n.º 5.

Suprimido

Or. en

Alteração 393
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 20
Directiva 2009/138EC
Artigo 109-A – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Especifica os ajustamentos a efectuar 
para as divisas indexadas ao euro no sub-
módulo de risco cambial referido no artigo 
105.º, n.º 5.

d) os ajustamentos a efectuar para as 
divisas indexadas ao euro no sub-módulo
de risco cambial referido no artigo 105.º, 
n.º 5, de acordo com os critérios 
pormenorizados para os ajustamentos 
relativos às divisas indexadas ao euro 
para efeitos de cálculo do sub-módulo de 
risco cambial, tal como estabelecido pela 
[norma técnica de regulamentação] a que 
se refere o artigo 111.º, n.º 1, alínea p).
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Or. en

Alteração 394
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 20 
Directiva 2009/138EC
Artigo 109-A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A EIOPA apresenta os referidos 
projectos de normas técnicas de execução 
à Comissão até 12 de Setembro de 2012.

Or. en

Alteração 395
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 20
Directiva 2009/138EC
Artigo 109-A – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. É delegado na Comissão o poder de 
adoptar as normas técnicas de execução a 
que se refere o n.º 2, nos termos do artigo 
15.º do Regulamento (UE) n.º 1094/2010.

Or. en

Alteração 396
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 20
Directiva 2009/138/CE
Artigo 109-A – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Para facilitar o cálculo do módulo de 
risco de subscrição do seguro de doença 
referido no artigo 105.º, n.º 4, a EIOPA 
calcula e publica os desvios-padrão 
aplicáveis a determinadas medidas 
legislativas adoptadas pelos 
Estados-Membros a nível nacional que 
permitam a partilha dos pagamentos 
associados a apólices de seguro de doença 
entre as empresas de seguros e de 
resseguros e que cumpram determinados 
critérios.

2. Em relação às ECAI, o Comité 
Conjunto:

a) Publica uma lista das ECAI elegíveis;
b) Verifica se pelo menos todas as partes 
com um interesse legítimo nestas 
avaliações de crédito individuais podem a 
elas aceder em condições equivalentes;
c) Classifica as notações de crédito 
segundo uma escala objectiva de 
qualidade do crédito.

Or. en

Alteração 397
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 20
Directiva 2009/138EC
Artigo 109-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para facilitar o cálculo do módulo de 
risco de subscrição do seguro de doença 
referido no artigo 105.º, n.º 4, a EIOPA 
calcula e publica os desvios-padrão 
aplicáveis a determinadas medidas 
legislativas adoptadas pelos 
Estados-Membros a nível nacional que 
permitam a partilha dos pagamentos 
associados a apólices de seguro de doença

2. Para assegurar condições uniformes de 
aplicação do disposto no presente artigo e 
facilitar o cálculo do módulo de risco de 
subscrição do seguro de doença referido no 
artigo 105.º, n.º 4, a EIOPA elabora 
projectos de normas técnicas de execução
que estabelecem os desvios-padrão 
aplicáveis a determinadas medidas 
legislativas adoptadas pelos 
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entre as empresas de seguros e de 
resseguros e que cumpram determinados
critérios.

Estados-Membros a nível nacional que 
permitam a partilha dos pagamentos 
associados a apólices de seguro de doença 
entre as empresas de seguros e de 
resseguros e que cumpram os critérios 
pormenorizados estabelecidos pelo acto 
delegado a que se refere o artigo 111.º, 
n.º 1, alínea q).

A EIOPA apresenta os referidos projectos 
de normas técnicas de execução à 
Comissão até 12 de Setembro de 2012.
É delegado na Comissão o poder de 
adoptar as normas técnicas de execução a 
que se refere o n.º 2, nos termos do artigo 
15.º do Regulamento (UE) n.º 1094/2010.

Or. en

Alteração 398
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 20
Directiva 2009/138/CE
Artigo 109-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para facilitar o cálculo do módulo de 
risco de subscrição do seguro de doença 
referido no artigo 105.º, n.º 4, a EIOPA 
calcula e publica os desvios-padrão 
aplicáveis a determinadas medidas 
legislativas adoptadas pelos 
Estados-Membros a nível nacional que 
permitam a partilha dos pagamentos
associados a apólices de seguro de doença 
entre as empresas de seguros e de 
resseguros e que cumpram determinados
critérios.

2. Para facilitar o cálculo do módulo de 
risco de subscrição do seguro de doença 
referido no artigo 105.º, n.º 4, a EIOPA 
publica, de acordo com os cálculos 
fornecidos pelo supervisor competente dos 
Estados-Membros em causa, 
desvios-padrão nos termos do artigo 104.º, 
n.º 4, da Directiva 209/138/CE aplicáveis a 
determinadas medidas legislativas 
adoptadas pelos Estados-Membros a nível 
nacional que permitam a partilha dos 
montantes reclamados associados a 
apólices de seguro de doença entre as 
empresas de seguros e de resseguros e que 
cumpram os seguintes critérios:
a) O mecanismo de partilha dos sinistros e 
riscos é transparente e é totalmente 
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especificado antes do período anual ao 
qual se aplica;
b) O mecanismo de partilha dos sinistros, 
o número de empresas de seguros que 
participam no sistema de perequação dos 
riscos de doença (Health Risk 
Equalisation System, HRES) e as 
características do risco da actividade 
comercial vinculada ao HRES asseguram 
que, para cada empresa participante no 
HRES, a volatilidade em relação tanto ao 
risco de prémio como ao risco de 
provisões da actividade vinculada ao 
HRES é significativamente reduzida 
através do HRES;
c) O seguro de saúde vinculado ao HRES 
é obrigatório e representa uma alternativa 
parcial ou total da cobertura de doença do 
regime de segurança social obrigatório;
d) Em caso de incumprimento por parte 
das empresas de seguros participantes no 
HRES, um ou vários governos garantem o 
total respeito dos compromissos das 
empresas de seguros vinculadas ao HRES 
para com os tomadores de seguros;
e) Em caso de introdução de um novo 
sistema HRES ou de alteração 
significativa de um sistema HRES 
existente, de modo que não existam dados 
históricos para calcular o desvio-padrão 
mas os requisitos previstos nas alíneas a) 
a d) se encontrem, no essencial, 
preenchidos, o desvio-padrão será 
determinado com base no parecer 
especializado do supervisor competente do 
Estado-Membro em causa. As razões 
subjacentes ao parecer especializado 
serão divulgadas.
A Comissão pode adoptar actos delegados, 
em conformidade com o artigo 301.º-A, 
especificando os critérios adicionais.

Or. en
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Alteração 399
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 20 (novo)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 109-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para facilitar o cálculo do módulo de 
risco de mercado a que se refere o artigo
105.º, n.º 5, a EIOPA tem as seguintes 
funções:
a) Publica as listas das posições em risco 
sobre as administrações regionais e 
locais, que devem ser equiparadas a 
posições sobre a administração central do 
país em que se encontram estabelecidas 
quando não existir qualquer diferença 
entre estes riscos, devido aos poderes 
específicos das referidas autoridades 
regionais em matéria de cobrança de 
receitas e à existência de acordos 
institucionais específicos que tenham por 
efeito reduzir o seu risco de 
incumprimento;
b) Especifica os ajustamentos a efectuar 
para as divisas indexadas ao euro no 
sub-módulo de risco cambial referido no 
artigo 105.º, n.º 5; e
c) Especifica o índice de acções adequado 
referido no artigo 106.º, n.º 2, calcula o 
ajustamento simétrico referido no artigo 
106.º e publica mensalmente essas 
informações.

Or. en

Alteração 400
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 20
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Directiva 2009/138/CE
Artigo 109-A – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A EIOPA elabora projectos de 
normas técnicas de execução que 
especifiquem as condições para uma 
categorização nos termos do n.º 2-A, 
alíneas a) e b).
A EIOPA apresenta esses projectos de 
normas técnicas de execução à Comissão 
até [data].
É atribuída à Comissão competência para 
adoptar essas normas técnicas de 
execução nos termos do artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010.

Or. en

Alteração 401
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 21
Directiva 2009/138/CE
Artigo 111 – título

Texto da Comissão Alteração

Actos delegados e actos de execução Normas técnicas de regulamentação

Or. en

Alteração 402
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 21
Directiva 2009/138/CE
Artigo 111 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adopta actos delegados, em 
conformidade com o artigo 301.º-A e sob
reserva das condições previstas nos artigos
301.º-B e 301.º-C, especificando:

1. A fim de assegurar uma harmonização 
coerente em relação ao disposto nos 
artigos 101.º e 103.º a 109.º, a EIOPA 
elabora projectos de normas técnicas de 
regulamentação que especifiquem:

Or. en

Alteração 403
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 21
Directiva 2009/138/CE
Artigo 111 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) O método a utilizar para avaliar o 
requisito de capital associado ao risco de 
incumprimento pela contraparte em caso 
de posições de risco sobre contrapartes 
centrais autorizadas, como referido no 
artigo 105.º.  Estes parâmetros são 
definidos de modo a assegurar  a 
coerência com o tratamento de tais 
posições de risco em caso de instituições 
de crédito e firmas de investimento, tal 
como exigido pela Directiva 2012/xx./UE 
(DFP 4);

Or. en

Justificação

A fim de garantir a coerência com o Regulamento EMIR bem como com o tratamento das 
posições em risco sobre as contrapartes centrais previsto na DFP 4, é necessário assegurar 
que os instrumentos derivados compensados através de uma contraparte central sejam 
objecto de um tratamento mais favorável do que aqueles que o não são.
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Alteração 404
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 21
Directiva 2009/138/CE
Artigo 111 – n.º 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) A abordagem a utilizar em relação às 
empresas coligadas, na acepção do artigo 
212.º, para efeitos do cálculo do requisito 
de capital de solvência, nomeadamente o 
cálculo do sub-módulo do risco accionista 
referido no artigo 105.º, n.º 5, tendo em 
conta a provável redução da volatilidade 
do valor dessas empresas coligadas 
decorrente da natureza estratégica desses 
investimentos e a influência exercida pela 
empresa participante nessas empresas 
coligadas;

Suprimido

Or. en

Justificação

O desempenho de empresas coligadas é susceptível de ter uma forte correlação com a 
empresa de seguros ou de resseguros. Não há razão para assumir que as participações nas 
mesmas devam ser tratadas como estando associadas a menos riscos do que as participações 
em outras sociedades e, como tal, ser objecto de um tratamento especial.

Alteração 405
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 21
Directiva 2009/138/CE
Artigo 111 – n.º 1 – alínea q)

Texto da Comissão Alteração

q) Os critérios pormenorizados que 
deverão ser cumpridos pelas medidas 
legislativas adoptadas a nível nacional e 
os requisitos aplicáveis ao cálculo do 

Suprimido
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desvio-padrão para facilitar o cálculo do 
módulo de risco de subscrição do seguro 
de doença, como referido no artigo 
109.º-A, n.º 2

Or. en

Justificação

O artigo 109-A, n.º 2, introduz uma isenção para determinadas seguradoras do ramo saúde 
privatizadas. O objectivo é assegurar que os requisitos de capital para este tipo de empresas 
possam ser inferiores aos estabelecidos para outras empresas de seguros de saúde. Não há 
necessidade de tal isenção. A directiva-quadro inclui determinados mecanismos, como 
parâmetros específicos da empresa ou modelos internos, para lidar com as particularidades 
nacionais.

Alteração 406
Diogo Feio

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 21
Directiva 2009/138/CE
Artigo 111 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adoptar actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
301.º-A e sob reserva das condições 
previstas nos artigos 301.º-B e 301.º-C, 
especificando limites quantitativos e 
critérios de elegibilidade dos activos. Esses 
actos delegados aplicam-se aos activos 
representativos das provisões técnicas, com 
excepção dos activos detidos 
correspondentes a contratos de seguro de 
vida em que o risco de investimento seja 
suportado pelos tomadores de seguro.
Essas medidas são revistas pela Comissão 
à luz da evolução da fórmula-padrão e dos 
mercados financeiros.

2. A fim de assegurar uma harmonização 
coerente em relação ao requisito de 
capital de solvência, a EIOPA pode 
elaborar projectos de normas técnicas de 
regulamentação, especificando limites 
quantitativos e critérios de elegibilidade 
dos activos para a cobertura de riscos que 
não estejam adequadamente cobertos por 
um sub-módulo.

A EIOPA pode apresentar os referidos 
projectos de normas técnicas de 
regulamentação à Comissão até 1 de 
Março de 2012.
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É delegado na Comissão o poder de 
adoptar as normas técnicas de 
regulamentação referidas no primeiro 
parágrafo em conformidade com os 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1094/2010.
Essas normas técnicas de regulamentação
podem aplicar-se aos activos 
representativos das provisões técnicas, com 
excepção dos activos detidos 
correspondentes a contratos de seguro de 
vida em que o risco de investimento seja 
suportado pelos tomadores de seguro. 
Essas normas técnicas de regulamentação
podem ser revistas pela Comissão à luz da 
evolução da fórmula-padrão e dos 
mercados financeiros.

Or. en

Alteração 407
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 25-A (novo)
Directiva 2009/139/CE
Artigo 129 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) No artigo 129.º, n.º 4, é inserido o 
seguinte parágrafo após o primeiro
parágrafo:
"Para efeitos do cálculo dos limites a que 
se refere o n.º 3, não será exigido às 
empresas que calculem o requisito de 
capital de solvência trimestralmente."

