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Alteração 110
Olle Schmidt

Projeto de resolução legislativa
Citação 4-A (nova)

Projeto de resolução legislativa Alteração

- Tendo em conta a Resolução legislativa 
do Parlamento Europeu, de 5 de julho de 
2011, sobre a proposta de diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera a Diretiva 97/9/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa aos 
sistemas de indemnização dos investidores 
(COM(2010)0371 – C7-0174/2010 –
2010/0199(COD))- Relatório Schmidt),

Or. en

Alteração 111
Olle Schmidt

Projeto de resolução legislativa
Citação 4-B (nova)

Projeto de resolução legislativa Alteração

- Tendo em conta a sua posição, de 16 de 
fevereiro de 2012, sobre uma proposta de 
diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa aos sistemas de 
garantia de depósitos (reformulação)1,
_______________
1 Textos aprovados, P7_TA(2012)0049

Or. en

Alteração 112
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) Uma vez que o principal objetivo e o 
objeto da presente proposta consistem em 
harmonizar as disposições nacionais 
relativas aos domínios referidos, a proposta 
deve ter por base os artigos 53.º, n.º 1, e 
62.º do TFUE. A diretiva constitui a forma 
de ato jurídico apropriada, já que permite 
que as disposições de aplicação nos 
domínios abrangidos pela presente diretiva 
sejam ajustadas, quando necessário, às 
especificidades do mercado e do quadro 
jurídico de cada Estado-Membro. A 
presente diretiva deverá também conduzir à 
coordenação das regras nacionais 
aplicáveis em matéria de acesso à atividade 
de mediação de seguros e de resseguros, 
incluindo as atividades de gestão 
profissional e regularização dos sinistros, 
pelo que deverá ter por base o artigo 53.º, 
n.º 1, do Tratado. Por outro lado, e tendo 
em conta que este setor oferece serviços 
em toda a União, a diretiva toma também 
por base o artigo 62.º do Tratado.

(2) Uma vez que o principal objetivo e o 
objeto da presente proposta consistem em 
harmonizar as disposições nacionais 
relativas aos domínios referidos, a proposta 
deve ter por base os artigos 53.º, n.º 1, e 
62.º do TFUE. A diretiva constitui a forma 
de ato jurídico apropriada, já que permite 
que as disposições de aplicação nos 
domínios abrangidos pela presente diretiva 
sejam ajustadas, quando necessário, às 
especificidades do mercado e do quadro 
jurídico de cada Estado-Membro. A 
presente diretiva deverá também conduzir à 
coordenação das regras nacionais 
aplicáveis em matéria de acesso à atividade 
de mediação de seguros e de resseguros, 
pelo que deverá ter por base o artigo 53.º, 
n.º 1, do Tratado. Por outro lado, e tendo 
em conta que este setor oferece serviços 
em toda a União, a diretiva toma também 
por base o artigo 62.º do Tratado.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes já têm controlo regulamentar sobre esta atividade nos casos em 
que é exercida em nome de uma seguradora. Não há necessidade de regulamentar essas
empresas separadamente. Não há dados que demonstrem que os custos da integração dessas 
empresas no âmbito da diretiva (custos que, em última análise, serão transferidos para o 
consumidor) seriam compensados por benefícios ao nível da proteção dos consumidores.

Alteração 113
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Vários tipos de pessoas e de 
instituições, tais como agentes, corretores e 

(4) Vários tipos de pessoas e de 
instituições, tais como agentes, corretores e 
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operadores de banca-seguros, empresas de 
seguros, agências de viagens e empresas 
de aluguer de automóveis, podem 
distribuir produtos de seguros. A igualdade 
de tratamento dos operadores e a proteção 
dos consumidores requerem que todas estas 
pessoas e instituições sejam abrangidas 
pela presente diretiva.

operadores de banca-seguros, podem 
distribuir produtos de seguros. A igualdade 
de tratamento dos operadores e a proteção 
dos consumidores requerem que todas estas 
pessoas e instituições sejam abrangidas 
pela presente diretiva.

Or. en

Alteração 114
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Vários tipos de pessoas e de 
instituições, tais como agentes, corretores e 
operadores de banca-seguros, empresas de 
seguros, agências de viagens e empresas de 
aluguer de automóveis, podem distribuir 
produtos de seguros. A igualdade de 
tratamento dos operadores e a proteção dos 
consumidores requerem que todas estas 
pessoas e instituições sejam abrangidas 
pela presente diretiva.

(4) Vários tipos de pessoas e de 
instituições, tais como agentes, corretores e 
operadores de banca-seguros, empresas de 
seguros, agências de viagens e empresas de 
aluguer de automóveis, podem distribuir 
produtos de seguros. A garantia de 
igualdade de tratamento dos operadores e 
de um nível coerente de proteção dos 
consumidores requer que todas estas 
pessoas e instituições sejam abrangidas 
pela presente diretiva.

Or. en

Alteração 115
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Para garantir que é aplicado o 
mesmo nível de proteção e que o 
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consumidor pode beneficiar de normas 
comparáveis, é essencial que a presente 
diretiva promova a igualdade de 
condições e concorrência entre os 
mediadores, quer estejam associados a 
uma empresa de seguros ou não. Existe 
um benefício para os consumidores se os 
produtos de seguros forem mediados 
através de canais e mediadores com 
diferentes formas de cooperação face às 
empresas de seguros, desde que apliquem 
as mesmas regras relativas à proteção do 
consumidor. É importante que estes 
aspetos sejam tidos em conta pelos 
Estados-Membros na execução da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 116
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A aplicação da Diretiva 2002/92/CE 
veio demonstrar que diversas disposições 
terão de ser melhor esclarecidas com vista 
a facilitar o exercício de mediação de 
seguros e de resseguros e que a proteção 
dos consumidores exige o alargamento do 
âmbito de aplicação da referida diretiva a 
todas as vendas de produtos de seguros, 
tanto por mediadores como por empresas 
de seguros. No que diz respeito às vendas, 
ao período pós-venda e aos processos de 
tratamento dos sinistros, as empresas de 
seguros que vendem produtos de seguros 
diretamente deverão passar a ser 
abrangidas pela nova diretiva de forma 
semelhante ao que acontece com os 
agentes e corretores de seguros.

(5) A aplicação da Diretiva 2002/92/CE 
veio demonstrar que diversas disposições 
terão de ser melhor esclarecidas com vista 
a facilitar o exercício de mediação de 
seguros e de resseguros e que a proteção 
dos consumidores exige o alargamento do 
âmbito de aplicação da referida diretiva a 
todas as vendas de produtos de seguros, 
tanto por mediadores como por empresas 
de seguros. No que diz respeito às vendas, 
as empresas de seguros que vendem 
produtos de seguros diretamente deverão 
passar a ser abrangidas pela nova diretiva 
de forma semelhante ao que acontece com 
os agentes e corretores de seguros.
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Or. en

Alteração 117
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de garantir que seja aplicado um 
mesmo nível de proteção 
independentemente do canal através do 
qual os consumidores adquirem um 
produto de seguros, diretamente junto de 
uma empresa de seguros ou indiretamente, 
através de um mediador, o âmbito de 
aplicação da diretiva deve abranger não só 
as empresas de seguros como também 
outros intervenientes no mercado que 
vendem produtos de seguros a título 
acessório (p. ex.: agências de viagens e 
empresas de aluguer de automóveis, 
fornecedores de bens que não preenchem 
as condições de isenção).

(6) Os investidores europeus continuam a 
ser confrontados com diferentes níveis de 
serviço e divulgação nos vários produtos, 
canais de distribuição e países. A fim de 
garantir que seja aplicado um mesmo nível 
de proteção independentemente do canal 
através do qual os consumidores adquirem 
um produto de seguros, diretamente junto 
de uma empresa de seguros ou 
indiretamente, através de um mediador, o 
âmbito de aplicação da diretiva deve 
abranger não só as empresas de seguros 
como também outros intervenientes no 
mercado que vendem produtos de seguros 
a título acessório.

Or. en

Alteração 118
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de garantir que seja aplicado um 
mesmo nível de proteção 
independentemente do canal através do 
qual os consumidores adquirem um 
produto de seguros, diretamente junto de 
uma empresa de seguros ou indiretamente, 
através de um mediador, o âmbito de 
aplicação da diretiva deve abranger não só 

(6) A fim de garantir que seja aplicado um 
mesmo nível de proteção dos 
consumidores independentemente do canal 
através do qual adquirem um produto de 
seguros, seja diretamente, junto de uma 
empresa de seguros, ou indiretamente, 
através de um mediador, o âmbito de 
aplicação da diretiva deve abranger não só 
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as empresas de seguros como também 
outros intervenientes no mercado que 
vendem produtos de seguros a título 
acessório (p. ex.: agências de viagens e 
empresas de aluguer de automóveis, 
fornecedores de bens que não preenchem 
as condições de isenção).

as empresas de seguros como também 
todos os outros intervenientes no mercado 
que vendem produtos de seguros a título 
acessório (p. ex.: agências de viagens e 
empresas de aluguer de automóveis, 
fornecedores de bens que não preenchem 
as condições de isenção).

Or. en

Alteração 119
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente diretiva deve ser aplicável 
às pessoas cuja atividade consista em dar 
assistência (em nome de um cliente ou de 
uma empresa de seguros) à gestão e 
execução de um contrato de seguros ou de 
resseguros, incluindo a gestão 
profissional dos sinistros, ou em 
atividades de regularização ou de 
peritagem no âmbito desses sinistros.

Suprimido

Or. en

Alteração 120
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) São necessários mercados 
financeiros abertos, transparentes e 
competitivos, bem como um elevado nível 
de proteção dos investidores.
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Or. en

Alteração 121
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Subsistem ainda diferenças 
consideráveis entre as disposições 
nacionais, o que coloca obstáculos ao 
acesso à atividade dos mediadores de 
seguros e de resseguros no mercado interno 
e ao seu exercício.

(8) Subsistem ainda diferenças 
consideráveis entre as disposições 
nacionais, o que coloca obstáculos ao 
acesso à atividade dos mediadores de 
seguros e de resseguros no mercado interno 
e ao seu exercício; é necessário reforçar o 
mercado interno e criar um verdadeiro 
mercado interno europeu de produtos e 
serviços de seguros dos ramos vida e 
não-vida.

Or. en

Alteração 122
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A recente turbulência financeira, que 
ainda subsiste, veio salientar a importância 
de assegurar uma proteção eficaz dos 
consumidores em todos os setores 
financeiros. É conveniente, portanto, 
reforçar a confiança dos clientes e tornar 
mais uniforme o tratamento regulamentar 
da distribuição dos produtos de seguros, de 
modo a garantir um nível adequado de 
proteção dos clientes em toda a União. As 
medidas destinadas a proteger os clientes 
devem ser adaptadas às particularidades 
de cada categoria desses mesmos clientes 

(9) A recente turbulência financeira, que 
ainda subsiste, veio salientar a importância 
de assegurar uma proteção eficaz dos 
consumidores em todos os setores 
financeiros. É conveniente, portanto, 
reforçar a confiança dos clientes e tornar 
mais uniforme o tratamento regulamentar 
da distribuição dos produtos de seguros, de 
modo a garantir um nível adequado de 
proteção dos clientes em toda a União. O 
nível de proteção dos consumidores deve 
aumentar em relação à diretiva em vigor, 
a fim de reduzir a necessidade de medidas 
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(profissionais ou outros). nacionais diversas. Importa ter em 
consideração a natureza específica dos 
contratos de seguro em comparação com 
os produtos de investimento 
regulamentados ao abrigo da MiFID. 
Assim, a distribuição dos contratos de 
seguro, nomeadamente dos chamados 
produtos de investimento no setor dos 
seguros, deve ser regulamentada pela 
presente diretiva e alinhada com a 
MiFID. É necessário aumentar a 
exigência das normas mínimas, tanto no 
que diz respeito às regras de distribuição 
como à igualdade de condições e 
concorrência aplicável a todos os pacotes 
de produtos de investimento no setor dos 
seguros. As medidas destinadas a proteger 
os clientes devem ser mais elevadas para 
os clientes «não profissionais» do que 
para os clientes «profissionais».

Or. en

Alteração 123
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os mediadores de seguros e de 
resseguros que sejam pessoas singulares 
devem estar registados na autoridade 
competente do Estado-Membro em que se 
situa a sua residência. Os mediadores que 
sejam pessoas coletivas devem estar 
registados na autoridade competente do 
Estado-Membro em que se situe a sua sede 
social (ou, se não dispuserem de sede 
social de acordo com o seu direito 
nacional, o seu estabelecimento principal), 
desde que satisfaçam requisitos 
profissionais estritos de competência, boa 

(15) Os mediadores de seguros e de 
resseguros que sejam pessoas singulares 
devem estar registados na autoridade 
competente do Estado-Membro em que se 
situa a sua residência e no Estado-Membro 
para exercerem a liberdade de 
estabelecimento; Os mediadores que sejam 
pessoas coletivas devem estar registados na 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que se situe a sua sede social (ou, se 
não dispuserem de sede social de acordo 
com o seu direito nacional, o seu 
estabelecimento principal), desde que 



AM\926837PT.doc 11/157 PE504.392v01-00

PT

reputação, cobertura por um seguro de 
responsabilidade profissional e capacidade 
financeira. Os mediadores de seguros já 
registados nos Estados-Membros não serão 
obrigados a registar-se novamente ao 
abrigo da presente diretiva.

satisfaçam requisitos profissionais estritos 
de competência, boa reputação, cobertura 
por um seguro de responsabilidade 
profissional e capacidade financeira. Os 
mediadores de seguros já registados nos 
Estados-Membros não serão obrigados a 
registar-se novamente ao abrigo da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 124
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os princípios do reconhecimento 
mútuo e da supervisão pelo 
Estado-Membro de origem exigem que a
autoridade competente de cada 
Estado-Membro recuse ou revogue uma 
autorização nos casos em que certos 
elementos, como a localização geográfica 
ou as atividades efetivamente exercidas, 
permitam concluir inequivocamente que 
um mediador de seguros optou pelo
sistema jurídico de um Estado-Membro 
com o intuito de se subtrair à aplicação de 
normas mais rigorosas em vigor noutro 
Estado-Membro, em cujo território 
tenciona exercer ou exerce efetivamente a 
maior parte das suas atividades. Um 
mediador de seguros que seja uma pessoa 
coletiva deverá ser autorizado no Estado-
Membro onde se situa a sua sede social. 
Um mediador de seguros que não seja 
uma pessoa coletiva deve ser autorizado 
no Estado-Membro onde se situa o seu 
estabelecimento principal. Ademais, os 
Estados-Membros devem exigir que o 
estabelecimento principal de um mediador 
de seguros se situe sempre no seu Estado-
Membro de origem e que nele opere 
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efetivamente.

Or. en

Alteração 125
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os mediadores de seguros e de 
resseguros devem poder usufruir dos 
direitos de liberdade de estabelecimento e 
de liberdade de prestação de serviços 
consignados no Tratado. Assim, o registo, 
associado ou não a uma declaração do
seu Estado-Membro de origem, deve 
permitir aos mediadores de seguros e de 
resseguros o exercício da sua atividade nos 
outros Estados-Membros de acordo com os 
princípios da liberdade de estabelecimento 
e da livre prestação de serviços, desde que 
tenha sido observado o procedimento de 
notificação adequado entre as autoridades 
competentes.

(16) Os mediadores de seguros e de 
resseguros devem poder usufruir dos 
direitos de liberdade de estabelecimento e 
de liberdade de prestação de serviços 
consignados no Tratado. Assim, o registo
no seu Estado-Membro de origem deve 
permitir aos mediadores de seguros e de 
resseguros o exercício da sua atividade nos 
outros Estados-Membros de acordo com os 
princípios da liberdade de estabelecimento 
e da livre prestação de serviços, desde que 
tenha sido observado o procedimento de 
notificação adequado entre as autoridades 
competentes.

Or. en

Alteração 126
Elena Băsescu

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A impossibilidade de os mediadores 
de seguros operarem livremente em toda a 
União prejudica o bom funcionamento do 
mercado único de seguros.

(21) A impossibilidade de os mediadores 
de seguros operarem livremente em toda a 
União prejudica o bom funcionamento do 
mercado único de seguros e o nível de 
proteção dos consumidores.



AM\926837PT.doc 13/157 PE504.392v01-00

PT

Or. en

Alteração 127
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A impossibilidade de os mediadores 
de seguros operarem livremente em toda a 
União prejudica o bom funcionamento do 
mercado único de seguros.

(21) A impossibilidade de os mediadores 
de seguros operarem livremente em toda a 
União prejudica o bom funcionamento do 
mercado único de seguros. A diretiva 
relativa à mediação de seguros constitui 
um passo importante no sentido de um 
nível acrescido de proteção dos 
consumidores e de integração no mercado 
interno.

Or. en

Alteração 128
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) É importante garantir um nível 
elevado de profissionalismo e competência 
entre os mediadores de seguros e de 
resseguros e os trabalhadores das 
seguradoras diretas envolvidos em 
atividades de preparação, venda e pós-
venda relacionadas com apólices de 
seguros. Assim, os conhecimentos 
profissionais dos mediadores, dos 
trabalhadores das seguradoras diretas e das 
empresas de aluguer de automóveis e 
agências de viagens, bem como das 
pessoas que exercem atividades de gestão, 
regularização e peritagem de sinistros,

(22) É importante garantir um nível 
elevado de profissionalismo e competência 
entre os mediadores de seguros e de
resseguros e os trabalhadores das 
seguradoras diretas envolvidos em 
atividades de preparação, venda e pós-
venda relacionadas com apólices de 
seguros. Assim, os conhecimentos 
profissionais dos mediadores e dos 
trabalhadores das seguradoras diretas 
devem ser adaptados ao nível de 
complexidade dessas atividades. Deve ser 
assegurada a sua formação contínua.
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devem ser adaptados ao nível de 
complexidade dessas atividades. Deve ser 
assegurada a sua formação contínua.

Or. en

Alteração 129
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) É importante garantir um nível 
elevado de profissionalismo e competência 
entre os mediadores de seguros e de 
resseguros e os trabalhadores das 
seguradoras diretas envolvidos em 
atividades de preparação, venda e pós-
venda relacionadas com apólices de 
seguros. Assim, os conhecimentos 
profissionais dos mediadores, dos 
trabalhadores das seguradoras diretas e das 
empresas de aluguer de automóveis e 
agências de viagens, bem como das 
pessoas que exercem atividades de gestão, 
regularização e peritagem de sinistros,
devem ser adaptados ao nível de 
complexidade dessas atividades. Deve ser 
assegurada a sua formação contínua.

(22) É importante garantir um nível
elevado de profissionalismo e competência 
entre os mediadores de seguros e de 
resseguros e os trabalhadores das 
seguradoras diretas envolvidos em 
atividades de preparação, venda e pós-
venda relacionadas com apólices de 
seguros. Assim, os conhecimentos 
profissionais dos mediadores, dos 
trabalhadores das seguradoras diretas e das 
empresas de aluguer de automóveis e 
agências de viagens devem ser adaptados 
ao nível de complexidade dessas 
atividades.

Or. en

Alteração 130
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) É importante garantir um nível (22) É importante garantir um nível 
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elevado de profissionalismo e competência 
entre os mediadores de seguros e de 
resseguros e os trabalhadores das 
seguradoras diretas envolvidos em 
atividades de preparação, venda e pós-
venda relacionadas com apólices de 
seguros. Assim, os conhecimentos 
profissionais dos mediadores, dos 
trabalhadores das seguradoras diretas e das 
empresas de aluguer de automóveis e 
agências de viagens, bem como das 
pessoas que exercem atividades de gestão, 
regularização e peritagem de sinistros, 
devem ser adaptados ao nível de 
complexidade dessas atividades. Deve ser 
assegurada a sua formação contínua.

elevado de profissionalismo e competência 
entre os mediadores de seguros e de 
resseguros e os trabalhadores das 
seguradoras diretas envolvidos em 
atividades de preparação, venda e pós-
venda relacionadas com apólices de 
seguros. Assim, os conhecimentos 
profissionais dos mediadores, dos 
trabalhadores das seguradoras diretas e das 
empresas de aluguer de automóveis e 
agências de viagens, bem como das 
pessoas que exercem atividades de gestão, 
regularização e peritagem de sinistros, 
devem ser adaptados ao nível de 
complexidade dessas atividades. Os 
mediadores de seguros e de resseguros e 
as seguradoras diretas têm de 
proporcionar ao seu pessoal tempo e 
recursos suficientes para obterem esses 
conhecimentos e competências e 
aplicá-los na prestação de serviços aos 
clientes.

Or. en

Justificação

É necessário garantir um nível adequado de qualificações ao pessoal que vende apólices de 
seguros. Deve caber à empresa assegurar uma formação contínua e o desenvolvimento das 
competências. Na proposta da Comissão relativa à formulação da MiFID, foi adotada uma 
formulação semelhante pelo Parlamento Europeu.

Alteração 131
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) É importante garantir um nível 
elevado de profissionalismo e 
competência entre os mediadores de 
seguros e de resseguros e os 
trabalhadores das seguradoras diretas 
envolvidos em atividades de preparação, 

(22) Devem ser antecipadamente 
fornecidas aos consumidores informações 
claras sobre o estatuto das pessoas que 
vendem o produto de seguros e sobre a 
remuneração que recebem. É necessário 
introduzir a obrigatoriedade de divulgar 
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venda e pós-venda relacionadas com 
apólices de seguros. Assim, os 
conhecimentos profissionais dos 
mediadores, dos trabalhadores das 
seguradoras diretas e das empresas de 
aluguer de automóveis e agências de 
viagens, bem como das pessoas que 
exercem atividades de gestão, 
regularização e peritagem de sinistros, 
devem ser adaptados ao nível de 
complexidade dessas atividades. Deve ser 
assegurada a sua formação contínua.

em que qualidade atuam os mediadores e 
empresas de seguros da Europa. Essa 
informação deve ser fornecida ao 
consumidor na fase pré-contratual. O seu 
papel consiste em conferir transparência 
à relação entre a empresa de seguros e o 
mediador (se aplicável), bem como à 
estrutura e ao teor da remuneração dos 
mediadores.

Or. en

Alteração 132
Elena Băsescu

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) É importante garantir um nível 
elevado de profissionalismo e competência 
entre os mediadores de seguros e de 
resseguros e os trabalhadores das 
seguradoras diretas envolvidos em 
atividades de preparação, venda e pós-
venda relacionadas com apólices de 
seguros. Assim, os conhecimentos 
profissionais dos mediadores, dos 
trabalhadores das seguradoras diretas e das 
empresas de aluguer de automóveis e 
agências de viagens, bem como das 
pessoas que exercem atividades de gestão, 
regularização e peritagem de sinistros, 
devem ser adaptados ao nível de 
complexidade dessas atividades. Deve ser 
assegurada a sua formação contínua.

(22) É importante garantir um nível 
elevado de profissionalismo e competência 
entre os mediadores de seguros e de 
resseguros e os trabalhadores das 
seguradoras diretas envolvidos em 
atividades de preparação, venda e pós-
venda relacionadas com apólices de 
seguros. Assim, os conhecimentos 
profissionais dos mediadores, dos 
trabalhadores das seguradoras diretas e das 
empresas de aluguer de automóveis e 
agências de viagens, bem como das 
pessoas que exercem atividades de gestão, 
regularização e peritagem de sinistros, 
devem ser adaptados ao nível de 
complexidade dessas atividades. Deve ser 
assegurada a sua formação contínua e em 
exercício de funções.

Or. en



AM\926837PT.doc 17/157 PE504.392v01-00

PT

Alteração 133
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Os Estados-Membros devem 
certificar-se de que os trabalhadores dos 
mediadores que aconselham ou vendem 
produtos de investimento do setor dos 
seguros a clientes não profissionais 
possuem um nível adequado de 
conhecimentos e competências para lidar 
com os produtos oferecidos. Este aspeto 
assume particular relevância, face à 
crescente complexidade e inovação 
permanente na conceção dos produtos de 
investimento do setor dos seguros. 
Comprar um produto de investimento do 
setor dos seguros implica um risco, pelo 
que os investidores devem poder confiar 
na informação e na qualidade das 
avaliações prestadas. Além disso, é 
necessário que os trabalhadores 
disponham do tempo e dos recursos 
adequados para poderem prestar aos 
clientes todas as informações relevantes 
sobre os produtos que disponibilizam.

Or. en

Justificação

É necessário garantir um nível adequado de qualificações ao pessoal que vende apólices de 
seguros. Deve caber à empresa assegurar uma formação contínua e o desenvolvimento das 
competências. Na proposta da Comissão relativa à formulação da MiFID, foi adotada uma 
formulação semelhante pelo Parlamento Europeu.

Alteração 134
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 28
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Texto da Comissão Alteração

(28) Devem existir nos Estados-Membros 
procedimentos extrajudiciais apropriados e 
eficazes de reclamação e recurso para a 
resolução de litígios entre mediadores ou 
empresas de seguros e os seus clientes 
utilizando, sempre que adequado, os 
procedimentos existentes. Devem ser 
previstos procedimentos extrajudiciais 
eficazes de reclamação e recurso para 
resolver os litígios respeitantes aos direitos 
e obrigações estabelecidos pela presente 
diretiva que oponham empresas de seguros 
ou pessoas que vendem ou oferecem 
produtos de seguros aos seus clientes 
respetivos. A fim de aumentar a eficácia 
dos procedimentos de resolução 
extrajudicial de litígios no tratamento das 
queixas apresentadas por clientes, a 
presente diretiva deve prever que as 
empresas de seguros ou as pessoas que 
vendem ou oferecem produtos de seguros 
sejam obrigadas a participar nos 
procedimentos de resolução de litígios, que 
não implicam uma decisão vinculativa, 
que lhes sejam intentados por clientes em 
ligação com os direitos e obrigações 
estabelecidos pela presente diretiva. Esses 
procedimentos de resolução extrajudicial 
de litígios devem procurar chegar a uma 
resolução mais rápida e menos dispendiosa 
dos litígios entre empresas de seguros ou 
pessoas que vendem ou oferecem produtos 
de seguros e os respetivos clientes, para 
além de aligeirarem o ónus sobre o sistema 
judicial. Não devem, contudo, prejudicar o 
direito das partes em tais procedimentos a 
instaurar processos judiciais perante os 
tribunais.

(28) Devem existir nos Estados-Membros 
procedimentos extrajudiciais apropriados e 
eficazes de reclamação e recurso para a 
resolução de litígios entre mediadores ou 
empresas de seguros e os seus clientes 
utilizando, sempre que adequado, os 
procedimentos existentes. Devem ser 
previstos procedimentos extrajudiciais 
eficazes de reclamação e recurso para 
resolver os litígios respeitantes aos direitos 
e obrigações decorrentes da presente 
diretiva que oponham empresas de seguros 
ou pessoas que vendem ou oferecem 
produtos de seguros aos seus clientes 
respetivos. No caso da resolução 
alternativa de litígios, as disposições do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativas à resolução alternativa de litígios 
de consumo e que alteram o Regulamento 
(CE) n.º 2006/2004 e a 
Diretiva 2009/22/CE devem ser 
igualmente vinculativas ao abrigo da 
presente diretiva. A fim de aumentar a 
eficácia dos procedimentos de resolução 
extrajudicial de litígios no tratamento das 
queixas apresentadas por clientes, a 
presente diretiva deve prever que as 
empresas de seguros ou as pessoas que 
vendem ou oferecem produtos de seguros 
sejam obrigadas a participar nos 
procedimentos de resolução de litígios, 
cujas decisões podem, mediante pedido 
explícito, ser vinculativas para o mediador 
e o cliente, que lhes sejam intentados por 
clientes em ligação com os direitos e 
obrigações estabelecidos pela presente 
diretiva. Esses procedimentos de resolução 
extrajudicial de litígios devem procurar 
chegar a uma resolução mais rápida e 
menos dispendiosa dos litígios entre 
empresas de seguros ou pessoas que 
vendem ou oferecem produtos de seguros e 
os respetivos clientes, para além de 
aligeirarem o ónus sobre o sistema judicial. 

