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Alteração 365
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. No intuito de evitar conflitos de 
interesses, os Estados-Membros devem 
estabelecer regras para assegurar que os 
mediadores e os empregados das empresas 
de seguros revelam aos clientes se atuam 
na qualidade de:
i) mediador em representação do cliente e, 
caso seja prestado aconselhamento em 
matéria de seguros, se o mesmo é prestado 
a título independente e se baseia numa 
análise imparcial de um número 
suficientemente grande de contratos de 
seguro disponíveis no mercado;
ii) mediador em nome de uma ou mais 
empresas de seguros e, caso seja prestado 
aconselhamento em matéria de seguros, 
se se baseia numa análise dos produtos 
oferecidos por uma ou mais empresas de 
seguros; ou
iii) empregado de uma empresa de 
seguros e, caso seja prestado 
aconselhamento em matéria de seguros, 
se se baseia apenas numa análise dos 
produtos oferecidos pela empresa de 
seguros.

Or. en

Alteração 366
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º -1 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

-1. No intuito de evitar conflitos de 
interesses, os Estados-Membros devem 
estabelecer regras para assegurar que os 
mediadores e os empregados das empresas 
de seguros revelam aos clientes se atuam 
na qualidade de:
i) mediador em representação do cliente e, 
caso seja prestado aconselhamento em 
matéria de seguros, se o mesmo é prestado 
a título independente tendo em conta 
especialmente uma análise imparcial de 
um número suficientemente grande de 
contratos de seguro disponíveis no 
mercado;
ii) mediador em nome de uma ou mais 
empresas de seguros e, caso seja prestado 
aconselhamento em matéria de seguros, 
se se baseia numa análise dos produtos 
oferecidos por uma ou mais empresas de 
seguros; ou
iii) empregado de uma empresa de 
seguros e, caso seja prestado 
aconselhamento em matéria de seguros, 
se o mesmo é prestado apenas tendo em 
conta especialmente uma análise dos 
produtos oferecidos pela empresa de 
seguros;

Or. en

Alteração 367
Nils Torvalds

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No intuito de evitar conflitos de 
interesses, os Estados-Membros devem 
estabelecer regras para assegurar que os 
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mediadores e os empregados das empresas 
de seguros revelam aos clientes se atuam 
na qualidade de:
i) mediador em representação do cliente e 
se é prestado aconselhamento em matéria 
de seguros tendo em conta especialmente 
uma análise imparcial de um número 
suficientemente grande de contratos de 
seguro disponíveis no mercado;
ii) mediador em nome de uma ou mais 
empresas de seguros e, caso seja prestado 
aconselhamento em matéria de seguros, 
se se baseia numa análise dos produtos 
oferecidos por uma ou mais empresas de 
seguros; ou
iii) empregado de uma empresa de 
seguros e, caso seja prestado 
aconselhamento em matéria de seguros, 
se se baseia apenas numa análise dos 
produtos oferecidos pela empresa de 
seguros;

Or. en

Alteração 368
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de seguro, um mediador de 
seguros – nomeadamente um mediador 
vinculado – deve informar os clientes, pelo 
menos:

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de seguro ou pacote de seguros,
um mediador de seguros deve informar os 
clientes, pelo menos:

Or. en

Justificação

A presente alteração visa o alinhamento com a MiFID II.
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Alteração 369
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de seguro, um mediador de 
seguros – nomeadamente um mediador 
vinculado – deve informar os clientes, pelo 
menos:

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de seguro, um mediador de 
seguros deve informar os clientes, pelo 
menos:

Or. en

Alteração 370
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de seguro, um mediador de 
seguros – nomeadamente um mediador 
vinculado – deve informar os clientes, pelo 
menos:

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de seguro, um mediador de 
seguros deve informar os clientes, pelo 
menos:

Or. en

Justificação

O processo de declaração foi suprimido.  Não é necessário especificar o tipo de mediador –
«mediador de seguros» abrange todos os mediadores.

Alteração 371
Peter Simon, Udo Bullmann
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) De qualquer participação, direta ou 
indireta, superior a 10 % nos direitos de 
voto ou no capital que tenha numa 
determinada empresa de seguros;

a) De qualquer participação, direta ou 
indireta, nos direitos de voto ou no capital 
que tenha numa determinada empresa de 
seguros;

Or. de

Alteração 372
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) De qualquer participação, direta ou 
indireta, superior a 10 % nos direitos de 
voto ou no capital do mediador de seguros 
detida por uma determinada empresa de 
seguros, ou pela empresa-mãe de uma 
determinada empresa de seguros;

b) De qualquer participação, direta ou 
indireta, nos direitos de voto ou no capital 
do mediador de seguros detida por uma 
determinada empresa de seguros, ou pela 
empresa-mãe de uma determinada empresa 
de seguros;

Or. de

Alteração 373
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) se baseia os seus conselhos numa análise 
imparcial; ou

i) se baseia os seus conselhos numa 
avaliação das necessidades do cliente, da 
situação financeira e dos interesses do 
cliente, ou
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Or. en

Justificação

A presente alteração visa o alinhamento com a MiFID II.