Or. en

Alteração 408
Miguel Portas
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Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 29
Directiva 2009/138/CE
Artigo 135 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Identificação, mensuração, 
monitorização, gestão e comunicação de 
riscos resultantes de investimentos a que se 
refere o artigo 132.º, n.º 2, primeiro 
parágrafo;

a) Identificação, mensuração, 
monitorização, gestão e comunicação 
interna de riscos resultantes de 
investimentos a que se refere o artigo 
132.º, n.º 2, primeiro parágrafo;

Or. pt

Alteração 409
Miguel Portas

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 29
Directiva 2009/138/CE
Artigo 135 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Identificação, mensuração, 
monitorização, gestão e comunicação de 
riscos específicos resultantes de 
investimentos em instrumentos derivados e 
activos a que se refere o artigo 132.º, n.º 4, 
segundo parágrafo.

b) Identificação, mensuração, 
monitorização, gestão e comunicação 
interna de riscos específicos resultantes de 
investimentos em instrumentos derivados e 
activos a que se refere o artigo 132.º, n.º 4, 
segundo parágrafo.

Or. pt

Alteração 410
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 30 – ponto a
Directiva 2009/138EC
Artigo 138 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Em caso de queda excepcional nos 
mercados financeiros, conforme 
determinado pela EIOPA em 
conformidade com o presente parágrafo, a 
autoridade de supervisão pode prorrogar o 
prazo referido no n.º 3, segundo parágrafo, 
por um período de tempo apropriado, tendo 
em consideração todos os factores 
relevantes.

Em caso de queda excepcional nos 
mercados financeiros, a autoridade de 
supervisão pode prorrogar o prazo referido 
no n.º 3, segundo parágrafo, por um 
período de tempo apropriado, tendo em 
consideração todos os factores relevantes.

Or. en

Alteração 411
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 30 – alínea b)
Directiva 2009/138EC
Artigo 138 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
EIOPA nos termos do artigo 18.º do
Regulamento …/…, para efeitos do 
presente número, a EIOPA, a pedido da
autoridade de supervisão em causa, 
endereça uma decisão individual à 
autoridade de supervisão requerente 
declarando a existência de uma queda 
excepcional nos mercados financeiros. 
Está-se em presença de uma queda 
excepcional nos mercados financeiros 
quando uma ou mais empresas de seguros 
ou de resseguros são incapazes de 
cumprir um dos requisitos previstos no 
n.º 3 do presente artigo, no prazo aí
definido, devido a uma quebra imprevista, 
rápida e importante dos mercados
financeiros, distinta das descidas normais 
no ciclo económico e que já tenha afectado
de forma séria e adversa a situação 
financeira de uma ou mais empresas de 
seguros ou de resseguros que representem 

Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
EIOPA nos termos do artigo 18.º do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010, a 
EIOPA pode emitir uma recomendação 
nos termos do artigo 16.º do Regulamento 
(UE) n.º 1094/2010 declarando a 
existência, em sua opinião, de uma queda 
excepcional nos mercados financeiros nos 
casos em que se verifique uma quebra 
imprevista, rápida e importante dos 
mercados financeiros, distinta das descidas 
normais no ciclo económico e que já tenha 
afectado de forma séria e adversa a 
situação financeira de uma ou mais 
empresas de seguros ou de resseguros que 
representem colectivamente uma parte 
substancial do mercado de seguros ou de 
resseguros em um ou mais Estados-
Membros.
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colectivamente uma parte substancial do 
mercado de seguros ou de resseguros em 
um ou mais Estados-Membros.

Or. en

Alteração 412
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 30 – alínea b)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 138 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
EIOPA nos termos do artigo 18.º do
Regulamento …/…, para efeitos do 
presente número, a EIOPA, a pedido da 
autoridade de supervisão em causa, 
endereça uma decisão individual à 
autoridade de supervisão requerente 
declarando a existência de uma queda 
excepcional nos mercados financeiros. 
Está-se em presença de uma queda 
excepcional nos mercados financeiros 
quando uma ou mais empresas de seguros 
ou de resseguros são incapazes de cumprir 
um dos requisitos previstos no n.º 3 do 
presente artigo, no prazo aí definido, 
devido a uma quebra imprevista, rápida e 
importante dos mercados financeiros, 
distinta das descidas normais no ciclo 
económico e que já tenha afectado de 
forma séria e adversa a situação financeira 
de uma ou mais empresas de seguros ou de 
resseguros que representem colectivamente 
uma parte substancial do mercado de 
seguros ou de resseguros em um ou mais 
Estados-Membros.

Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
EIOPA nos termos do artigo 18.º do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010, para 
efeitos do presente número, a EIOPA, a 
pedido da autoridade de supervisão em 
causa, endereça uma decisão individual à 
autoridade de supervisão requerente 
declarando a existência de uma queda 
excepcional nos mercados financeiros. 
Está-se em presença de uma queda 
excepcional nos mercados financeiros 
quando uma ou mais empresas de seguros 
ou de resseguros são incapazes de cumprir 
um dos requisitos previstos no n.º 3 do 
presente artigo, no prazo aí definido, 
devido a uma quebra imprevista, rápida e 
importante dos mercados financeiros, 
distinta das descidas normais no ciclo 
económico e que já tenha afectado de 
forma séria e adversa a situação financeira 
de uma ou mais empresas de seguros ou de 
resseguros que representem colectivamente 
uma parte substancial do mercado de 
seguros ou de resseguros em um ou mais 
Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 413
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 30 – alínea b)
Directiva 2009/138EC
Artigo 138 – n.º 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

A EIOPA deve, pelo menos mensalmente, 
verificar se as condições referidas no 
quarto parágrafo ainda subsistem à data da 
sua análise e deve revogar qualquer 
decisão tomada quando uma ou mais das 
condições referidas no quarto parágrafo e 
que tenham servido de base à decisão
deixarem de estar cumpridas. Para tal, a 
EIOPA endereça uma decisão individual à 
autoridade de supervisão em causa 
declarando a cessação da situação de queda 
excepcional nos mercados financeiros.

A EIOPA deve, pelo menos mensalmente, 
verificar se as condições referidas no 
quarto parágrafo ainda subsistem à data da 
sua análise e deve revogar qualquer 
recomendação emitida quando uma ou 
mais das condições referidas no quarto 
parágrafo e que tenham servido de base à 
recomendação deixarem de estar 
cumpridas. Para tal, a EIOPA endereça 
uma recomendação individual à autoridade 
de supervisão em causa declarando a 
cessação da situação de queda excepcional 
nos mercados financeiros.

Or. en

Alteração 414
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 30 – alínea b)
Directiva 2009/138EC
Artigo 138 – n.º 4 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades de supervisão farão todos 
os possíveis para dar cumprimento às 
recomendações da EIOPA.

Or. en

Alteração 415
Jean-Paul Gauzès
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Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 30 – alínea b)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 138 – n.º 4 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das suas competências, as 
autoridades de supervisão interessadas 
farão todos os possíveis para, no âmbito
do colégio de supervisores, informar da 
sua decisão de recusar a prorrogação do 
prazo a que se refere o n.º 4.

Or. en

Alteração 416
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 30 – alínea b)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 138 – n.º 4 – parágrafo 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em caso de divergência de opiniões no 
seio do colégio de supervisores a respeito 
da recusa da autoridade de supervisão em 
causa de prorrogar o prazo a que se refere 
o n.º 4, o supervisor do grupo ou qualquer 
uma das outras autoridades de supervisão 
interessadas podem consultar a EIOPA. 
As consultas da EIOPA decorrem durante 
um mês, sendo delas informadas todas as 
autoridades de supervisão interessadas. 
Nos casos em que a EIOPA tiver sido 
consultada, a autoridade de supervisão 
em questão deverá ter devidamente em 
conta o seu parecer antes de tomar uma 
decisão. Nos termos do artigo 19.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º 1094/2010, 
nesta fase, a EIOPA assume a função de 
mediador.".

Or. en
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Alteração 417
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 30 – alínea b)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 138 – n.º 4 – parágrafo 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

No prazo de sete dias a contar da data de 
emissão de uma recomendação, cada 
autoridade de supervisão interessada deve 
confirmar se dá ou tenciona dar 
cumprimento a essa recomendação. Caso 
uma autoridade de supervisão não dê ou 
não tencionar dar cumprimento à 
recomendação, deve informar a EIOPA
desse facto, indicando as suas razões.

Or. en

Alteração 418
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 30 – alínea b)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 138 – n.º 4 – parágrafos 5-C e 5-D (novos)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que, findo o prazo a que se refere 
o n.º 6 sem que se tenha chegado a acordo 
no âmbito do colégio, o supervisor do 
grupo ou qualquer das autoridades de 
supervisão interessadas tiver remetido a 
recusa da autoridade de supervisão em 
causa à EIOPA nos termos do artigo 19.º 
do Regulamento (UE) n.º 1094/2010, a 
autoridade de supervisão em causa adiará 
a sua decisão na pendência de qualquer 
decisão que a EIOPA venha a tomar nos 
termos do artigo 19.º, n.º 3, do referido 
regulamento, e tomará a sua decisão em 
conformidade com a decisão da EIOPA.
O prazo a que se referem os n.ºs 5 e 6 será 
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considerando como sendo o período de 
conciliação na acepção do artigo 19.º, 
n.º 2, do referido regulamento. A EIOPA 
tomará a sua decisão no prazo de dois 
meses. A questão não será remetida à 
EIOPA após o termo do prazo a que se 
refere o n.º 5 ou após se ter chegado a 
acordo entre as autoridades de supervisão 
interessadas."

Or. en

Alteração 419
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 30 – alínea b)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 138 – n.º 4 – parágrafo 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

A EIOPA divulga o facto de uma 
autoridade de supervisão não dar ou não 
tencionar dar cumprimento a essa 
recomendação. A EIOPA pode 
igualmente decidir, caso a caso, divulgar 
as razões apresentadas pela autoridade de 
supervisão para não dar cumprimento à 
recomendação. A autoridade de 
supervisão é notificada previamente dessa 
divulgação.

Or. en

Alteração 420
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 32
Directiva 2009/138/CE
Artigo 155 – n.º 3 – parágrafo 1-A
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Texto da Comissão Alteração

As autoridades de supervisão do Estado-
Membro de acolhimento podem ainda 
remeter a questão à EIOPA e solicitar a sua 
assistência em conformidade com o artigo 
19.º do Regulamento …/2010 [EIOPA]. 
Nesse caso, a EIOPA pode agir no 
exercício das competências que lhe são 
conferidas por esse artigo.

As autoridades de supervisão do Estado-
Membro de acolhimento ou as autoridades 
de supervisão do Estado-Membro de 
acolhimento podem ainda remeter a 
questão à EIOPA e solicitar a sua 
assistência em conformidade com o artigo 
19.º, n.ºs 1 a 4 e 6, do Regulamento (UE) 
n.º 1094/2010. Nesse caso, a EIOPA pode 
agir no exercício das competências que lhe 
são conferidas por esse artigo.

Or. en

Justificação

Não é claro que o Estado-Membro de acolhimento ou o Estado-Membro de origem estejam 
na melhor posição para intervir. Os poderes de intervenção do Estado-Membro de 
acolhimento podem, sobretudo em relação a contratos de seguro existentes, não ser 
suficientes para impedir a empresa de violar a lei nacional.

Alteração 421
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 33
Directiva 2009/138/CE
Artigo 158 – n.º 2 – parágrafo 1-A

Texto da Comissão Alteração

As autoridades de supervisão do Estado-
Membro de acolhimento podem ainda 
remeter a questão à EIOPA e solicitar a sua 
assistência em conformidade com o artigo 
19.º do Regulamento …/2010 [EIOPA]. 
Nesse caso, a EIOPA pode agir no 
exercício das competências que lhe são 
conferidas por esse artigo.

As autoridades de supervisão do Estado-
Membro de acolhimento ou as autoridades 
de supervisão do Estado-Membro de 
acolhimento podem ainda remeter a 
questão à EIOPA e solicitar a sua 
assistência em conformidade com o artigo 
19.º, n.ºs 1 a 4 e 6, do Regulamento (UE) 
n.º 1094/2010. Nesse caso, a EIOPA pode 
agir no exercício das competências que lhe 
são conferidas por esse artigo.

Or. en
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Justificação

Não é claro que o Estado-Membro de acolhimento ou o Estado-Membro de origem estejam 
na melhor posição para intervir. Os poderes de intervenção do Estado-Membro de 
acolhimento podem, sobretudo em relação a contratos de seguro existentes, não ser 
suficientes para impedir a empresa de violar a lei nacional.

Alteração 422
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 33-A (novo)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 159

Texto da Comissão Alteração

(33-A) O artigo 159.º passa a ter a 
seguinte redacção:

"Artigo 159.º
Informação estatística sobre actividades 

transfronteiriças
As empresas de seguros devem 
comunicar às autoridades de supervisão 
do seu Estado-Membro de origem, 
separadamente para as operações 
efectuadas através de um 
estabelecimento e para as operações 
efectuadas ao abrigo da liberdade de 
prestação de serviços, o montante dos 
prémios, dos sinistros e das comissões, 
sem dedução do resseguro, por 
Estado-Membro, do seguinte modo:
a) Relativamente ao seguro não vida, por 
ramos de actividade, conforme 
estabelecido no acto delegado 
correspondente;
b) Relativamente ao seguro de vida, por 
cada ramo de actividade, de I a IX, 
conforme estabelecido no acto delegado 
correspondente.
Relativamente ao ramo 10 da Parte A do 
anexo I, com exclusão da 
responsabilidade dos transportadores, a 
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empresa em causa deve informar 
igualmente as autoridades de supervisão 
da frequência e do custo médio dos 
sinistros.
A pedido das autoridades de supervisão 
de cada um dos Estados-Membros 
interessados, as autoridades de 
supervisão do Estado-Membro de 
origem comunicam-lhes, em tempo útil e 
de forma agregada, as informações 
referidas nos primeiro e segundo 
parágrafos."