Sem prejuízo do direito que assiste aos Sem prejuízo do direito que assiste aos 
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consumidores de intentarem ações nos 
tribunais, os Estados-Membros 
devem assegurar que as entidades 
envolvidas na resolução extrajudicial de 
litígios referidas na presente diretiva 
cooperem entre si na resolução de litígios 
transfronteiras. Os Estados-Membros 
devem encorajar as entidades envolvidas 
nesses processos de resolução de litígios a 
integrarem a FIN-NET.

consumidores de intentarem ações nos 
tribunais, os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades envolvidas na 
resolução extrajudicial de litígios referidas 
na presente diretiva cooperem entre si na 
resolução de litígios transfronteiras. Os 
Estados-Membros devem encorajar as 
entidades envolvidas nesses processos de 
resolução de litígios a integrarem a FIN-
NET.

Or. en

Alteração 135
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Devem existir nos Estados-Membros 
procedimentos extrajudiciais apropriados e 
eficazes de reclamação e recurso para a 
resolução de litígios entre mediadores ou 
empresas de seguros e os seus clientes 
utilizando, sempre que adequado, os 
procedimentos existentes. Devem ser 
previstos procedimentos extrajudiciais 
eficazes de reclamação e recurso para 
resolver os litígios respeitantes aos direitos 
e obrigações estabelecidos pela presente 
diretiva que oponham empresas de seguros 
ou pessoas que vendem ou oferecem 
produtos de seguros aos seus clientes 
respetivos. A fim de aumentar a eficácia 
dos procedimentos de resolução 
extrajudicial de litígios no tratamento das 
queixas apresentadas por clientes, a 
presente diretiva deve prever que as 
empresas de seguros ou as pessoas que 
vendem ou oferecem produtos de seguros 
sejam obrigadas a participar nos 
procedimentos de resolução de litígios, que 
não implicam uma decisão vinculativa,
que lhes sejam intentados por clientes em 

(28) Devem existir nos Estados-Membros 
procedimentos extrajudiciais apropriados e 
eficazes de reclamação e recurso para a 
resolução de litígios entre mediadores ou 
empresas de seguros e os seus clientes 
utilizando, sempre que adequado, os 
procedimentos existentes. Devem ser 
previstos procedimentos extrajudiciais 
eficazes de reclamação e recurso para 
resolver os litígios respeitantes aos direitos 
e obrigações estabelecidos pela presente 
diretiva que oponham empresas de seguros 
ou pessoas que vendem ou oferecem 
produtos de seguros aos seus clientes 
respetivos. A fim de aumentar a eficácia 
dos procedimentos de resolução 
extrajudicial de litígios no tratamento das 
queixas apresentadas por clientes, a 
presente diretiva deve prever que as 
empresas de seguros ou as pessoas que 
vendem ou oferecem produtos de seguros 
sejam obrigadas a participar nos 
procedimentos de resolução de litígios que 
lhes sejam intentados por clientes em 
ligação com os direitos e obrigações 
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ligação com os direitos e obrigações 
estabelecidos pela presente diretiva. Esses 
procedimentos de resolução extrajudicial 
de litígios devem procurar chegar a uma 
resolução mais rápida e menos dispendiosa 
dos litígios entre empresas de seguros ou 
pessoas que vendem ou oferecem produtos 
de seguros e os respetivos clientes, para 
além de aligeirarem o ónus sobre o sistema 
judicial. Não devem, contudo, prejudicar o 
direito das partes em tais procedimentos a 
instaurar processos judiciais perante os 
tribunais. 

estabelecidos pela presente diretiva. Esses 
procedimentos de resolução extrajudicial 
de litígios devem procurar chegar a uma 
resolução mais rápida e menos dispendiosa 
dos litígios entre empresas de seguros ou 
pessoas que vendem ou oferecem produtos 
de seguros e os respetivos clientes, para 
além de aligeirarem o ónus sobre o sistema 
judicial.

Sem prejuízo do direito que assiste aos 
consumidores de intentarem ações nos 
tribunais, os Estados-Membros 
devem assegurar que as entidades 
envolvidas na resolução extrajudicial de 
litígios referidas na presente diretiva 
cooperem entre si na resolução de litígios 
transfronteiras. Os Estados-Membros 
devem encorajar as entidades envolvidas 
nesses processos de resolução de litígios a 
integrarem a FIN-NET.

Sem prejuízo do direito que assiste aos 
consumidores de intentarem ações nos 
tribunais, os Estados-Membros 
devem assegurar que as entidades 
envolvidas na resolução extrajudicial de 
litígios referidas na presente diretiva 
cooperem entre si na resolução de litígios 
transfronteiras. Os Estados-Membros 
devem encorajar as entidades envolvidas 
nesses processos de resolução de litígios a 
integrarem a FIN-NET.

Or. en

Alteração 136
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Devem existir nos Estados-Membros 
procedimentos extrajudiciais apropriados e 
eficazes de reclamação e recurso para a 
resolução de litígios entre mediadores ou 
empresas de seguros e os seus clientes 
utilizando, sempre que adequado, os 
procedimentos existentes. Devem ser 
previstos procedimentos extrajudiciais 
eficazes de reclamação e recurso para 
resolver os litígios respeitantes aos direitos 

(28) Devem existir nos Estados-Membros 
procedimentos extrajudiciais apropriados e 
eficazes de reclamação e recurso para a 
resolução de litígios entre mediadores de 
seguros e os seus clientes utilizando, 
sempre que adequado, os procedimentos 
existentes. Devem ser previstos 
procedimentos extrajudiciais eficazes de 
reclamação e recurso para resolver os 
litígios respeitantes aos direitos e 
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e obrigações estabelecidos pela presente 
diretiva que oponham empresas de seguros 
ou pessoas que vendem ou oferecem 
produtos de seguros aos seus clientes 
respetivos. A fim de aumentar a eficácia 
dos procedimentos de resolução 
extrajudicial de litígios no tratamento das 
queixas apresentadas por clientes, a 
presente diretiva deve prever que as 
empresas de seguros ou as pessoas que 
vendem ou oferecem produtos de seguros 
sejam obrigadas a participar nos 
procedimentos de resolução de litígios, que 
não implicam uma decisão vinculativa, que 
lhes sejam intentados por clientes em 
ligação com os direitos e obrigações 
estabelecidos pela presente diretiva. Esses 
procedimentos de resolução extrajudicial 
de litígios devem procurar chegar a uma 
resolução mais rápida e menos dispendiosa 
dos litígios entre empresas de seguros ou
pessoas que vendem ou oferecem produtos 
de seguros e os respetivos clientes, para 
além de aligeirarem o ónus sobre o sistema 
judicial. Não devem, contudo, prejudicar o 
direito das partes em tais procedimentos a 
instaurar processos judiciais perante os 
tribunais.

obrigações estabelecidos pela presente 
diretiva que oponham pessoas que vendem 
ou oferecem produtos de seguros aos seus 
clientes respetivos. A fim de aumentar a 
eficácia dos procedimentos de resolução 
extrajudicial de litígios no tratamento das 
queixas apresentadas por clientes, a 
presente diretiva deve prever que as 
pessoas que vendem ou oferecem produtos 
de seguros sejam obrigadas a participar nos 
procedimentos de resolução de litígios, que 
não implicam uma decisão vinculativa, que 
lhes sejam intentados por clientes em 
ligação com os direitos e obrigações 
estabelecidos pela presente diretiva. Esses 
procedimentos de resolução extrajudicial 
de litígios devem procurar chegar a uma 
resolução mais rápida e menos dispendiosa 
dos litígios entre pessoas que vendem ou 
oferecem produtos de seguros e os 
respetivos clientes, para além de 
aligeirarem o ónus sobre o sistema judicial. 
Não devem, contudo, prejudicar o direito 
das partes em tais procedimentos a 
instaurar processos judiciais perante os 
tribunais.

Sem prejuízo do direito que assiste aos 
consumidores de intentarem ações nos 
tribunais, os Estados-Membros 
devem assegurar que as entidades 
envolvidas na resolução extrajudicial de 
litígios referidas na presente diretiva 
cooperem entre si na resolução de litígios
transfronteiras. Os Estados-Membros 
devem encorajar as entidades envolvidas 
nesses processos de resolução de litígios a 
integrarem a FIN-NET.

Sem prejuízo do direito que assiste aos 
consumidores de intentarem ações nos 
tribunais, os Estados-Membros 
devem assegurar que as entidades 
envolvidas na resolução extrajudicial de 
litígios referidas na presente diretiva 
cooperem entre si na resolução de litígios 
transfronteiras. Os Estados-Membros 
devem encorajar as entidades envolvidas 
nesses processos de resolução de litígios a 
integrarem a FIN-NET.

Or. en

Alteração 137
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Devem existir nos Estados-Membros 
procedimentos extrajudiciais apropriados e 
eficazes de reclamação e recurso para a 
resolução de litígios entre mediadores ou 
empresas de seguros e os seus clientes 
utilizando, sempre que adequado, os 
procedimentos existentes. Devem ser 
previstos procedimentos extrajudiciais 
eficazes de reclamação e recurso para 
resolver os litígios respeitantes aos direitos 
e obrigações estabelecidos pela presente 
diretiva que oponham empresas de seguros 
ou pessoas que vendem ou oferecem 
produtos de seguros aos seus clientes 
respetivos. A fim de aumentar a eficácia 
dos procedimentos de resolução 
extrajudicial de litígios no tratamento das 
queixas apresentadas por clientes, a 
presente diretiva deve prever que as 
empresas de seguros ou as pessoas que 
vendem ou oferecem produtos de seguros 
sejam obrigadas a participar nos 
procedimentos de resolução de litígios, que 
não implicam uma decisão vinculativa,
que lhes sejam intentados por clientes em 
ligação com os direitos e obrigações 
estabelecidos pela presente diretiva. Esses 
procedimentos de resolução extrajudicial 
de litígios devem procurar chegar a uma 
resolução mais rápida e menos dispendiosa 
dos litígios entre empresas de seguros ou 
pessoas que vendem ou oferecem produtos 
de seguros e os respetivos clientes, para 
além de aligeirarem o ónus sobre o sistema 
judicial. Não devem, contudo, prejudicar o 
direito das partes em tais procedimentos a 
instaurar processos judiciais perante os 
tribunais.

(28) Devem existir nos Estados-Membros 
procedimentos extrajudiciais apropriados e 
económicos de reclamação e recurso para a 
resolução de litígios entre mediadores ou 
empresas de seguros e os seus clientes 
utilizando, sempre que adequado, os 
procedimentos existentes. Devem ser 
previstos procedimentos extrajudiciais 
eficazes de reclamação e recurso para 
resolver os litígios respeitantes aos direitos 
e obrigações estabelecidos pela presente 
diretiva que oponham empresas de seguros 
ou pessoas que vendem ou oferecem 
produtos de seguros aos seus clientes 
respetivos. A fim de aumentar a eficácia 
dos procedimentos de resolução 
extrajudicial de litígios no tratamento das 
queixas apresentadas por clientes, a 
presente diretiva deve prever que as 
empresas de seguros ou as pessoas que 
vendem ou oferecem produtos de seguros 
sejam obrigadas a participar nos 
procedimentos de resolução de litígios que 
lhes sejam intentados por clientes em 
ligação com os direitos e obrigações 
estabelecidos pela presente diretiva. Esses 
procedimentos de resolução extrajudicial 
de litígios devem procurar estabelecer uma 
comunicação construtiva e chegar a uma 
resolução mais rápida e menos dispendiosa 
dos litígios entre empresas de seguros ou 
pessoas que vendem ou oferecem produtos 
de seguros e os respetivos clientes, para 
além de aligeirarem o ónus sobre o sistema 
judicial. Não devem, contudo, substituir o 
direito das partes em tais procedimentos a 
instaurar processos judiciais perante os 
tribunais.

Sem prejuízo do direito que assiste aos 
consumidores de intentarem ações nos 
tribunais, os Estados-Membros 

Sem prejuízo do direito que assiste aos 
consumidores de intentarem ações nos 
tribunais, os Estados-Membros 
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devem assegurar que as entidades 
envolvidas na resolução extrajudicial de 
litígios referidas na presente diretiva 
cooperem entre si na resolução de litígios 
transfronteiras. Os Estados-Membros 
devem encorajar as entidades envolvidas 
nesses processos de resolução de litígios a 
integrarem a FIN-NET.

devem assegurar que as entidades 
envolvidas na resolução extrajudicial de 
litígios referidas na presente diretiva 
cooperem entre si na resolução de litígios 
transfronteiras. Os Estados-Membros 
devem encorajar as entidades envolvidas 
nesses processos de resolução de litígios a 
integrarem a FIN-NET.

Or. en

Alteração 138
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O crescente leque de atividades que 
muitos mediadores e empresas de seguros 
exercem em simultâneo tem aumentado o 
potencial para conflitos de interesses entre 
estas diferentes atividades e os seus 
clientes. É, por conseguinte, necessário que 
os Estados-Membros estabeleçam regras 
que assegurem que esses conflitos não 
prejudiquem os interesses dos clientes.

(29) O crescente leque de atividades que 
muitos mediadores e empresas de seguros 
exercem em simultâneo tem aumentado o 
potencial para conflitos de interesses entre 
estas diferentes atividades e os seus 
clientes. É, por conseguinte, necessário que 
os Estados-Membros estabeleçam regras 
que assegurem que os interesses dos 
clientes são tidos em conta.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a alinhar a disposição em causa com a Diretiva MiFID II.

Alteração 139
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 29
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Texto da Comissão Alteração

(29) O crescente leque de atividades que 
muitos mediadores e empresas de seguros 
exercem em simultâneo tem aumentado o 
potencial para conflitos de interesses entre 
estas diferentes atividades e os seus 
clientes. É, por conseguinte, necessário que 
os Estados-Membros estabeleçam regras 
que assegurem que esses conflitos não 
prejudiquem os interesses dos clientes.

(29) O crescente leque de atividades que 
muitos mediadores e empresas de seguros 
exercem em simultâneo tem aumentado o 
potencial para conflitos de interesses entre 
estas diferentes atividades e os seus 
clientes. Os consumidores nem sempre 
estão cientes dos conflitos de interesses 
resultantes do facto de o mediador de 
seguros ser remunerado com uma 
comissão paga por terceiros. É, por 
conseguinte, necessário que os Estados-
Membros estabeleçam regras que 
assegurem que esses conflitos não 
prejudiquem os interesses dos clientes.

Or. en

Alteração 140
Elena Băsescu

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O crescente leque de atividades que 
muitos mediadores e empresas de seguros 
exercem em simultâneo tem aumentado o 
potencial para conflitos de interesses entre 
estas diferentes atividades e os seus 
clientes. É, por conseguinte, necessário que 
os Estados-Membros estabeleçam regras 
que assegurem que esses conflitos não 
prejudiquem os interesses dos clientes.

(29) O crescente leque de atividades que 
muitos mediadores e empresas de seguros 
exercem em simultâneo tem aumentado o 
potencial para conflitos de interesses entre 
estas diferentes atividades e os seus 
clientes. É, por conseguinte, necessário que 
os Estados-Membros estabeleçam regras 
que assegurem que esses conflitos não 
prejudiquem os interesses dos clientes nem 
a relação custo/eficácia e a eficiência dos 
mercados de seguros.

Or. en
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Alteração 141
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Devem ser antecipadamente 
fornecidas aos consumidores informações 
claras sobre o estatuto das pessoas que 
vendem o produto de seguros e sobre a 
remuneração que recebem. É necessário 
introduzir a obrigatoriedade de divulgar em 
que qualidade atuam os mediadores e 
empresas de seguros da Europa. Essa 
informação deve ser fornecida ao 
consumidor na fase pré-contratual. O seu 
papel é mostrar a relação entre a empresa 
de seguros e o mediador (se aplicável), 
bem como a estrutura e o teor da 
remuneração dos mediadores.

(30) Devem ser antecipadamente 
fornecidas aos consumidores informações 
claras sobre o estatuto das pessoas que 
vendem o produto de seguros e sobre a 
remuneração que recebem. É necessário 
introduzir a obrigatoriedade de divulgar em 
que qualidade atuam os mediadores e 
empresas de seguros da Europa. Essa 
informação deve ser fornecida ao 
consumidor na fase pré-contratual. O seu 
papel é tornar a relação entre a empresa de 
seguros e o mediador (se aplicável), bem 
como a estrutura e o teor da remuneração 
dos mediadores mais transparente.

Or. en

Alteração 142
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Devem ser antecipadamente 
fornecidas aos consumidores informações 
claras sobre o estatuto das pessoas que 
vendem o produto de seguros e sobre a 
remuneração que recebem. É necessário 
introduzir a obrigatoriedade de divulgar 
em que qualidade atuam os mediadores e 
empresas de seguros da Europa. Essa 
informação deve ser fornecida ao 
consumidor na fase pré-contratual. O seu 
papel é mostrar a relação entre a empresa 
de seguros e o mediador (se aplicável), 
bem como a estrutura e o teor da 

(30) Devem ser antecipadamente 
fornecidas aos consumidores informações 
claras sobre o estatuto das pessoas que 
vendem o produto de seguros e sobre a 
remuneração que recebem. É necessário 
introduzir a possibilidade de divulgar, 
mediante pedido, em que qualidade atuam 
os mediadores e empresas de seguros da 
Europa. Essa informação deve ser 
fornecida ao consumidor na fase pré-
contratual. O seu papel é mostrar a relação 
entre a empresa de seguros e o mediador 
(se aplicável), bem como a estrutura e o 
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remuneração dos mediadores. teor da remuneração dos mediadores.

Or. en

Alteração 143
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Devem ser antecipadamente 
fornecidas aos consumidores informações 
claras sobre o estatuto das pessoas que 
vendem o produto de seguros e sobre a 
remuneração que recebem. É necessário 
introduzir a obrigatoriedade de divulgar em 
que qualidade atuam os mediadores e 
empresas de seguros da Europa. Essa 
informação deve ser fornecida ao 
consumidor na fase pré-contratual. O seu 
papel é mostrar a relação entre a empresa 
de seguros e o mediador (se aplicável), 
bem como a estrutura e o teor da 
remuneração dos mediadores.

(30) Devem ser antecipadamente 
fornecidas aos consumidores informações 
claras sobre o estatuto das pessoas que 
vendem o produto de seguros e sobre a 
remuneração que recebem. É necessário 
introduzir com caráter de urgência a 
obrigatoriedade de divulgar em que 
qualidade atuam os mediadores e empresas 
de seguros da Europa. Essa informação 
deve ser fornecida ao consumidor na fase 
pré-contratual. A sua finalidade é ajudar a 
tornar a relação entre a empresa de seguros 
e o mediador (se aplicável), bem como a 
estrutura e o teor da remuneração dos 
mediadores mais transparente aos olhos 
dos consumidores.

Or. en

Alteração 144
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Devem ser antecipadamente 
fornecidas aos consumidores informações 
claras sobre o estatuto das pessoas que 
vendem o produto de seguros e sobre a 

(30) Devem ser antecipadamente 
fornecidas aos consumidores informações 
claras sobre o estatuto das pessoas que 
vendem o produto de seguros e sobre a 
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remuneração que recebem. É necessário 
introduzir a obrigatoriedade de divulgar em 
que qualidade atuam os mediadores e 
empresas de seguros da Europa. Essa 
informação deve ser fornecida ao 
consumidor na fase pré-contratual. O seu 
papel é mostrar a relação entre a empresa 
de seguros e o mediador (se aplicável), 
bem como a estrutura e o teor da 
remuneração dos mediadores.

remuneração que recebem. É necessário 
introduzir a obrigatoriedade de divulgar em 
que qualidade atuam os mediadores e 
empresas de seguros da Europa. Essa 
informação deve ser fornecida ao 
consumidor na fase pré-contratual. O seu 
papel é mostrar a relação entre a empresa 
de seguros e o mediador (se aplicável), 
bem como a estrutura, o teor e a natureza
da remuneração dos mediadores.

Or. en

Alteração 145
Louis Michel

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Devem ser antecipadamente 
fornecidas aos consumidores informações 
claras sobre o estatuto das pessoas que 
vendem o produto de seguros e sobre a 
remuneração que recebem. É necessário 
introduzir a obrigatoriedade de divulgar em 
que qualidade atuam os mediadores e 
empresas de seguros da Europa. Essa 
informação deve ser fornecida ao 
consumidor na fase pré-contratual. O seu 
papel é mostrar a relação entre a empresa 
de seguros e o mediador (se aplicável), 
bem como a estrutura e o teor da 
remuneração dos mediadores.

(30) Devem ser antecipadamente 
fornecidas aos consumidores informações 
claras sobre o estatuto das pessoas que 
vendem o produto de seguros e sobre a 
natureza da remuneração que recebem. É 
necessário introduzir a obrigatoriedade de 
divulgar em que qualidade atuam os 
mediadores e empresas de seguros da 
Europa. Essa informação deve ser 
fornecida ao consumidor na fase pré-
contratual. O seu papel é mostrar a relação 
entre a empresa de seguros e o mediador 
(se aplicável), bem como a natureza da 
remuneração dos mediadores.

Or. en

Alteração 146
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Devem ser antecipadamente 
fornecidas aos consumidores informações 
claras sobre o estatuto das pessoas que 
vendem o produto de seguros e sobre a 
remuneração que recebem. É necessário 
introduzir a obrigatoriedade de divulgar em 
que qualidade atuam os mediadores e 
empresas de seguros da Europa. Essa 
informação deve ser fornecida ao 
consumidor na fase pré-contratual. O seu 
papel é mostrar a relação entre a empresa 
de seguros e o mediador (se aplicável), 
bem como a estrutura e o teor da 
remuneração dos mediadores.

(30) Devem ser antecipadamente 
fornecidas aos consumidores informações 
claras sobre o estatuto das pessoas que 
vendem o produto de seguros e sobre a 
remuneração que recebem. É necessário 
introduzir a obrigatoriedade de divulgar em 
que qualidade atuam os mediadores e 
empresas de seguros da Europa. Essa 
informação deve ser fornecida ao 
consumidor na fase pré-contratual. O seu 
papel é mostrar a relação entre a empresa 
de seguros e o mediador (se aplicável), 
bem como a estrutura e o teor da 
remuneração dos mediadores, e a 
influência que estes fatores podem ter no 
custo total do seguro.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a alinhar a disposição em causa com os requisitos de 
transparência da Diretiva MiFID II.

Alteração 147
Peter Simon

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de atenuar os conflitos de 
interesses entre o vendedor e o comprador 
de um produto de seguros, é necessário 
assegurar uma divulgação suficiente da 
remuneração dos seus distribuidores. 
Assim, para produtos de seguro de vida, o 
mediador e os empregados de um mediador 
ou de uma empresa de seguros devem ser 
obrigados a informar os clientes sobre a 

(31) A fim de atenuar os conflitos de 
interesses entre o vendedor e o comprador 
de um produto de seguros, é necessário 
assegurar uma divulgação suficiente da 
remuneração dos seus distribuidores. O 
mediador e os empregados de um mediador 
ou de uma empresa de seguros devem ser 
obrigados a informar os clientes sobre a
natureza e o montante da sua 
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sua remuneração, antes da venda. Para 
outros produtos de seguros, sob reserva de 
um período transitório de 5 anos, o cliente 
deverá ser informado do direito que lhe 
assiste de solicitar que lhe seja fornecida 
essa informação, que deverá ser-lhe 
prestada.

remuneração, antes da venda.

Or. de

Alteração 148
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de atenuar os conflitos de 
interesses entre o vendedor e o comprador 
de um produto de seguros, é necessário 
assegurar uma divulgação suficiente da 
remuneração dos seus distribuidores. 
Assim, para produtos de seguro de vida, o 
mediador e os empregados de um mediador 
ou de uma empresa de seguros devem ser 
obrigados a informar os clientes sobre a 
sua remuneração, antes da venda. Para 
outros produtos de seguros, sob reserva de 
um período transitório de 5 anos, o cliente 
deverá ser informado do direito que lhe 
assiste de solicitar que lhe seja fornecida 
essa informação, que deverá ser-lhe 
prestada.

(31) A fim de atenuar os conflitos de 
interesses entre o vendedor e o comprador 
de um produto de seguros, é necessário 
assegurar uma divulgação suficiente da 
remuneração dos seus distribuidores. 
Assim, para produtos de seguro de vida, o 
mediador e os empregados de um mediador 
ou de uma empresa de seguros devem ser 
obrigados a informar os clientes sobre a 
sua remuneração, antes da venda, a título 
gratuito e sempre mediante pedido.

Or. en

Alteração 149
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Considerando 31
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Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de atenuar os conflitos de 
interesses entre o vendedor e o comprador 
de um produto de seguros, é necessário 
assegurar uma divulgação suficiente da 
remuneração dos seus distribuidores. 
Assim, para produtos de seguro de vida, o 
mediador e os empregados de um mediador 
ou de uma empresa de seguros devem ser 
obrigados a informar os clientes sobre a 
sua remuneração, antes da venda. Para 
outros produtos de seguros, sob reserva de 
um período transitório de 5 anos, o cliente
deverá ser informado do direito que lhe 
assiste de solicitar que lhe seja fornecida 
essa informação, que deverá ser-lhe 
prestada.

(31) A fim de atenuar os conflitos de 
interesses entre o vendedor e o comprador 
de um produto de seguros, é necessário 
assegurar uma divulgação suficiente da 
remuneração dos seus distribuidores. 
Assim, para produtos de seguro de vida, o 
mediador e os empregados de um mediador 
ou de uma empresa de seguros devem ser 
obrigados a informar os clientes sobre a 
sua remuneração, antes da venda. Para 
outros produtos de seguros, sob reserva de 
um período transitório de 5 anos, são 
aplicáveis as mesmas regras.

Or. en

Alteração 150
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de atenuar os conflitos de 
interesses entre o vendedor e o comprador 
de um produto de seguros, é necessário 
assegurar uma divulgação suficiente da 
remuneração dos seus distribuidores. 
Assim, para produtos de seguro de vida, o 
mediador e os empregados de um mediador 
ou de uma empresa de seguros devem ser 
obrigados a informar os clientes sobre a 
sua remuneração, antes da venda. Para 
outros produtos de seguros, sob reserva de 
um período transitório de 5 anos, o cliente 
deverá ser informado do direito que lhe 
assiste de solicitar que lhe seja fornecida 
essa informação, que deverá ser-lhe 

(31) A fim de atenuar os conflitos de 
interesses entre o vendedor e o comprador 
de um produto de seguros, é necessário 
assegurar a divulgação total da 
remuneração dos seus distribuidores. A fim 
de poder confiar num mediador, o cliente, 
mesmo que não o solicite explicitamente, 
deve ser informado sobre todas as 
possíveis ligações entre o mediador e 
terceiros, bem como sobre eventuais 
incentivos financeiros. Assim, para todos 
os produtos de investimento do setor dos 
seguros, o mediador e os empregados de 
um mediador ou de uma empresa de 
seguros devem ser obrigados a informar os 
clientes sobre a sua remuneração, antes da 
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prestada. venda. Para outros produtos de seguros, 
sob reserva de um período transitório de 3
anos, o cliente deverá ser informado do 
direito que lhe assiste de solicitar que lhe 
seja fornecida essa informação, que deverá 
ser-lhe prestada.

Or. en

Alteração 151
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de atenuar os conflitos de 
interesses entre o vendedor e o comprador 
de um produto de seguros, é necessário 
assegurar uma divulgação suficiente da 
remuneração dos seus distribuidores. 
Assim, para produtos de seguro de vida, o 
mediador e os empregados de um mediador 
ou de uma empresa de seguros devem ser 
obrigados a informar os clientes sobre a 
sua remuneração, antes da venda. Para 
outros produtos de seguros, sob reserva de 
um período transitório de 5 anos, o cliente 
deverá ser informado do direito que lhe 
assiste de solicitar que lhe seja fornecida 
essa informação, que deverá ser-lhe 
prestada.

(31) A fim de atenuar os conflitos de 
interesses entre o vendedor e o comprador 
de um produto de seguros, é necessário 
assegurar uma divulgação suficiente da 
remuneração dos seus distribuidores. 
Assim, para produtos de seguro de vida, o 
mediador e os empregados de um mediador 
ou de uma empresa de seguros devem ser 
obrigados a informar os clientes sobre a 
sua remuneração, antes da venda. Para 
outros produtos de seguros, o cliente 
deverá ser informado do direito que lhe 
assiste de solicitar que lhe seja fornecida 
essa informação, que deverá ser-lhe 
prestada.

Or. en

Alteração 152
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Considerando 31
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Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de atenuar os conflitos de 
interesses entre o vendedor e o comprador 
de um produto de seguros, é necessário 
assegurar uma divulgação suficiente da 
remuneração dos seus distribuidores. 
Assim, para produtos de seguro de vida, o 
mediador e os empregados de um mediador 
ou de uma empresa de seguros devem ser 
obrigados a informar os clientes sobre a 
sua remuneração, antes da venda. Para 
outros produtos de seguros, sob reserva de 
um período transitório de 5 anos, o cliente 
deverá ser informado do direito que lhe 
assiste de solicitar que lhe seja fornecida 
essa informação, que deverá ser-lhe 
prestada.

(31) A fim de atenuar os conflitos de 
interesses entre o vendedor e o comprador 
de um produto de seguros, é necessário 
assegurar uma divulgação suficiente da 
remuneração dos seus distribuidores. 
Assim, para produtos de seguro de vida, o 
mediador e os empregados de um mediador 
ou de uma empresa de seguros devem ser 
obrigados a informar os clientes sobre a 
sua remuneração, antes da venda. Para 
outros produtos de seguros, o cliente 
deverá ser informado do direito que lhe 
assiste de solicitar que lhe seja fornecida 
essa informação, que deverá ser-lhe 
prestada.

Or. en

Alteração 153
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A fim de fornecer aos clientes 
informações comparáveis sobre os serviços 
de mediação de seguros prestados, 
independentemente de o cliente proceder à 
aquisição através de um mediador ou 
diretamente junto de uma empresa de 
seguros, e para evitar distorções da 
concorrência ao encorajar as empresas de 
seguros a venderem diretamente aos 
clientes sem passarem por mediadores a 
fim de evitar a aplicação dos requisitos de 
informação, as empresas de seguros devem 
também ser obrigadas a fornecer 
informações aos clientes com quem lidem 
diretamente no quadro da prestação de 
serviços de mediação sobre a remuneração 

(32) A fim de fornecer aos clientes 
informações comparáveis sobre os serviços 
de mediação de seguros prestados, 
independentemente de o cliente proceder à 
aquisição através de um mediador ou 
diretamente junto de uma empresa de 
seguros, e para evitar distorções da 
concorrência ao encorajar as empresas de 
seguros a venderem diretamente aos 
clientes sem passarem por mediadores a 
fim de evitar a aplicação dos requisitos de 
informação, as empresas de seguros devem 
também ser obrigadas a fornecer 
informações aos clientes com quem lidem 
diretamente no quadro da prestação de 
serviços de mediação sobre a remuneração 
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que recebem pela venda dos produtos de 
seguros.

que recebem pela venda dos produtos de 
seguros.

Sempre que o montante dos honorários e 
dos incentivos não puder ser determinado 
antes da prestação da consultoria, o 
método de cálculo deve ser comunicado 
de forma completa, precisa e 
compreensível nos documentos relativos 
aos serviços essenciais, devendo o custo 
global e o seu impacto no rendimento da 
consultoria ser seguidamente 
comunicados ao cliente logo que possível. 
Sempre que a consultoria em matéria de 
investimento seja prestada de forma 
contínua, as informações relativas ao 
custo da consultoria, incluindo incentivos, 
devem ser prestadas periodicamente, pelo 
menos uma vez por ano. O relatório 
periódico deve divulgar todos os 
incentivos pagos ou recebidos no período 
anterior.

Or. en

Justificação

Os clientes devem ser informados do custo total do serviço de consultoria em matéria de 
investimento, incluindo tanto os honorários pagos diretamente pelo cliente ao mediador como 
quaisquer honorários, comissões ou prestações monetárias pagos por terceiros 
(«incentivos»). Estas informações têm de ser dadas ao cliente antes da prestação da 
consultoria de investimento. Estas informações devem sempre ser prestadas, quer o serviço 
de consultoria seja prestado numa base independente ou não.

Alteração 154
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A fim de fornecer aos clientes 
informações comparáveis sobre os serviços 
de mediação de seguros prestados, 

(32) A fim de permitir que os clientes 
procedam a escolhas informadas, têm de 
ser-lhes fornecidas informações 
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independentemente de o cliente proceder à 
aquisição através de um mediador ou 
diretamente junto de uma empresa de 
seguros, e para evitar distorções da 
concorrência ao encorajar as empresas de 
seguros a venderem diretamente aos 
clientes sem passarem por mediadores a 
fim de evitar a aplicação dos requisitos de 
informação, as empresas de seguros devem 
também ser obrigadas a fornecer 
informações aos clientes com quem lidem 
diretamente no quadro da prestação de 
serviços de mediação sobre a remuneração 
que recebem pela venda dos produtos de 
seguros.

comparáveis sobre os serviços de mediação 
de seguros prestados, independentemente 
de o cliente proceder à aquisição através de 
um mediador ou diretamente junto de uma 
empresa de seguros, e para evitar 
distorções da concorrência ao encorajar as 
empresas de seguros a venderem 
diretamente aos clientes sem passarem por 
mediadores a fim de evitar a aplicação dos 
requisitos de informação, as empresas de 
seguros devem também ser obrigadas a 
fornecer informações aos clientes com 
quem lidem diretamente no quadro da 
prestação de serviços de mediação sobre a 
remuneração que recebem pela venda dos 
produtos de seguros.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a alinhar a disposição em causa com a Diretiva MiFID II.

Alteração 155
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) Qualquer pessoa que venda 
produtos de seguros e não seja o seu 
criador deve facultar ao pequeno 
investidor, num documento separado 
relativo aos serviços essenciais, 
informações sobre os seus custos e 
serviços, em conformidade com a presente 
diretiva e a Diretiva [MiFID 
reformulada], bem como outras 
informações relevantes de que o pequeno 
investidor necessite para avaliar a 
adequação do produto de seguro às suas 
necessidades e que não possam ser 
facultadas pelo criador do produto de 
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investimento.

Or. en

Alteração 156
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 32-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-B) Existe um benefício para os 
consumidores se os produtos de seguros 
forem vendidos através de canais e 
mediadores com diferentes formas de 
cooperação com as empresas de seguros, 
desde que apliquem as mesmas regras em 
matéria de proteção do consumidor e de 
transparência.

Or. en

Alteração 157
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A fim de evitar casos de venda 
abusiva, se necessário, a venda de 
produtos de seguros deve ser 
acompanhada de aconselhamento honesto 
e profissional.

(34) A fim de evitar casos de venda 
abusiva, se for prestado aconselhamento
na venda de produtos de seguros, o 
consultor deve atuar de forma honesta e 
profissional, e no melhor interesse do seu 
cliente. No caso dos empregados que 
vendam ou prestem aconselhamento sobre 
produtos de investimento do setor dos 
seguros junto de clientes não 
profissionais, os Estados-Membros devem 
obrigar os mediadores e as empresas de 
seguros a certificarem-se de que a 
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remuneração dos seus empregados não 
afetará a imparcialidade dos mesmos para 
efetuarem uma recomendação ou venda 
adequada ou para apresentarem 
informações corretas, claras e não 
enganosas.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem tomar medidas em relação às práticas de remuneração das 
empresas, de modo a evitar riscos de enviesamento no aconselhamento e na venda de 
instrumentos financeiros aos clientes. Não devem ser permitidos regimes de remuneração 
como avultados prémios de vendas associados a um determinado instrumento financeiro 
sempre que exista o risco de uma empresa de investimento recomendar ou vender 
indevidamente produtos ou serviços aos clientes.

Alteração 158
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A fim de evitar casos de venda 
abusiva, se necessário, a venda de 
produtos de seguros deve ser acompanhada 
de aconselhamento honesto e profissional.

(34) A fim de evitar casos de venda 
abusiva, a venda de produtos de seguros 
deve ser acompanhada de aconselhamento 
honesto e profissional.

Or. en

Alteração 159
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A fim de evitar casos de venda 
abusiva, se necessário, a venda de produtos 
de seguros deve ser acompanhada de 

(34) A fim de evitar casos de venda 
abusiva, se necessário, a venda de produtos 
de seguros deve ser acompanhada de 
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aconselhamento honesto e profissional. aconselhamento honesto, correto e 
profissional.

Or. en

Alteração 160
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Os Estados-Membros devem exigir 
que as políticas de remuneração 
praticadas pelos mediadores e empresas 
de seguros em relação aos seus 
empregados ou representantes não 
comprometam a sua capacidade para 
atuar no melhor interesse dos clientes. No 
caso dos empregados que vendam ou 
prestem aconselhamento sobre produtos 
de investimento do setor dos seguros junto 
de clientes, os Estados-Membros devem 
obrigar os mediadores e as empresas de 
seguros a certificarem-se de que a 
remuneração dos seus empregados não 
afeta a imparcialidade dos mesmos para 
efetuarem uma recomendação ou venda 
adequada ou para apresentarem 
informações corretas, claras e não 
enganosas. A remuneração em tais 
situações não deve depender apenas dos 
objetivos de vendas ou do lucro para a 
empresa decorrente de um produto 
específico.

Or. en

Justificação

Não devem ser permitidos regimes de remuneração como avultados prémios de vendas 
associados a um determinado produto de investimento do setor dos seguros sempre que exista 
o risco de uma empresa de investimento recomendar ou vender indevidamente produtos ou 
serviços aos clientes.
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Alteração 161
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Dada a dependência crescente dos 
consumidores em relação a recomendações 
personalizadas, será indicado incluir uma 
definição da noção de aconselhamento. 
Antes de ser prestado aconselhamento, o 
mediador ou a empresa de seguros devem 
avaliar as necessidades, exigências e a 
situação financeira do cliente. Quando o 
mediador declare prestar aconselhamento 
relativamente a produtos de um conjunto 
amplo de empresas de seguros, deve 
realizar uma análise equilibrada e 
suficientemente alargada dos contratos
disponíveis no mercado. Além disso, todos 
os mediadores e empresas de seguros 
devem explicar as razões subjacentes aos 
seus conselhos.

(36) Dada a dependência crescente dos 
consumidores em relação a recomendações 
personalizadas, será indicado incluir uma 
definição da noção de aconselhamento. A 
qualidade do aconselhamento é 
fundamental, devendo sempre 
enquadrar-se com as características 
pessoais do cliente. Antes de ser prestado 
aconselhamento, o mediador ou a empresa 
de seguros devem avaliar as necessidades, 
as expectativas e a situação financeira do 
cliente. Quando o mediador declare prestar 
aconselhamento relativamente a produtos 
de um conjunto amplo de empresas de 
seguros, deve realizar uma análise 
equilibrada e alargada de um número 
suficientemente amplo de produtos de 
seguros disponíveis no mercado. Além 
disso, todos os mediadores e empresas de 
seguros devem explicar as razões 
subjacentes aos seus conselhos e 
recomendar produtos de seguros 
adequados às preferências, necessidades, 
situação financeira e circunstâncias 
pessoais do cliente.

Or. en

Alteração 162
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Considerando 37
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Texto da Comissão Alteração

(37) Antes da celebração de um contrato, 
nomeadamente em caso de vendas sem 
aconselhamento, devem ser fornecidas ao 
cliente as informações relevantes sobre o 
produto de seguros para lhe permitir uma 
decisão informada. O mediador de seguros 
deverá estar em condições de explicar ao 
cliente as características fundamentais dos 
produtos de seguros que vende.

(37) Antes da celebração de um contrato, 
nomeadamente em caso de vendas sem 
aconselhamento, devem ser fornecidas ao 
cliente as informações relevantes sobre o 
produto de seguros para lhe permitir uma 
decisão informada. O mediador de seguros 
deverá explicar ao cliente as características 
fundamentais dos produtos de seguros que 
vende, devendo o seu pessoal dispor do 
tempo e dos recursos adequados para o 
efeito.

Or. en

Alteração 163
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Antes da celebração de um contrato, 
nomeadamente em caso de vendas sem 
aconselhamento, devem ser fornecidas ao 
cliente as informações relevantes sobre o 
produto de seguros para lhe permitir uma 
decisão informada. O mediador de seguros 
deverá estar em condições de explicar ao 
cliente as características fundamentais dos 
produtos de seguros que vende.

(37) Antes da celebração de um contrato, 
nomeadamente em caso de vendas sem 
aconselhamento, devem ser fornecidas ao 
cliente as informações relevantes sobre o 
produto de seguros para lhe permitir uma 
decisão informada. O mediador de seguros 
deverá explicar ao cliente as características 
fundamentais dos produtos de seguros que 
vende.

Or. en

Alteração 164
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 40
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Texto da Comissão Alteração

(40) A presente diretiva deve prever as 
obrigações mínimas em matéria de 
informação a fornecer pelos mediadores e 
empresas de seguros aos clientes. A esse 
respeito, os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de manter ou aprovar 
disposições mais rigorosas, que podem ser 
impostas aos mediadores e às empresas de 
seguros que, independentemente das 
disposições previstas no seu Estado-
Membro de origem, exerçam as suas 
atividades de mediação de seguros no seu 
território, desde que essas disposições 
mais rigorosas estejam em conformidade 
com o direito da União, incluindo a 
Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 
2000, relativa a certos aspetos legais dos 
serviços da sociedade de informação, em 
especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o 
comércio eletrónico»). Um Estado-
Membro que se propõe aplicar e aplica 
disposições que regulam os mediadores de 
seguros e a venda de produtos de seguros 
e que vão para além das estabelecidas na 
presente diretiva deve assegurar que os 
encargos administrativos decorrentes 
dessas disposições sejam proporcionados 
à proteção dos consumidores. No 
interesse da defesa dos consumidores e a 
fim de prevenir as vendas abusivas de 
produtos de seguros, os Estados-Membros 
devem ser autorizados a aplicar a título 
excecional requisitos mais rigorosos aos 
mediadores de seguros que exerçam a 
mediação de seguros a título acessório, se 
o considerarem necessário e 
proporcionado.

(40) A presente diretiva deve prever as 
obrigações mínimas aplicáveis aos
mediadores e empresas de seguros. Os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de manter ou aprovar 
disposições mais rigorosas a impor aos 
mediadores e às empresas de seguros.
Essas disposições mais rigorosas têm de 
estar em conformidade com o direito da 
União.

Or. en
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Alteração 165
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) A presente diretiva deve prever as 
obrigações mínimas em matéria de 
informação a fornecer pelos mediadores e 
empresas de seguros aos clientes. A esse 
respeito, os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de manter ou aprovar 
disposições mais rigorosas, que podem ser 
impostas aos mediadores e às empresas de 
seguros que, independentemente das 
disposições previstas no seu Estado-
Membro de origem, exerçam as suas 
atividades de mediação de seguros no seu 
território, desde que essas disposições 
mais rigorosas estejam em conformidade 
com o direito da União, incluindo a 
Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 
2000, relativa a certos aspetos legais dos 
serviços da sociedade de informação, em 
especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o 
comércio eletrónico»). Um Estado-
Membro que se propõe aplicar e aplica 
disposições que regulam os mediadores de 
seguros e a venda de produtos de seguros 
e que vão para além das estabelecidas na 
presente diretiva deve assegurar que os 
encargos administrativos decorrentes 
dessas disposições sejam proporcionados 
à proteção dos consumidores. No 
interesse da defesa dos consumidores e a 
fim de prevenir as vendas abusivas de 
produtos de seguros, os Estados-Membros 
devem ser autorizados a aplicar a título 
excecional requisitos mais rigorosos aos 
mediadores de seguros que exerçam a 
mediação de seguros a título acessório, se 
o considerarem necessário e 
proporcionado.

(40) A presente diretiva deve prever as 
obrigações mínimas aplicáveis aos
mediadores e empresas de seguros. Os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de manter ou aprovar 
disposições mais rigorosas a impor aos 
mediadores e às empresas de seguros.
Essas disposições mais rigorosas têm de 
estar em conformidade com o direito da 
União, nomeadamente com a Diretiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a 
certos aspetos legais dos serviços da 
sociedade de informação, em especial do 
comércio eletrónico, no mercado interno 
(«Diretiva sobre o comércio eletrónico»).
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Or. en

Justificação

Somos favoráveis ao reconhecimento do princípio de que os Estados-Membros podem aplicar 
disposições adicionais às previstas na presente diretiva. Obviamente, essas disposições 
devem estar em conformidade com o direito da União. Porém, não consideramos haver 
necessidade de reiterar o direito da União na presente diretiva, o que poderia gerar 
incoerência e confusão.

Alteração 166
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) A presente diretiva deve prever as 
obrigações mínimas em matéria de 
informação a fornecer pelos mediadores e 
empresas de seguros aos clientes. A esse 
respeito, os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de manter ou aprovar 
disposições mais rigorosas, que podem ser 
impostas aos mediadores e às empresas de 
seguros que, independentemente das 
disposições previstas no seu Estado-
Membro de origem, exerçam as suas 
atividades de mediação de seguros no seu 
território, desde que essas disposições mais 
rigorosas estejam em conformidade com o 
direito da União, incluindo a Diretiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a 
certos aspetos legais dos serviços da 
sociedade de informação, em especial do 
comércio eletrónico, no mercado interno 
(«Diretiva sobre o comércio eletrónico»). 
Um Estado-Membro que se propõe aplicar 
e aplica disposições que regulam os 
mediadores de seguros e a venda de 
produtos de seguros e que vão para além 
das estabelecidas na presente diretiva deve 
assegurar que os encargos administrativos 
decorrentes dessas disposições sejam 

(40) A presente diretiva deve prever as 
obrigações mínimas em matéria de 
informação a fornecer pelos mediadores e 
empresas de seguros aos clientes. A esse 
respeito, os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de manter ou aprovar 
disposições mais rigorosas, que podem ser 
impostas aos mediadores e às empresas de 
seguros que, independentemente das 
disposições previstas no seu Estado-
Membro de origem, exerçam as suas 
atividades de mediação de seguros no seu 
território, desde que essas disposições mais 
rigorosas estejam em conformidade com o 
direito da União, incluindo a Diretiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a 
certos aspetos legais dos serviços da 
sociedade de informação, em especial do 
comércio eletrónico, no mercado interno 
(«Diretiva sobre o comércio eletrónico»). 
Um Estado-Membro que se propõe aplicar 
e aplica disposições que regulam os 
mediadores de seguros e a venda de 
produtos de seguros e que vão para além 
das estabelecidas na presente diretiva deve 
assegurar que os encargos administrativos 
decorrentes dessas disposições sejam 
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proporcionados à proteção dos 
consumidores. No interesse da defesa dos 
consumidores e a fim de prevenir as vendas 
abusivas de produtos de seguros, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
aplicar a título excecional requisitos mais 
rigorosos aos mediadores de seguros que 
exerçam a mediação de seguros a título 
acessório, se o considerarem necessário e 
proporcionado.

proporcionados à proteção dos 
consumidores. No interesse da defesa dos 
consumidores e a fim de prevenir as vendas 
abusivas de produtos de seguros, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
aplicar requisitos mais rigorosos aos 
mediadores de seguros que exerçam a 
mediação de seguros a título acessório, se o 
considerarem necessário e proporcionado.

Or. en

Alteração 167
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) As práticas de venda cruzada são uma 
estratégia comum para os prestadores de 
serviços financeiros de retalho em toda a 
União. Podem proporcionar benefícios 
aos consumidores, mas podem também 
consistir em práticas em que os seus 
interesses não são devidamente tidos em 
conta. Por exemplo, determinadas formas 
de venda cruzada, nomeadamente as 
práticas de subordinação em que dois ou 
mais serviços financeiros são vendidos em 
conjunto num pacote e pelo menos um 
desses serviços ou produtos não está 
disponível separadamente, podem falsear 
a concorrência e afetar negativamente a 
mobilidade dos consumidores e a sua 
capacidade para proceder a escolhas 
informadas. Um exemplo de práticas de 
subordinação pode ser a obrigatoriedade 
de abertura de uma conta corrente para 
efeitos do pagamento dos prémios quando 
um serviço de seguros é prestado a um 
consumidor ou a obrigatoriedade de o 
consumidor, quando lhe é concedido um 
crédito ao consumo, celebrar um 

(41) As práticas de venda cruzada são uma 
estratégia comum e eventualmente 
adequada para os prestadores de serviços 
financeiros de retalho em toda a União. A 
utilização das práticas de subordinação e 
de agregação, em que dois ou mais 
produtos ou serviços financeiros são 
vendidos em conjunto num pacote, deve 
ser apreciada cuidadosamente, a fim de 
promover a concorrência e a possibilidade 
de escolha dos consumidores.
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determinado contrato de seguro 
automóvel para o veículo objeto do 
financiamento. Embora as práticas de 
agregação, em que dois ou mais produtos 
ou serviços financeiros são vendidos em 
conjunto num pacote mas podem ser 
comprados separadamente, também 
possam falsear a concorrência e afetar 
negativamente a mobilidade dos clientes e 
a sua capacidade para proceder a 
escolhas informadas, pelo menos deixam 
ao cliente a possibilidade de escolha, 
podendo assim ser vistas como colocando 
menos riscos em relação ao cumprimento, 
por parte dos mediadores de seguros, das 
suas obrigações no âmbito da presente 
diretiva. A utilização de tais práticas deve 
ser apreciada cuidadosamente, a fim de 
promover a concorrência e a possibilidade 
de escolha dos consumidores.

Or. en

Justificação

A venda cruzada de produtos de seguros com outros produtos traz benefícios aos 
consumidores, tais como maiores possibilidades de escolha e economias no custo total.

Alteração 168
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) As práticas de venda cruzada são uma 
estratégia comum para os prestadores de 
serviços financeiros de retalho em toda a 
União. Podem proporcionar benefícios aos 
consumidores, mas podem também 
consistir em práticas em que os seus 
interesses não são devidamente tidos em 
conta. Por exemplo, determinadas formas 
de venda cruzada, nomeadamente as 
práticas de subordinação em que dois ou 

(41) As práticas de venda cruzada são uma 
estratégia comum para os prestadores de 
serviços financeiros de retalho em toda a 
União. Podem proporcionar benefícios aos 
consumidores, mas podem também 
consistir em práticas em que os seus 
interesses não são devidamente tidos em 
conta. Por exemplo, determinadas formas 
de venda cruzada, nomeadamente as 
práticas de subordinação em que um 
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mais serviços financeiros são vendidos em 
conjunto num pacote e pelo menos um 
desses serviços ou produtos não está 
disponível separadamente, podem falsear a 
concorrência e afetar negativamente a 
mobilidade dos consumidores e a sua 
capacidade para proceder a escolhas 
informadas. Um exemplo de práticas de 
subordinação pode ser a obrigatoriedade de 
abertura de uma conta corrente para efeitos 
do pagamento dos prémios quando um 
serviço de seguros é prestado a um 
consumidor ou a obrigatoriedade de o 
consumidor, quando lhe é concedido um 
crédito ao consumo, celebrar um 
determinado contrato de seguro automóvel 
para o veículo objeto do financiamento. 
Embora as práticas de agregação, em que
dois ou mais produtos ou serviços 
financeiros são vendidos em conjunto num 
pacote mas podem ser comprados
separadamente, também possam falsear a 
concorrência e afetar negativamente a 
mobilidade dos clientes e a sua capacidade 
para proceder a escolhas informadas, pelo 
menos deixam ao cliente a possibilidade de 
escolha, podendo assim ser vistas como 
colocando menos riscos em relação ao 
cumprimento, por parte dos mediadores de 
seguros, das suas obrigações no âmbito da 
presente diretiva. A utilização de tais 
práticas deve ser apreciada 
cuidadosamente, a fim de promover a 
concorrência e a possibilidade de escolha 
dos consumidores.

produto ou serviço de seguros é vendido
em conjunto num pacote com outro serviço 
ou produto financeiro e o principal 
serviço ou produto financeiro desse 
pacote não está disponível separadamente, 
podem falsear a concorrência e afetar 
negativamente a mobilidade dos 
consumidores e a sua capacidade para 
proceder a escolhas informadas. Um 
exemplo de práticas de subordinação pode 
ser a obrigatoriedade de abertura de uma 
conta corrente para efeitos do pagamento 
dos prémios quando um serviço de seguros 
é prestado a um consumidor ou a 
obrigatoriedade de o consumidor, quando 
lhe é concedido um crédito ao consumo, 
celebrar um determinado contrato de 
seguro automóvel para o veículo objeto do 
financiamento. Embora as práticas de 
agregação, em que um serviço ou produto 
de seguros é vendido em conjunto num 
pacote com outro serviço ou produto 
financeiro, mas o principal serviço ou 
produto financeiro desse pacote pode ser 
comprado separadamente, também possam 
falsear a concorrência e afetar 
negativamente a mobilidade dos clientes e 
a sua capacidade para proceder a escolhas 
informadas, pelo menos deixam ao cliente 
a possibilidade de escolha, podendo assim 
ser vistas como colocando menos riscos em 
relação ao cumprimento, por parte dos 
mediadores de seguros, das suas 
obrigações no âmbito da presente diretiva. 
A utilização de tais práticas deve ser 
apreciada cuidadosamente, a fim de 
promover a concorrência e a possibilidade 
de escolha dos consumidores. A oferta de 
uma apólice de seguro com uma 
cobertura ampla, por exemplo, um seguro 
contra incêndios que cubra também 
prejuízos causados por catástrofes 
naturais, não constitui uma prática de 
venda cruzada. Uma apólice deste tipo 
oferece aos consumidores um seguro com 
proteção alargada. A presente diretiva 
regulamenta a venda cruzada de produtos 
financeiros. A Diretiva 2005/29/CE 



PE504.392v01-00 46/157 AM\926837PT.doc

PT

relativa às práticas comerciais desleais 
continua a ser aplicável às práticas de 
venda cruzada de serviços ou produtos 
financeiros com serviços ou produtos não 
financeiros.

Or. en

Alteração 169
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) As práticas de venda cruzada são uma 
estratégia comum para os prestadores de 
serviços financeiros de retalho em toda a 
União. Podem proporcionar benefícios aos 
consumidores, mas podem também
consistir em práticas em que os seus
interesses não são devidamente tidos em 
conta. Por exemplo, determinadas formas 
de venda cruzada, nomeadamente as 
práticas de subordinação em que dois ou 
mais serviços financeiros são vendidos em 
conjunto num pacote e pelo menos um 
desses serviços ou produtos não está 
disponível separadamente, podem falsear a 
concorrência e afetar negativamente a 
mobilidade dos consumidores e a sua 
capacidade para proceder a escolhas 
informadas. Um exemplo de práticas de 
subordinação pode ser a obrigatoriedade de 
abertura de uma conta corrente para efeitos 
do pagamento dos prémios quando um 
serviço de seguros é prestado a um 
consumidor ou a obrigatoriedade de o 
consumidor, quando lhe é concedido um 
crédito ao consumo, celebrar um 
determinado contrato de seguro automóvel 
para o veículo objeto do financiamento. 
Embora as práticas de agregação, em que 

(41) As práticas de venda cruzada são uma 
estratégia comum para os prestadores de 
serviços financeiros de retalho em toda a 
União. Podem consistir em práticas em que 
os interesses dos consumidores não são 
devidamente tidos em conta. Por exemplo, 
determinadas formas de venda cruzada, 
nomeadamente os produtos subordinados
em que dois ou mais serviços financeiros 
são vendidos em conjunto num pacote e 
pelo menos um desses serviços ou produtos 
não está disponível separadamente, podem 
falsear a concorrência e afetar 
negativamente a mobilidade dos 
consumidores e a sua capacidade para 
proceder a escolhas informadas. Um 
exemplo de práticas de subordinação pode 
ser a obrigatoriedade de abertura de uma 
conta corrente para efeitos do pagamento 
dos prémios quando um serviço de seguros 
é prestado a um consumidor ou a 
obrigatoriedade de o consumidor, quando 
lhe é concedido um crédito ao consumo, 
celebrar um determinado contrato de 
seguro automóvel para o veículo objeto do 
financiamento. Embora as práticas de 
agregação, em que dois ou mais produtos 
ou serviços financeiros são vendidos em 
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dois ou mais produtos ou serviços 
financeiros são vendidos em conjunto num 
pacote mas podem ser comprados 
separadamente, também possam falsear a 
concorrência e afetar negativamente a 
mobilidade dos clientes e a sua capacidade 
para proceder a escolhas informadas, pelo 
menos deixam ao cliente a possibilidade de 
escolha, podendo assim ser vistas como 
colocando menos riscos em relação ao 
cumprimento, por parte dos mediadores de 
seguros, das suas obrigações no âmbito da 
presente diretiva. A utilização de tais 
práticas deve ser apreciada 
cuidadosamente, a fim de promover a 
concorrência e a possibilidade de escolha 
dos consumidores.

conjunto num pacote mas podem ser 
comprados separadamente, também 
possam falsear a concorrência e afetar 
negativamente a mobilidade dos clientes e 
a sua capacidade para proceder a escolhas 
informadas, pelo menos deixam ao cliente 
a possibilidade de escolha, podendo assim 
ser vistas como colocando menos riscos em 
relação ao cumprimento, por parte dos 
mediadores de seguros, das suas 
obrigações no âmbito da presente diretiva. 
A utilização de tais práticas deve ser 
apreciada cuidadosamente, a fim de 
promover a concorrência e a possibilidade 
de escolha dos consumidores.