Or. en

Justificação

A segmentação no âmbito do artigo 159.º deve ser em função dos mesmos ramos de 
actividade que no caso da directiva Solvência II, não por grupos de ramos.

Alteração 423
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 35 – alínea b)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 172 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao n.º 3 e ao artigo 
134.º, n.º 1, segundo parágrafo, o mesmo 
tratamento que é previsto no artigo 172.º, 
n.º 3 e no artigo 134.º, n.º 1, segundo 
parágrafo, é concedido, durante um 
período transitório, aos contratos de 
resseguros celebrados com empresas que 
tenham a sua sede num país terceiro cujo 
regime de solvência não irá 
provavelmente estar em condições, até 31 
de Dezembro de 2012, de cumprir 
plenamente os critérios de avaliação da 
equivalência referidos no n.º 1. O período 
transitório decorre por um máximo de 
cinco anos a contar da data referida no 
artigo 309.º, n.º 1, primeiro parágrafo. 

Suprimido
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Esta derrogação só é aplicável quando a 
Comissão tiver adoptado uma decisão em 
conformidade com o n.º 6 no sentido de 
que o país terceiro em causa cumpre 
determinadas condições.

Or. en

Justificação

A equivalência de países terceiros é uma questão a que as medidas de execução no âmbito da 
Directiva Solvência II deveriam dar resposta.

Alteração 424
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 35 – alínea b)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 172 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao n.º 3 e ao artigo 
134.º, n.º 1, segundo parágrafo, o mesmo 
tratamento que é previsto no artigo 172.º, 
n.º 3 e no artigo 134.º, n.º 1, segundo 
parágrafo, é concedido, durante um 
período transitório, aos contratos de 
resseguros celebrados com empresas que 
tenham a sua sede num país terceiro cujo 
regime de solvência não irá 
provavelmente estar em condições, até 31 
de Dezembro de 2012, de cumprir 
plenamente os critérios de avaliação da 
equivalência referidos no n.º 1. O período 
transitório decorre por um máximo de 
cinco anos a contar da data referida no 
artigo 309.º, n.º 1, primeiro parágrafo. 
Esta derrogação só é aplicável quando a 
Comissão tiver adoptado uma decisão em 
conformidade com o n.º 6 no sentido de 
que o país terceiro em causa cumpre 
determinadas condições.

4. Não obstante o disposto no n.º 1, a 
Comissão pode, em conformidade com o 
artigo 301.º-A e por um período limitado, 
assistida pela EIOPA nos termos do artigo 
33.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º 1094/2010, decidir que o regime de 
solvência de um país terceiro aplicado às 
actividades de resseguro de empresas que 
tenham a sua sede no referido país 
terceiro é temporariamente equivalente ao 
estabelecido no título I, se o país terceiro 
em causa cumprir pelo menos as 
seguintes condições:

a) O país terceiro definiu um programa de 
convergência para cumprir este 
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compromisso;
b) Foram disponibilizados recursos 
suficientes com vista a cumprir este 
compromisso;
c) Foram concluídos acordos tendo em 
vista o intercâmbio de informações 
confidenciais em matéria de supervisão, 
nos termos do artigo 264.º;
d) O país terceiro respeita os princípios de 
base, bem como os princípios e as normas 
adoptados pela Associação Internacional 
das Autoridades de Supervisão dos 
Seguros.
Todas as decisões relativas à equivalência 
temporária têm em conta os relatórios 
elaborados pela Comissão de acordo com 
o artigo 177.º. Estas decisões são revistas
periodicamente com base nos relatórios de 
progresso do país terceiro em causa, os 
quais são apresentados à Comissão e à 
EIOPA que os avaliam semestralmente.
A EIOPA deve publicar no seu sítio Web 
uma lista actualizada de todos os países 
terceiros a que se refere o primeiro 
parágrafo.
A Comissão pode adoptar actos delegados, 
em conformidade com o artigo 301.º-A, 
especificando as condições estabelecidas 
no primeiro parágrafo.

Or. en

Alteração 425
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 35 – alínea b)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 172 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao n.º 3 e ao artigo 4. Não obstante o disposto no n.º 1, a 
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134.º, n.º 1, segundo parágrafo, o mesmo 
tratamento que é previsto no artigo 172.º, 
n.º 3 e no artigo 134.º, n.º 1, segundo 
parágrafo, é concedido, durante um 
período transitório, aos contratos de 
resseguros celebrados com empresas que 
tenham a sua sede num país terceiro cujo 
regime de solvência não irá 
provavelmente estar em condições, até 31 
de Dezembro de 2012, de cumprir 
plenamente os critérios de avaliação da 
equivalência referidos no n.º 1. O período 
transitório decorre por um máximo de 
cinco anos a contar da data referida no 
artigo 309.º, n.º 1, primeiro parágrafo. 
Esta derrogação só é aplicável quando a 
Comissão tiver adoptado uma decisão em 
conformidade com o n.º 6 no sentido de 
que o país terceiro em causa cumpre 
determinadas condições.

Comissão pode, em conformidade com o 
artigo 301.º-A e por um período limitado, 
assistida pela EIOPA nos termos do artigo 
33.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º 1094/2010, decidir que o regime de 
solvência de um país terceiro aplicado às 
actividades de resseguro de empresas que 
tenham a sua sede no referido país 
terceiro é temporariamente equivalente ao 
estabelecido no título I, se forem 
observados os seguintes princípios 
orientadores:

a) O país terceiro comprometeu-se por 
escrito perante a União Europeia a 
adoptar e a aplicar um regime de 
solvência que possa ser considerado como 
equivalente nos termos do n.º 2, antes de 
decorrido o referido período;
b) O país terceiro definiu um programa de 
convergência para cumprir este 
compromisso;
c) Foram disponibilizados recursos 
suficientes com vista a cumprir este 
compromisso;
d) O actual regime de solvência do país 
terceiro é baseado no risco e na avaliação 
do mercado dos elementos do activo e do 
passivo;
e) Foram concluídos acordos tendo em 
vista o intercâmbio de informações 
confidenciais em matéria de supervisão, 
nos termos do artigo 264.º;
f) O país terceiro respeita os princípios de 
base, bem como os princípios e as normas 
adoptados pela Associação Internacional 
das Autoridades de Supervisão dos 
Seguros.
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Todas as decisões relativas à equivalência 
temporária têm em conta os relatórios 
elaborados pela Comissão de acordo com 
o artigo 177.º. Estas decisões são revistas 
periodicamente com base em relatórios de 
progresso elaborados pela EIOPA, os 
quais são apresentados à Comissão e por 
ela avaliados semestralmente.
A EIOPA deve publicar no seu sítio Web 
uma lista actualizada de todos os países 
terceiros a que se refere o primeiro 
parágrafo.
A Comissão pode adoptar actos delegados, 
em conformidade com o artigo 301.º-A, 
especificando em mais pormenor os 
princípios orientadores estabelecidos no 
primeiro parágrafo.

Or. en

Alteração 426
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 35 – alínea b)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 172 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao n.º 3 e ao artigo 134.º, 
n.º 1, segundo parágrafo, o mesmo 
tratamento que é previsto no artigo 172.º, 
n.º 3 e no artigo 134.º, n.º 1, segundo 
parágrafo, é concedido, durante um período 
transitório, aos contratos de resseguros 
celebrados com empresas que tenham a sua 
sede num país terceiro cujo regime de 
solvência não irá provavelmente estar em 
condições, até 31 de Dezembro de 2012, de 
cumprir plenamente os critérios de 
avaliação da equivalência referidos no n.º 
1. O período transitório decorre por um 
máximo de cinco anos a contar da data 
referida no artigo 309.º, n.º 1, primeiro 

4. Em derrogação ao n.º 3 e ao artigo 134.º, 
n.º 1, segundo parágrafo, o mesmo 
tratamento que é previsto no artigo 172.º, 
n.º 3 e no artigo 134.º, n.º 1, segundo 
parágrafo, é concedido, durante um período 
transitório, aos contratos de resseguros 
celebrados com empresas que tenham a sua 
sede num país terceiro cujo regime de 
solvência não irá provavelmente estar em 
condições, até 31 de Dezembro de 2012, de 
cumprir plenamente os critérios de 
avaliação da equivalência referidos no 
n.º 1. O período transitório decorre por um 
máximo de cinco anos a contar da data 
referida no artigo 309.º, n.º 1, primeiro 
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parágrafo. Esta derrogação só é aplicável 
quando a Comissão tiver adoptado uma 
decisão em conformidade com o n.º 6 no 
sentido de que o país terceiro em causa 
cumpre determinadas condições.

parágrafo. Nos casos em que o país 
terceiro não tenha cumprido os seus 
compromissos mas tenha efectuado 
progressos razoáveis, a Comissão pode 
prorrogar o referido prazo por mais dois 
anos. Esta derrogação só é aplicável 
quando a Comissão tiver adoptado uma 
decisão em conformidade com o n.º 6 no 
sentido de que o país terceiro em causa 
cumpre determinadas condições.

(aplica-se igualmente aos artigos 227.º e 
260.º da Directiva 2009/138/CE)

Or. en

Justificação

Os procedimentos jurídicos e as alterações regulamentares exigidas para um regime avançar 
para a equivalência exigem alguma flexibilidade. A presente alteração visa assegurar que, 
findo o período transitório, o objectivo da equivalência tenha sido alcançado. Caso 
contrário, as preocupações com a ausência de condições de concorrência equitativas e com 
perturbações na actividade das empresas só mais tarde se tornarão patentes.

Alteração 427
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 35 – alínea b)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 172 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode adoptar actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
301.º-A e sob reserva das condições 
previstas nos artigos 301.º-B e 301.º-C, 
especificando, no que respeita ao n.º 4, a 
duração do período transitório, que poderá 
ser inferior ao máximo de cinco anos, bem 
como as condições que o país terceiro em 
causa deve cumprir. Essas condições 
devem abranger os compromissos 
assumidos pelas autoridades de supervisão, 
a sua convergência no sentido de um 
regime equivalente ao longo de um 

5. 5. A Comissão pode adoptar actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
301.º-A e sob reserva das condições 
previstas nos artigos 301.º-B e 301.º-C, 
especificando, no que respeita ao n.º 4, a 
duração do período transitório, que poderá 
ser inferior ao máximo de cinco anos, bem 
como as condições que o país terceiro em 
causa deve cumprir. Essas condições 
devem abranger os compromissos 
assumidos pelas autoridades de supervisão, 
a sua convergência no sentido de um 
regime equivalente ao longo de um 
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determinado período, o teor actual e 
pretendido desse regime e as obrigações de 
cooperação, troca de informações e de 
segredo profissional.

determinado período, e as obrigações de 
cooperação, troca de informações e de 
segredo profissional.

Or. en

Justificação

Os procedimentos jurídicos e as alterações regulamentares exigidas para um regime avançar 
para a equivalência exigem alguma flexibilidade. A presente alteração visa assegurar que, 
findo o período transitório, o objectivo da equivalência tenha sido alcançado. Caso 
contrário, as preocupações com a ausência de condições de concorrência equitativas e com 
perturbações na actividade das empresas só mais tarde se tornarão patentes.

Alteração 428
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 35 – alínea b-A (nova)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 172 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ao artigo 172.º, é aditado o seguinte 
número:
"6-A. Após três anos de vigência do 
período transitório, a Comissão iniciará 
uma análise dos eventuais progressos 
realizados pelo país terceiro no sentido da 
equivalência, medidos em função dos 
seguintes marcos-chave:
a) O regime de solvência é baseado no 
risco;
b) O país terceiro possui um sistema 
independente de supervisão assente nos 
princípios adoptados pela Associação 
Internacional das Autoridades de 
Supervisão dos Seguros;
c) O país terceiro tem em funcionamento 
um mercado de seguros aberto a empresas 
de seguros e de resseguros com sede em 
outras jurisdições;
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Em função das conclusões da referida 
análise, findo o período transitório de 
cinco anos, a Comissão poderá prorrogar 
o período transitório por mais cinco anos.
Após cinco anos, caso o país terceiro 
tenha feito progressos no sentido da 
equivalência, o período de transição 
poderá ser prorrogado por mais cinco 
anos."

Or. en

Justificação

Devido à natureza a longo prazo da actividade seguradora, e a importância de poder 
competir num determinado mercado, cinco anos não é tempo suficiente. É necessário um 
maior grau de certeza, daí dever ser assegurada a possibilidade de prorrogar por mais cinco 
anos este prazo, caso o país terceiro tenha feito progressos no sentido da equivalência. 
Importa não esquecer que a UE levou mais de 15 anos a desenvolver o regime Solvência II.

Alteração 429
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 38
Directiva 2009/138/CE
Artigo 216 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode adoptar actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
301.º-A e sob reserva das condições 
previstas nos artigos 301.º-B e 301.º-C, 
especificando as circunstâncias em que 
pode ser tomada a decisão referida no n.º 1.

7. A EIOPA pode elaborar projectos de 
normas técnicas de regulamentação, 
especificando as circunstâncias em que 
pode ser tomada a decisão referida no n.º 1.

A EIOPA apresenta os referidos projectos 
de normas técnicas de regulamentação à 
Comissão.
É delegado na Comissão o poder de 
adoptar as normas técnicas de 
regulamentação referidas no primeiro 
parágrafo em conformidade com os 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
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n.º 1094/2010.

Or. en

Alteração 430
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 40
Directiva 2009/138/CE
Artigo 227 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao fazê-lo, o supervisor do grupo consulta 
as outras autoridades de supervisão 
interessadas e a EIOPA antes de tomar 
uma decisão sobre a equivalência.

Suprimido

Or. en

Justificação

A equivalência de países terceiros é uma questão a que as medidas de execução no âmbito da 
Directiva Solvência II deveriam dar resposta.

Alteração 431
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 41
Directiva 2009/138/CE
Artigo 227 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adoptar actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
301.º-A e sob reserva das condições do 
artigo 301.º-B e 301.º-C, especificando os 
critérios para avaliar se o regime de 
solvência de um país terceiro é 
equivalente ao estabelecido no título I, 
capítulo VI.

Suprimido
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Or. en

Justificação

A equivalência de países terceiros é uma questão a que as medidas de execução no âmbito da 
Directiva Solvência II deveriam dar resposta.

Alteração 432
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 42
Directiva 2009/138/CE
Artigo 227 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Em derrogação ao n.º 1, segundo 
parágrafo, os Estados-Membros podem, 
durante um período transitório, 
determinar que o cálculo da solvência do 
grupo tenha em consideração, no que 
respeita à empresa referida nesse 
parágrafo, o requisito de capital de 
solvência e os fundos próprios elegíveis 
para satisfazer esse requisito nos termos 
estabelecidos pelo país terceiro em causa. 
O período transitório decorre por um 
máximo de cinco anos a contar da data 
referida no artigo 309.º, n.º 1, primeiro 
parágrafo. Esta derrogação só é aplicável 
quando a Comissão tiver adoptado uma 
decisão em conformidade com o n.º 7 no 
sentido de que o país terceiro em causa 
cumpre determinadas condições.

Suprimido

Or. en

Justificação

A equivalência de países terceiros é uma questão a que as medidas de execução no âmbito da 
Directiva Solvência II deveriam dar resposta.

Alteração 433
Corien Wortmann-Kool
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Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 42
Directiva 2009/138/CE
Artigo 227 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Em derrogação ao n.º 1, segundo 
parágrafo, os Estados-Membros podem, 
durante um período transitório, 
determinar que o cálculo da solvência do 
grupo tenha em consideração, no que 
respeita à empresa referida nesse 
parágrafo, o requisito de capital de 
solvência e os fundos próprios elegíveis 
para satisfazer esse requisito nos termos 
estabelecidos pelo país terceiro em causa. 
O período transitório decorre por um 
máximo de cinco anos a contar da data 
referida no artigo 309.º, n.º 1, primeiro 
parágrafo. Esta derrogação só é aplicável 
quando a Comissão tiver adoptado uma 
decisão em conformidade com o n.º 7 no 
sentido de que o país terceiro em causa 
cumpre determinadas condições.

6. Não obstante o disposto no n.º 5, 
segundo parágrafo, a Comissão pode, em 
conformidade com o artigo 301.º-A e por 
um período limitado, assistida pela 
EIOPA nos termos do artigo 33.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010, decidir 
que o regime de supervisão desse país 
terceiro aplicado às empresas que tenham 
a sua sede no referido país terceiro é 
temporariamente equivalente ao 
estabelecido no título I, capítulo IV, se
forem observados os seguintes princípios 
orientadores:

a) O país terceiro comprometeu-se por 
escrito perante a União Europeia a 
adoptar e a aplicar um regime de 
supervisão que possa ser considerado 
como equivalente nos termos do n.º 2, 
antes de decorrido o referido período;
b) O país terceiro definiu um programa de 
convergência para cumprir este 
compromisso;
c) Foram disponibilizados recursos 
suficientes com vista a cumprir este 
compromisso;
d) O actual regime de supervisão do país 
terceiro é baseado no risco e na avaliação 
do mercado dos elementos do activo e do 
passivo;
e) Foram concluídos acordos tendo em 
vista o intercâmbio de informações 
confidenciais em matéria de supervisão, 
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nos termos do artigo 264.º;
f) O país terceiro respeita os princípios de 
base, bem como os princípios e as normas 
adoptadas pela Associação Internacional
das Autoridades de Supervisão dos 
Seguros.
Todas as decisões relativas à equivalência 
temporária têm em conta os relatórios 
elaborados pela Comissão de acordo com 
o artigo 177.º. Estas decisões são revistas 
periodicamente com base em relatórios de 
progresso elaborados pela EIOPA, os 
quais são apresentados à Comissão e por 
ela avaliados semestralmente.
A EIOPA deve publicar no seu sítio Web 
uma lista actualizada de todos os países 
terceiros a que se refere o primeiro 
parágrafo.
A Comissão pode adoptar actos delegados, 
em conformidade com o artigo 301.º-A, 
especificando em mais pormenor os 
princípios orientadores estabelecidos no 
primeiro parágrafo.

Or. en

Alteração 434
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 42-A (novo)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 227 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) Ao artigo 227.º, é aditado o 
seguinte número:
"8-A. Após três anos de aplicação do 
período de transição, a Comissão iniciará 
uma análise dos eventuais progressos 
realizados pelo país terceiro no sentido da 
equivalência, medidos em função dos 
seguintes marcos-chave:
a) O regime de solvência é baseado no 
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risco;
b) O país terceiro possui um sistema 
independente de supervisão assente nos 
princípios adoptados pela Associação 
Internacional das Autoridades de 
Supervisão dos Seguros;
c) O país terceiro tem em funcionamento 
um mercado de seguros aberto a empresas 
de seguros e de resseguros com sede em 
outras jurisdições;
Em função das conclusões da referida 
análise, findo o período de transição de 
cinco anos, a Comissão poderá prorrogar 
o período de transição por mais cinco 
anos.
Após cinco anos, caso o país terceiro 
tenha feito progressos no sentido da 
equivalência, o período de transição 
poderá ser prorrogado por mais cinco 
anos."

Or. en

Justificação

Devido à natureza a longo prazo da actividade seguradora, e à importância de poder 
competir num determinado mercado, cinco anos não é tempo suficiente. É necessário um 
maior grau de certeza, daí dever ser assegurada a possibilidade de prorrogar por mais cinco 
anos este prazo, caso o país terceiro tenha feito progressos no sentido da equivalência. 
Importa não esquecer que a UE levou mais de 15 anos a desenvolver o regime Solvência II.

Alteração 435
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 42-A (novo)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 230 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(42-A) No artigo 230.º, n.º 2, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte 
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redacção:
"2. O requisito de capital de solvência a 
nível do grupo baseado nos dados 
consolidados (requisito de capital de 
solvência de grupo numa base 
consolidada) é calculado com base na 
fórmula-padrão ou, se for caso disso, num 
modelo interno aprovado, da forma 
descrita no artigo 100.º e em moldes 
coerentes com os princípios gerais 
constantes do título I, Capítulo VI, Secção 
4, Subsecções 1 e 2, ou do título I, 
Capítulo VI, Secção 4, Subsecções 1 e 3, 
respectivamente."

Or. en

Justificação

A crise tornou patentes os perigos da dependência excessiva nos modelos internos. A presente 
alteração assegura que a fórmula-padrão seja sempre calculada a) a fim de facilitar a 
comparação entre as empresas seguradoras, b) permitir que os resultados do modelo interno 
sejam comparados com a formula-padrão, de modo a centrar a atenção de supervisão nas 
principais diferenças e prestar mais informações sobre os pontos fortes e os pontos fracos 
tanto do modelo interno como do modelo regulamentar, e c) dotar de um limiar regulamentar 
os resultados do modelo interno.

Alteração 436
Burkhard Balz

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 44
Directiva 2009/138/CE
Artigo 234

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta actos delegados, em
conformidade com o artigo 301.º-A e sob 
reserva das condições dos artigos 301.º-B 
e 301.º-C, especificando os métodos e 
princípios técnicos definidos nos artigos 
220.º a 229.º e a aplicação dos artigos 230.º 
a 233.º, a fim de assegurar a sua 
aplicação uniforme na União.

A fim de assegurar uma harmonização 
coerente no que se refere ao presente 
artigo, a EIOPA elabora normas técnicas 
de regulamentação que especifiquem os 
métodos e princípios técnicos definidos nos 
artigos 220.º a 229.º e a aplicação dos 
artigos 230.º a 233.º, reflectindo a 
natureza económica de estruturas 
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jurídicas específicas.
A EIOPA apresenta os referidos projectos 
de normas técnicas de regulamentação à 
Comissão até 1 de Março de 2012.
É delegado na Comissão o poder de 
adoptar as normas técnicas de 
regulamentação referidas no primeiro 
parágrafo em conformidade com os 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1094/2010.

Or. en

Alteração 437
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 54 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 248 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O n.º 3 passa a ter a seguinte 
redacção:
"3. As autoridades de supervisão de que 
dependem as filiais importantes e as 
empresas coligadas são igualmente 
autorizadas a participar nos trabalhos do 
colégio de supervisores. No entanto, a sua 
participação limita-se à realização do 
objectivo de assegurar um intercâmbio de 
informações eficaz.
O supervisor do grupo pode convidar, se 
for caso disso, os bancos centrais 
pertinentes do Sistema Europeu de 
Bancos Centrais (incluindo o BCE) a 
participar nas actividades do colégio de 
supervisores, sempre que essas actividades 
sejam relevantes para o exercício das 
respectivas funções.
O bom funcionamento do colégio de 
supervisores pode exigir que algumas 
actividades sejam efectuadas por um 
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número reduzido de autoridades de 
supervisão que façam parte do colégio.
Os membros do colégio de supervisores 
incluem o supervisor do grupo e as 
autoridades de supervisão de todos os 
Estados-Membros em que estejam 
situadas as sedes de todas as filiais".
"As autoridades de supervisão de que 
dependem as filiais importantes e as 
empresas coligadas são igualmente 
autorizadas a participar nos trabalhos do 
colégio de supervisores. No entanto, a sua 
participação limita-se à realização do 
objectivo de assegurar um intercâmbio de 
informações eficaz.
O supervisor do grupo pode convidar, se 
for caso disso, os bancos centrais 
pertinentes do Sistema Europeu de Bancos 
Centrais (incluindo o BCE) a participar 
nas actividades do colégio de supervisores, 
sempre que essas actividades sejam 
relevantes para o exercício das respectivas 
funções.
O bom funcionamento do colégio de 
supervisores pode exigir que algumas 
actividades sejam efectuadas por um 
número reduzido de autoridades de 
supervisão que façam parte do colégio."

Or. en

Justificação

O BCE e os bancos centrais nacionais pertinentes do SEBC podem ser convidados a 
participar nas actividades dos colégios de supervisores quando essas actividades sejam
relevantes para o exercício das suas funções, por exemplo, em relação às funções 
contributivas dos bancos centrais no domínio da estabilidade financeira.

Alteração 438
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 62 – alínea a)



PE472.278v01-00 112/145 AM\877719PT.doc

PT

Directiva 2009/138/CE
Artigo 260 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A verificação é efectuada pela autoridade 
de supervisão que seria o supervisor do 
grupo caso fossem aplicáveis os critérios 
previstos no artigo 247.º, n.º 2, a pedido 
da empresa-mãe ou de qualquer das 
empresas de seguros ou de resseguros 
autorizadas na União ou por sua própria 
iniciativa, salvo se a Comissão já tiver 
decidido previamente sobre a equivalência 
do país terceiro em questão. Neste 
contexto, essa autoridade de supervisão 
consulta as outras autoridades de 
supervisão interessadas e a EIOPA antes 
de tomar uma decisão.

Suprimido

Or. en

Justificação

A equivalência de países terceiros é uma questão a que as medidas de execução no âmbito da 
Directiva Solvência II deveriam dar resposta.

Alteração 439
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 62 – alínea a)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 260 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A verificação é efectuada pela autoridade 
de supervisão que seria o supervisor do 
grupo caso fossem aplicáveis os critérios 
previstos no artigo 247.º, n.º 2, a pedido da 
empresa-mãe ou de qualquer das empresas 
de seguros ou de resseguros autorizadas na 
União ou por sua própria iniciativa, salvo 
se a Comissão já tiver decidido 
previamente sobre a equivalência do país 

A verificação é efectuada pela autoridade 
de supervisão que seria o supervisor do 
grupo caso fossem aplicáveis os critérios 
previstos no artigo 247.º, n.º 2 (a seguir 
designado "supervisor de grupo em 
exercício"), a pedido da empresa-mãe ou 
de qualquer das empresas de seguros ou de 
resseguros autorizadas na União ou por sua 
própria iniciativa, salvo se a Comissão já 
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terceiro em questão. Neste contexto, essa 
autoridade de supervisão consulta as 
outras autoridades de supervisão 
interessadas e a EIOPA antes de tomar 
uma decisão.

tiver decidido previamente sobre a 
equivalência do país terceiro em questão. O
supervisor de grupo em exercício coopera 
com a EIOPA em conformidade com o 
artigo 33.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º 1094/2010.
Neste contexto, o supervisor de grupo em 
exercício, assistido pela EIOPA, consulta 
as outras autoridades de supervisão 
interessadas antes de tomar uma decisão
sobre a equivalência. Esta decisão é 
tomada de acordo com os critérios 
adoptados nos termos do n.º 2. O 
supervisor de grupo em exercício não 
toma qualquer decisão relativamente a 
um país terceiro que seja contrária a uma 
decisão anterior sobre esse país terceiro.
Caso as autoridades de supervisão 
discordem da decisão tomada em 
conformidade com o n.º 2, podem remeter 
a questão à EIOPA e solicitar a sua 
assistência em conformidade com o artigo 
19.º, n.ºs 1 a 3 e 6, do Regulamento (UE) 
n.º 1094/2010, no prazo de 3 meses após a
decisão ter sido comunicada pelo 
supervisor de grupo em exercício. Nesse 
caso, a EIOPA pode agir no exercício das 
competências que lhe são conferidas por 
esse artigo.