Or. en

Alteração 170
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) É frequente que contratos de seguro 
que envolvem um investimento sejam 
disponibilizados aos clientes como 
potenciais alternativas ou substitutos dos 
produtos de investimento abrangidos pela 
Diretiva [MiFID II]. A fim de assegurar 
uma proteção coerente dos investidores e 
de evitar o risco de arbitragem 
regulamentar, é importante que os produtos 
de investimento de retalho (produtos de 
investimento no setor dos seguros, tal 
como definidos no regulamento relativo 
aos documentos com as informações 
essenciais para os produtos de 
investimento) estejam sujeitos a normas de 
conduta equivalentes: Essas normas 
incluem a prestação de informação 
apropriada, requisitos de aconselhamento 

(42) É frequente que contratos de seguro 
que envolvem um investimento sejam 
disponibilizados aos clientes como 
potenciais alternativas ou substitutos dos 
produtos de investimento abrangidos pela 
Diretiva [MiFID II]. A fim de assegurar 
uma proteção coerente dos investidores e 
de evitar o risco de arbitragem 
regulamentar, é importante que os produtos 
de investimento de retalho (produtos de 
investimento no setor dos seguros, tal 
como definidos no regulamento relativo 
aos documentos com as informações 
essenciais para os produtos de 
investimento) estejam sujeitos a normas de 
conduta equivalentes: Essas normas 
incluem a prestação de informação 
apropriada, requisitos de aconselhamento 
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adequado e restrições em matéria de 
incentivos, bem como requisitos para a 
gestão dos conflitos de interesses e, no 
caso dos consultores independentes,
restrições quanto à forma de remuneração. 
A Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (ESMA) e a 
Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma 
(EIOPA) devem trabalhar em conjunto 
para alcançar a máxima coerência possível 
na aplicação das normas de conduta no 
contexto dos produtos de investimento de 
retalho abrangidos pela [MiFID II] ou pela 
presente diretiva, através da elaboração de 
orientações. No que respeita aos produtos 
de investimento no setor dos seguros, as 
normas da presente diretiva que são
aplicáveis a todos os contratos de seguros 
(capítulo VII da presente diretiva) e as 
normas reforçadas aplicáveis aos 
produtos de investimento do setor dos 
seguros são cumulativas. Assim, as 
pessoas que exerçam a mediação de 
seguros em relação com produtos de 
investimento do setor dos seguros devem 
cumprir as normas de conduta aplicáveis a 
todos os contratos de seguros, bem como 
as normas de conduta reforçadas aplicáveis 
a esses produtos.

adequado e restrições em matéria de 
incentivos, bem como requisitos para a 
gestão dos conflitos de interesses e mais
restrições em matéria de remuneração. A 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (ESMA) e a 
Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma 
(EIOPA) devem trabalhar em conjunto 
para alcançar a máxima coerência possível 
na aplicação das normas de conduta no 
contexto dos produtos de investimento de 
retalho abrangidos pela [MiFID II] ou pela 
presente diretiva, através da elaboração de 
orientações. Contudo, estas orientações 
têm de ter em conta as especificidades dos 
produtos de seguros do ramo não-vida. De 
igual modo, em consonância com o 
princípio análogo previsto no artigo 3.º da 
Diretiva MIFID II, convém considerar 
um regime análogo para os seguros no 
contexto da aplicação da diretiva a nível 
nacional e nas orientações do comité 
conjunto. No que respeita aos produtos de 
investimento no setor dos seguros, devem 
existir normas de conduta reforçadas que 
substituam as normas da presente diretiva 
aplicáveis aos contratos de seguros 
genéricos (capítulo VII da presente 
diretiva). Assim, as pessoas que exerçam a 
mediação de seguros em relação com 
produtos de investimento do setor dos 
seguros devem cumprir as normas de 
conduta aplicáveis a esses produtos.

Or. en

Justificação

Os produtos de investimento do setor dos seguros devem ser sujeitos a normas de proteção 
dos consumidores e de conduta mais rigorosas do que as aplicáveis aos contratos de seguros 
genéricos. No que respeita aos produtos de investimento do setor dos seguros, não é 
adequado aplicar cumulativamente os capítulos VI e VII às empresas de mediação de 
seguros. O artigo 24,º, n..os 1 e 2, constitui uma duplicação do artigo 15.º. De igual modo, 
certas partes do capítulo VI contradizem partes do capítulo VII, por exemplo, o disposto no 
artigo 17.º, alínea c).
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Alteração 171
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) A presente diretiva estabelece 
normas relativas ao acesso à atividade de 
mediação de seguros ou de resseguros e 
ao seu exercício por pessoas singulares ou 
coletivas estabelecidas num 
Estado-Membro ou que nele pretendam 
estabelecer-se. Quaisquer disposições 
derrogatórias ou complementares às 
presentes, contidas noutros atos 
comunitários, não se aplicam à mediação 
de seguros e de resseguros.

Or. de

Justificação

Clarificação sobre o facto de que as regras para a venda dos produtos de seguros são 
reguladas exclusivamente pela presente diretiva. Outros atos comunitários estão, por 
conseguinte, subordinados à mesma, pois apenas na Diretiva relativa à mediação de seguros 
é levada a cabo uma regulação específica do setor.

Alteração 172
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Para garantir uma aplicação coerente 
das sanções nos vários Estados-Membros, 
na determinação do tipo de medidas ou 
sanções administrativas e do nível das 
sanções pecuniárias administrativas os 
Estados-Membros devem ser obrigados a 
assegurar que as autoridades competentes 
tenham em conta todas as circunstâncias 

(45) Para garantir uma aplicação coerente 
das sanções nos vários Estados-Membros, 
na determinação do tipo de medidas ou 
sanções administrativas e do nível das 
sanções pecuniárias administrativas os 
Estados-Membros devem ser obrigados a 
assegurar que as autoridades competentes 
tenham em conta todas as circunstâncias 
pertinentes. No entanto, os Estados-
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pertinentes. Membros não são obrigados a prever 
sanções administrativas quando a 
legislação nacional prevê sanções no 
âmbito do sistema de justiça penal.

Or. en

Alteração 173
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A fim de reforçar o efeito dissuasor 
para o grande público e de assegurar a 
informação sobre as infrações às regras que 
possam pôr em causa à proteção dos 
consumidores, as sanções e medidas 
impostas deverão ser publicadas, salvo em 
certas circunstâncias bem definidas. A fim 
de garantir a conformidade com o princípio 
da proporcionalidade, as sanções e medidas 
impostas devem ser publicadas numa base 
anónima, sempre que a publicação possa 
causar danos desproporcionados às partes 
envolvidas.

(46) A fim de reforçar o efeito dissuasor 
para o grande público e de assegurar a 
informação sobre as infrações às regras que 
possam pôr em causa à proteção dos 
consumidores, as sanções e medidas 
impostas deverão ser publicadas nos sítios 
Web das autoridades competentes 
relevantes e da EIOPA, salvo em certas 
circunstâncias bem definidas. A fim de 
garantir a conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, as sanções e medidas 
impostas devem ser publicadas numa base 
anónima, sempre que a publicação possa 
causar danos desproporcionados às partes 
envolvidas.

Or. en

Alteração 174
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) A fim de detetar potenciais infrações, 
as autoridades competentes devem dispor 

(47) A fim de detetar potenciais infrações, 
as autoridades competentes devem dispor 
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dos poderes de investigação necessários e 
devem criar mecanismos eficazes para 
incentivar a comunicação das infrações 
potenciais ou reais.

dos poderes de investigação necessários e 
devem criar mecanismos eficazes para 
incentivar a comunicação das infrações 
potenciais ou reais. No entanto, a presente 
diretiva não implica que os Estados-
Membros tenham de conceder às 
autoridades administrativas o poder de 
efetuar investigações criminais.

Or. en

Alteração 175
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) A fim de detetar potenciais infrações, 
as autoridades competentes devem dispor 
dos poderes de investigação necessários e 
devem criar mecanismos eficazes para 
incentivar a comunicação das infrações 
potenciais ou reais.

(47) A fim de detetar potenciais infrações, 
as autoridades competentes devem dispor 
dos poderes de investigação necessários e 
devem criar mecanismos eficazes para 
incentivar a comunicação das infrações 
potenciais ou reais e capazes de assegurar 
a proteção adequada das pessoas que as 
denunciarem.

Or. en

Alteração 176
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(49-A) Os informadores internos chamam 
a atenção das autoridades competentes 
para novas informações, que as auxiliam 
a detetar e punir casos de abuso de 
informação privilegiada e manipulação de 
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mercado. Porém, o receio de retaliações 
ou a falta de procedimentos adequados 
para a comunicação das violações pode 
demover os informadores. A presente 
diretiva deve, portanto, garantir a 
existência de mecanismos adequados para 
incentivar os informadores internos a 
alertarem as autoridades competentes 
para possíveis violações da presente 
diretiva e para os proteger de retaliações. 
Os Estados-Membros devem também 
garantir que os mecanismos de denúncia 
por informadores internos que venham a 
instituir incluam disposições que 
assegurem a proteção adequada de uma 
pessoa investigada, sobretudo no que 
respeita ao direito à proteção dos seus 
dados pessoais, bem como procedimentos 
que garantam o direito de defesa e de 
audição da pessoa investigada antes da 
adoção de qualquer decisão que lhe diga 
respeito, bem como o direito de recorrer 
junto do tribunal de uma decisão que lhe 
diga respeito.

Or. en

Justificação

Texto do Regulamento sobre o abuso de mercado.

Alteração 177
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) A fim de atingir os objetivos definidos 
na presente diretiva, devem ser delegados 
na Comissão poderes para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito às noções de 
competência e conhecimentos adequados 
do mediador, de gestão dos conflitos de 

(50) A fim de atingir os objetivos definidos 
na presente diretiva, devem ser delegados 
na Comissão poderes para adotar atos em 
conformidade com os artigos 290.º e 291.º
do Tratado. Quando preparar e redigir atos 
delegados, a Comissão deverá assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
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interesses, de obrigações de conduta no 
que se refere aos pacotes de produtos de
investimento de retalho do setor dos 
seguros e dos procedimentos e 
formulários de apresentação das 
informações relativas a sanções. É 
particularmente importante que durante 
os trabalhos preparatórios a Comissão 
proceda às consultas apropriadas, 
nomeadamente a nível dos peritos.
Quando preparar e redigir atos delegados, a 
Comissão deverá assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e apropriada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

apropriada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. de

Alteração 178
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) A adoção de normas técnicas no 
domínio dos serviços financeiros deverá 
assegurar uma harmonização coerente e 
uma proteção adequada dos 
consumidores em toda a União. Na 
medida em que se trata de um organismo 
com competências técnicas altamente 
especializadas, ganhar-se-á em eficiência 
e será apropriado confiar à EIOPA a 
elaboração de projetos de normas técnicas 
de regulamentação e de execução que não 
envolvam escolhas políticas, para 
apresentação à Comissão.

Suprimido

Or. en

Alteração 179
Werner Langen
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Proposta de diretiva
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) A adoção de normas técnicas no 
domínio dos serviços financeiros deverá 
assegurar uma harmonização coerente e 
uma proteção adequada dos consumidores 
em toda a União. Na medida em que se 
trata de um organismo com competências 
técnicas altamente especializadas, ganhar-
se-á em eficiência e será apropriado
confiar à EIOPA a elaboração de projetos 
de normas técnicas de regulamentação e 
de execução que não envolvam escolhas 
políticas, para apresentação à Comissão.

(51) A adoção de normas técnicas no 
domínio dos serviços financeiros deverá 
assegurar uma harmonização coerente e 
uma proteção adequada dos consumidores 
em toda a União. Na medida em que se 
trata de um organismo com competências 
técnicas altamente especializadas, mas 
também com capacidades limitadas, seria 
possível confiar à EIOPA a elaboração de 
projetos que não envolvam 
necessariamente uma escolha política, 
para apresentação à Comissão e ao 
Parlamento.

Or. de

Alteração 180
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) A adoção de normas técnicas no 
domínio dos serviços financeiros deverá 
assegurar uma harmonização coerente e 
uma proteção adequada dos consumidores 
em toda a União. Na medida em que se 
trata de um organismo com competências 
técnicas altamente especializadas, ganhar-
se-á em eficiência e será apropriado confiar 
à EIOPA a elaboração de projetos de 
normas técnicas de regulamentação e de 
execução que não envolvam escolhas 
políticas, para apresentação à Comissão.

(51) A adoção de normas técnicas no 
domínio dos serviços financeiros deverá 
assegurar uma harmonização coerente e 
um nível elevado de proteção dos 
consumidores em toda a União. Na medida 
em que se trata de um organismo com 
competências técnicas altamente 
especializadas, ganhar-se-á em eficiência e 
será apropriado confiar à EIOPA a 
elaboração de projetos de normas técnicas 
de regulamentação e de execução que não 
envolvam escolhas políticas, para 
apresentação à Comissão.

Or. en
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Alteração 181
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) A adoção de normas técnicas no 
domínio dos serviços financeiros deverá 
assegurar uma harmonização coerente e 
uma proteção adequada dos consumidores 
em toda a União. Na medida em que se 
trata de um organismo com competências 
técnicas altamente especializadas, ganhar-
se-á em eficiência e será apropriado confiar 
à EIOPA a elaboração de projetos de 
normas técnicas de regulamentação e de 
execução que não envolvam escolhas 
políticas, para apresentação à Comissão.

(51) A adoção de normas técnicas no 
domínio dos serviços financeiros deverá 
assegurar um nível mínimo de
harmonização e uma proteção adequada 
dos consumidores em toda a União. Na 
medida em que se trata de um organismo 
com competências técnicas altamente 
especializadas, ganhar-se-á em eficiência e 
será apropriado confiar à EIOPA a 
elaboração de projetos de normas técnicas 
de regulamentação e de execução que não 
envolvam escolhas políticas, para 
apresentação à Comissão.

Or. en

Justificação

Certos Estados-Membros têm um nível de proteção dos consumidores mais elevado do que 
outros, pelo que uma harmonização maximizada reduziria o nível de proteção das medidas já 
tomadas nesses Estados-Membros.

Alteração 182
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) Através de atos delegados nos termos 
dos artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e em 
conformidade com os artigos 10.º a 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010 do 

(52) Através de atos delegados nos termos 
dos artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e em 
conformidade com os artigos 10.º a 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010 do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de novembro de 2010, que institui uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma), a 
Comissão deverá adotar atos delegados tal 
como previsto no artigo [8.º] em relação às 
noções de conhecimentos e aptidões 
adequados do mediador, nos artigos [17.º e 
23.º] em relação à gestão dos conflitos de 
interesses e nos artigos [24.º e 25.º] em 
relação às obrigações de conduta no que 
se refere aos pacotes de produtos de 
investimento de retalho do setor dos 
seguros, bem como às normas técnicas de 
execução referidas no artigo [30.º] em 
relação aos procedimentos e formulários de 
apresentação das informações relativas a 
sanções. Os projetos para esses atos 
delegados e normas técnicas de execução 
serão desenvolvidos pela EIOPA.

Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de novembro de 2010, que institui uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma), a 
Comissão deverá adotar atos delegados tal 
como previsto no artigo [8.º] em relação às 
noções de conhecimentos e aptidões 
adequados do mediador, bem como às 
normas técnicas de execução referidas no 
artigo [30.º] em relação aos procedimentos 
e formulários de apresentação das 
informações relativas a sanções. Os 
projetos para esses atos delegados e 
normas técnicas de execução serão 
desenvolvidos pela EIOPA.

Or. de

Alteração 183
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 55-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(55-A) As autoridades de supervisão dos 
Estados-Membros deverão dispor de todos 
os meios necessários para garantir o 
exercício regular das atividades dos 
mediadores de seguros e das empresas de 
resseguros em toda a Comunidade, quer 
sejam exercidas em regime de 
estabelecimento ou ao abrigo da liberdade 
de prestação de serviços. Para garantir 
uma supervisão eficaz, todas as medidas 
tomadas pelas autoridades de supervisão 
deverão ser proporcionais à natureza, à 
escala e à complexidade dos riscos 
inerentes à atividade da empresa de 
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seguros ou de resseguros, 
independentemente da importância da 
empresa em causa para a estabilidade 
financeira global do mercado.

Or. en

Alteração 184
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 55-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(55-B) O regime previsto na presente 
diretiva não deverá constituir uma 
sobrecarga excessiva para as pequenas e 
médias empresas de seguros. Um dos 
instrumentos através dos quais se pode 
alcançar esse objetivo consiste na correta 
aplicação do princípio da 
proporcionalidade. Este princípio deverá 
aplicar-se tanto aos requisitos impostos às 
empresas de seguros e de resseguros como 
ao exercício de poderes de supervisão.

Or. en

Alteração 185
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) Um reexame da presente diretiva
deverá ser efetuado 5 anos após a data da 
sua entrada em vigor, a fim de ter em 
conta a evolução do mercado, bem como a 
evolução noutros domínios da legislação da 
União ou a experiência adquirida pelos 

(56) Uma análise da evolução do mercado 
em questão na presente diretiva, bem 
como a evolução noutros domínios da 
legislação da União ou a experiência 
adquirida pelos Estados-Membros na 
aplicação dessa legislação da União, em 
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Estados-Membros na aplicação dessa 
legislação da União, em especial no que 
diz respeito aos produtos abrangidos pela 
Diretiva 2003/41/CE.

especial no que diz respeito aos produtos 
abrangidos pela Diretiva 2003/41/CE, 
deverá ser efetuada após cinco anos, com 
vista a avaliar a aplicação da diretiva e a 
elaborar os primeiros resultados 
relativamente à sua eficácia.

Or. de

(Os primeiros valores empíricos só podem ser apresentados após, pelo menos, cinco anos. 
Ver igualmente o artigo 8.º, n.º 7.)

Alteração 186
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) Um reexame da presente diretiva 
deverá ser efetuado 5 anos após a data da 
sua entrada em vigor, a fim de ter em conta 
a evolução do mercado, bem como a 
evolução noutros domínios da legislação da 
União ou a experiência adquirida pelos 
Estados-Membros na aplicação dessa 
legislação da União, em especial no que 
diz respeito aos produtos abrangidos pela 
Diretiva 2003/41/CE.

(56) Um reexame da presente diretiva 
deverá ser efetuado 3 anos após a data da 
sua entrada em vigor, a fim de ter em conta 
a evolução do mercado, bem como a 
evolução noutros domínios da legislação da 
União ou a experiência adquirida pelos 
Estados-Membros na aplicação dessa 
legislação da União, em especial no que 
diz respeito aos produtos abrangidos pela 
Diretiva 2003/41/CE.

Or. en

Alteração 187
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece normas 
relativas ao acesso à atividade de mediação 
de seguros ou de resseguros, incluindo as 

1. A presente diretiva estabelece normas 
relativas ao acesso à atividade de mediação 
de seguros ou de resseguros e ao seu 
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atividades de gestão profissional e 
regularização de sinistros, e ao seu 
exercício por pessoas singulares ou 
coletivas estabelecidas num 
Estado-Membro ou que nele pretendam 
estabelecer-se.

exercício por pessoas singulares ou 
coletivas estabelecidas num 
Estado-Membro ou que nele pretendam 
estabelecer-se.

Or. en

Alteração 188
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece normas 
relativas ao acesso à atividade de mediação 
de seguros ou de resseguros, incluindo as 
atividades de gestão profissional e 
regularização de sinistros, e ao seu 
exercício por pessoas singulares ou 
coletivas estabelecidas num 
Estado-Membro ou que nele pretendam 
estabelecer-se.

1. A presente diretiva estabelece normas 
relativas ao acesso à atividade de mediação 
de seguros ou de resseguros e ao seu 
exercício por pessoas singulares ou 
coletivas estabelecidas num 
Estado-Membro ou que nele pretendam 
estabelecer-se.

Or. en

Alteração 189
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece normas 
relativas ao acesso à atividade de mediação 
de seguros ou de resseguros, incluindo as 
atividades de gestão profissional e 
regularização de sinistros, e ao seu 
exercício por pessoas singulares ou 

1. A presente diretiva estabelece normas 
relativas ao acesso à atividade de mediação 
de seguros ou de resseguros e ao seu 
exercício por pessoas singulares ou 
coletivas estabelecidas num 
Estado-Membro ou que nele pretendam 
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coletivas estabelecidas num 
Estado-Membro ou que nele pretendam 
estabelecer-se.

estabelecer-se.

Or. en

Alteração 190
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva não é aplicável às 
pessoas que prestem serviços de mediação 
de contratos de seguro sempre que se 
encontrem reunidas as seguintes 
condições:

Suprimido

(a) O contrato de seguro apenas requerer 
o conhecimento da cobertura fornecida 
pelo seguro;
(b) O contrato de seguro não ser um 
contrato de seguro de vida;
(c) O contrato de seguro não prever 
qualquer cobertura da responsabilidade 
civil;
(d) A atividade profissional principal da 
pessoa não consistir na mediação de 
seguros;
(e) O seguro ser complementar de bens de 
qualquer fornecedor, sempre que esse 
seguro cubra o risco de avaria ou de 
perda de bens fornecidos por esse 
fornecedor ou de danos a esses bens; 
(f) O montante do prémio anual 
correspondente ao contrato de seguro, 
ajustado proporcionalmente por forma a 
representar um montante anual, não 
exceder 600 euros.

Or. en
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Alteração 191
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 1.º – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A atividade profissional principal da 
pessoa não consistir na mediação de 
seguros;

(d) A atividade profissional principal da 
pessoa não consistir na medição de 
seguros, podendo efetuar seguros de vida 
e de responsabilidade civil 
complementares ao produto ou ao serviço 
vendido pelo mediador de seguros, no 
âmbito da sua ocupação principal;

Or. de

Justificação

No caso das empresas de aluguer de automóveis, são oferecidos seguros complementares de 
responsabilidade civil para cobertura de riscos associados ao veículo alugado. As apólices 
de seguros de viagem com cobertura de risco de morte incluem os riscos do seguro de vida. 
As mediações desta natureza são complementares ao produto/serviço principal.

Alteração 192
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O seguro ser complementar de bens de 
qualquer fornecedor, sempre que esse 
seguro cubra o risco de avaria ou de perda 
de bens fornecidos por esse fornecedor ou 
de danos a esses bens;

(e) O seguro ser complementar de produtos 
ou da prestação de um serviço de qualquer 
fornecedor, desde que, no caso da entrega 
de produtos, esse seguro cubra o risco de 
avaria ou de perda, de furto ou de danos a 
esses produtos fornecidos por esse 
fornecedor;

Or. de
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Alteração 193
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O seguro ser complementar de bens de 
qualquer fornecedor, sempre que esse 
seguro cubra o risco de avaria ou de perda 
de bens fornecidos por esse fornecedor ou 
de danos a esses bens; 

(e) O seguro ser complementar do produto 
ou serviço de qualquer fornecedor, sempre 
que esse seguro cubra o risco de avaria ou 
de perda de bens fornecidos por esse 
fornecedor ou de danos a esses bens;

Or. en

Alteração 194
Sławomir Nitras

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O montante do prémio anual 
correspondente ao contrato de seguro, 
ajustado proporcionalmente por forma a 
representar um montante anual, não 
exceder 600 euros.

Suprimido

Or. pl

Justificação

W odniesieniu do przedsiębiorców, dla których sprzedaż ubezpieczeń jest działalnością 
poboczną, ograniczenie kwoty składki rocznej z tytułu umowy ubezpieczenia do 600 euro jest 
zbyt restrykcyjne. Szczególnie drastycznie dotykać to bedzie ubezpieczeń turystycznych 
oferowanych przez biura podróży. Średnia składka i średnia wypłacana szkoda z tytułu 
takiego ubezpieczenia są niskie, zatem ryzyko dla konsumenta pozostaje ograniczone. 
Wprowadzenie dodatkowych wymogów, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 
będą nieadekwatnym obciązeniem w stosunku do specyfiki działalności.
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Alteração 195
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O montante do prémio 
anual correspondente ao contrato de 
seguro, ajustado proporcionalmente por 
forma a representar um montante anual,
não exceder 600 euros.

(f) O montante do prémio anual não 
exceder 600 euros.

Or. de

Justificação

Um cálculo proporcional por forma a representar um montante anual incluiria no âmbito de 
aplicação os microsseguros, celebrados uma vez por ano durante uma semana com um 
prémio de, por exemplo, 30 euros.

Alteração 196
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) O contrato de seguro não cobrir 
riscos de seguros de saúde. 

Or. en

Justificação

Devido à sua grande importância económica e social, os produtos de seguros de saúde devem 
ser abrangidos pela Diretiva MS II.

Alteração 197
Sven Giegold
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) O produto de seguro for obrigatório 
por lei ou absolutamente necessário para 
o funcionamento de um bem ou serviço de 
qualquer fornecedor.

Or. en

Alteração 198
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A diretiva não se aplica a clientes 
profissionais, conforme definido no 
Anexo I.

Or. de

(Considerando 9)

Alteração 199
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A presente diretiva deve garantir a 
aplicação do mesmo nível de proteção e a 
possibilidade de os consumidores 
beneficiarem de normas comparáveis. A 
diretiva deve promover a igualdade de 
condições e concorrência entre os 
mediadores, quer estejam associados a 
uma empresa de seguros ou não. Existe 
um benefício para os consumidores se os 
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produtos de seguros forem mediados 
através de canais e mediadores com 
diferentes formas de cooperação face às 
empresas de seguros, desde que apliquem 
regras semelhantes em matéria de 
proteção do consumidor. Os Estados-
Membros devem ter em consideração este 
facto ao executarem a presente diretiva.

Or. en

Alteração 200
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
As partes seguintes do capítulo VI da 
presente diretiva não são aplicáveis aos 
mediadores e empresas de seguros que 
exerçam a atividade de mediação de 
seguros em relação com produtos de 
investimento do setor dos seguros:
(a) Artigo 15.º;
(b) Artigo 16.º, alínea a), subalíneas (i), 
(ii), (iii) e (iv);
(c) Artigo 16º, alínea d), subalíneas (i), (ii) 
e (iii);
(d) Artigo 17.º, n.º 1, alíneas c), d), e), f) e 
g);
(e) Artigo 17.º, n.os 2, 3, 4 e 5;
(f) Artigo 18.º.
Os mediadores e empresas de seguros que 
exerçam a atividade de mediação de 
seguros em relação com produtos de 
investimento do setor dos seguros devem 
antes cumprir os requisitos estabelecidos 
nas seguintes disposições da Diretiva 
[2004/39/CE*], em função das 
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especificidades da atividade seguradora:
(a) Artigo 16.º, n.º 3;
(b) Artigos 23.º, 24.º e 25.º
A EIOPA e a AEVMM devem elaborar 
orientações sobre o modo de aplicação 
destas disposições às empresas que 
exerçam atividades de seguros de 
investimento e de investimento ao abrigo 
da Diretiva [2004/39/CE*) e das 
disposições conexas da Diretiva 
[2006/73/CE*].

Or. en

Justificação

O atual texto da Diretiva MiFID II do Parlamento prevê a aplicabilidade das regras de 
conduta aos produtos de investimento do setor dos seguros. Trata-se, em termos gerais, das 
mesmas regras aplicáveis aos produtos de investimento do setor dos seguros previstas nos 
artigos 22.º a 25.º da Diretiva MS II. Nada justifica que as regras constem de dois atos 
legislativos, pelo que a presente alteração clarifica que disposições da Diretiva MiFID são 
aplicáveis aos produtos de investimento do setor dos seguros e que partes da Diretiva DMS II 
não o são.

Alteração 201
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Mediação de seguros», as atividades 
que consistem em prestar aconselhamento, 
propor ou praticar outro ato preparatório da 
celebração de um contrato de seguro, 
celebrar esses contratos ou apoiar a gestão 
e execução desses contratos, em especial 
em caso de sinistro, bem como as 
atividades de gestão profissional e 
regularização de sinistros. Estas 
atividades são também consideradas como 
mediação de seguros quando forem 
exercidas por uma empresa de seguros 
sem a intervenção de um mediador de 

3. «Mediação de seguros», as atividades 
que, mediante remuneração, consistem em 
prestar aconselhamento, propor ou praticar 
outro ato preparatório da celebração de um 
contrato de seguro, ou em celebrar esses 
contratos ou apoiar a gestão e execução 
desses contratos, em especial em caso de 
sinistro, com a distribuição de produtos de 
seguros.
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seguros. 

Or. en

Alteração 202
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Mediação de seguros», as atividades 
que consistem em prestar aconselhamento, 
propor ou praticar outro ato preparatório da 
celebração de um contrato de seguro, 
celebrar esses contratos ou apoiar a gestão 
e execução desses contratos, em especial 
em caso de sinistro, bem como as 
atividades de gestão profissional e 
regularização de sinistros. Estas atividades 
são também consideradas como mediação 
de seguros quando forem exercidas por 
uma empresa de seguros sem a intervenção 
de um mediador de seguros.

3. «Mediação de seguros», as atividades 
que consistem em prestar aconselhamento, 
propor ou praticar outro ato preparatório da 
celebração de um contrato de seguro, ou 
em celebrar esses contratos ou apoiar a 
gestão e execução desses contratos, em 
especial em caso de sinistro. Estas 
atividades consistem em prestar 
aconselhamento, propor ou praticar outro 
ato preparatório da celebração de um 
contrato de seguro, ou em celebrar esses 
contratos, e são também consideradas 
como mediação de seguros quando forem 
exercidas por um funcionário de uma 
empresa de seguros, em contacto direto 
com o cliente, sem a intervenção de um 
mediador de seguros.

Or. en

Alteração 203
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Mediação de seguros», as atividades 
que consistem em prestar aconselhamento, 
propor ou praticar outro ato preparatório da 

3. «Mediação de seguros», as atividades 
que consistem em prestar aconselhamento, 
propor ou praticar outro ato preparatório da 
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celebração de um contrato de seguro, 
celebrar esses contratos ou apoiar a gestão 
e execução desses contratos, em especial 
em caso de sinistro, bem como as 
atividades de gestão profissional e 
regularização de sinistros. Estas 
atividades são também consideradas como 
mediação de seguros quando forem 
exercidas por uma empresa de seguros sem 
a intervenção de um mediador de seguros. 

celebração de um seguro, ou em celebrar 
esses contratos ou apoiar a gestão e 
execução dos mesmos. As atividades que 
consistem em prestar aconselhamento ou 
em propor ou celebrar contratos de 
seguro são também consideradas como 
mediação de seguros quando forem 
exercidas por um funcionário de uma 
empresa de seguros, em contacto direto 
com o cliente, sem a intervenção de um 
mediador de seguros.

Or. en

Justificação

A DMS II regulamenta a atividade dos mediadores de seguros, bem como as regras 
aplicáveis à venda de produtos de seguros. Não tem qualquer relevância relativamente às 
atividades administrativas dos funcionários das empresas de seguros respeitantes à 
elaboração de documentos, cálculo de prémios, regularização de sinistros, etc. A alteração 
esclarece que estas atividades não se inserem no âmbito de aplicação da DMS II.

Alteração 204
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Mediação de seguros», as atividades 
que consistem em prestar aconselhamento, 
propor ou praticar outro ato preparatório da 
celebração de um contrato de seguro, 
celebrar esses contratos ou apoiar a gestão 
e execução desses contratos, em especial 
em caso de sinistro, bem como as 
atividades de gestão profissional e 
regularização de sinistros. Estas atividades 
são também consideradas como mediação 
de seguros quando forem exercidas por 
uma empresa de seguros sem a intervenção 
de um mediador de seguros. 

3. «Mediação de seguros», as atividades 
que consistem em prestar aconselhamento, 
propor ou praticar outro ato preparatório da 
celebração de um contrato de seguro, 
celebrar esses contratos ou apoiar a gestão 
e execução desses contratos, em especial 
em caso de sinistro, bem como as 
atividades de gestão profissional e 
regularização de sinistros, incluindo sítios 
Web de comparação de preços e produtos, 
quando o cliente puder celebrar 
diretamente um contrato de seguro no 
final do processo através de um sítio Web 
ou celebrando o contrato diretamente com 
uma empresa de seguros ou outro 
mediador de seguros. Estas atividades são 
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também consideradas como mediação de 
seguros quando forem exercidas por uma 
empresa de seguros sem a intervenção de 
um mediador de seguros.

Or. en

Alteração 205
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Mediação de seguros», as atividades 
que consistem em prestar aconselhamento, 
propor ou praticar outro ato preparatório da 
celebração de um contrato de seguro, 
celebrar esses contratos ou apoiar a gestão 
e execução desses contratos, em especial 
em caso de sinistro, bem como as 
atividades de gestão profissional e 
regularização de sinistros. Estas atividades 
são também consideradas como mediação 
de seguros quando forem exercidas por 
uma empresa de seguros sem a intervenção 
de um mediador de seguros.

3. «Mediação de seguros», as atividades 
que consistem em prestar aconselhamento, 
propor ou praticar outro ato preparatório da 
celebração de um contrato de seguro, ou 
em celebrar esses contratos ou apoiar a 
gestão e execução desses contratos, em 
especial em caso de sinistro. Estas 
atividades são também consideradas como 
mediação de seguros quando forem 
exercidas por uma empresa de seguros sem 
a intervenção de um mediador de seguros.

Or. en

Alteração 206
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Mediação de seguros», as atividades 
que consistem em prestar aconselhamento, 
propor ou praticar outro ato preparatório da 
celebração de um contrato de seguro, 

3. «Mediação de seguros», as atividades 
que consistem em prestar aconselhamento, 
propor ou praticar outro ato preparatório da 
celebração de um contrato de seguro, 
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celebrar esses contratos ou apoiar a gestão 
e execução desses contratos, em especial 
em caso de sinistro, bem como as 
atividades de gestão profissional e 
regularização de sinistros. Estas atividades 
são também consideradas como mediação 
de seguros quando forem exercidas por 
uma empresa de seguros sem a intervenção 
de um mediador de seguros.

celebrar esses contratos ou apoiar a gestão 
e execução desses contratos, em especial 
em caso de sinistro, bem como as 
atividades de gestão profissional e 
regularização de sinistros, incluindo os 
sítios Web de comparação de preços. Estas 
atividades são também consideradas como 
mediação de seguros quando forem 
exercidas por uma empresa de seguros sem 
a intervenção de um mediador de seguros.

Or. en

Alteração 207
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo – ponto 3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A prestação de informações a um 
cliente a título ocasional no contexto de 
outra atividade profissional, se o prestador 
dessas informações não tomar quaisquer 
medidas adicionais para assistir o cliente 
na celebração ou na execução de um 
contrato de seguro.

(a) A prestação de informações a um 
cliente a título ocasional no contexto de 
outra atividade profissional, se o prestador 
dessas informações não tomar quaisquer 
medidas adicionais para assistir o cliente 
na celebração ou na execução de um 
contrato de seguro, a gestão dos sinistros 
de uma empresa de seguros numa base 
profissional ou as atividades de 
regularização e peritagem de sinistros não 
são consideradas mediação de seguros.

Or. en

Alteração 208
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
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Texto da Comissão Alteração

4. «Produto de investimento do setor dos 
seguros», um contrato de seguros que 
possa também ser classificado como 
«produto de investimento» de acordo com 
a definição constante do artigo 2.º, alínea 
a), do [Regulamento relativo aos 
documentos com as informações essenciais 
para os produtos de investimento 
(Regulamento PPIR)];

4. «Produto de investimento do setor dos 
seguros», um contrato de seguros, para o 
qual seja necessário um KID, de acordo 
com o Regulamento PPIR (Regulamento 
relativo aos documentos com as 
informações essenciais para os produtos de 
investimento);

Or. de

Alteração 209
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. «Produto de investimento do setor dos 
seguros», um contrato de seguros que 
possa também ser classificado como 
«produto de investimento» de acordo com 
a definição constante do artigo 2.º, alínea 
a), do [Regulamento relativo aos 
documentos com as informações essenciais 
para os produtos de investimento 
(Regulamento PPIR)];

4. «Produto de investimento do setor dos 
seguros», um contrato de seguros que 
possa também ser classificado como 
«produto de investimento» de acordo com 
a definição constante do artigo 2.º, alínea 
a), do [Regulamento relativo aos 
documentos com as informações essenciais 
para os produtos de investimento 
(Regulamento PPIR)]; exceto os definidos 
no artigo 2.º, alíneas e) e f), do 
Regulamento PPIR no que respeita aos 
regimes de pensões complementares e aos 
produtos de pensões em que a legislação 
nacional exija ao empregador uma 
contribuição financeira e o trabalhador 
não tenha possibilidade de escolher o 
fornecedor de produtos de pensões;

Or. en
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Alteração 210
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. «Produto de investimento do setor dos 
seguros», um contrato de seguros que 
possa também ser classificado como 
«produto de investimento» de acordo com 
a definição constante do artigo 2.º, alínea 
a), do [Regulamento relativo aos 
documentos com as informações essenciais 
para os produtos de investimento 
(Regulamento PPIR)];

4. «Produto de investimento do setor dos 
seguros», um contrato de seguros que 
possa também ser classificado como 
«produto de investimento» de acordo com 
a definição constante do artigo 4.º, alínea 
a), e excluindo os produtos descritos no 
artigo 2.º do [Regulamento relativo aos 
documentos com as informações essenciais 
para os produtos de investimento 
(Regulamento PPIR)];

Or. en

Justificação

A definição deve ser clarificada quanto à abrangência ou não dos planos de pensão 
profissionais (IRPPP). O alinhamento deve ser feito com base nas propostas do Parlamento 
Europeu em matéria de PPIR.

Alteração 211
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Mediador de seguros», qualquer pessoa 
singular ou coletiva, com exceção das 
companhias de seguros, que inicie ou 
exerça, mediante remuneração, a atividade 
de mediação de seguros;

5. «Mediador de seguros», qualquer pessoa 
singular ou coletiva, com exceção das 
companhias de seguros, que exerça uma 
atividade de seguros por conta própria e
que inicie ou exerça, mediante 
remuneração, a atividade de mediação de 
seguros;

Or. en
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Justificação

The direct selling activity of an insurance undertaking should be outside of the definition of 
insurance mediation. This is not an insurance mediation activity. The direct selling of the own 
insurance products is a basic activity of an insurance undertaking. Only those cases when the 
insurance undertaking sells insurance product of another insurer could be insurance 
mediation activity. According to this definition there is no difference between direct selling 
and mediation activity (selling products of another insurer). The direct selling activity of an 
insurance undertaking should be outside of the definition of insurance mediation.

Alteração 212
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Mediador de seguros», qualquer pessoa 
singular ou coletiva, com exceção das 
companhias de seguros, que inicie ou 
exerça, mediante remuneração, a atividade 
de mediação de seguros;

5. «Mediador de seguros», qualquer pessoa 
singular ou coletiva, com exceção das 
companhias de seguros e dos seus 
trabalhadores, que inicie ou exerça, 
mediante remuneração, a atividade de 
mediação de seguros;

Or. de

Justificação

Clarificação que deve ser interpretada no contexto do artigo 3.º, n.º 1.

Alteração 213
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Mediador de seguros», qualquer pessoa 
singular ou coletiva, com exceção das 
companhias de seguros, que inicie ou 
exerça, mediante remuneração, a atividade 
de mediação de seguros;

5. «Mediador de seguros», qualquer pessoa 
singular ou coletiva, com exceção das 
companhias de seguros e dos seus 
empregados, que inicie ou exerça, 
mediante remuneração, a atividade de 
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mediação de seguros;

Or. en

Justificação

Em sintonia com a alteração 32 do relator, os empregados das empresas de seguros também 
devem ser mencionados, visto não atuarem como mediadores entre a empresa de seguros e o 
cliente.

Alteração 214
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. «Mediação de seguros», as atividades 
que consistem em prestar aconselhamento, 
propor ou praticar outro ato preparatório da 
celebração de um contrato de seguro, 
celebrar esses contratos ou em apoiar a 
gestão e execução desses contratos, em 
especial em caso de sinistro, bem como as 
atividades de gestão profissional e 
regularização de sinistros. Estas 
atividades são também consideradas como 
mediação de resseguros quando forem 
exercidas por uma empresa de resseguros 
sem a intervenção de um mediador de 
resseguros.

6. «Mediação de resseguros», as atividades 
que, mediante remuneração, consistem em 
prestar aconselhamento, propor ou praticar 
outro ato preparatório da celebração de um 
contrato de seguro, ou em celebrar esses 
contratos ou apoiar a gestão e execução 
desses contratos, em especial em caso de 
sinistro.

Or. en

Alteração 215
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 – parágrafo 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) A prestação de informações a título 
ocasional no contexto de outra atividade 
profissional, desde que essa atividade não 
se destine a assistir o cliente na celebração 
ou na execução de um contrato de 
resseguro;

(a) A prestação de informações a título 
ocasional no contexto de outra atividade 
profissional, desde que essa atividade não 
se destine a assistir o cliente na celebração 
ou na execução de um contrato de 
resseguro, a gestão dos sinistros de uma 
empresa de seguros a título profissional 
ou as atividades de regularização e 
peritagem de sinistros não são 
consideradas como mediação de 
resseguros;

Or. en

Alteração 216
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. «Mediador de seguros vinculado», 
qualquer pessoa que exerça uma atividade 
de mediação de seguros, em nome e por 
conta de uma ou de várias empresas ou 
mediadores de seguros e atue sob a inteira 
responsabilidade dessas empresas ou 
mediadores de seguros, desde que os 
mediadores de seguros sob cuja 
responsabilidade a pessoa atua não atuem 
eles mesmos sob a responsabilidade de 
outra empresa ou mediador de seguros;

Suprimido

Or. en

Alteração 217
Alfredo Pallone
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. «Mediador de seguros vinculado», 
qualquer pessoa que exerça uma atividade 
de mediação de seguros, em nome e por 
conta de uma ou de várias empresas ou 
mediadores de seguros e atue sob a inteira 
responsabilidade dessas empresas ou 
mediadores de seguros, desde que os 
mediadores de seguros sob cuja 
responsabilidade a pessoa atua não atuem 
eles mesmos sob a responsabilidade de 
outra empresa ou mediador de seguros;

8. «Mediador de seguros vinculado», 
qualquer pessoa que exerça uma atividade 
de mediação de seguros, em nome e por 
conta de uma ou de várias empresas, caso 
os produtos de seguros não sejam 
concorrentes e que atue sob a inteira 
responsabilidade dessas empresas de 
seguros no que se refere aos respetivos 
produtos;

Or. en

Alteração 218
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. «Mediador de seguros vinculado», 
qualquer pessoa que exerça uma atividade 
de mediação de seguros, em nome e por 
conta de uma ou de várias empresas ou 
mediadores de seguros e atue sob a inteira 
responsabilidade dessas empresas ou 
mediadores de seguros, desde que os 
mediadores de seguros sob cuja 
responsabilidade a pessoa atua não atuem 
eles mesmos sob a responsabilidade de 
outra empresa ou mediador de seguros;

8. «Mediador de seguros vinculado», 
qualquer pessoa que exerça uma atividade 
de mediação de seguros, em nome e por 
conta de uma ou, caso os produtos de 
seguros não se encontrem em 
concorrência direta, de várias empresas ou 
mediadores de seguros, que, no entanto, 
não receba nem prémios nem somas 
destinadas aos clientes e atue sob a inteira 
responsabilidade dessas empresas ou 
mediadores de seguros, desde que os 
mediadores de seguros sob cuja 
responsabilidade a pessoa atua não atuem 
eles mesmos sob a responsabilidade de 
outra empresa ou mediador de seguros;

Considera-se igualmente mediador de 
seguros vinculado, agindo sob a 
responsabilidade de uma ou várias 
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empresas de seguros, no que se refere aos 
respetivos produtos, qualquer pessoa que 
exerça uma atividade de mediação de 
seguros, em complemento da sua 
atividade profissional principal, sempre 
que o seguro constitua um complemento 
dos bens ou serviços fornecidos no âmbito 
dessa ocupação principal e que não 
receba prémios nem somas destinadas ao 
cliente;

Or. de

Alteração 219
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. «Mediador de seguros vinculado», 
qualquer pessoa que exerça uma atividade 
de mediação de seguros, em nome e por 
conta de uma ou de várias empresas ou 
mediadores de seguros e atue sob a inteira 
responsabilidade dessas empresas ou 
mediadores de seguros, desde que os 
mediadores de seguros sob cuja 
responsabilidade a pessoa atua não atuem 
eles mesmos sob a responsabilidade de 
outra empresa ou mediador de seguros;

8. Mediador de seguros vinculado», 
qualquer pessoa que exerça uma atividade 
de mediação de seguros, em nome e por
conta de uma ou de várias empresas de 
seguros ou de um mediador de seguros 
registado, caso os produtos de seguros 
não sejam concorrentes, não receba 
prémios nem somas destinadas ao cliente 
e atue sob a inteira responsabilidade dessas 
empresas de seguros ou mediadores de 
seguros registados, no que se refere aos 
respetivos produtos, desde que o mediador
de seguros registado sob cuja 
responsabilidade a pessoa atua não atue ele 
próprio sob a responsabilidade de outra 
empresa ou mediador de seguros;

Considera-se igualmente mediador de 
seguros vinculado, agindo sob a 
responsabilidade de uma ou várias 
empresas de seguros ou de um mediador 
de seguros registado, qualquer pessoa que 
exerça uma atividade de mediação de 
seguros em complemento da sua atividade 
profissional principal, sempre que o 
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seguro constitua um complemento dos 
bens ou serviços fornecidos no âmbito 
dessa ocupação principal e que não 
receba prémios nem somas destinadas ao 
cliente;

Or. en

Justificação

A fim de evitar custos inadequados, a revisão apenas deve alterar requisitos se isso for 
necessário. A avaliação de impacto da Comissão não faz alusão a problemas relacionados 
com o conceito de «mediador vinculado». A supressão do artigo 4.º, «mediadores 
declarados», torna necessária a reintrodução deste parágrafo para abranger as atividades 
acessórias. É do interesse dos consumidores que as disposições sejam claras.

Alteração 220
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. «Aconselhamento», a formulação de 
uma recomendação a um cliente, quer a 
seu pedido quer por iniciativa da empresa 
ou do mediador de seguros;

9. «Aconselhamento», os conselhos dados 
a um cliente ou cliente potencial sobre um 
produto de seguros, com base numa 
recomendação pessoal, quer a seu pedido 
quer por iniciativa da empresa ou do 
mediador de seguros, incluindo ao longo 
da vigência do contrato;

Or. en

Justificação

A presente alteração torna a definição de aconselhamento mais precisa. Além disso, visa 
reforçar o aconselhamento em matéria de seguros com base em honorários e sem 
pagamentos de comissões. A presente alteração tem por base os contributos da EIOPA e da 
organização de consumidores alemã BDV.

Alteração 221
Olle Schmidt
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. «Aconselhamento», a formulação de 
uma recomendação a um cliente, quer a seu 
pedido quer por iniciativa da empresa ou 
do mediador de seguros;

9. «Aconselhamento», a formulação de 
uma recomendação personalizada a um 
cliente, quer a seu pedido quer por 
iniciativa da empresa ou do mediador de 
seguros; a atividade do aconselhamento 
deve ser considerada um serviço 
autónomo e distinto da prestação de 
informações e explicações sobre os 
produtos;

Or. en

Justificação

O aconselhamento deve significar a formulação de uma recomendação personalizada a um 
único cliente para um ou mais produtos específicos. A definição deve estar em conformidade 
com o mesmo termo da MiFID e com a diretiva relativa ao crédito hipotecário.

Alteração 222
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. «Aconselhamento», a formulação de 
uma recomendação a um cliente, quer a seu 
pedido quer por iniciativa da empresa ou 
do mediador de seguros;

9. «Aconselhamento», a formulação de 
uma recomendação pessoal a um cliente, 
quer a seu pedido quer por iniciativa da 
empresa ou do mediador de seguros;

Or. en

Alteração 223
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10
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Texto da Comissão Alteração

10. «Comissão contingente», uma 
remuneração sob a forma de comissão em 
que o montante a pagar tem por base a 
realização dos objetivos acordados no 
quadro dos contratos colocados pelo 
mediador junto dessa seguradora;

10. «Comissão contingente», uma 
remuneração sob a forma de comissão em 
que o montante a pagar tem por base a 
realização dos objetivos de produtos ou 
vendas no quadro das atividades 
desenvolvidas pelo mediador junto dessa 
seguradora;

Or. en

Alteração 224
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. «Comissão contingente», uma 
remuneração sob a forma de comissão em 
que o montante a pagar tem por base a 
realização dos objetivos acordados no 
quadro dos contratos colocados pelo 
mediador junto dessa seguradora;

10. «Comissão contingente», uma 
remuneração sob a forma de comissão em 
que o montante a pagar tem por base a 
realização de qualquer tipo de objetivos 
acordados no quadro das atividades 
desenvolvidas pelo mediador junto dessa 
seguradora;

Or. en

Justificação

Commissions can be generated not only by achieving targets related to the business placed 
but also by the number of claims from the clients of the intermediary. The definition of 
contingent commission should include all elements that can influence this kind of 
remuneration. Some bank-insurance groups calculate their commissions on the base of cross-
selling practices: e.g. the amount of commissions on mortgages differs depending if a death 
insurance is also sold to the same customer. This kind of practice encourages the 
intermediary to sell several products at the same time, even if the client does not need all of 
them, or could find a more attractive death insurance from another supplier. This amendment 
is based on a proposal from BEUC.
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Alteração 225
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Quando o mediador for uma pessoa 
singular, o Estado-Membro em que se situe 
a sua residência;

(a) Quando o mediador for uma pessoa 
singular, o Estado-Membro em que se situe 
o seu estabelecimento principal e em que 
exerça a sua atividade;

Or. en

Alteração 226
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Prática de venda cruzada», a oferta 
de um produto ou serviço de seguros 
juntamente com um outro produto ou 
serviço como parte de um pacote ou como 
condição para a obtenção de outro acordo 
ou pacote;

Suprimido

Or. en

Alteração 227
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Prática de venda cruzada», a oferta 
de um produto ou serviço de seguros 
juntamente com um outro produto ou 

Suprimido
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serviço como parte de um pacote ou como 
condição para a obtenção de outro acordo 
ou pacote;

Or. en

Alteração 228
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

(16) «Relações estreitas», uma situação 
correspondente à referida no artigo 4.º, n.º 
31, da Diretiva [MIFID II];

(16) «Relações estreitas», uma situação 
correspondente à referida no artigo 13.º, 
ponto 17, da Diretiva 2009/138/CE;

Or. en

Justificação

Uma vez que a DMS II é uma diretiva sobre seguros, conviria ter como referência outra 
diretiva nesta matéria para assegurar uma aplicação coerente no setor dos seguros.

Alteração 229
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

(18) «Remuneração», qualquer comissão, 
honorários, encargos ou outro pagamento, 
incluindo um benefício económico de 
qualquer espécie, oferecidos ou cobrados
em ligação com atividades de mediação de 
seguros;

(18) «Remuneração», um benefício 
económico de qualquer espécie, incluindo 
uma comissão, honorários ou outro 
pagamento, oferecido ou cobrado em 
ligação com atividades de mediação de 
seguros;

Or. en
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Alteração 230
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

(18) «Remuneração», qualquer comissão, 
honorários, encargos ou outro pagamento, 
incluindo um benefício económico de 
qualquer espécie, oferecidos ou cobrados 
em ligação com atividades de mediação de 
seguros;

(18) «Remuneração», qualquer comissão, 
honorários, encargos ou outro pagamento, 
incluindo um benefício económico direto 
ou indireto de qualquer espécie, oferecidos 
ou cobrados em ligação com atividades de 
mediação de seguros;

Or. en

Alteração 231
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

(18) «Remuneração», qualquer comissão, 
honorários, encargos ou outro pagamento, 
incluindo um benefício económico de 
qualquer espécie, oferecidos ou cobrados 
em ligação com atividades de mediação de 
seguros;

(18) «Remuneração», qualquer comissão, 
honorários, encargos ou outro pagamento, 
incluindo um benefício económico ou 
pecuniário de qualquer espécie, bem como 
outros incentivos, oferecidos ou cobrados 
em ligação com atividades de mediação de 
seguros;

Or. de

Alteração 232
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) «Remuneração», qualquer comissão, 
honorários, encargos ou outro pagamento, 
incluindo um benefício económico de 
qualquer espécie, oferecidos ou cobrados 
em ligação com atividades de mediação de 
seguros;

(18) «Remuneração», qualquer comissão, 
honorários, encargos ou outro pagamento, 
incluindo um benefício económico ou 
incentivo de qualquer espécie, oferecidos, 
pagos ou cobrados em ligação com 
atividades de mediação de seguros;

Or. en

Alteração 233
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

(19) «Prática de vinculação», a oferta de 
um ou mais serviços acessórios 
juntamente com um produto ou serviço de 
seguros num pacote, quando esse produto 
ou serviço de seguros não é 
disponibilizado ao consumidor 
separadamente;

Suprimido

Or. en

Alteração 234
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

(19) «Prática de vinculação», a oferta de
um ou mais serviços acessórios juntamente 
com um produto ou serviço de seguros 
num pacote, quando esse produto ou 

(19) «Prática de vinculação», a exigência 
imposta ao consumidor de adquirir um ou 
mais produtos ou serviços financeiros 
específicos juntamente com um produto ou 
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serviço de seguros não é disponibilizado ao 
consumidor separadamente;

serviço de seguros num pacote, quando 
esse produto ou serviço de seguros não é 
disponibilizado ao consumidor 
separadamente; A prática de vinculação 
não tem a ver com a oferta opcional de 
um ou mais produtos de seguros como 
parte de um pacote cujo produto principal 
não é um serviço de seguros.

Or. en

Alteração 235
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

(19) «Prática de vinculação», a oferta de 
um ou mais serviços acessórios juntamente
com um produto ou serviço de seguros
num pacote, quando esse produto ou 
serviço de seguros não é disponibilizado 
ao consumidor separadamente;

(19) «Prática de vinculação», a oferta a um 
consumidor de um ou mais serviços ou 
produtos financeiros acessórios com um 
produto ou serviço financeiro principal,
num pacote incluindo pelo menos um 
produto ou serviço de seguros e cujo 
produto ou serviço financeiro principal 
não é disponibilizado ao consumidor 
separadamente.

Or. en

Alteração 236
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

(19) «Prática de vinculação», a oferta de 
um ou mais serviços acessórios juntamente 
com um produto ou serviço de seguros 

(19) «Prática de vinculação», a oferta de:
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num pacote, quando esse produto ou 
serviço de seguros não é disponibilizado ao 
consumidor separadamente;

- dois ou mais produtos ou serviços de 
seguros num pacote, quando esses 
produtos ou serviços de seguros não são 
disponibilizados ao consumidor 
separadamente; ou
- um ou mais serviços juntamente com um 
produto ou serviço de seguros num pacote, 
quando esse produto ou serviço de seguros 
não é disponibilizado ao consumidor 
separadamente.

Or. en

Justificação

Tying and bundling are addressed by the Commission proposal only when other services than 
insurances are offered together with an insurance service and not when two or more 
insurance services are sold together. Tying two or more insurance services should be 
prohibited An insurance service should be available for consumers without making it 
compulsory to subscribe to another. E.g.: home insurances in France, called “Multirisque 
Habitation” always include family civil liability insurance: both products should be offered 
separately as they do not form an objective set. This is the same in many countries where 
death insurance for mortgage credit is sold together with home insurance while there is no 
objective necessity to sell them together, and certainly not by the same intermediary. More 
and more insurances are proposed as packages to consumers. Some insurance undertakings 
propose an overall contract with all usual protections (car, home, civil liability) payable with 
a monthly direct debit. Those practices restrict competition in the insurance market making it 
difficult for consumers to shop around and preventing smaller insurance providers to enter 
the market or develop new products. The amendment is based on a proposal from BEUC.