Or. en

Alteração 440
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 62 – alínea b)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 260 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adoptar actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
301.º-A e sob reserva das condições 

Suprimido



PE472.278v01-00 114/145 AM\877719PT.doc

PT

previstas nos artigos 301.º-B e 301.º-C, 
especificando os critérios para decidir se o 
regime prudencial aplicável num país 
terceiro à supervisão de grupos é 
equivalente ao estabelecido no presente 
título.

Or. en

Justificação

A equivalência de países terceiros é uma questão a que as medidas de execução no âmbito da 
Directiva Solvência II deveriam dar resposta.

Alteração 441
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 62 – alínea c)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 260 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

c) É aditado o seguinte n.º 4: Suprimido
"4. Em derrogação ao artigo 261.º, n.º 1, 
ao artigo 262.º, n.º 1, primeiro parágrafo, 
e ao artigo 263.º, segundo parágrafo, os 
Estados-Membros podem, durante um 
período transitório, basear-se na 
supervisão de grupo exercida pelas 
autoridades de supervisão do país terceiro 
em causa. O período transitório decorre 
por um máximo de cinco anos a contar da 
data referida no artigo 309.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo. Esta derrogação só é 
aplicável quando a Comissão tiver 
adoptado uma decisão em conformidade 
com o n.º 5 no sentido de que o país 
terceiro em causa cumpre determinadas 
condições."

Or. en
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Alteração 442
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 62 – alínea c)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 260 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

c) É aditado o seguinte n.º 4: Suprimido
"4. Em derrogação ao artigo 261.º, n.º 1, 
ao artigo 262.º, n.º 1, primeiro parágrafo, 
e ao artigo 263.º, segundo parágrafo, os 
Estados-Membros podem, durante um 
período transitório, basear-se na 
supervisão de grupo exercida pelas 
autoridades de supervisão do país terceiro 
em causa. O período transitório decorre 
por um máximo de cinco anos a contar da 
data referida no artigo 309.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo. Esta derrogação só é 
aplicável quando a Comissão tiver 
adoptado uma decisão em conformidade 
com o n.º 5 no sentido de que o país 
terceiro em causa cumpre determinadas 
condições."

Or. en

Justificação

A equivalência de países terceiros é uma questão a que as medidas de execução no âmbito da 
Directiva Solvência II deveriam dar resposta.

Alteração 443
Sylvie Goulard, Sharon Bowles

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 62 – alínea c)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 260 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao artigo 261.º, n.º 1, ao 
artigo 262.º, n.º 1, primeiro parágrafo, e ao 
artigo 263.º, segundo parágrafo, os 

4. Em derrogação ao artigo 261.º, n.º 1, ao 
artigo 262.º, n.º 1, primeiro parágrafo, e ao 
artigo 263.º, segundo parágrafo, os 
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Estados-Membros podem, durante um 
período transitório, basear-se na supervisão 
de grupo exercida pelas autoridades de 
supervisão do país terceiro em causa. O 
período transitório decorre por um 
máximo de cinco anos a contar da data
referida no artigo 309.º, n.º 1, primeiro 
parágrafo. Esta derrogação só é aplicável 
quando a Comissão tiver adoptado uma 
decisão em conformidade com o n.º 5 no 
sentido de que o país terceiro em causa 
cumpre determinadas condições.

Estados-Membros podem, durante um 
período transitório, basear-se na supervisão 
de grupo exercida pelas autoridades de 
supervisão do país terceiro em causa em 
relação a empresas de seguros e de 
resseguros cuja empresa-mãe tenha a sua 
sede fora da União Europeia em 1 de 
Janeiro de 2014, em situações que não as 
abrangidas pelo n.º 5. O período 
transitório decorrerá de 1 de Janeiro de 
2014 a 31 de Dezembro de 2018, ou até à 
data em que, de acordo com o n.º 2, o 
regime prudencial do país terceiro em 
causa tiver sido considerado equivalente 
ao regime estabelecido no presente título, 
consoante o que ocorrer primeiro. Esta 
derrogação só é aplicável quando a 
Comissão tiver adoptado uma decisão em 
conformidade com o n.º 5 no sentido de 
que o país terceiro em causa cumpre 
determinadas condições.

O mais tardar três anos a contar de 1 de 
Janeiro de 2014, e de três em três anos, a 
Comissão avaliará, em relação a cada 
país terceiro relativamente ao qual a 
Comissão tenha tomado uma decisão nos 
termos do n.º 7, os progressos no sentido 
da convergência para um regime 
equivalente efectuados pelo país terceiro 
em causa.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa a tomada em consideração do trabalho do Conselho em torno da 
questão dos países terceiros.

Alteração 444
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 62 – alínea c)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 260 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

O mais tardar três anos a contar de 1 de 
Janeiro de 2014, e de três em três anos, a 
Comissão avaliará, em relação a cada 
país terceiro relativamente ao qual a 
Comissão tenha tomado uma decisão nos 
termos do n.º 7, os progressos no sentido 
da convergência para um regime 
equivalente efectuados pelo país terceiro 
em causa.

Or. en

Alteração 445
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 62 – alínea d)
Directiva 2009/138
Artigo 260 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

d) É aditado o seguinte n.º 5: Suprimido
"5. A Comissão pode adoptar actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
301.º-A e sob reserva das condições 
previstas nos artigos 301.º-B e 301.º-C, 
especificando, no que respeita ao n.º 4, a 
duração do período transitório, que 
poderá ser inferior ao máximo de cinco 
anos, bem como as condições que o país 
terceiro em causa deve cumprir. Essas 
condições devem abranger os 
compromissos assumidos pelas 
autoridades de supervisão, a sua 
convergência no sentido de um regime 
equivalente ao longo de um determinado 
período, o teor actual e pretendido desse 
regime e as obrigações de cooperação, de 
intercâmbio de informações e de sigilo 
profissional."
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Or. en

Alteração 446
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 62 – alínea d)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 260 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

d) É aditado o seguinte n.º 5: Suprimido
"5. A Comissão pode adoptar actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
301.º-A e sob reserva das condições 
previstas nos artigos 301.º-B e 301.º-C, 
especificando, no que respeita ao n.º 4, a 
duração do período transitório, que 
poderá ser inferior ao máximo de cinco 
anos, bem como as condições que o país 
terceiro em causa deve cumprir. Essas 
condições devem abranger os 
compromissos assumidos pelas 
autoridades de supervisão, a sua 
convergência no sentido de um regime 
equivalente ao longo de um determinado 
período, o teor actual e pretendido desse 
regime e as obrigações de cooperação, de 
intercâmbio de informações e de sigilo 
profissional."

Or. en

Justificação

A equivalência de países terceiros é uma questão a que as medidas de execução no âmbito da 
Directiva Solvência II deveriam dar resposta.

Alteração 447
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 62 – alínea d)
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Directiva 2009/138/CE
Artigo 260 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode adoptar actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
301.º-A e sob reserva das condições 
previstas nos artigos 301.º-B e 301.º-C, 
especificando, no que respeita ao n.º 4, a 
duração do período transitório, que 
poderá ser inferior ao máximo de cinco 
anos, bem como as condições que o país 
terceiro em causa deve cumprir. Essas 
condições devem abranger os 
compromissos assumidos pelas 
autoridades de supervisão, a sua 
convergência no sentido de um regime 
equivalente ao longo de um determinado 
período, o teor actual e pretendido desse 
regime e as obrigações de cooperação, de 
intercâmbio de informações e de sigilo 
profissional.

5. Sem prejuízo do disposto no n.º 4, a
Comissão pode, em conformidade com o 
artigo 301.º-A e por um período limitado, 
assistida pela EIOPA nos termos do artigo 
33.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º 1094/2010, decidir que o regime de 
supervisão de um país terceiro aplicado às 
empresas que tenham a sua sede nesse 
país terceiro é temporariamente 
equivalente ao estabelecido no presente 
título, se forem observados os seguintes 
princípios orientadores:

a) O país terceiro comprometeu-se por 
escrito perante a União Europeia a 
adoptar e a aplicar um regime de 
supervisão que possa ser considerado 
como equivalente nos termos do n.º 3 
antes de decorrido o referido período;
b) O país terceiro definiu um programa de 
convergência para cumprir este 
compromisso;
c) Foram disponibilizados recursos 
suficientes com vista a cumprir este 
compromisso;
d) O actual regime de supervisão do país 
terceiro é ou irá ser baseado no risco e na 
avaliação do mercado dos elementos do 
activo e do passivo;
e) Foram concluídos acordos tendo em 
vista o intercâmbio de informações 
confidenciais em matéria de supervisão, 
nos termos do artigo 264.º;
f) O país terceiro respeita os princípios de 
base, bem como os princípios e as normas 
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adoptados pela Associação Internacional 
das Autoridades de Supervisão dos 
Seguros.
Todas as decisões relativas à equivalência 
temporária têm em conta os relatórios 
elaborados pela Comissão de acordo com 
o artigo 177.º. Estas decisões são revistas 
periodicamente com base nos relatórios de 
progresso elaborados pela EIOPA, os 
quais são apresentados à Comissão e à 
EIOPA, que os avaliam semestralmente.
A EIOPA deve publicar no seu sítio Web 
uma lista actualizada de todos os países 
terceiros a que se refere o presente artigo.
A Comissão pode adoptar actos delegados, 
em conformidade com o artigo 301.º-A, 
especificando as condições estabelecidas 
no primeiro parágrafo.
As decisões adoptadas pela Comissão nos 
termos do primeiro parágrafo 
relativamente a um país terceiro são 
reconhecidas como determinantes para 
efeitos da verificação referida no n.º 1.

Or. en

Alteração 448
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 62 – alínea e)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 260 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

e) É aditado o seguinte n.º 6: Suprimido
"6. A Comissão pode adoptar uma decisão 
em relação aos regimes prudenciais de 
países terceiros referidos no n.º 4 no 
sentido de que esses países já cumprem as 
condições previstas no n.º 4 e no acto 
delegado.
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Essas decisões são adoptadas após 
consulta do Comité Europeu dos Seguros 
e Pensões Complementares de Reforma e 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação referido no artigo 301.º, 
n.º 2. As referidas decisões são revistas 
periodicamente."

Or. en

Alteração 449
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 62 – alínea e)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 260 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Após três anos de vigência do 
período transitório, a Comissão iniciará 
uma análise dos eventuais progressos 
realizados pelo país terceiro no sentido da 
equivalência, medidos em função dos 
seguintes marcos-chave:
a) O regime de solvência é baseado no 
risco;
b) O país terceiro possui um sistema 
independente de supervisão assente nos 
princípios adoptados pela Associação 
Internacional das Autoridades de 
Supervisão dos Seguros;
c) O país terceiro tem em funcionamento 
um mercado de seguros aberto a empresas 
de seguros e de resseguros com sede em 
outras jurisdições.
Em função das conclusões da referida 
análise, findo o período transitório de 
cinco anos, a Comissão poderá prorrogar 
o período transitório por mais cinco anos.
Após cinco anos, caso o país terceiro 
tenha feito progressos no sentido da 
equivalência, o período de transição 



PE472.278v01-00 122/145 AM\877719PT.doc

PT

poderá ser prorrogado por mais cinco 
anos.

Or. en

Justificação

Devido à natureza a longo prazo da actividade seguradora, e à importância de poder 
competir num determinado mercado, cinco anos não é tempo suficiente. É necessário um 
maior grau de certeza, daí dever ser assegurada a possibilidade de prorrogar por mais cinco 
anos este prazo, caso o país terceiro tenha feito progressos no sentido da equivalência. 
Importa não esquecer que a UE levou mais de 15 anos a desenvolver o regime Solvência II.

Alteração 450
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 69-A (novo)
Directiva 2009/138/CE
Artigo 308 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(69-A) Ao artigo 308.º, é aditado o 
seguinte número:
"1-A. A partir de 1 de Janeiro de 2013, os 
Estados-Membros asseguram que as 
autoridades de supervisão tenham poderes 
suficientes para tratar pedidos de 
autorização para calcular o requisito de 
capital de solvência com base num 
modelo interno e que sejam obrigadas a 
analisar tais pedidos."

Or. en

Justificação

As empresas não devem ser penalizadas por não poderem utilizar o seu modelo interno em 
resultado de um atraso na análise do seu pedido pelo regulador. Tendo em conta que o tempo
necessário para a apreciação de um pedido, incluindo a eventual intervenção da EIOPA, 
pode ir até nove meses, importa que os reguladores possam tratar os pedidos de modelo 
interno a partir de 1 de Janeiro de 2013, a fim de assegurar que o processo possa estar 
concluído na data de aplicação prevista, isto é, 1 de Janeiro de 2014.
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Alteração 451
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 70
Directiva 2009/138/CE
Artigo 308-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando a Comissão tiver adoptado um 
acto delegado em conformidade com o 
artigo 308.º-B, n.º 3, o artigo 41.º, n.ºs 1 e 
3, não se aplica durante um período 
máximo de três anos a contar da data 
referida no artigo 309.º, n.º 1, primeiro 
parágrafo.

3. Até 1 de Janeiro de 2014, os 
Estados-Membros providenciarão para 
que as empresas de seguros e de 
resseguros permaneçam sujeitas aos 
requisitos de capital e de prestação de 
informações aplicáveis na jurisdição 
respectiva antes de 1 Janeiro de 2013.