Alteração 237
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

(19) «Prática de vinculação», a oferta de 
um ou mais serviços acessórios juntamente 
com um produto ou serviço de seguros 
num pacote, quando esse produto ou 

(19) «Prática de vinculação», a oferta de 
um ou mais serviços acessórios juntamente 
com um produto ou serviço de seguros 
num pacote, quando esse produto ou 
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serviço de seguros não é disponibilizado ao 
consumidor separadamente;

serviço de seguros não é disponibilizado ao 
consumidor separadamente;

não se considera «prática de vinculação»: 
a oferta, a título facultativo, de um 
produto de seguros para complementar 
um serviço financeiro, desde que o 
produto de seguros se destine somente à 
cobertura do risco de morte ou de riscos 
semelhantes que ameaçam a própria 
subsistência do consumidor, no contexto 
do seu financiamento, do seu produto de 
poupança ou de reforma;

Or. de

Justificação

Seria antissocial deixar de permitir uma cobertura de créditos ou financiamentos em caso de 
morte ou de desemprego. Esta situação poderia, além disso, representar maiores custos para 
os sistemas sociais.

Alteração 238
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 20

Texto da Comissão Alteração

(20) «Prática de agregação», a oferta de 
um ou mais serviços acessórios 
juntamente com um produto ou serviço de 
seguros num pacote, quando esse produto 
ou serviço de seguros também é 
disponibilizado ao consumidor 
separadamente mas não necessariamente 
nos mesmos termos e condições como 
quando é oferecido em agregação com os 
serviços auxiliares em causa.

Suprimido

Or. en
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Alteração 239
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 20

Texto da Comissão Alteração

(20) «Prática de agregação», a oferta de um 
ou mais serviços acessórios juntamente
com um produto ou serviço de seguros
num pacote, quando esse produto ou 
serviço de seguros também é 
disponibilizado ao consumidor 
separadamente mas não necessariamente 
nos mesmos termos e condições como 
quando é oferecido em agregação com os 
serviços auxiliares em causa.

(20) «Prática de agregação», a oferta a um 
consumidor de um ou mais serviços ou 
produtos financeiros acessórios com um 
produto ou serviço financeiro principal,
num pacote, incluindo pelo menos um 
produto ou serviço de seguros e cujo 
produto ou serviço financeiro principal 
também é disponibilizado ao consumidor 
separadamente, mas não necessariamente 
nos mesmos termos e condições como 
quando é oferecido em agregação com os 
serviços auxiliares em causa.

Or. en

Alteração 240
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 20

Texto da Comissão Alteração

(20) «Prática de agregação», a oferta de um 
ou mais serviços acessórios juntamente 
com um produto ou serviço de seguros 
num pacote, quando esse produto ou 
serviço de seguros também é 
disponibilizado ao consumidor 
separadamente mas não necessariamente 
nos mesmos termos e condições como 
quando é oferecido em agregação com os 
serviços auxiliares em causa.

(20) «Prática de agregação», a oferta de um 
ou mais produtos ou serviços financeiros 
juntamente com um produto ou serviço de 
seguros num pacote, quando esse produto 
ou serviço de seguros também é 
disponibilizado ao consumidor 
separadamente, mas não necessariamente 
nos mesmos termos e condições como 
quando é oferecido em agregação com os 
outros produtos ou serviços.

Or. en



AM\926837PT.doc 89/157 PE504.392v01-00

PT

Alteração 241
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Para efeitos do artigo 31.º-A da 
presente diretiva, entende-se por «certas 
atividades financeiras» quaisquer 
atividades desenvolvidas numa qualquer 
fase do ciclo de produção de um 
instrumento, desde a conceção até ao 
período pós-venda, incluindo os 
compromissos e obrigações assumidos 
pelo emitente do instrumento.

Or. en

Alteração 242
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-B) Para efeitos do artigo 31.º-A da 
presente diretiva, entende-se por 
«instrumento» um seguro ou produto de 
pensão que se insira nos domínios de 
competência da EIOPA previstos no 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010. 

Or. en

Alteração 243
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 20-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(20-A) Entende-se por «cliente 
profissional» um cliente que preencha os 
critérios previstos no anexo I.

Or. en

Alteração 244
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Entende-se por «consumidor» um 
consumidor tal como é definido no 
artigo 2.º, alínea a), da Diretiva 
2005/29/CE relativa às práticas 
comerciais desleais.

Or. en

Alteração 245
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-B) Entende-se por «cliente 
particular» um cliente que não seja um 
cliente profissional;

Or. en

Alteração 246
Sven Giegold
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Com exceção dos casos previstos no artigo 
4.º, os mediadores de seguros e de 
resseguros são registados no seu 
Estado-Membro de origem, numa 
autoridade competente. As empresas de 
seguros registadas nos Estados-Membros 
ao abrigo da Diretiva 73/239/CEE, da 
Diretiva 2002/83/CE e da Diretiva 
2005/68/CE, bem como os respetivos 
empregados, não serão obrigados a 
registar-se novamente ao abrigo da 
presente diretiva.

Os mediadores de seguros e de resseguros 
são registados no seu Estado-Membro de 
origem, numa autoridade competente. As 
empresas de seguros registadas nos 
Estados-Membros ao abrigo da Diretiva 
73/239/CEE, da Diretiva 2002/83/CE e da 
Diretiva 2005/68/CE não serão obrigadas a 
registar-se novamente ao abrigo da 
presente diretiva.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa melhorar o registo de todos os mediadores de seguros, resolvendo 
assim o problema das vendas em pirâmide no domínio dos seguros. A presente alteração tem 
por base o contributo da organização de consumidores alemã VZBV.

Alteração 247
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Com exceção dos casos previstos no artigo 
4.º, os mediadores de seguros e de 
resseguros são registados no seu 
Estado-Membro de origem, numa 
autoridade competente. As empresas de 
seguros registadas nos Estados-Membros 
ao abrigo da Diretiva 73/239/CEE, da 
Diretiva 2002/83/CE e da Diretiva 
2005/68/CE, bem como os respetivos 
empregados, não serão obrigados a 
registar-se novamente ao abrigo da 

Os mediadores de seguros e de resseguros 
são registados no seu Estado-Membro de 
origem, numa autoridade competente. As 
empresas de seguros registadas nos 
Estados-Membros ao abrigo da Diretiva 
73/239/CEE, da Diretiva 2002/83/CE e da 
Diretiva 2005/68/CE, bem como os 
respetivos empregados, não serão 
obrigados a registar-se novamente ao 
abrigo da presente diretiva.
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presente diretiva.

Or. en

Alteração 248
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Com exceção dos casos previstos no artigo 
4.º, os mediadores de seguros e de 
resseguros são registados no seu 
Estado-Membro de origem, numa 
autoridade competente. As empresas de 
seguros registadas nos Estados-Membros 
ao abrigo da Diretiva 73/239/CEE, da 
Diretiva 2002/83/CE e da Diretiva 
2005/68/CE, bem como os respetivos 
empregados, não serão obrigados a 
registar-se novamente ao abrigo da 
presente diretiva.

Com exceção dos casos previstos no artigo 
4.º, os mediadores de seguros e de 
resseguros são registados no seu 
Estado-Membro de origem, numa 
autoridade competente, tal como é definida 
no artigo 7.º, n.º 2. As empresas de 
seguros e de resseguros registadas nos 
Estados-Membros ao abrigo da Diretiva 
73/239/CEE, da Diretiva 2002/83/CE e da 
Diretiva 2005/68/CE, bem como os 
respetivos empregados, não serão 
obrigados a registar-se novamente ao 
abrigo da presente diretiva.

Or. en

Alteração 249
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros podem 
prever que as empresas de seguros e de 
resseguros ou outros organismos 
possam cooperar com as autoridades 
competentes no registo dos mediadores de 
seguros e de resseguros, bem como na 

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, os Estados-Membros podem 
prever que as empresas de seguros e de 
resseguros ou outros organismos 
possam cooperar com as autoridades 
competentes no registo dos mediadores de 
seguros e de resseguros, bem como na 
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aplicação a esses mediadores dos requisitos 
do artigo 8.º. Em especial, no caso de
mediadores de seguros vinculados, estes 
podem ser registados por uma empresa de 
seguros, por uma associação de empresas 
de seguros ou por um mediador de 
seguros ou de resseguros, sob o controlo 
de uma autoridade competente.

aplicação a esses mediadores dos requisitos 
do artigo 8.º, n.º 2. No entanto, os
mediadores de seguros vinculados devem 
igualmente ser registados no seu Estado-
Membro de origem, numa autoridade 
competente. 

Or. en

Justificação

A presente alteração visa criar condições de concorrência equitativas entre os mediadores de 
seguros. Uma vez que os mediadores de seguros vinculados executam tarefas profissionais 
semelhantes às dos não vinculados, o processo de registo deve ser o mesmo para uns e para 
outros. A presente alteração tem por base o contributo da organização de consumidores 
alemã BDV.

Alteração 250
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem prever que, 
quando um mediador de seguros ou de 
resseguros atuar sob a responsabilidade de 
uma empresa de seguros ou de resseguros 
ou de outro mediador de seguros ou de 
resseguros registado, este último mediador 
ou empresa seja responsável por garantir 
que o primeiro satisfaz as condições de 
registo estabelecidas na presente diretiva.
Nesses casos, a pessoa ou entidade que 
aceita a responsabilidade deve, tendo sido 
informada pelos Estados-Membros no que 
respeita às questões estabelecidas no n.º 7, 
alíneas a) e b), do presente artigo, 
certificar-se de que se encontra cumprida 
a condição estabelecida no n.º 7, alínea c), 
do presente artigo. Os Estados-Membros 
podem igualmente determinar que a pessoa 
ou entidade que assume a responsabilidade 

Os Estados-Membros podem prever que, 
quando um mediador de seguros ou de 
resseguros atuar sob a responsabilidade de 
uma empresa ou mediador de seguros ou 
de resseguros, não é exigido a este último 
que forneça à autoridade competente as 
informações que constam do artigo 3.º, 
n.º 7, alíneas a) e b), e a entidade de 
seguros responsável deve garantir que o 
mediador de seguros satisfaz as condições 
de registo e outras disposições 
estabelecidas na presente diretiva. Os 
Estados-Membros podem igualmente 
determinar que a pessoa ou entidade que 
assume a responsabilidade por um 
mediador proceda ao registo desse mesmo 
mediador.
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por um mediador proceda ao registo desse 
mesmo mediador.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter flexibilidade para permitir que as entidades responsáveis 
registem os seus agentes, independentemente da definição prevista na legislação nacional. Ao 
abrigo deste regime, o agente não forneceria as informações de registo à autoridade 
competente mas antes à entidade responsável, que assumiria total responsabilidade pela 
satisfação das condições de registo e das outras disposições da diretiva por parte do agente.

Alteração 251
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros podem prever que, 
quando um mediador de seguros ou de 
resseguros atuar sob a responsabilidade de 
uma empresa de seguros ou de resseguros 
ou de outro mediador de seguros ou de 
resseguros registado, este último mediador 
ou empresa seja responsável por garantir 
que o primeiro satisfaz as condições de 
registo estabelecidas na presente diretiva.
Nesses casos, a pessoa ou entidade que 
aceita a responsabilidade deve, tendo sido 
informada pelos Estados-Membros no que 
respeita às questões estabelecidas no n.º 7, 
alíneas a) e b), do presente artigo, 
certificar-se de que se encontra cumprida 
a condição estabelecida no n.º 7, alínea c), 
do presente artigo. Os Estados-Membros 
podem igualmente determinar que a pessoa 
ou entidade que assume a responsabilidade 
por um mediador proceda ao registo desse 
mesmo mediador.

Os Estados-Membros podem prever que, 
quando um mediador de seguros ou de 
resseguros atuar sob a responsabilidade de 
uma empresa ou mediador de seguros ou 
de resseguros, este último não deve 
fornecer à autoridade competente as 
informações de registo que constam do 
artigo 3.º, n.º 7, e a empresa ou mediador 
de seguros responsável deve garantir que 
o mediador de seguros satisfaz as 
condições de registo e outras disposições 
estabelecidas na presente diretiva. Os 
Estados-Membros podem igualmente 
determinar que a pessoa ou entidade que 
assume a responsabilidade por um 
mediador proceda ao registo desse mesmo 
mediador.

Or. en
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Justificação

A diretiva deve adotar um regime de registo proporcionado que reduza os encargos dos 
mediadores de menor dimensão e que permita que outras entidades de seguros assumam a 
responsabilidade pela regulação das suas atividades. Esta abordagem confere aos Estados-
Membros flexibilidade para permitirem que as entidades responsáveis registem os seus 
agentes, independentemente da forma como essas relações são definidas na legislação 
nacional.

Alteração 252
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros podem não aplicar o 
requisito referido nos primeiro e segundo 
parágrafos a todas as pessoas singulares 
que trabalhem numa empresa de seguros 
ou de resseguros ou num mediador de 
seguros ou de resseguros registado e que 
exerçam a atividade de mediador de 
seguros ou de resseguros.

Os Estados-Membros devem aplicar o 
requisito referido nos primeiro e segundo 
parágrafos a todas as pessoas singulares 
que trabalhem numa empresa de seguros 
ou de resseguros ou num mediador de 
seguros ou de resseguros registado e que 
exerçam a atividade de mediador de 
seguros ou de resseguros.

Or. en

Justificação

Os mediadores de seguros devem ser registados individualmente para evitar a proliferação 
de modelos de «vendas estruturais», que assentam num sistema em pirâmide e em mediadores 
pouco qualificados. Assim, os mediadores recebem parte de todas as comissões obtidas pelos 
seus submediadores. Esta prática é lesiva da qualidade do aconselhamento e dos interesses 
dos consumidores, pelo que deve ser combatida de forma eficaz. A presente alteração tem por 
base os contributos das organizações de consumidores alemãs VZBV e BDV.

Alteração 253
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 1



PE504.392v01-00 96/157 AM\926837PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

A EIOPA deve estabelecer, publicar no 
seu sítio Web e manter atualizado um 
registo eletrónico único que contenha os 
registos dos mediadores de seguros e 
resseguros que tenham notificado a sua 
intenção de exercer uma atividade 
transfronteiras em conformidade com o 
capítulo IV. Esse registo eletrónico 
incluirá uma hiperligação para a 
autoridade competente relevante em cada
Estado-Membro. O registo deve ainda 
incluir hiperligações para os sítios Web 
das autoridades competentes de todos os 
Estados-Membros, devendo também ser 
acessível a partir dos mesmos.

A EIOPA deve criar um sítio Web com 
hiperligações para cada balcão único 
estabelecido pelos Estados-Membros ao 
abrigo do artigo 3.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 3.º, n.º 3, os Estados-Membros são obrigados a publicar dados dos 
mediadores beneficiários de passaporte, pelo que não há necessidade de a EIOPA criar uma 
base de dados distinta. A EIOPA deve manter um sítio Web central com hiperligações para os 
sítios nacionais que fornecem as informações pertinentes.

Alteração 254
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros garantem também 
que o registo dos mediadores de seguros, 
incluindo os mediadores de seguros 
vinculados, e de resseguros que deixarem 
de preencher esses requisitos seja 
cancelado. A validade do registo deve ser 
sujeita a uma revisão regular pela 
autoridade competente. Se necessário, o 
Estado-Membro de origem informa desse 
cancelamento o Estado-Membro de 

Os Estados-Membros garantem também 
que o registo dos mediadores de seguros, 
incluindo os mediadores de seguros 
vinculados, e de resseguros que deixarem 
de preencher esses requisitos seja 
imediatamente cancelado. A validade do 
registo deve ser sujeita a uma revisão 
regular pela autoridade competente. Se 
necessário, o Estado-Membro de origem 
informa desse cancelamento o Estado-
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acolhimento. Membro de acolhimento.

Or. de

Alteração 255
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades competentes só registem um 
mediador de seguros ou de resseguros se 
tiverem a certeza de que esse mediador 
preenche os requisitos previstos no artigo 
8.º.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades competentes só registem um 
mediador de seguros ou de resseguros se 
tiverem a certeza de que esse mediador 
preenche os requisitos previstos no 
artigo 8.º ou se outro mediador ou 
empresa assumir a responsabilidade de 
assegurar que o mediador cumpre esses 
requisitos em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 1, parágrafo 3.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter flexibilidade para permitir que as entidades responsáveis 
registem os seus agentes, independentemente da definição prevista na legislação nacional. Ao 
abrigo deste regime, o agente não forneceria as informações de registo à autoridade 
competente mas antes à entidade responsável, que assumiria total responsabilidade pela 
satisfação das condições de registo e das outras disposições da diretiva por parte do agente.

Alteração 256
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades competentes só registem um 
mediador de seguros ou de resseguros se

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades competentes só registam um 
mediador de seguros ou de resseguros se
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tiverem a certeza de que esse mediador 
preenche os requisitos previstos no artigo 
8.º.

esse mediador preencher os requisitos
previstos no artigo 8.º.

Or. de

Alteração 257
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades competentes só registem um 
mediador de seguros ou de resseguros se 
tiverem a certeza de que esse mediador 
preenche os requisitos previstos no artigo 
8.º.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades competentes só registem um 
mediador de seguros ou de resseguros se 
tiverem a certeza de que esse mediador 
preenche os requisitos previstos no 
artigo 8.º ou se essa outra entidade de 
seguros assegurar que o mediador cumpre 
esses requisitos em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 1, parágrafo 3.

Or. en

Justificação

A diretiva deve adotar um regime de registo proporcionado que reduza os encargos dos 
mediadores de menor dimensão e que permita que outras entidades de seguros assumam a 
responsabilidade pela regulação das suas atividades. Esta abordagem confere aos Estados-
Membros flexibilidade para permitirem que as entidades responsáveis registem os seus 
agentes, independentemente da forma como essas relações são definidas na legislação 
nacional.

Alteração 258
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo -1 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os mediadores de seguros e de resseguros 
registados são autorizados a iniciar ou a 
exercer a atividade de mediação de 
seguros ou de resseguros na União ao 
abrigo tanto da liberdade de 
estabelecimento como da livre prestação 
de serviços. Um mediador de seguros 
exerce atividade ao abrigo da liberdade de 
prestação de serviços se pretender 
celebrar um contrato de seguro, cobrindo 
um risco situado noutro Estado-Membro 
que não aquele onde está estabelecido, 
com um tomador de seguro estabelecido 
num Estado-Membro diferente do 
Estado-Membro de estabelecimento do 
mediador de seguros.

Or. en

Alteração 259
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os mediadores de seguros e de 
resseguros registados são autorizados a 
iniciar ou a exercer a atividade de 
mediação de seguros ou de resseguros na 
União ao abrigo tanto da liberdade de 
estabelecimento como da livre prestação 
de serviços.

Or. en

Alteração 260
Werner Langen
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os mediadores de seguros e de 
resseguros registados são autorizados a 
iniciar ou a exercer a atividade de 
mediação de seguros ou de resseguros na 
Comunidade ao abrigo tanto da liberdade 
de estabelecimento quanto da livre 
prestação de serviços.

Or. de

Justificação

Esta formulação não foi adotada da DMS I e deve ser reintroduzida com vista a consagrar na 
diretiva as liberdades de estabelecimento e de prestação de serviços na Comunidade.

Alteração 261
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os mediadores de seguros e de 
resseguros registados são autorizados a 
iniciar ou a exercer a atividade de 
mediação de seguros ou de resseguros na 
Comunidade ao abrigo tanto da liberdade 
de estabelecimento como da livre 
prestação de serviços.

Or. en

Alteração 262
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 6 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prever que os 
pedidos apresentados por mediadores no 
sentido da inclusão no registo sejam 
tratados no prazo de 6 meses a contar da 
data de apresentação do pedido completo e 
que o requerente seja imediatamente 
notificado da decisão.

Os Estados-Membros devem prever que os 
pedidos apresentados por mediadores no 
sentido da inclusão no registo sejam 
tratados no prazo de 2 meses a contar da 
data de apresentação do pedido completo e 
que o requerente seja imediatamente 
notificado da decisão.

Or. en

Alteração 263
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as suas autoridades competentes 
solicitem que os mediadores de seguros e 
de resseguros, como condição para o 
registo:

7. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as suas autoridades competentes 
solicitem, como condição para o registo,
elementos comprovativos aos mediadores 
de seguros e de resseguros não vinculados 
e nos casos em que outra entidade de 
seguros assegure que o mediador cumpre 
esses requisitos em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 1, parágrafo 3. 

Or. en

Alteração 264
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as suas autoridades competentes 

7. Como condição para o registo, os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
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solicitem que os mediadores de seguros e 
de resseguros, como condição para o 
registo:

suas autoridades competentes solicitem aos
mediadores de seguros e de resseguros não 
vinculados e nos casos em que outra 
entidade de seguros assegure que o 
mediador cumpre esses requisitos em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, 
parágrafo 3:

Or. en

Justificação

A presente alteração propõe excluir a gestão da regularização de sinistros do âmbito de 
aplicação da diretiva. Contudo, os prestadores de serviços auxiliares devem ser sujeitos a um 
processo de registo mais simplificado prevendo apenas o cumprimento de determinados 
requisitos impostos aos mediadores, nomeadamente os artigos 8.º, n.os 1 e 2, 15.º e 16.º. Os 
Estados-Membros podem ir além desses requisitos, caso sejam proporcionais à atividade. De 
igual modo, devem poder adequar o processo de registo à complexidade do produto.

Alteração 265
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Forneçam informações às suas
autoridades competentes sobre a 
identidade dos acionistas ou membros, 
quer sejam pessoas singulares ou coletivas, 
que disponham de uma participação 
superior a 10 % no mediador, bem como 
sobre a dimensão dessas participações;

(a) A identidade dos acionistas ou 
membros, quer sejam pessoas singulares ou 
coletivas, que disponham de uma 
participação superior a 10 % no mediador, 
bem como sobre a dimensão dessas 
participações;

Or. en

Alteração 266
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 7 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Forneçam informações às suas 
autoridades competentes sobre a 
identidade dos acionistas ou membros, 
quer sejam pessoas singulares ou coletivas, 
que disponham de uma participação 
superior a 10 % no mediador, bem como 
sobre a dimensão dessas participações;

(a) A identidade dos acionistas ou 
membros, quer sejam pessoas singulares ou 
coletivas, que disponham de uma 
participação superior a 10 % no mediador, 
bem como sobre a dimensão dessas 
participações;

Or. en

Alteração 267
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Forneçam informações às suas 
autoridades competentes sobre a 
identidade das pessoas que tenham relações 
estreitas com o mediador de seguros ou de 
resseguros;

(b) A identidade das pessoas que tenham 
relações estreitas com o mediador de 
seguros ou de resseguros;

Or. en

Alteração 268
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Forneçam informações às suas 
autoridades competentes sobre a 
identidade das pessoas que tenham relações 
estreitas com o mediador de seguros ou de 
resseguros;

(b) A identidade das pessoas que tenham 
relações estreitas com o mediador de 
seguros ou de resseguros;
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Or. en

Alteração 269
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Demonstrem de forma satisfatória que 
as participações ou relações estreitas não 
impedem o exercício efetivo das funções 
de supervisão pela autoridade competente.

(c) Elementos que comprovem que as 
participações ou relações estreitas não 
impedem o exercício efetivo das funções 
de supervisão pela autoridade competente.

Or. en

Alteração 270
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Demonstrem de forma satisfatória que 
as participações ou relações estreitas não 
impedem o exercício efetivo das funções 
de supervisão pela autoridade competente.

(c) Elementos que comprovem que as 
participações ou relações estreitas não 
impedem o exercício efetivo das funções 
de supervisão pela autoridade competente.

Or. en

Alteração 271
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
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que as respetivas autoridades competentes 
exijam que os mediadores de seguros ou 
resseguros, a quem é aplicável o 
artigo 3.º, n.º 7, as informem sem demora 
injustificada sempre que se verifiquem 
alterações das informações fornecidas nos 
termos do artigo 3.º, n.º 7, alíneas a) e b).

Or. en

Justificação

Os mediadores devem notificar as autoridades competentes das alterações às informações do 
registo. A fim de garantir uma supervisão eficaz e a proteção dos consumidores, importa que 
as autoridades estejam a par das alterações ocorridas na estrutura de propriedade das 
empresas.

Alteração 272
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em caso de alteração das informações 
previstas no artigo 3.º, n.º 7, alíneas a) e 
b), os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes exijam 
aos mediadores de seguros ou de 
resseguros aos quais se aplica o artigo 3.º, 
n.º 7, que as informem imediatamente das 
alterações ocorridas. 

Or. en

Justificação

Caso a sua situação se altere, importa que as empresas forneçam informações atualizadas às 
autoridades competentes.

Alteração 273
Pablo Zalba Bidegain
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Os Estados-Membros podem dispor 
que as pessoas que, antes de XXX, tenham 
exercido uma atividade de mediação, 
tenham estado inscritas num registo e 
possuam um nível de formação e de 
experiência semelhante ao requerido na 
presente diretiva, sejam automaticamente 
inscritas no registo a criar, uma vez 
preenchidos os requisitos previstos no 
artigo 4.º, n.os 3 e 4.

Or. en

Alteração 274
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Os Estados-Membros devem aplicar 
os requisitos de registo previstos no artigo 
3.º aos mediadores de seguros abrangidos 
pelo âmbito de aplicação do artigo 3.º, 
n.º 10. Neste caso, os Estados-Membros 
devem assegurar que os encargos 
administrativos decorrentes desses 
requisitos sejam proporcionais à natureza, 
escala e complexidade da atividade. 

Or. en

Justificação

Em consonância com as alterações seguintes ao artigo 3.º, n.os 10 e 11, a presente alteração 
visa estabelecer um procedimento de registo proporcionado e adequado aos mediadores de 
seguros que exerçam a sua atividade a título acessório. Da mesma forma, esta proposta deve 
substituir o procedimento de registo simplificado previsto no artigo 4.º da proposta da 
Comissão constante da DMS II (ver também a respetiva alteração no sentido da supressão do 
artigo 4.º).
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Alteração 275
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-B. Os requisitos de registo previstos no 
artigo 3.º, n.º 9, são aplicáveis a um 
mediador de seguros que exerça 
atividades de mediação a título acessório, 
desde que essas atividades preencham 
todas as seguintes condições:
(a) A atividade profissional principal do 
mediador de seguros é distinta da 
mediação;
(b) O mediador de seguros utiliza apenas 
certos produtos de seguros que são 
complementares de outro produto ou 
serviço e identifica-os claramente num 
registo;
(c) Os produtos de seguros em causa não 
cobrem seguros de vida, de saúde ou de 
responsabilidade civil.

Or. en

Justificação

Em consonância com as alterações ao artigo 3.º, n.os 9 e 11, a presente alteração visa 
estabelecer um procedimento de registo proporcionado e adequado aos mediadores de 
seguros que exerçam a sua atividade a título acessório. Da mesma forma, esta proposta deve 
substituir o procedimento de registo simplificado previsto no artigo 4.º da proposta da 
Comissão constante da DMS II (ver também a respetiva alteração no sentido da supressão do 
artigo 4.º).

Alteração 276
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 8-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

8-C. A condição dos requisitos de registo 
proporcionado a que se refere o artigo 9.º 
é a de que o mediador de seguros atue 
diretamente ou em nome de uma ou 
várias empresas de seguros ou mediadores 
de seguros registados, ou com eles tenha 
celebrado um contrato específico com 
vista à mediação dos produtos de seguro 
em causa, e cada um deles assuma a 
responsabilidade de garantir a 
conformidade do mediador de seguros 
com os artigos 8.º, n.os 1 e 2, 15.º e 16.º da 
presente diretiva, no que respeita aos 
produtos sobre os quais incide o contrato.

Or. en

Justificação

Em consonância com as alterações ao artigo 3.º, n.os 9 e 10, a presente alteração visa 
estabelecer um procedimento de registo proporcionado e adequado aos mediadores de 
seguros que exerçam a sua atividade a título acessório. Da mesma forma, esta proposta deve 
substituir o procedimento de registo simplificado previsto no artigo 4.º da proposta da 
Comissão constante da DMS II (ver também a respetiva alteração no sentido da supressão do 
artigo 4.º).