Sem prejuízo do disposto no número 
anterior, a fim de acompanharem os 
progressos de uma determinada empresa 
na aplicação da Directiva Solvência II, as 
autoridades de supervisão podem exigir, 
numa base ad hoc, que as empresas de 
seguros e de resseguros calculem todos ou 
alguns dos seguintes elementos: requisito 
de capital de solvência, requisito de 
capital mínimo, montante de fundos 
próprios, determinem o balanço, em 
conformidade com a presente directiva, e 
transmitem estas informações às 
autoridades de supervisão.

Or. en

Justificação

Clarity of reporting requirements during 2013 and as at the financial year-end (typically 31 
Dezembro 2013) is needed as soon as possible. Given that the actual reporting requirements 
will not be clear until late 2012, it is unreasonable to require undertakings to produce reports 
in 2013 on a new basis. There are other ways in which undertakings can demonstrate 
progress towards implementation. In addition, for undertakings planning to use an internal 
model in most cases the basis for calculating the SCR would have to be the standard formula 
which will not necessarily be an appropriate measure of the capital requirements of an 
individual firm as its risk profile may differ from the assumptions in the standard formula. 
The proposed waiver in paragraph (b) is insufficient since firms will not be able to rely on 
such a waiver being granted and it would be unacceptable for listed firms to have to admit to 
non-compliance in order to benefit from such a waiver.
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Alteração 452
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 70
Directiva 2009/138/CE
Artigo 308-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando a Comissão tiver adoptado um 
acto delegado em conformidade com o 
artigo 308.º-B, n.º 3, o artigo 41.º, n.os 1 e 
3, não se aplica durante um período 
máximo de três anos a contar da data 
referida no artigo 309.º, n.º 1, primeiro 
parágrafo.

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 
308.º-B, a partir de 1 de Julho de 2013:

a) As empresas de seguros ou de 
resseguros calculam o valor estimado do 
requisito de capital de solvência, do 
requisito de capital mínimo, do montante 
dos fundos próprios e do balanço em 
conformidade com a presente directiva e 
disponibilizam estas informações às 
autoridades de supervisão;
b) As empresas de seguros e de resseguros 
cumprem as suas obrigações em matéria 
de prestação de informações anuais às 
autoridades de supervisão, em 
conformidade com o disposto no artigo 
35.º; os Estados-Membros podem 
prescindir destas obrigações de prestação 
de informações por parte das empresas de 
seguros e de resseguros que não cumpram 
na totalidade o requisito de manter 
sistemas e estruturas eficazes, em 
conformidade com o artigo 35.º, n.º 5.

Or. de

Alteração 453
Sylvie Goulard
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Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 70
Directiva 2009/138/CE
Artigo 308-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando a Comissão tiver adoptado um 
acto delegado em conformidade com o 
artigo 308.º-B, n.º 3, o artigo 41.º, n.ºs 1 e 
3, não se aplica durante um período 
máximo de três anos a contar da data 
referida no artigo 309.º, n.º 1, primeiro 
parágrafo.

3. Sem prejuízo do artigo 308.º-B, as 
empresas de seguros e resseguros, a partir 
de 1 de Julho de 2013:

a) Calculam o requisito de capital de 
solvência, o requisito de capital mínimo, o 
montante de fundos próprios, e 
determinam o balanço, em conformidade 
com a presente directiva;
b) Transmitem às autoridades de 
supervisão as informações referidas no 
artigo 35.º em relação aos requisitos 
enunciados no parágrafo anterior; a data 
de referência desta informação será o 
primeiro dia do exercício financeiro com 
início em 1 de Julho de 2012, ou após 
essa data mas antes de 1 de Julho de 
2013; a EIOPA define os modelos a 
apresentar.

Or. en

Justificação

O regime Solvência II não exige qualquer conta de ganhos e perdas mas sim uma análise da 
variação dos fundos próprios. Por uma questão de coerência, é essa análise que deve ser 
exigida para efeitos do exercício de introdução gradual.

Alteração 454
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 70
Directiva 2009/138/CE
Artigo 308-A – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Durante este período de transição, os 
Estados-Membros podem autorizar que as 
empresas de seguros e de resseguros 
divulguem, ou incluam em relatórios de 
supervisão, apenas as informações que 
possam ser disponibilizadas pelos seus 
sistemas e estruturas existentes, mesmo 
que, ao fazê-lo, não estejam a obedecer 
totalmente aos requisitos de informação e 
divulgação a que se referem os artigos 
35.º, 51.º e 53.º a 55.º;

Or. de

Alteração 455
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 70
Directiva 2009/138/CE
Artigo 308-A – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sem prejuízo do disposto no artigo
308.º-B, os Estados-Membros asseguram 
que as autoridades de supervisão tenham 
poderes para exigir às empresas de 
seguros e de resseguros que apresentem 
as informações a que se refere o artigo 
35.º em relação ao exercício financeiro 
que termina em, ou após, 1 de Julho de 
2013.

Or. en

Justificação

Na perspectiva da aplicação progressiva do quadro prudencial, a comunicação de 
informações prevista no artigo 35.º não pode ser exigida na sua globalidade já em 2013. A 
tarefa de definir os modelos a apresentar às autoridades de supervisão durante este exercício 
de "transição" poderia ser confiada à EIOPA.



AM\877719PT.doc 127/145 PE472.278v01-00

PT

Alteração 456
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 70
Directiva 2009/138EC
Artigo 308-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando a Comissão tiver adoptado um 
acto delegado em conformidade com o 
artigo 308.º-B, n.º 5, o artigo 75.º, n.º 1, 
não se aplica durante um período máximo 
de dez anos a contar da data referida no 
artigo 309.º, n.º 1, primeiro parágrafo.

5. As taxas da estrutura pertinente das 
taxas de juro sem risco para os diferentes 
prazos utilizadas no cálculo da melhor 
estimativa em relação a obrigações de 
seguro e de resseguro correspondentes a 
prémios pagos a coberto de contratos 
existentes serão calculadas de acordo com 
o disposto na Directiva 2002/83/CE, dez
anos após a aplicação da Directiva
2009/138/CE, sempre que:
1. até à última data, de acordo com a lei 
nacional, de aplicação da Directiva 
2002/83/CE, as provisões técnicas tiverem 
sido calculadas com base na taxa de juro 
a que se refere o artigo 20-B, alínea a), 
subalínea ii) da Directiva 2002/83/CE; e 
2. a empresa de seguros ou de resseguros 
em causa continue a cumprir as 
condições exigidas no primeiro parágrafo.

Or. en

Justificação

Devido à natureza a longo prazo da actividade seguradora, qualquer alteração, ainda que 
pequena, no referido cálculo terá um enorme impacto nas empresas do ramo, na medida em 
que já terão celebrado contratos a longo prazo com tomadores de seguro nos moldes actuais. 
A fim de minimizar o impacto no preço e na disponibilidade de produtos de seguro a longo 
prazo, deve existir um período de tempo razoável durante o qual as empresas seguradoras 
possam realizar a transição. Tendo em conta a natureza a longo prazo destes produtos, é 
razoável prever um prazo de dez anos para o efeito.
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Alteração 457
Thomas Mann

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 70
Directiva 2009/138/CE
Artigo 308-A – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Durante este período de transição, os 
Estados-Membros podem autorizar que 
grupos de empresas de seguros e de 
resseguros divulguem, ou incluam em 
relatórios de supervisão, apenas as 
informações que possam ser 
disponibilizadas pelos seus sistemas e 
estruturas existentes, mesmo que, ao 
fazê-lo, não obedeçam totalmente aos 
requisitos de informação e divulgação a 
que se referem os artigos 254.º, n.º2, e 
256.º;

Or. de

Alteração 458
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 70
Directiva 2009/138/CE
Artigo 308-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Quando a Comissão tiver adoptado um 
acto delegado em conformidade com o 
artigo 308.º-B, n.º 7, o artigo 94.º não se 
aplica durante um período máximo de dez 
anos a contar da data referida no artigo 
309.º, n.º 1, primeiro parágrafo.

7. A Comissão adopta actos delegados
especificando as rubricas de fundos 
próprios sujeitas às medidas transitórias e 
os requisitos transitórios a que se refere o 
artigo 308.º-B, alínea g), em termos de 
classificação das rubricas de fundos 
próprios, que serão aplicáveis às rubricas 
assim identificadas, bem como exigindo 
que as empresas de seguros e resseguros, 
durante o período transitório, cumpram 
pelo menos as disposições legais, 
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regulamentares e administrativas 
adoptadas nos termos do artigo 27.º da 
Directiva 2002/83/CE, do artigo 16.º da 
Directiva 73/239/CEE e do artigo 36.º da 
Directiva 2005/68/CE e relativas a essas 
rubricas de fundos próprios.

Or. en

Alteração 459
Alfredo Pallone

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 70
Directiva 2009/138/CE
Artigo 308-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Quando a Comissão tiver adoptado um 
acto delegado em conformidade com o 
artigo 308.º-B, n.º 7, o artigo 94.º não se 
aplica durante um período máximo de dez 
anos a contar da data referida no artigo 
309.º, n.º 1, primeiro parágrafo.

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 94.º, 
as rubricas de fundos próprios de base 
emitidas antes da data referida no artigo 
309.º, n.º 1, primeiro parágrafo, que nos 
termos das directivas referidas no artigo 
310.º podem ser utilizadas para cobrir até 
50% da margem de solvência, serão 
classificadas como rubricas de fundos 
próprios de base de nível 1 durante vinte 
anos a contar daquela data.

Sem prejuízo do disposto no artigo 94.º, as 
rubricas de fundos próprios de base 
emitidas antes da data referida no artigo 
309.º, n.º 1, primeiro parágrafo, que nos 
termos das directivas referidas no artigo 
310.º podem ser utilizadas para cobrir até 
25% da margem de solvência, serão 
classificadas como rubricas de fundos 
próprios de base de nível 2 durante vinte 
anos a contar daquela data.

Or. it

Justificação

A introdução de novos critérios de classificação para a dívida subordinada trará uma nova e 
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desnecessária complexidade. Em lugar de assegurar uma transição gradual para o regime 
Solvência II, é susceptível de causar turbulência nos mercados financeiros, gerar distorções 
no mercado e aumentar o custo do capital. Seria melhor prever um período mais longo, de 
modo a dar às empresas tempo suficiente para liquidarem a dívida subordinada emitida antes 
da entrada em vigor do regime Solvência II.

Alteração 460
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 70
Directiva 2009/138/CE
Artigo 308-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Quando a Comissão tiver adoptado um 
acto delegado em conformidade com o 
artigo 308.º-B, n.º 7, o artigo 94.º não se 
aplica durante um período máximo de dez 
anos a contar da data referida no artigo 
309.º, n.º 1, primeiro parágrafo.

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 94.º, 
as rubricas de fundos próprios de base 
emitidas antes da data referida no artigo 
309.º, n.º 1, que nos termos das directivas 
referidas no artigo 310.º podem ser 
utilizadas para cobrir a margem de 
solvência disponível até pelo menos 50% 
da margem de solvência, serão 
classificadas como fundos próprios de 
base de nível 1 durante vinte anos a 
contar da data referida no artigo 309.º, 
n.º 1.

Sem prejuízo do disposto no artigo 94.º, as 
rubricas de fundos próprios de base 
emitidas antes da data referida no artigo 
309.º, n.º 1, que nos termos das directivas 
referidas no artigo 310.º podem ser 
utilizadas para cobrir a margem de 
solvência disponível até pelo menos 25% 
da margem de solvência, serão 
classificadas como fundos próprios de 
base de nível 2 durante vinte anos a 
contar da data referida no artigo 309.º, 
n.º 1.

Or. en

Justificação

A presente observação e proposta de reformulação aplica-se igualmente ao artigo 308.º-B, 
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alínea g), da proposta de directiva 2011/0006 (COD).

Alteração 461
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 70
Directiva 2009/138/CE
Artigo 308-A – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. Os parâmetros-padrão a utilizar em 
relação a acções adquiridas pela empresa 
em 31 de Dezembro de 2013 ou antes 
dessa data, quando do cálculo do 
sub-módulo do risco accionista de acordo 
com a fórmula-padrão sem a opção 
definida no artigo 304.º, serão calculados 
como sendo as médias ponderadas de:
a) O parâmetro-padrão a utilizar no 
cálculo do sub-módulo do risco accionista 
em conformidade com o artigo 304.º; e
b) O parâmetro-padrão a utilizar no 
cálculo do sub-módulo do risco accionista 
de acordo com a fórmula-padrão sem a 
opção definida no artigo 304.º.
A ponderação relativa ao parâmetro 
expresso na alínea b) aumentará pelo 
menos linearmente no final de cada ano, 
de 0 % no ano iniciado em 1 de Janeiro 
de 2014 até 100 % dez anos após 1 de 
Janeiro de 2014.
A Comissão adopta actos delegados 
especificando em mais pormenor os 
procedimentos e os critérios a cumprir, 
nomeadamente em relação às acções 
sujeitas às medidas transitórias.