Alteração 277
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Os mediadores de seguros e de resseguros 
registados são autorizados a iniciar ou a 
exercer a atividade de mediação de 
seguros ou de resseguros na União 
Europeia ao abrigo tanto da liberdade de 
estabelecimento como da livre prestação 
de serviços.
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Or. en

Justificação

A presente alteração promove a concorrência no domínio da mediação de seguros através do 
«princípio do passaporte único» e tem por base o considerando 25 da proposta da Comissão 
relativa à DMS II que promove o «princípio do passaporte único», uma disposição da DMS I
e uma proposta da EIOPA.

Alteração 278
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en

Justificação

Em princípio, os mediadores devem estar registados, devendo ser evitada qualquer situação 
entre o registo e a falta de registo. Também é difícil perceber que o procedimento signifique 
qualquer simplificação real para as empresas em causa, dado que os requisitos do artigo 8.º 
devem ser cumpridos.

Alteração 279
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en

Justificação

As alterações ao artigo 3.º, n.os 8, 9 e 10, visam estabelecer um procedimento de registo 
proporcionado e adequado aos mediadores de seguros que exerçam a sua atividade a título 
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acessório. De igual modo, as propostas acima mencionadas devem substituir o procedimento 
de registo simplificado previsto no presente artigo.

Alteração 280
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en

Alteração 281
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Procedimento de declaração para a 
prestação de serviços acessórios de 
mediação de seguros: gestão profissional e 
regularização de sinistros

Procedimento de declaração para a 
prestação de serviços acessórios de 
mediação de seguros

Or. de

Alteração 282
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os produtos de seguro em causa não 
cobrem seguros de vida ou de 
responsabilidade civil, salvo a título 

Suprimido
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acessório da cobertura principal;

Or. de

Alteração 283
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os produtos de seguro em causa não 
cobrem seguros de vida ou de 
responsabilidade civil, salvo a título 
acessório da cobertura principal;

(c) Os produtos de seguro em causa não 
cobrem seguros de vida ou de 
responsabilidade civil, salvo se for um 
complemento de um produto ou serviço 
prestado pelo mediador de seguros, no 
âmbito da sua ocupação principal;

Or. de

Alteração 284
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os requisitos de registo previstos no 
artigo 3.º não são aplicáveis aos 
mediadores de seguros que tenham por 
única atividade a gestão profissional e a 
regularização de sinistros.

Suprimido

Or. de

Alteração 285
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Aos mediadores abrangidos pelos n.os 1 
e 2 do presente artigo são aplicáveis as 
disposições dos capítulos I, III, IV, V, VIII 
e IX e dos artigos 15.º e 16.º da presente 
diretiva.

4. Aos mediadores abrangidos pelos n.os 1 
e 2 do presente artigo são aplicáveis as 
disposições dos capítulos I, III, IV, V, VIII 
e IX da presente diretiva.

Or. en

Justificação

The exemptions proposed by the Commission are not without consequence as financial 
services are excluded from the scope of the Consumer Rights Directive (see our comments on 
the IMD2 scope, art. 1) and travel insurances sold online are excluded from the right to 
withdrawal provided by the Directive on Distance Marketing of Financial 
ServicesIntermediaries selling insurances on an ancillary basis have to comply with a limited 
number of IMD provisions. Only Articles 15 and 16 out of chapter VI would apply. This 
would mean that provisions on conflicts of interest and commission transparency (Article 17), 
information on the insurance product (Article 18.4), information conditions (Article 20) and 
cross-selling (Article 21) would not apply. Regarding consumer protection provisions, this 
light regime is not justified as consumers are very often proposed to take out such insurances 
which are not satisfactory both in terms of coverage and information provided to consumers. 
This amendment is based on a proposal from consumer organizations

Alteração 286
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Aos mediadores abrangidos pelos n.os 1 
e 2 do presente artigo são aplicáveis as 
disposições dos capítulos I, III, IV, V, VIII 
e IX e dos artigos 15.º e 16.º da presente 
diretiva.

4. Aos mediadores abrangidos pelos n.os 1 
e 2 do presente artigo são aplicáveis as 
disposições dos capítulos I, III, IV, V, VIII 
e IX e dos artigos 15.º, 16.º, 17.º e 18.º da 
presente diretiva.

Or. en
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Alteração 287
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer mediador de seguros ou de 
resseguros que tencione exercer pela 
primeira vez a sua atividade no território 
de outro Estado-Membro em regime de 
livre prestação de serviços deve comunicar 
as seguintes informações à autoridade 
competente do seu Estado-Membro de 
origem.

1. Qualquer mediador de seguros ou de 
resseguros que tencione exercer pela 
primeira vez as suas atividades no 
território de outro Estado-Membro em 
regime de livre prestação de serviços ou ao 
abrigo da liberdade de estabelecimento
deve comunicar as seguintes informações 
às autoridades competentes do seu 
Estado-Membro de origem e do outro 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa o alinhamento com o teor da redação da DMS anterior, que não 
deve ser debilitado na DMS II.

Alteração 288
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Demonstração dos conhecimentos e 
aptidões profissionais.

Suprimido

Or. en

Justificação

A alínea e) não tem significado prático porque, nos termos do artigo 5.º, n.º 2, parágrafo 2: 
«Quando receberem as informações referidas no n.º 1, os Estados-Membros de acolhimento 
aceitam a experiência anterior em matéria de atividades de mediação de seguros ou de 
resseguros, tal como demonstrada pelos comprovativos de registo ou de declaração no 
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Estado-Membro de origem, como prova dos conhecimentos e aptidões exigidos».

Alteração 289
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Um mediador de seguros ou de resseguros
exerce uma atividade de mediação de 
seguros ao abrigo da liberdade de 
estabelecimento, caso:
(a) Exerça uma atividade de mediação de 
seguros ou de resseguros para um 
tomador de seguros ou potencial tomador 
de seguros que resida ou esteja 
estabelecido num Estado-Membro 
diferente do Estado-Membro de origem do 
mediador; bem como
(b) Um qualquer risco a segurar estiver 
situado num Estado-Membro diferente do 
Estado-Membro de origem do mediador.

Or. de

(Ver considerando 21-A - a alteração 8 é consentânea com o Protocolo de Luxemburgo.)

Alteração 290
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Um mediador de seguros ou de 
resseguros exerce uma atividade de 
mediação de seguros ou de resseguros ao 
abrigo da liberdade de estabelecimento, 
caso mantenha uma presença permanente 
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num Estado-Membro diferente do 
Estado-Membro de origem.

Or. de

(Ver alteração 8 ao considerando 21-A, Liberdade de estabelecimento.)

Justificação

Este aditamento deve ser incluindo para fins de clarificação do texto e é consentâneo com o 
Protocolo de Luxemburgo.

Alteração 291
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Cada Estado-Membro deve exigir que:
(a) Qualquer mediador de seguros que 
seja uma pessoa coletiva tenha o seu 
estabelecimento principal no mesmo 
Estado-Membro onde tem a sede e que 
nele exerça efetivamente a sua atividade;
(b) Qualquer mediador de seguros que 
não seja uma pessoa coletiva ou qualquer 
mediador de seguros que seja uma pessoa 
coletiva mas que, ao abrigo da legislação 
nacional, não tenha sede, tenha o seu 
estabelecimento principal num 
Estado-Membro em que exerça 
efetivamente a sua atividade.

Or. en

Justificação

Um mediador deve ser registado e estar sujeito à legislação do Estado de origem onde exerce 
efetivamente a sua atividade.
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Alteração 292
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Tendo em vista a supervisão eficaz 
dos mediadores de seguros ou de 
resseguros que prestam os seus serviços 
no território de outro(s) Estado(s)-
Membro(s):
(i) Através de uma sucursal, o 
Estado-Membro de acolhimento é 
responsável por estabelecer os requisitos 
mínimos de conhecimentos e competência 
aplicáveis ao pessoal da sucursal;
(ii) Ao abrigo da liberdade de prestação de 
serviços, o Estado-Membro de origem é 
responsável por estabelecer os requisitos 
mínimos de conhecimentos e 
competência. Os Estados-Membros de 
acolhimento podem estabelecer requisitos 
adicionais de conhecimentos e 
competência. As autoridades competentes 
dos Estados-Membros de acolhimento e 
de origem devem cooperar estreitamente 
para garantir uma supervisão eficaz e a 
aplicação dos requisitos mínimos de 
conhecimentos e de competência do 
Estado-Membro de acolhimento. Para 
esse efeito, podem delegar entre si tarefas 
e responsabilidades.

Or. en

Justificação

Este texto baseia-se na posição do Parlamento Europeu sobre a Diretiva relativa ao crédito 
hipotecário.

Alteração 293
Ashley Fox
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Quando o Estado-Membro de 
acolhimento tiver motivos para concluir 
que um mediador de seguros ou de 
resseguros que atua no seu território ao 
abrigo da liberdade de prestação de 
serviços ou da criação de uma sucursal não 
está a cumprir alguma das obrigações 
estabelecidas na presente diretiva, deve dar 
conhecimento desse facto à autoridade 
competente do Estado-Membro de origem, 
que toma as medidas apropriadas. Nos 
casos em que, apesar das medidas tomadas 
pela autoridade competente do Estado-
Membro de origem, o mediador de seguros 
ou de resseguros continuar a agir de forma 
claramente prejudicial aos interesses dos 
consumidores do Estado-Membro de 
acolhimento ou ao funcionamento 
organizado dos mercados de seguros e de 
resseguros, o mediador será objeto das 
seguintes medidas:

3. Quando o Estado-Membro de 
acolhimento tiver motivos para concluir 
que um mediador de seguros ou de 
resseguros que atua no seu território ao 
abrigo da liberdade de prestação de 
serviços ou da criação de uma sucursal não 
está a cumprir alguma das obrigações 
estabelecidas na presente diretiva e esta 
não lhe atribuir poderes para tomar 
medidas em reposta a esse 
incumprimento, o Estado-Membro de 
acolhimento deve dar conhecimento desse 
facto à autoridade competente do Estado-
Membro de origem, que toma as medidas 
apropriadas. Nos casos em que, apesar das 
medidas tomadas pela autoridade 
competente do Estado-Membro de origem, 
o mediador de seguros ou de resseguros 
continuar a agir de forma claramente 
prejudicial aos interesses dos consumidores 
do Estado-Membro de acolhimento ou ao 
funcionamento organizado dos mercados 
de seguros e de resseguros, o mediador 
será objeto das seguintes medidas:

Or. en

Alteração 294
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en



PE504.392v01-00 118/157 AM\926837PT.doc

PT

Alteração 295
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Requisitos profissionais e de organização Artigo 8.º
Requisitos profissionais e de organização

Or. de

Alteração 296
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os mediadores de seguros e de resseguros, 
incluindo aqueles que exercem essas 
atividades a título acessório, as pessoas 
que exercem atividades de gestão 
profissional, regularização e peritagem de 
sinistros e ainda os membros do pessoal 
das empresas de seguros que executam 
atividades de mediação devem possuir 
conhecimentos e aptidões adequados, tal 
como determinados pelo Estado-Membro 
de origem do mediador ou da empresa, 
para a execução das suas tarefas e 
cumprimento das suas funções respetivas, 
devendo demonstrar a experiência 
profissional apropriada e relevante em 
função da complexidade dos produtos 
relativamente aos quais atuam na qualidade 
de mediadores.

Os mediadores de seguros e de resseguros 
e os membros do pessoal das empresas de 
seguros que executam atividades de 
mediação devem possuir conhecimentos e 
aptidões adequados, tal como determinados 
pelo Estado-Membro de origem do 
mediador ou da empresa, para a execução 
das suas tarefas e cumprimento das suas 
funções respetivas, devendo demonstrar a 
experiência profissional apropriada e 
relevante em função da complexidade dos 
produtos relativamente aos quais atuam na 
qualidade de mediadores.

Or. en
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Alteração 297
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os mediadores de seguros e de resseguros, 
incluindo aqueles que exercem essas 
atividades a título acessório, as pessoas que 
exercem atividades de gestão profissional, 
regularização e peritagem de sinistros e 
ainda os membros do pessoal das empresas 
de seguros que executam atividades de 
mediação devem possuir conhecimentos e 
aptidões adequados, tal como determinados 
pelo Estado-Membro de origem do 
mediador ou da empresa, para a execução 
das suas tarefas e cumprimento das suas 
funções respetivas, devendo demonstrar a 
experiência profissional apropriada e 
relevante em função da complexidade dos 
produtos relativamente aos quais atuam na 
qualidade de mediadores.

Os mediadores de seguros e de resseguros, 
incluindo aqueles que exercem essas 
atividades a título acessório, as pessoas que 
exercem atividades e os membros do 
pessoal das empresas de seguros que 
executam atividades de mediação devem 
possuir conhecimentos e aptidões 
adequados, tal como determinados pelo 
Estado-Membro de origem do mediador ou 
da empresa após consulta à EIOPA, para a 
execução das suas tarefas e cumprimento 
das suas funções respetivas, devendo 
demonstrar a experiência e competência 
profissional apropriada e relevante em 
função da complexidade dos produtos 
relativamente aos quais atuam na qualidade 
de mediadores. Os Estados-Membros 
devem assegurar que os mediadores de 
seguros ou de resseguros e as empresas de 
seguros forneçam ao seu pessoal 
formação suficiente e adequada para 
garantir o cumprimento destas 
disposições. Os Estados-Membros devem 
também publicar os critérios por eles 
estabelecidos para garantir que o pessoal 
dos mediadores cumpre os seus requisitos 
de competência. Estes critérios devem 
incluir uma lista das qualificações por 
eles reconhecidas.

Or. en

Justificação

É necessário garantir um nível adequado de qualificações ao pessoal que vende apólices de 
seguros. Deve caber à empresa assegurar uma formação contínua e o desenvolvimento das 
competências. Na proposta da Comissão relativa à formulação da MiFID, foi adotada uma 
formulação semelhante pelo Parlamento Europeu.
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Alteração 298
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os mediadores de seguros e de resseguros, 
incluindo aqueles que exercem essas 
atividades a título acessório, as pessoas que 
exercem atividades de gestão profissional, 
regularização e peritagem de sinistros e 
ainda os membros do pessoal das empresas 
de seguros que executam atividades de 
mediação devem possuir conhecimentos e 
aptidões adequados, tal como determinados 
pelo Estado-Membro de origem do 
mediador ou da empresa, para a execução 
das suas tarefas e cumprimento das suas 
funções respetivas, devendo demonstrar a 
experiência profissional apropriada e 
relevante em função da complexidade dos 
produtos relativamente aos quais atuam na 
qualidade de mediadores.

Os mediadores de seguros e de resseguros, 
incluindo aqueles que exercem essas 
atividades a título acessório, as pessoas que 
exercem atividades de gestão profissional, 
regularização e peritagem de sinistros e 
ainda os membros do pessoal das empresas 
de seguros que executam atividades de 
mediação devem possuir conhecimentos e 
aptidões adequados, tal como determinados 
pelo Estado-Membro de acolhimento do 
mediador ou da empresa, para a execução 
das suas tarefas e cumprimento das suas 
funções com um nível elevado, devendo 
demonstrar de forma clara a experiência 
profissional apropriada e relevante em 
função da complexidade dos produtos 
relativamente aos quais atuam na qualidade 
de mediadores.

Or. en

Alteração 299
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mediadores de seguros e de 
resseguros e os membros do pessoal das 
empresas de seguros que exerçam 
atividades de mediação de seguros 
atualizem os seus conhecimentos e 
aptidões através de uma formação 
profissional contínua de modo a manter um 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mediadores de seguros e de resseguros e 
os membros do pessoal das empresas de 
seguros que exerçam atividades de 
mediação de seguros atualizem 
regularmente os seus conhecimentos e 
aptidões, tendo em conta as funções que 
executam e o respetivo mercado, através 
de uma formação profissional contínua, de 
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nível adequado de desempenho. modo a manter um nível adequado de 
desempenho.

Para o efeito, os Estados-Membros devem 
criar mecanismos de controlo, avaliação e 
certificação desses conhecimentos e 
aptidões através de organismos 
independentes.

Or. en

Alteração 300
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mediadores de seguros e de 
resseguros e os membros do pessoal das 
empresas de seguros que exerçam 
atividades de mediação de seguros 
atualizem os seus conhecimentos e 
aptidões através de uma formação 
profissional contínua de modo a manter um 
nível adequado de desempenho.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mediadores de seguros e de resseguros e 
os membros do pessoal das empresas de 
seguros que exerçam atividades de 
mediação de seguros atualizem os seus 
conhecimentos e aptidões através de uma 
formação profissional contínua de modo a 
manter um nível adequado de desempenho. 
As condições exigidas em matéria de 
conhecimentos e aptidões são 
estabelecidas pelo Estado-Membro nos 
termos do n.º 8.

Or. en

Alteração 301
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mediadores de seguros e de 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mediadores de seguros e de resseguros e 
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resseguros e os membros do pessoal das 
empresas de seguros que exerçam 
atividades de mediação de seguros 
atualizem os seus conhecimentos e 
aptidões através de uma formação 
profissional contínua de modo a manter um 
nível adequado de desempenho.

os membros do pessoal das empresas de 
seguros que exerçam atividades de 
mediação de seguros atualizem os seus 
conhecimentos e aptidões através de uma 
formação profissional contínua, suficiente 
e adequada, de modo a manter um nível 
adequado de desempenho.

Or. en

Alteração 302
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os mediadores de seguros ou de 
resseguros e os membros do pessoal das 
empresas de seguros que exercem 
atividades de mediação devem gozar de 
boa reputação. No mínimo, devem ter um 
registo criminal ou qualquer outro 
documento nacional equivalente de que 
não constem quaisquer infrações penais 
graves ligadas a crimes contra a 
propriedade ou outros crimes relacionados 
com atividades financeiras e não devem ter 
sido anteriormente declarados falidos ou 
insolventes, salvo se tiverem sido 
reabilitados nos termos do seu direito 
interno.

Os mediadores de seguros ou de resseguros 
e os membros do pessoal das empresas de 
seguros que exercem atividades de 
mediação devem gozar de boa reputação. 
No mínimo, os diretamente envolvidos na 
comercialização ou venda do produto
devem ter um registo criminal ou qualquer 
outro documento nacional equivalente de 
que não constem quaisquer infrações 
penais graves ligadas a crimes contra a 
propriedade ou outros crimes relacionados 
com atividades financeiras e não devem ter 
sido anteriormente declarados falidos ou 
insolventes, salvo se tiverem sido 
reabilitados nos termos do seu direito 
interno.

Or. en

Alteração 303
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

 Os mediadores de seguros ou de 
resseguros e os membros do pessoal das 
empresas de seguros que exercem 
atividades de mediação devem gozar de 
boa reputação. No mínimo, devem ter um 
registo criminal ou qualquer outro 
documento nacional equivalente de que 
não constem quaisquer infrações penais 
graves ligadas a crimes contra a 
propriedade ou outros crimes relacionados 
com atividades financeiras e não devem ter 
sido anteriormente declarados falidos ou 
insolventes, salvo se tiverem sido 
reabilitados nos termos do seu direito 
interno.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 304
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os mediadores de seguros ou de 
resseguros devem estar cobertos por um 
seguro de responsabilidade civil 
profissional, que abranja todo o território 
da União, ou por qualquer outra garantia 
equivalente que cubra as responsabilidades 
resultantes de negligência profissional, 
pelo menos até ao montante de 1 120 000
euros por sinistro e, globalmente, 
de 1 680 000 euros para todos os sinistros 
que ocorram durante um ano, salvo se esse 
seguro ou uma garantia equivalente lhes 
forem já fornecidos por uma empresa de 
seguros, empresa de resseguros ou outra 
empresa por conta da qual atuem ou pela 
qual estejam mandatados ou se essa 
empresa tiver assumido plena 

3. Os mediadores de seguros ou de 
resseguros devem estar cobertos por um 
seguro de responsabilidade civil 
profissional, que abranja todo o território 
da União, ou por qualquer outra garantia 
equivalente que cubra as responsabilidades 
resultantes de negligência profissional, 
pelo menos até ao montante de 1 000 000
euros por sinistro e, globalmente, 
de 2 000 000 euros para todos os sinistros 
que ocorram durante um ano, salvo se esse 
seguro ou uma garantia equivalente lhes 
forem já fornecidos por uma empresa de 
seguros, empresa de resseguros ou outra 
empresa por conta da qual atuem ou pela 
qual estejam mandatados ou se essa 
empresa tiver assumido plena 
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responsabilidade pelos atos dos 
mediadores.

responsabilidade pelos atos dos 
mediadores.

Or. de

Alteração 305
Sławomir Nitras

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os mediadores de seguros ou de 
resseguros devem estar cobertos por um 
seguro de responsabilidade civil 
profissional, que abranja todo o território 
da União, ou por qualquer outra garantia 
equivalente que cubra as responsabilidades 
resultantes de negligência profissional, 
pelo menos até ao montante de 
1.120.000 euros por sinistro e, 
globalmente, de 1.680.000 euros para 
todos os sinistros que ocorram durante um 
ano, salvo se esse seguro ou uma garantia 
equivalente lhes forem já fornecidos por 
uma empresa de seguros, empresa de 
resseguros ou outra empresa por conta da 
qual atuem ou pela qual estejam 
mandatados ou se essa empresa tiver 
assumido plena responsabilidade pelos atos 
dos mediadores.

3. Os mediadores de seguros ou de 
resseguros devem estar cobertos por um 
seguro de responsabilidade civil 
profissional, que abranja todo o território 
da União, ou por qualquer outra garantia 
equivalente que cubra as responsabilidades 
resultantes de negligência profissional, 
pelo menos até ao montante de 
1.000.000 euros por sinistro e, 
globalmente, de 1.500.000 euros para 
todos os sinistros que ocorram durante um 
ano, salvo se esse seguro ou uma garantia 
equivalente lhes forem já fornecidos por 
uma empresa de seguros, empresa de 
resseguros ou outra empresa por conta da 
qual atuem ou pela qual estejam 
mandatados ou se essa empresa tiver 
assumido plena responsabilidade pelos atos 
dos mediadores.

Or. en

Justificação

A proposta de aumento do seguro de responsabilidade civil profissional não parece justificar-
se. O montante vigente continua a ser suficiente para proteger adequadamente os 
consumidores. Quanto mais elevado for o seguro, maior será o preço da apólice. Os 
mediadores de seguros são o único grupo profissional obrigado a ter uma garantia de 
responsabilidade civil profissional tão elevada.
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Alteração 306
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A EIOPA revê os montantes referidos nos 
n.os 3 e 4 periodicamente a fim de atender à 
evolução do índice europeu de preços no 
consumidor, publicado pelo Eurostat. A 
primeira revisão terá lugar cinco anos a 
contar da data de entrada em vigor da 
presente diretiva e as revisões seguintes 
cinco anos a contar da data da revisão 
anterior.

A EIOPA revê os montantes referidos no 
n.º 3 periodicamente a fim de atender à 
evolução do índice europeu de preços no 
consumidor, publicado pelo Eurostat. A 
primeira revisão terá lugar cinco anos a 
contar da data de entrada em vigor da 
presente diretiva e as revisões seguintes 
cinco anos a contar da data da revisão 
anterior.

Or. en

Alteração 307
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A EIOPA deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação para 
adaptar o montante de base em euros 
referido nos n.ºs 3 e 4 de acordo com a 
percentagem de variação do índice acima 
referido durante o período compreendido 
entre a data de entrada em vigor da 
presente diretiva e a data da sua primeira 
revisão ou entre a data da última revisão e 
a data da nova revisão, arredondado para 
o euro superior.

Suprimido

Or. en
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Alteração 308
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 7 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A EIOPA apresenta esses projetos de 
normas técnicas de regulamentação à 
Comissão cinco anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva e as revisões 
seguintes no prazo de cinco anos a contar 
da data da revisão anterior.

Suprimido

Or. en

Alteração 309
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 7 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

São conferidos à Comissão poderes para 
adotar as normas técnicas de execução 
referidas no primeiro parágrafo em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010.

Suprimido

Or. en

Alteração 310
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados em 

Suprimido
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conformidade com o artigo 33.º. Esses 
atos delegados especificarão:
(a) A noção de conhecimentos e aptidões 
adequados dos mediadores responsáveis 
pela mediação de seguros junto dos 
clientes, conforme referida no n.º 1 do 
presente artigo;
(b) Os critérios adequados para 
determinar, em particular, o nível de 
qualificações profissionais, experiência e 
aptidões exigido para exercer a atividade 
de mediação de seguros;
(c) As medidas que os mediadores e as 
empresas de seguros deverão 
razoavelmente adotar para atualizar os 
seus conhecimentos e aptidões através de 
uma formação profissional contínua de 
modo a manter um nível de desempenho 
adequado.

Or. en

Alteração 311
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 33.º. Esses 
atos delegados especificarão:

Suprimido

(a) A noção de conhecimentos e aptidões 
adequados dos mediadores responsáveis 
pela mediação de seguros junto dos 
clientes, conforme referida no n.º 1 do 
presente artigo;
(b) Os critérios adequados para 
determinar, em particular, o nível de 
qualificações profissionais, experiência e 
aptidões exigido para exercer a atividade 
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de mediação de seguros;
(c) As medidas que os mediadores e as 
empresas de seguros deverão 
razoavelmente adotar para atualizar os 
seus conhecimentos e aptidões através de 
uma formação profissional contínua de 
modo a manter um nível de desempenho 
adequado.

Or. en

Alteração 312
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 33.º. Esses 
atos delegados especificarão:

Suprimido

(a) A noção de conhecimentos e aptidões 
adequados dos mediadores responsáveis 
pela mediação de seguros junto dos 
clientes, conforme referida no n.º 1 do 
presente artigo;
(b) Os critérios adequados para 
determinar, em particular, o nível de 
qualificações profissionais, experiência e 
aptidões exigido para exercer a atividade 
de mediação de seguros;
(c) As medidas que os mediadores e as 
empresas de seguros deverão 
razoavelmente adotar para atualizar os 
seus conhecimentos e aptidões através de 
uma formação profissional contínua de 
modo a manter um nível de desempenho 
adequado.

Or. en
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Alteração 313
Nils Torvalds

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 33.º. Esses 
atos delegados especificarão:

Suprimido

(a) A noção de conhecimentos e aptidões 
adequados dos mediadores responsáveis 
pela mediação de seguros junto dos 
clientes, conforme referida no n.º 1 do 
presente artigo;
(b) Os critérios adequados para 
determinar, em particular, o nível de 
qualificações profissionais, experiência e 
aptidões exigido para exercer a atividade 
de mediação de seguros;
(c) As medidas que os mediadores e as 
empresas de seguros deverão 
razoavelmente adotar para atualizar os 
seus conhecimentos e aptidões através de 
uma formação profissional contínua de 
modo a manter um nível de desempenho 
adequado.

Or. en

Alteração 314
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 33.º. Esses 
atos delegados especificarão:

8. Os Estados-Membros especificarão:
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Or. en

Alteração 315
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 33.º. Esses 
atos delegados especificarão:

8. A EIOPA deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação para 
especificar:

Or. en

Justificação

A presente alteração visa estabelecer normas mínimas eficazes em matéria de qualificação 
dos mediadores de seguros. Este aspeto é crucial, porquanto os Estados-Membros se 
mostrarão relutantes em reconhecer normas transfronteiriças cuja exigência seja demasiado 
reduzida. Assim, só a existência de normas de qualificação adequadas permitirá promover as 
atividades transfronteiriças e, consequentemente, o mercado único. A EIOPA é a instituição 
adequada para lidar com estas questões técnicas da forma mais eficaz.

Alteração 316
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 33.º. Esses 
atos delegados especificarão:

8. A EIOPA deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação. 
Esses projetos de normas técnicas de 
regulamentação especificarão:

Or. en
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Alteração 317
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 8 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A noção de conhecimentos e aptidões 
adequados dos mediadores responsáveis 
pela mediação de seguros junto dos 
clientes, conforme referida no n.º 1 do 
presente artigo;

(a) A noção de conhecimentos e aptidões 
adequados dos mediadores e dos membros 
do pessoal das empresas de seguros
responsáveis pela mediação de seguros
junto dos clientes, conforme referida no n.º 
1 do presente artigo;

Or. en

Alteração 318
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 8 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As medidas que os mediadores e as
empresas de seguros deverão 
razoavelmente adotar para atualizar os seus 
conhecimentos e aptidões através de uma 
formação profissional contínua de modo a 
manter um nível de desempenho adequado.