Or. en
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Alteração 462
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 70
Directiva 2009/138/CE
Artigo 308-A – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. Os parâmetros-padrão a utilizar em 
relação a acções adquiridas pela empresa 
em 31 de Dezembro de 2013 ou antes 
dessa data, quando do cálculo do 
sub-módulo do risco accionista de acordo 
com a fórmula-padrão sem a opção 
definida no artigo 304.º, serão calculados 
como sendo as médias ponderadas de:
a) O parâmetro-padrão a utilizar no 
cálculo do sub-módulo do risco accionista 
em conformidade com o artigo 304.º; e
b) O parâmetro-padrão a utilizar no 
cálculo do sub-módulo do risco accionista 
de acordo com a fórmula-padrão sem a 
opção definida no artigo 304.º.
A ponderação relativa ao parâmetro 
expresso na alínea b) aumentará pelo 
menos linearmente no final de cada ano, 
de 0 % no ano iniciado em 1 de Janeiro 
de 2014 até 100 % dez anos após 1 de 
Janeiro de 2014.
A Comissão adopta actos delegados 
especificando em mais pormenor os
procedimentos e os critérios a cumprir, 
nomeadamente em relação às acções 
sujeitas às medidas transitórias.

Or. en

Justificação

Esta fase de transição é necessária para não prejudicar os investimentos a longo prazo.
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Alteração 463
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 70
Directiva 2009/138/CE
Artigo 308-A – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. Nos casos em que, na data de 
entrada em vigor da presente directiva, os 
Estados-Membros de origem tiverem 
aplicado as disposições constantes no 
artigo 4.º da Directiva 2003/41/CE, esses 
Estados-Membros de origem poderão, até 
estar concluída a revisão da Directiva
2003/41/CE, continuar a aplicar as 
disposições legais, regulamentares e 
administrativas que haviam adoptado 
para dar cumprimento aos artigos 1.º a 
19.º, 27.º a 30.º, 32.º a 35.º e 37.º a 67.º da 
Directiva 2002/83/CE, tal como em vigor 
no último dia de aplicação da Directiva
2002/83/CE.

Or. en

Justificação

A opção actualmente prevista no artigo 4.º da Directiva 2003/41/UE (Directiva IRPPP) 
oferece aos Estados-Membros a possibilidade de assegurar que se apliquem as mesmas 
regras em matéria de solvência tanto às instituições de realização de planos de pensões como 
às empresas seguradoras que oferecem serviços no domínio das pensões profissionais. A fim 
de manter essas condições de concorrência equitativas até se encontrar concluída a revisão 
da Directiva IRPPP, deveria ser introduzido na Directiva Solvência II um período transitório 
relativo à prestação de serviços no domínio das pensões profissionais.

Alteração 464
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 70
Directiva 2009/138/CE
Artigo 308-A – n.º 9-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

9-B. Nos casos em que, na data de 
entrada em vigor da presente directiva, os 
Estados-Membros de origem tiverem 
aplicado as disposições constantes no 
artigo 4.º da Directiva 2003/41/CE, esses 
Estados-Membros de origem poderão, até 
31 de Dezembro de 2015, continuar a 
aplicar as disposições legais, 
regulamentares e administrativas que 
haviam adoptado para dar cumprimento 
aos artigos 1.º a 19.º, 27.º a 30.º, 32.º a 
35.º e 37.º a 67.º da Directiva 2002/83/CE, 
tal como em vigor no último dia de 
aplicação da Directiva 2002/83/CE.

Or. en

Alteração 465
Sven Giegold

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 71
Directiva 2009/138/CE
Artigo 308-B

Texto da Comissão Alteração

Actos delegados Períodos transitórios
A Comissão pode adoptar actos delegados, 
em conformidade com o artigo 301.º-A e 
sob reserva das condições previstas nos 
artigos 301.º-B e 301.º-C, no que respeita:

1. Os Estados-Membros podem conceder 
às empresas de seguros e de resseguros ou 
aos grupos de seguros e de resseguros 
com um balanço total inferior a 25 mil 
milhões de euros que, até à data referida 
no artigo 310.º, não cumpram o requisito 
de capital de solvência, um prazo não 
superior a dois anos para o fazerem, 
desde que essas empresas ou grupos 
tenham, em conformidade com os artigos
138.º, n.º 2, e 142.º, submetido à 
aprovação da autoridade de supervisão as 
medidas que pretendem adoptar para esse 
efeito.



AM\877719PT.doc 135/145 PE472.278v01-00

PT

a) Em relação com o artigo 308.º-A, n.º 1, 
especificando a duração do período 
transitório, que poderá ser inferior ao 
máximo de três anos, o eventual 
faseamento de qualquer período 
transitório e ainda os requisitos 
transitórios aplicáveis em termos dos 
sistemas e estruturas de que as empresas 
deverão dispor para dar cumprimento às 
obrigações de prestação de informações 
para fins de supervisão, bem como 
exigindo que as empresas de seguros e 
resseguros cumpram pelo menos as 
disposições legais, regulamentares e 
administrativas relativas à apresentação 
de contas e à entrega periódica de 
declarações adoptadas nos termos do 
artigo 13.º da Directiva 2002/83/CE, do 
artigo 11.º da Directiva 84/641/CE e do 
artigo 17.º da Directiva 2005/68/CE;

2. Os Estados-Membros podem conceder 
às empresas de seguros e de resseguros 
que, até à data referida no artigo 310.º, 
não cumpram a obrigação de criar os 
sistemas e estruturas necessários em 
conformidade com o artigo 35.º, n.º 5, e o 
artigo 55.º, n.º 1, um prazo não superior a 
dois anos para o fazerem.

b) Em relação com o artigo 308.º-A, n.º 2, 
especificando a duração do período 
transitório, que poderá ser inferior ao 
máximo de dez anos, o eventual 
faseamento de qualquer período 
transitório, um requisito no sentido de que 
sejam utilizados os pressupostos em que 
se baseia o requisito transitório de capital 
de solvência, referidos no artigo 308.º-B, 
n.º 8, e não o requisito de capital de 
solvência, para avaliar se se encontram 
cumpridas as condições de imposição de 
requisitos adicionais de fundos próprios 
previstas no artigo 37.º, n.º 1, alínea a), e 
o método de cálculo desses requisitos 
adicionais de fundos próprios, em função 
da calibração e dos níveis de confiança do 
requisito transitório de capital de 
solvência e não desses mesmos 
parâmetros do requisito de capital de 
solvência calculado de acordo com a 
fórmula-padrão; 

3. Durante esse período, os 
Estados-Membros podem autorizar as 
empresas de seguros e de resseguros que 
não cumpram a obrigação de divulgar 
publicamente as informações referidas 
nos artigos 51.º e 53.º a 55.º, a divulgar 
apenas as informações que possam ser 
disponibilizadas pelos sistemas e 
estruturas existentes.

c) Em relação com o artigo 308.º-A, n.º 3, 
especificando a duração do período 
transitório, que poderá ser inferior ao 
máximo de três anos, o eventual 
faseamento de qualquer período 

4. Os Estados-Membros podem conceder 
aos grupos de seguros e de resseguros 
que, até à data referida no artigo 310.º, 
não cumpram a obrigação de criar os 
sistemas e estruturas necessários em 
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transitório e ainda os requisitos 
transitórios aplicáveis em termos de 
sistema de governação, por um lado, e da 
medida em que os sistemas, funções e 
requisitos referidos nos artigos 41.º a 49.º 
deverão ser cumpridos pelas empresas de 
seguros e resseguros durante o período 
transitório, bem como exigindo que as 
empresas de seguros e resseguros 
cumpram pelo menos as disposições 
legais, regulamentares e administrativas 
que impõem boas práticas administrativas 
e de controlo interno adoptadas nos 
termos do artigo 10.º da Directiva 
2002/83/CE, do artigo 9.º da Directiva 
84/641/CE e do artigo 15.º da Directiva 
2005/68/CE;

conformidade com o artigo 254.º, um 
prazo não superior a dois anos para o 
fazerem.

d) Em relação com o artigo 308.º-A, n.º 4, 
especificando a duração do período 
transitório, que poderá ser inferior ao 
máximo de três anos, o eventual
faseamento de qualquer período 
transitório e ainda quaisquer requisitos 
transitórios aplicáveis em termos do teor e 
calendário da informação que terá de ser 
divulgada publicamente pelas empresas 
de seguros e resseguros, bem como 
exigindo que as empresas de seguros e 
resseguros sejam pelo menos obrigadas a 
divulgar um relatório que contenha uma 
síntese aprofundada da informação 
referida no artigo 51.º, n.º 1;

5. Durante esse período, os 
Estados-Membros podem autorizar os 
grupos de seguros e de resseguros que 
não cumpram a obrigação de divulgar 
publicamente as informações referidas no 
artigo 256.º, a divulgar apenas as 
informações que possam ser 
disponibilizadas pelos sistemas e 
estruturas existentes.

e) Em relação com o artigo 308.º-A, n.º 5, 
especificando a duração do período 
transitório, que poderá ser inferior ao 
máximo de dez anos, o eventual 
faseamento de qualquer período 
transitório e ainda qualquer especificação 
dos activos e passivos que ficarão sujeitos 
aos requisitos transitórios em matéria de 
avaliação e dos requisitos transitórios 
aplicáveis em termos dos métodos e 
pressupostos a utilizar na avaliação dos 
activos e passivos assim especificados, 
bem como exigindo que as empresas de 
seguros e resseguros cumpram pelo 
menos as disposições legais, 

6. Os elementos dos fundos próprios de 
base emitidos antes da data referida no 
artigo 309.º, n.º 1, e que cumpram os 
seguintes critérios, são, para efeitos do 
disposto no artigo 94.º, n.º 1, e 230.º, 
inseridos nos fundos próprios de base 
classificados no nível 1 por um período 
máximo de dez anos após a data referida 
no artigo 310.º:
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regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros aplicáveis em 31 de 
Dezembro de 2012 para a avaliação 
desses activos e passivos;
f) Em relação com o artigo 308.º-A, n.º 6, 
especificando a duração do período 
transitório, que poderá ser inferior ao 
máximo de dez anos, o eventual 
faseamento de qualquer período 
transitório e ainda os requisitos 
transitórios aplicáveis em termos das 
metodologias e pressupostos a utilizar no 
cálculo das provisões técnicas e que 
deverão ser utilizados durante o período 
transitório, bem como exigindo que as 
empresas de seguros e resseguros 
cumpram pelo menos as disposições 
legais, regulamentares e administrativas 
relativas à definição das provisões 
técnicas adoptadas nos termos do artigo 
20.º da Directiva 2002/83/CE, do artigo 
15.º da Directiva 73/239/CEE e do artigo 
32.º da Directiva 2005/68/CE;

a) O elemento tem uma graduação 
inferior à dos créditos de todos os 
segurados e beneficiários e credores não
subordinados;

g) Em relação com o artigo 308.º-A, n.º 7, 
especificando a duração do período 
transitório, que poderá ser inferior ao 
máximo de dez anos, o eventual 
faseamento de qualquer período 
transitório, a especificação das rubricas 
de fundos próprios sujeitas a esse período 
transitório e ainda os requisitos 
transitórios aplicáveis em termos de 
classificação das rubricas de fundos 
próprios, que serão aplicáveis às rubricas 
assim identificadas, bem como exigindo 
que as empresas de seguros e resseguros 
cumpram pelo menos as disposições 
legais, regulamentares e administrativas 
adoptadas nos termos do artigo 27.º da 
Directiva 2002/83/CE, do artigo 16.º da 
Directiva 73/239/CEE e do artigo 36.º da 
Directiva 2005/68/CE e relativas a essas 
rubricas de fundos próprios;

b) O elemento apenas é reembolsado ou 
recuperável sob reserva da opção da 
empresa de seguros ou de resseguros e 
não pode incluir incentivos limitados para 
o reembolso ou a recuperação desse 
elemento durante um período de dez anos 
após a data de emissão do mesmo. O 
reembolso ou a recuperação do referido 
elemento ficam sujeitos à aprovação 
prévia das autoridades de supervisão;

h) Em relação com o artigo 308.º-A, n.º 8, 
especificando a duração do período 
transitório, que poderá ser inferior ao 
máximo de dez anos, o eventual 

c) O elemento está isento de ónus e não 
está vinculado a qualquer outra 
transferência que, ao ser considerada 
conjuntamente com esse elemento, possa 
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faseamento desse período transitório e 
quaisquer requisitos transitórios em 
termos do cálculo e aplicação de um 
requisito transitório de capital de 
solvência. O cálculo do requisito 
transitório de capital de solvência poderá 
incluir alterações por comparação com os 
esforços, cenários coeficientes de 
correlação e parâmetros da fórmula-
padrão do requisito de capital de 
solvência que seria de outra forma 
aplicável. O acto delegado deve ainda 
exigir que as empresas de seguros e 
resseguros cumpram um requisito 
transitório de capital de solvência que não 
poderá ser superior ao requisito de capital 
de solvência nem inferior à soma do 
requisito de capital mínimo com metade 
da diferença entre o requisito de capital 
de solvência e o requisito de capital 
mínimo;

conduzir ao incumprimento por esse 
elemento dos requisitos estabelecidos no 
n.º 2 do artigo 94.º;

i) Em relação com o artigo 308.º-A, n.º 9, 
às alterações respeitantes à escolha do 
método e dos princípios a aplicar no 
cálculo da solvência do grupo nos termos 
dos artigos 220.º a 229.º e 230.º a 233.º e 
do artigo 235.º. Os actos delegados podem
ainda definir as alterações respeitantes ao 
cálculo da solvência do grupo no quadro 
da supervisão a nível do grupo, como 
referido no artigo 213.º, n.º 2, alínea c), 
nos casos de falta de supervisão 
equivalente referidos no artigo 262.º. 
Essas alterações do cálculo dos fundos 
próprios e do requisito de capital de 
solvência do grupo serão decorrentes de 
quaisquer requisitos transitórios 
aplicáveis à classificação dos fundos 
próprios ou do requisito de capital de 
solvência aplicável a nível de uma 
determinada empresa de seguros ou de 
resseguros durante o período transitório, 
como referido no artigo 308.º-A, n.ºs 7 e 
8. O acto delegado exigirá que as 
empresas de seguros e de resseguros se 
assegurem da disponibilidade no grupo de 
fundos próprios elegíveis, tendo em conta 

d) O elemento é integralmente realizado, 
tem prazo indeterminado e absorve perdas 
numa situação de continuidade das 
actividades;
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as disposições transitórias previstas no 
artigo 308.º-A, n.º 7. Esses fundos 
próprios elegíveis são pelo menos iguais a 
um requisito de capital de solvência do 
grupo calculado por referência ao método 
de cálculo do requisito transitório de 
capital de solvência referido no artigo 
308.º-A, n.º 8, ou à quantia 
correspondente ao requisito transitório de 
capital de solvência; 
j) Em relação com o artigo 254.º, n.º 2, às 
alterações relacionadas com as 
informações a comunicar às autoridades 
responsáveis pela supervisão do grupo e 
que tenham consequências para os 
requisitos de comunicação de 
informações para efeitos de supervisão do 
grupo a nível das empresas individuais de 
seguros ou de resseguros aplicáveis 
durante o período transitório referido no 
artigo 308.º-A, n.º 1;

e) o elemento prevê o cancelamento ou o 
adiamento do pagamento de juros ou 
dividendos relativos ao mesmo em caso de 
tensão financeira.

k) Em relação com o artigo 256.º, n.º 1, às 
alterações relacionadas com teor e 
calendário da informação e que tenham 
consequências para os requisitos de 
divulgação de informações a nível das 
empresas individuais de seguros ou de
resseguros aplicáveis durante o período 
transitório referido no artigo 308.º-A, 
n.º 4."

7. Os elementos dos fundos próprios de 
base emitidos antes da data referida no 
artigo 309.º, n.º 1, e que cumpram os 
seguintes critérios, são, para efeitos do 
disposto no artigo 94.º, n.º 1, e 230.º, 
inseridos nos fundos próprios de base 
classificados no nível 2 por um período 
máximo de dez anos após a data referida 
no artigo 310.º:
a) O elemento tem uma graduação 
inferior à dos créditos de todos os 
segurados e beneficiários e credores não 
subordinados;
b) O elemento tem prazo indeterminado 
ou um prazo de vencimento inicial 
mínimo de 5 anos. O prazo de vencimento 
corresponde à primeira oportunidade 
contratual de reembolso ou recuperação 
desse elemento. A troca ou conversão do 
referido elemento noutro elemento de 
fundos próprios de base de pelo menos 
igual qualidade não são consideradas 
como reembolso ou recuperação. A troca 
ou conversão fica sujeita à aprovação das 
autoridades de supervisão;
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c) O elemento apenas é reembolsado ou 
recuperável sob reserva da opção da 
empresa de seguros ou de resseguros e 
não pode incluir incentivos limitados para 
o reembolso ou a recuperação desse 
elemento durante um período de dez anos 
após a data de emissão do mesmo. O 
reembolso ou o resgate do referido 
elemento ficam sujeitos à aprovação 
prévia das autoridades de supervisão;
d) O elemento está isento de ónus e não 
está vinculado a qualquer outra 
transferência que, ao ser considerada 
conjuntamente com esse elemento, possa 
conduzir ao incumprimento por esse 
elemento dos requisitos estabelecidos no 
n.º 2 do artigo 94.º;
e) O elemento é integralmente realizado.
8. No que respeita às empresas de seguros 
e resseguros que invistam em valores 
mobiliários negociáveis e noutros 
instrumentos financeiros baseados em 
empréstimos transformados, emitidos 
antes de 1 de Janeiro de 2011, são 
aplicáveis os requisitos a que se refere o 
artigo 135.º, n.º 2, alínea a), a partir de 31 
de Dezembro de 2014, embora apenas nos 
casos em que se adicionem novas posições 
em risco subjacentes ou se substituam as 
existentes após 31 de Dezembro de 2014.
9. Os países terceiros que apliquem actos 
legislativos reconhecidos como 
equivalentes à presente directiva podem 
aplicar medidas transitórias equivalentes 
às estabelecidas no presente artigo.

Or. en

Alteração 466
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 71
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Directiva 2009/138/CE
Artigo 308-B – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adoptar actos delegados, 
em conformidade com o artigo 301.º-A e 
sob reserva das condições previstas nos 
artigos 301.º-B e 301.º-C, no que respeita:

Os Estados-Membros podem conceder às 
empresas de seguros e de resseguros ou 
aos grupos de seguros e de resseguros 
com um balanço total inferior a 25 mil 
milhões de euros que, até à data referida 
no artigo 310.º, não cumpram o requisito 
de capital de solvência, um prazo não 
superior a um ano para o fazerem, desde 
que essas empresas ou grupos tenham, em 
conformidade com os artigos 138.º, n.º 2, e
142.º, submetido à aprovação da 
autoridade de supervisão as medidas que 
pretendem adoptar para esse efeito.

Or. en

Alteração 467
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 71
Directiva 2009/138/CE
Artigo 308-B – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Em relação com o artigo 308.º-A, n.º 7, 
especificando a duração do período 
transitório, que poderá ser inferior ao
máximo de dez anos, o eventual 
faseamento de qualquer período 
transitório, a especificação das rubricas 
de fundos próprios sujeitas a esse período 
transitório e ainda os requisitos 
transitórios aplicáveis em termos de 
classificação das rubricas de fundos 
próprios, que serão aplicáveis às rubricas 
assim identificadas, bem como exigindo 
que as empresas de seguros e resseguros 
cumpram pelo menos as disposições 
legais, regulamentares e administrativas 

g) Em derrogação do disposto no artigo
94.º, os elementos dos fundos próprios de 
base que cumpram os critérios 
estabelecidos no acto delegado adoptado 
pela Comissão nos termos do artigo
308-A, n.º 7, são inseridos nos fundos 
próprios de base classificados no nível 1 
ou no nível 2 por um período máximo de 
dez anos a contar de 1 de Janeiro de 2014;



PE472.278v01-00 142/145 AM\877719PT.doc

PT

adoptadas nos termos do artigo 27.º da 
Directiva 2002/83/CE, do artigo 16.º da 
Directiva 73/239/CEE e do artigo 36.º da 
Directiva 2005/68/CE e relativas a essas 
rubricas de fundos próprios;

Or. en

Alteração 468
Sharon Bowles, Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 71
Directiva 2009/138/CE
Artigo 308-B – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Em relação com o artigo 308.º-A, n.º 7, 
especificando a duração do período 
transitório, que poderá ser inferior ao 
máximo de dez anos, o eventual 
faseamento de qualquer período
transitório, a especificação das rubricas 
de fundos próprios sujeitas a esse período 
transitório e ainda os requisitos 
transitórios aplicáveis em termos de 
classificação das rubricas de fundos 
próprios, que serão aplicáveis às rubricas 
assim identificadas, bem como exigindo 
que as empresas de seguros e resseguros 
cumpram pelo menos as disposições 
legais, regulamentares e administrativas 
adoptadas nos termos do artigo 27.º da 
Directiva 2002/83/CE, do artigo 16.º da 
Directiva 73/239/CEE e do artigo 36.º da 
Directiva 2005/68/CE e relativas a essas 
rubricas de fundos próprios;

g) os elementos do passivo de seguro 
emitidos antes da data referida no artigo
309.º, n.º 1, que utilizam um prémio de 
iliquidez na estrutura pertinente das taxas 
de juro sem risco para os diferentes 
prazos ao abrigo do regime regulamentar 
aplicável até à referida data poderão, para 
efeitos do disposto nos artigos 77.º-A e 
86.º, ser autorizados a continuar a utilizar 
tal abordagem para o cálculo das 
provisões técnicas durante um período de
dez anos a contar da data referida no 
artigo 310.º;

Or. en

Alteração 469
Alfredo Pallone
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Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 74
Directiva 2009/138/CE
Artigo 311 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 5.º a 9.º, 11.º, 12.º, 
14.º a 17.º, 19.º a 22.º, 24.º, 25.º, 33.º, 57.º 
a 66.º, 69.º, 70.º, 73.º, 143.º, 145.º, 147.º, 
149.º a 161.º, 168.º a 171.º, 174.º a 177.º, 
179.º a 184.º, 186.º a 189.º, 191.º, 193.º a 
209.º, 267.º a 300.º, 302.º, 305.º a 308.º e 
os anexos I, II, V, VI e VII são aplicáveis a 
partir de 1 de Janeiro de 2013.

Os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 5.º a 9.º, 11.º, 12.º, 
14.º a 17.º, 19.º a 22.º, 24.º, 25.º, 33.º, 57.º 
a 66.º, 69.º, 70.º, 73.º, 143.º, 145.º, 147.º, 
149.º a 161.º, 168.º a 171.º, 174.º a 177.º, 
179.º a 184.º, 186.º a 189.º, 191.º, 193.º a 
209.º, 267.º a 300.º, 302.º, 305.º a 308.º e 
os anexos I, II, V, VI e VII são aplicáveis a 
partir de 1 de Janeiro de 2014.

A partir da data referida no artigo 309.º, 
os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades de supervisão tenham poderes 
suficientes para realizar as avaliações 
exigidas nos termos dos artigos 90.º, 95.º,
104.º, n.º 7, 112.º, 113.º, 211.º, 230.º e 
308.º.

Or. it

Justificação

É essencial prever tempo suficiente entre a introdução da segurança jurídica no respeitante 
ao conteúdo dos actos delegados e a plena aplicação do regime Solvência II, por forma a que 
as empresas possam adaptar os seus sistemas e instaurar os procedimentos necessários. 
Embora a transposição jurídica da Directiva Solvência II se vá processar dentro do
calendário estabelecido, tanto os inspectores como o sector necessitarão de um período de 
tempo adicional entre a transposição e a plena aplicação da directiva.

Alteração 470
Corien Wortmann-Kool

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 74
Directiva 2009/138/CE
Artigo 311 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 5.º a 9.º, 11.º, 12.º, 
14.º a 17.º, 19.º a 22.º, 24.º, 25.º, 33.º, 57.º 

Os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 5.º a 9.º, 11.º, 12.º, 
14.º a 17.º, 19.º a 22.º, 24.º, 25.º, 33.º, 57.º 
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a 66.º, 69.º, 70.º, 73.º, 143.º, 145.º, 147.º, 
149.º a 161.º, 168.º a 171.º, 174.º a 177.º, 
179.º a 184.º, 186.º a 189.º, 191.º, 193.º a 
209.º, 267.º a 300.º, 302.º, 305.º a 308.º e 
os anexos I, II, V, VI e VII são aplicáveis a 
partir de 1 de Janeiro de 2013.

a 66.º, 69.º, 70.º, 73.º, 143.º, 145.º, 147.º, 
149.º a 161.º, 168.º a 171.º, 174.º a 177.º, 
179.º a 184.º, 186.º a 189.º, 191.º, 193.º a 
209.º, 267.º a 300.º, 302.º, 305.º a 308.º e 
os anexos I, II, V, VI e VII são aplicáveis a 
partir de 1 de Janeiro de 2014.

A partir da data referida no artigo 309.º, 
os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades de supervisão tenham poderes 
suficientes para realizar as avaliações 
exigidas nos termos dos artigos 90.º, 95.º, 
104.º, n.º 7, 112.º, 113.º, 211.º, 230.º, 
231.º,233.º, n.º5, 260.º e 308.º-A.

Or. en

Alteração 471
Peter Skinner

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 74
Directiva 2009/138/CE
Artigo 311 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 5.º a 9.º, 11.º, 12.º, 
14.º a 17.º, 19.º a 22.º, 24.º, 25.º, 33.º, 57.º 
a 66.º, 69.º, 70.º, 73.º, 143.º, 145.º, 147.º, 
149.º a 161.º, 168.º a 171.º, 174.º a 177.º, 
179.º a 184.º, 186.º a 189.º, 191.º, 193.º a 
209.º, 267.º a 300.º, 302.º, 305.º a 308.º e 
os anexos I, II, V, VI e VII são aplicáveis a 
partir de 1 de Janeiro de 2013.

Os artigos 308.º-A e 308.º-B são aplicáveis 
a partir de 1 de Janeiro de 2013. Os 
artigos 1.º a 3.º, 5.º a 9.º, 11.º, 12.º, 15.º a 
17.º, n.º 2, 19.º a 22.º, 24.º, 25.º, 33.º, 57.º, 
58.º, n.º 1 a 7, 59.º a 66.º, 69.º, 70.º, 73.º, 
145.º, 147.º, 149.º a 161.º, 168.º a 171.º, 
174.º a 177.º, 179.º a 184.º, 186.º a 189.º, 
191.º, 193.º a 209.º, 267.º a 300.º, 302.º, 
305.º a 308.º e os anexos I, II, V, VI e VII 
são aplicáveis a partir de 1 Janeiro 2014.
Isto permitirá à Comissão adoptar as 
medidas de execução necessárias antes da 
data de aplicação.

Or. en
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Alteração 472
Sylvie Goulard

Proposta de directiva
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A

Revisão
Até 1 de Janeiro de 2015, e todos os anos 
a partir daí, a Comissão apresenta um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho especificando se as AES 
apresentaram os projectos de normas 
técnicas de regulamentação e de execução 
previstas na presente directiva, 
independentemente de essa apresentação 
ser obrigatória ou facultativa, juntamente 
com propostas adequadas.

Or. fr