(c) As medidas que os mediadores de 
seguros e os membros do pessoal das
empresas de seguros deverão 
razoavelmente adotar para atualizar os seus 
conhecimentos e aptidões através de uma 
formação profissional contínua de modo a 
manter um nível de desempenho adequado.

Or. en

Alteração 319
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 8 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) A noção de boa reputação para 
efeitos do n.º 2

Or. en

Justificação

Devido à complexidade da maior parte dos produtos de seguros e às consequências 
potencialmente bastante negativas de um mau aconselhamento, é fundamental estabelecer 
uma definição efetiva de boa reputação para promover a eficácia no mercado da mediação 
de seguros.

Alteração 320
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A EIOPA apresenta os referidos projetos 
de normas técnicas de regulamentação à 
Comissão até […]*.
São conferidos à Comissão poderes para 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação em conformidade com os 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1094/2010.
____________
* JO, data a inserir: 18 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 321
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Um Estado-Membro que se propõe 
aplicar e aplica disposições que regulam os 
mediadores de seguros e a venda de 
produtos de seguros e que vão para além 
das estabelecidas na presente diretiva deve 
assegurar que os encargos administrativos 
decorrentes dessas disposições sejam 
proporcionados à proteção do 
consumidor. Os Estados-Membros devem 
proceder ao seguimento dessas disposições, 
para assegurar que continuam a ser 
proporcionadas.

2. A presente diretiva não impede os 
Estados-Membros de manter ou aprovar 
disposições mais estritas. Um Estado-
Membro que se propõe aplicar e aplica 
disposições que regulam os mediadores de 
seguros e a venda de produtos de seguros e 
que vão para além das estabelecidas na 
presente diretiva deve assegurar a 
conformidade das mesmas com o direito 
da União. Os Estados-Membros devem 
proceder ao seguimento dessas disposições, 
para assegurar que continuam a ser 
proporcionadas.

Or. en

Justificação

Somos favoráveis ao reconhecimento do princípio de que os Estados-Membros podem aplicar 
disposições adicionais às previstas na presente diretiva. Obviamente, essas disposições 
devem estar em conformidade com o direito da União. Porém, não consideramos haver 
necessidade de reiterar o direito da União na presente diretiva, o que poderia gerar 
incoerência e confusão.

Alteração 322
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades referidas no n.º 1 devem 
ser autoridades públicas, organismos 
reconhecidos pelo direito interno ou por 
autoridades públicas expressamente 
habilitadas para o efeito pelo direito 
interno. Não podem ser empresas de 
seguros ou de resseguros.

2. As autoridades referidas no n.º 1 devem 
ser autoridades públicas, organismos 
reconhecidos pelo direito interno ou por 
autoridades públicas expressamente 
habilitadas para o efeito pelo direito 
interno. Não podem ser empresas de 
seguros ou de resseguros nem associações 
cujos membros incluam, direta ou 
indiretamente, empresas ou mediadores 
de seguros ou de resseguros.
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Or. en

Justificação

A presente alteração visa evitar conflitos de interesses entre os mediadores de seguros e as 
respetivas autoridades de supervisão, reforçando assim a qualidade do serviço e a eficiência 
do mercado. Esta alteração tem por base uma proposta do BEUC.

Alteração 323
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As referidas competências devem 
incluir, pelo menos, os direitos a:
(a) Ter acesso a qualquer documento, 
independentemente da forma que assuma, 
que possa ser relevante para o exercício 
das funções de supervisão, e a receber 
uma cópia do mesmo;
(b) Pedir informações a qualquer pessoa 
e, se necessário, convocar e interrogar 
uma pessoa a fim de obter informações;
(c) Efetuar inspeções no local, incluindo 
inspeções dissimuladas;

Or. en

Alteração 324
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os poderes referidos no n.º 3 devem 
ser exercidos em conformidade com a 



AM\926837PT.doc 135/157 PE504.392v01-00

PT

legislação nacional e incluir, pelo menos, 
os direitos a:
(a) Ter acesso a qualquer documento, 
independentemente da forma que assuma, 
que possa ser relevante para o exercício 
das funções de supervisão e a receber 
uma cópia do mesmo; pedir informações 
de qualquer pessoa e, se necessário, 
convocar e ouvir uma pessoa a fim de 
obter informações;
(c) Efetuar inspeções no local;
(d) Fazer «compras mistério»;
(e) Exigir a interdição temporária da 
atividade profissional;
(f) Exigir às empresas de seguros que 
forneçam informações;
(g) Propor a instauração de ações penais;
(h) Permitir a auditores ou peritos a 
realização de verificações e investigações.

Or. en

Justificação

Os poderes das autoridades competentes devem ser melhor descritos, de modo a assegurar 
que as autoridades competentes de todos os Estados-Membros dispõem dos poderes 
necessários para exercerem as funções previstas na DMS, ou seja, a supervisão do 
cumprimento, incluindo das regras de conduta. A presente alteração tem por base uma 
proposta do BEUC.

Alteração 325
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. As autoridades competentes devem 
criar um sítio Web para a comparação de 
produtos de seguros. Os sítios Web deste 
tipo devem fornecer informações sobre as 
características fundamentais dos produtos 
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de seguros e os custos totais da celebração 
de contratos. A EIOPA deve elaborar 
projetos de normas técnicas de execução 
sobre as normas relativas às informações 
sobre as características dos produtos de 
seguros, os custos da celebração de 
contratos e a comparação de produtos 
aplicáveis a esse sítio Web. O referido 
sítio Web deve ter um financiamento 
independente das contribuições dos 
mediadores e empresas de seguros e das 
empresas conexas.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa estabelecer um sítio Web financeiramente independente que sirva 
de plataforma de informações e comparação de seguros para promover a transparência. Esta 
alteração tem por base uma proposta do BEUC.

Alteração 326
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar a instituição de procedimentos 
adequados, eficazes, imparciais e 
independentes de reclamação e de recurso 
para a resolução extrajudicial de litígios 
entre mediadores de seguros e clientes, 
bem como entre empresas de seguros e 
clientes, recorrendo, sempre que 
adequado, aos organismos existentes. Os 
Estados-Membros devem ainda assegurar 
que todas as empresas e mediadores de 
seguros participem nos procedimentos de 
resolução extrajudicial de litígios, sempre 
que estejam preenchidas as seguintes 
condições:

Suprimido

(a) O procedimento resulta em decisões 
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que não são vinculativas;
(b) [A contagem] do prazo-limite para 
levar um litígio a tribunal é suspensa 
enquanto decorre o procedimento para a 
resolução alternativa desse litígio;
(c) O período de prescrição para a 
regularização do sinistro é suspenso 
durante a duração do procedimento;
(d) O procedimento é gratuito ou tem um 
custo moderado;
(e) Existem outros meios, para além dos 
meios eletrónicos, pelos quais as partes 
podem ter acesso ao procedimento; e
(f) Está prevista, em casos excecionais e 
quando a urgência da situação o exige, a 
possibilidade de que sejam adotadas 
medidas provisórias. 

Or. en

Alteração 327
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
instituição de procedimentos adequados, 
eficazes, imparciais e independentes de 
reclamação e de recurso para a resolução 
extrajudicial de litígios entre mediadores 
de seguros e clientes, bem como entre 
empresas de seguros e clientes, recorrendo, 
sempre que adequado, aos organismos 
existentes. Os Estados-Membros devem 
ainda assegurar que todas as empresas e 
mediadores de seguros participem nos 
procedimentos de resolução extrajudicial 
de litígios, sempre que estejam preenchidas 
as seguintes condições:

1. Em conformidade com a Diretiva 
(n.º XXX) relativa à resolução alternativa 
de litígios e o Regulamento (n.º XXX) 
relativo à resolução de litígios em linha,
os Estados-Membros devem assegurar a 
instituição de procedimentos adequados, 
eficazes, imparciais e independentes de 
reclamação e de recurso para a resolução 
extrajudicial de litígios entre mediadores 
de seguros e clientes, bem como entre 
empresas de seguros e clientes, recorrendo, 
sempre que adequado, aos organismos 
existentes. Os Estados-Membros devem 
ainda assegurar que todas as empresas e 
mediadores de seguros participem nos 
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procedimentos de resolução extrajudicial 
de litígios, sempre que estejam preenchidas 
as seguintes condições:

Or. en

Justificação

No caso da resolução alternativa de litígios, as disposições do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativas à resolução alternativa de litígios de consumo e que alteram o 
Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE devem ser vinculativas ao abrigo 
da presente diretiva.

 Alteração 328
Sławomir Nitras

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
instituição de procedimentos adequados, 
eficazes, imparciais e independentes de 
reclamação e de recurso para a resolução 
extrajudicial de litígios entre mediadores 
de seguros e clientes, bem como entre 
empresas de seguros e clientes, recorrendo, 
sempre que adequado, aos organismos 
existentes. Os Estados-Membros devem 
ainda assegurar que todas as empresas e 
mediadores de seguros participem nos 
procedimentos de resolução extrajudicial 
de litígios, sempre que estejam preenchidas 
as seguintes condições:

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
instituição de procedimentos adequados, 
eficazes, imparciais e independentes de 
reclamação e de recurso para a resolução 
extrajudicial de litígios entre mediadores 
de seguros e clientes, bem como entre 
empresas de seguros e clientes, recorrendo, 
sempre que adequado, aos organismos 
existentes. Os Estados-Membros devem 
ainda assegurar que as empresas e 
mediadores de seguros podem participar
nos procedimentos de resolução 
extrajudicial de litígios, sempre que 
estejam preenchidas as seguintes 
condições:

Or. pl

Justificação

A obrigação de as empresas e mediadores de seguros participarem em procedimentos de 
resolução extrajudicial de litígios é contrária à liberdade de estabelecimento. A arbitragem, 
por definição, deve ser voluntária e sujeita ao consentimento de ambas as partes.
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Alteração 329
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 13.º – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O procedimento resulta em decisões 
que não são vinculativas;

Suprimido

Or. en

Justificação

No Reino Unido, na Dinamarca e na Noruega (EEE), as decisões são vinculativas para o 
setor mas não para o consumidor, pelo que a proposta prevista na alínea a) resultará numa 
diminuição dos direitos dos consumidores instituídos nestes países.

Alteração 330
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 13.º – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O procedimento resulta em decisões que 
não são vinculativas;

a) O procedimento resulta em decisões que, 
mediante pedido explícito, podem ser 
vinculativas para o mediador e/ou a 
empresa de seguros e o cliente;

Or. en

Justificação

A vantagem da resolução alternativa de litígios reside em proporcionar ao mediador e ao 
cliente não profissional um sistema de resolução de litígios que permite economizar tempo e 
custos e, além disso, aliviar os encargos das jurisdições ordinárias. Deste modo, devem ser 
as partes a optar por decidirem ou não nesse sentido.

Alteração 331
Catherine Stihler
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Proposta de diretiva
Artigo 13.º – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O procedimento resulta em decisões 
que não são vinculativas;

(a) O procedimento resulta em decisões 
que são vinculativas para a empresa de 
seguros ou para o mediador.

Or. en

Alteração 332
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) [A contagem] do prazo-limite para 
levar um litígio a tribunal é suspensa 
enquanto decorre o procedimento para a 
resolução alternativa desse litígio;

Suprimido

Or. en

Alteração 333
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O período de prescrição para a 
regularização do sinistro é suspenso 
durante a duração do procedimento;

Suprimido

Or. en
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Alteração 334
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O procedimento é gratuito ou tem um 
custo moderado;

Suprimido

Or. en

Alteração 335
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Existem outros meios, para além dos 
meios eletrónicos, pelos quais as partes 
podem ter acesso ao procedimento; e

Suprimido

Or. en

Alteração 336
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Está prevista, em casos excecionais e 
quando a urgência da situação o exige, a 
possibilidade de que sejam adotadas 
medidas provisórias. 

Suprimido

Or. en
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Alteração 337
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar a instituição de procedimentos 
adequados, eficazes, imparciais e 
independentes de reclamação e de recurso 
para a resolução extrajudicial de litígios 
entre mediadores de seguros e clientes, 
bem como entre empresas de seguros e 
clientes, recorrendo, sempre que 
adequado, aos organismos existentes. A 
presente disposição tem de respeitar a 
legislação da UE em vigor no domínio da 
resolução alternativa de litígios (RAL).
Quando um cliente iniciar um 
procedimento de resolução alternativa de 
litígios, definido na legislação nacional, 
contra um mediador de seguros ou uma 
empresa de seguros relativamente a um 
litígio respeitante a direitos e obrigações 
estabelecidos pela presente diretiva, o 
mediador de seguros ou a empresa de 
seguros é obrigado a participar no 
referido procedimento.
Para efeitos da aplicação da presente 
diretiva, as autoridades competentes 
devem cooperar entre si, bem como com
as entidades responsáveis pelos 
procedimentos extrajudiciais de resolução 
de reclamações e recursos referidos acima 
e dentro dos limites permitidos pelas 
diretivas ou regulamentos da UE em 
vigor.

Or. en

Alteração 338
Catherine Stihler
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os mediadores de seguros 
estabelecidos no seu território informam 
os consumidores sobre o nome, o 
endereço e o endereço Web das entidades 
de RAL de que dependem e com 
competência para dirimir eventuais 
litígios que os oponham aos 
consumidores. 
Os mediadores de seguros da União que 
realizem vendas em linha e vendas 
transfronteiriças em linha devem 
informar os consumidores acerca da 
plataforma de ODR, se for o caso, e 
acerca do seu endereço de correio 
eletrónico. O acesso a essas informações 
deve figurar nos sítios Web dos 
mediadores de seguros de forma simples, 
direta, clara e permanente, bem como na 
mensagem eletrónica ou outra mensagem 
escrita transmitida por meios eletrónicos, 
se a proposta for apresentada através 
desse tipo mensagens. Deve incluir uma 
ligação eletrónica à plataforma de ODR 
que figura na página principal. Os 
mediadores de seguros devem também 
informar os consumidores sobre a 
plataforma de ODR se o consumidor 
enviar uma reclamação para o mediador 
de seguros ou para um provedor da 
empresa. 

Or. en

Alteração 339
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 13-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Quando um cliente iniciar um 
procedimento de resolução alternativa de 
litígios, definido na legislação nacional, 
contra um mediador de seguros ou uma 
empresa de seguros relativamente a um 
litígio respeitante a direitos e obrigações 
estabelecidos pela presente diretiva, o 
mediador de seguros ou a empresa de 
seguros é obrigado a participar no 
referido procedimento. 
Para efeitos da aplicação da presente 
diretiva, as autoridades competentes 
devem cooperar entre si, bem como com
as entidades responsáveis pelos 
procedimentos extrajudiciais de resolução 
de reclamações e recursos referidos acima 
e dentro dos limites permitidos pelas 
diretivas ou regulamentos da UE em 
vigor. 

Or. en

Alteração 340
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 14 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros velarão por que as 
empresas e mediadores de seguros e de 
resseguros recorram apenas aos serviços de 
mediação de seguros ou de resseguros 
prestados por mediadores de seguros ou de 
resseguros registados ou pelas pessoas 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, ou ainda pelas 
pessoas que tenham cumprido o 
procedimento de declaração referido no 
artigo 4.º.

Os Estados-Membros velarão por que as 
empresas e mediadores de seguros e de 
resseguros recorram apenas aos serviços de 
mediação de seguros ou de resseguros 
prestados por mediadores de seguros ou de 
resseguros registados ou pelas pessoas 
referidas no artigo 1.º, n.º 2.
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Trata-se aqui de atividades de mediação 
de seguros ou de resseguros no que se 
refere a riscos e responsabilidades 
localizados dentro da União.

Or. de

(Artigo 1.º, n.º 3)

Justificação

Clarificação do texto. 
Deve existir a possibilidade de os mediadores de seguros estabelecerem cooperações 
internacionais para poderem segurar clientes com atividade internacional.

Alteração 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros velarão por que as 
empresas e mediadores de seguros e de 
resseguros recorram apenas aos serviços de 
mediação de seguros ou de resseguros 
prestados por mediadores de seguros ou de 
resseguros registados ou pelas pessoas 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, ou ainda pelas 
pessoas que tenham cumprido o 
procedimento de declaração referido no 
artigo 4.º.

Os Estados-Membros velarão por que as 
empresas de seguros recorram apenas aos 
serviços de mediação de seguros ou de 
resseguros prestados por mediadores de 
seguros ou de resseguros registados e/ou
pelas pessoas referidas no artigo 1.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Dada a supressão do artigo 4.º, a presente alteração é necessária para manter a coerência 
do texto.

Alteração 342
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros velarão por que as 
empresas e mediadores de seguros e de 
resseguros recorram apenas aos serviços de 
mediação de seguros ou de resseguros 
prestados por mediadores de seguros ou de 
resseguros registados ou pelas pessoas 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, ou ainda pelas 
pessoas que tenham cumprido o 
procedimento de declaração referido no 
artigo 4.º.

Os Estados-Membros velarão por que as 
empresas de seguros recorram apenas aos 
serviços de mediação de seguros ou de 
resseguros prestados por mediadores de 
seguros ou de resseguros registados ou 
pelas pessoas referidas no artigo 1.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 343
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros velarão por que as 
empresas e mediadores de seguros e de 
resseguros recorram apenas aos serviços de 
mediação de seguros ou de resseguros 
prestados por mediadores de seguros ou de 
resseguros registados ou pelas pessoas 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, ou ainda pelas 
pessoas que tenham cumprido o 
procedimento de declaração referido no 
artigo 4.º.

Os Estados-Membros velarão por que, 
quando recorrerem aos serviços dos 
mediadores de seguros ou resseguros 
estabelecidos na UE, as empresas e 
mediadores de seguros e de resseguros 
recorram apenas aos serviços de mediação 
de seguros ou de resseguros prestados por 
mediadores de seguros ou de resseguros 
registados ou pelas pessoas referidas no 
artigo 1.º, n.º 2, ou ainda pelas pessoas que 
tenham cumprido o procedimento de 
declaração referido no artigo 4.º.

Or. en

Justificação

O texto da Comissão tem de ser alterado para não excluir as atividades internacionais dos 
mediadores europeus.
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Alteração 344
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que, 
no quadro da mediação de seguros com ou 
em nome de clientes, os mediadores e 
empresas de seguros atuem de forma 
honesta, correta e profissional em 
conformidade com o interesse dos seus 
clientes.

1. (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 345
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que, 
no quadro da mediação de seguros com ou 
em nome de clientes, os mediadores e 
empresas de seguros atuem de forma 
honesta, correta e profissional em 
conformidade com o interesse dos seus 
clientes.

1. Os Estados-Membros devem exigir que, 
no quadro da mediação de seguros com ou 
em nome de clientes, os mediadores e 
empresas de seguros atuem de forma 
honesta, correta e profissional em 
conformidade com os melhores interesses
dos seus clientes.

Or. de

Alteração 346
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que, 
no quadro da mediação de seguros com ou 
em nome de clientes, os mediadores e 
empresas de seguros atuem de forma 
honesta, correta e profissional em 
conformidade com o interesse dos seus 
clientes.

1. Os Estados-Membros devem exigir que, 
no quadro da mediação de seguros com ou 
em nome de clientes, os mediadores e 
empresas de seguros atuem sempre de 
forma honesta, correta e profissional em 
conformidade com o interesse dos seus 
clientes.

Or. en

Alteração 347
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 33.º. Esses 
atos delegados especificarão o requisito 
estabelecido no n.º 1.

Or. en

Justificação

Os atos delegados propostos permitem especificar as regras de conduta aplicáveis aos 
mediadores de seguros, aumentando assim a eficácia normativa.

Alteração 348
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, caso as empresas de 
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seguros concebam produtos de seguros e 
de investimento do setor dos seguros para 
venda a clientes profissionais ou não 
profissionais, estes produtos sejam 
concebidos de modo a satisfazer as 
necessidades de um mercado-alvo 
identificado na categoria de clientes em 
causa.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa promover produtos adequados e alinha a Diretiva MIFID II com a 
DMS II.

Alteração 349
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os Estados-Membros devem também 
certificar-se de que as empresas de 
seguros tomam medidas razoáveis para 
garantir que cada produto de investimento 
do setor dos seguros seja comercializado e 
distribuído aos clientes dentro do grupo-
alvo e que as metas de vendas e os 
sistemas de prémios internos ou 
incentivos não constituam um estímulo 
para a comercialização ou distribuição do 
produto de investimento fora do grupo-
alvo.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa promover produtos de seguros adequados e alinha a DMS II com a 
Diretiva MiFID.
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Alteração 350
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Os Estados-Membros devem ainda 
exigir às empresas de investimento que 
concebam produtos de investimento do 
setor dos seguros para clientes 
profissionais ou não profissionais a 
prestação de informações a qualquer 
mediador terceiro sobre o mercado-alvo 
visado pelo produto.

Or. en

Justificação

A presente alteração alinha a DMS II com a Diretiva MiFID II.

Alteração 351
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-E. Os Estados-Membros devem velar 
por que o modo como uma empresa de 
seguros remunera o seu pessoal, os seus 
representantes designados ou outros 
mediadores não obste ao cumprimento da 
sua obrigação de atuar no interesse dos 
clientes. Os Estados-Membros devem 
também garantir que, caso esse pessoal 
comercialize, venda ou preste 
aconselhamento sobre seguros ou 
produtos de investimento do setor dos 
seguros a clientes não profissionais, as 
estruturas de remuneração praticadas não 
prejudicam a sua capacidade para emitir 
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uma recomendação objetiva;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa alinhar a DMS II com a Diretiva MIFID II.

Alteração 352
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Todas as informações, incluindo as 
comunicações comerciais, enviadas pelo 
mediador ou pela empresa de seguros a 
clientes ou a potenciais clientes devem ser 
corretas, claras e não induzir em erro. As 
comunicações comerciais devem ser 
claramente identificadas como tal.

2. Todas as informações, incluindo as 
comunicações comerciais, enviadas pelo 
mediador ou pela empresa de seguros a 
clientes ou a potenciais clientes devem ser 
corretas, claras e não induzir em erro. As 
comunicações comerciais devem ser 
sempre claramente identificadas como tal.

Or. en

Alteração 353
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as empresas de seguros 
divulguem informações sobre o êxito das 
reclamações dos clientes. Deste modo, as 
empresas de seguros devem divulgar, para 
cada tipo de apólice, (1) quantos dos 
sinistros participados são pagos, (2) o 
pagamento médio por prémio e (3) o 
tempo médio entre a participação do 
sinistro e o pagamento. Os mediadores de 
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seguros devem fornecer estas informações 
ao cliente antes da celebração de 
qualquer contrato de seguro. A EIOPA 
deve elaborar um projeto de norma 
técnica de execução relativa à medição e 
divulgação das reclamações dos clientes 
referidas no presente artigo.

Or. en

Justificação

Uma das queixas frequentes dos tomadores de seguros é a de que, quando participam um 
sinistro, descobrem que o grau de cobertura é menor, o pagamento será bastante inferior ou 
o período de espera será muito mais longo do que pensavam. No Reino Unido, o recente 
escândalo do esquema de proteção contra pagamentos envolveu apólices muitas vezes 
vendidas sem o consentimento do cliente e que, quando por este acionadas, se revelavam 
amiúde não elegíveis para efeitos de reclamação. Assim, devem ser fornecidas informações 
sobre as probabilidades de êxito da participação de um sinistro por parte de um tomador de 
seguro.

Alteração 354
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os mediadores devem informar, 
através de uma curta notificação 
normalizada, que verificaram, antes da 
celebração de um contrato de seguro, se o 
cliente tinha já adquirido um produto 
adequado para a necessidade inicialmente 
identificada pelo mediador.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa resolver o problema do sobresseguro. Baseia-se num contributo do 
Professor Schwintowski (Universidade Humboldt de Berlim).
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Alteração 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) Antes da celebração de qualquer 
contrato de seguro, um mediador de 
seguros – nomeadamente um mediador 
vinculado – informe os seus clientes:

(a) Antes da celebração de qualquer 
contrato de seguro, ou em caso de 
alteração substancial dos dados relativos 
ao mediador após a mesma, um mediador 
de seguros – nomeadamente um mediador 
vinculado – informe os seus clientes:

Or. en

Justificação

É necessário distinguir entre dois casos: alterações nos dados relativos ao mediador ou nos 
pormenores do contrato de seguro. O mediador de seguros deve também informar o cliente 
em caso de alteração dos dados relativos ao mediador.

Alteração 356
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a) – subalínea (ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Se presta ou não qualquer tipo de 
aconselhamento sobre os produtos de 
seguros que vende;

(ii) Se presta, ou oferece, ou não qualquer 
tipo de aconselhamento sobre os produtos 
de seguros que vende e a natureza desse 
aconselhamento;

Or. en

Alteração 357
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

ii) Se presta ou não qualquer tipo de 
aconselhamento sobre os produtos de 
seguros que vende;

ii) Se e que tipo de aconselhamento presta
sobre os produtos de seguros que vende;

Or. de

Alteração 358
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) Se presta ou não qualquer tipo de 
aconselhamento sobre os produtos de 
seguros que vende;

ii) Se presta qualquer tipo de 
aconselhamento sobre os produtos de 
seguros que vende;

Or. fr

Alteração 359
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) Se atua em representação do cliente ou 
em nome e por conta da empresa de 
seguros;

v) Se, na sua atividade de mediação de 
seguros, atua em representação do cliente 
ou em nome e por conta da empresa de 
seguros;

Or. de

Alteração 360
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a) – subalínea v-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(v-A) Se o mediador ou empresa de 
seguros remunera qualquer pessoal ou 
funcionários contratados e designa 
representantes ou outros mediadores de 
seguros sem que tal obste ao cumprimento 
da obrigação de atuar no interesse do 
cliente.

Or. en

Alteração 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Antes da celebração de qualquer 
contrato de seguro, uma empresa de 
seguros informa os seus clientes:

Suprimido

(i) Da sua identidade e endereço, com 
indicação de que é uma empresa de 
seguros;
(ii) Se presta ou não qualquer tipo de 
aconselhamento sobre os produtos de 
seguros que vende;
(iii) Dos procedimentos, referidos no 
artigo 12.º, que permitem aos clientes e a
outras partes interessadas apresentarem 
reclamações contra empresas de seguros, 
bem como dos procedimentos 
extrajudiciais de reclamação e recurso 
referidos no artigo 13.º.

Or. en
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Justificação

Os artigos 183.º e 185.º da Diretiva Solvência II exigem que as empresas de seguros 
forneçam as mesmas informações aos clientes.

Alteração 362
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os mediadores devem informar, 
através de uma notificação a curto prazo 
normalizada, se utilizaram um programa 
de TI para comparar os produtos de 
seguros disponíveis, bem como as suas 
características, prémios e custos 
envolvidos. Se o mediador utilizar um 
programa de TI para efeitos de análise 
geral e comparação, deve igualmente 
comunicá-lo através de uma notificação a 
curto prazo normalizada.

Or. en

Justificação

This amendment is based on a contribution of Professor Schwintowski (Humboldt-University 
of Berlin). The use of an IT programme to compare and sort out insurance products would 
promote competition among insurance providers and thereby increase the quality of products
and advice. The insurance market provides manifold products. Likewise, an insurance 
intermediary can hardly find the most appropriate and cost-effective of the products available 
on the market for his customer, without using an appropriate IT tool. Until now, 
intermediaries have clearly seemed to shy back from the modest costs involved in the use of 
these software systems and prefer to rely on the traditional products which they have always 
sold. Moreover, intermediaries have had difficulties in replacing traditional products, even 
though a more appropriate product may be available on the market. This is because the 
products already recommended in the past tend to be linked higher commissions for 
intermediaries than newly available products.

Alteração 363
Peter Simon
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Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) Se presta ou não qualquer tipo de 
aconselhamento sobre os produtos de 
seguros que vende;

ii) Se e que tipo de aconselhamento presta
sobre os produtos de seguros que vende;

Or. de

Alteração 364
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) Se presta ou não qualquer tipo de 
aconselhamento sobre os produtos de 
seguros que vende;

ii) Se presta qualquer tipo de 
aconselhamento sobre os produtos de 
seguros que vende;

Or. fr