Alteração 374
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) se baseia os seus conselhos numa análise 
imparcial; ou

i) se baseia os seus conselhos 
independentes numa análise de um 
número suficientemente grande de 
produtos de seguros disponíveis no 
mercado; ou

Or. en

Alteração 375
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) se baseia os seus conselhos numa 
análise imparcial; ou

i) se presta o seu aconselhamento a título 
independente; ou

Or. de

Alteração 376
Sari Essayah, Mitro Repo

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) se baseia os seus conselhos numa análise 
imparcial; ou

i) se baseia os seus conselhos 
independentes numa análise imparcial; ou

Or. en

Alteração 377
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) se baseia os seus conselhos numa análise 
imparcial; ou

i) se baseia os seus conselhos 
independentes numa análise imparcial; ou

Or. en

Alteração 378
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) se tem a obrigação contratual de 
exercer a atividade de mediação de 
seguros exclusivamente com uma ou mais 
empresas de seguros. Nesse caso, deve 
também informá-lo dos nomes dessas
empresas de seguros; ou

ii) se baseia os seus conselhos numa 
análise de um número limitado de 
produtos de seguros. Nesse caso, deve 
também informá-lo dos nomes das
empresas de seguros com as quais 
trabalha; ou

Or. en

Alteração 379
Philippe De Backer
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) se não tem a obrigação contratual de 
exercer a atividade de mediação de 
seguros exclusivamente com uma ou mais 
empresas de seguros e se não baseia os 
seus conselhos numa análise imparcial. 
Nesse caso, deve também informá-lo dos 
nomes das empresas de seguros com as 
quais trabalha;

iii) se não presta aconselhamento.

Or. en

Alteração 380
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) se não tem a obrigação contratual de 
exercer a atividade de mediação de seguros 
exclusivamente com uma ou mais 
empresas de seguros e se não baseia os 
seus conselhos numa análise imparcial. 
Nesse caso, deve também informá-lo dos 
nomes das empresas de seguros com as 
quais trabalha;

iii) se não tem a obrigação contratual de 
exercer a atividade de mediação de seguros 
exclusivamente com uma ou mais 
empresas de seguros e se não presta o seu 
aconselhamento a título independente. 
Nesse caso, deve também informá-lo dos 
nomes das empresas de seguros com as 
quais trabalha;

Or. de

Alteração 381
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iii)
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Texto da Comissão Alteração

iii) se não tem a obrigação contratual de 
exercer a atividade de mediação de seguros 
exclusivamente com uma ou mais 
empresas de seguros e se não baseia os 
seus conselhos numa análise imparcial. 
Nesse caso, deve também informá-lo dos 
nomes das empresas de seguros com as 
quais trabalha;

iii) se não tem a obrigação contratual de 
exercer a atividade de mediação de seguros 
exclusivamente com uma ou mais 
empresas de seguros e se não baseia os 
seus conselhos numa avaliação das 
necessidades dos clientes. Nesse caso, 
deve também informá-lo dos nomes das 
empresas de seguros com as quais trabalha;

Or. en

Alteração 382
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Da natureza das remunerações 
recebidas em relação com o contrato de 
seguro;

Suprimido

Or. en

Alteração 383
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Da natureza das remunerações 
recebidas em relação com o contrato de 
seguro;

Suprimido

Or. en
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Justificação

Caso haja lugar à cobrança de honorários, o mediador deve sempre informar o cliente dos 
mesmos e não devem ser negadas informações relativamente às comissões, como parte do 
processo de decisão do cliente.

Alteração 384
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Da natureza das remunerações recebidas
em relação com o contrato de seguro;

d) Da natureza das remunerações a receber
em relação com o contrato de seguro
oferecido ou considerado;

Or. en

Alteração 385
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Da natureza das remunerações recebidas 
em relação com o contrato de seguro;

d) Da natureza e do montante das 
remunerações recebidas direta ou 
indiretamente em relação com o contrato
de seguro;

Or. en

Alteração 386
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Da natureza das remunerações recebidas 
em relação com o contrato de seguro;

d) Da natureza e do montante das 
remunerações recebidas em relação com o 
contrato de seguro;

Or. de

Alteração 387
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Da natureza das remunerações recebidas 
em relação com o contrato de seguro;

d) Da natureza exata das remunerações 
recebidas em relação com o contrato de 
seguro;

Or. en

Alteração 388
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

e) Se, em relação com o contrato de 
seguro, trabalha:

e) Se, em relação com o contrato de seguro 
e quaisquer produtos ou serviços 
acessórios, trabalha:

Or. en

Alteração 389
Sven Giegold
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea e) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) com base numa combinação das 
subalíneas i) e ii);

Suprimido

Or. en

Justificação
O aconselhamento independente está intimamente relacionado com a remuneração do 
mediador através de honorários pagos pelo cliente, uma vez que a remuneração do mediador 
não depende da comissão concedida pela empresa de seguros. Ainda assim, os mediadores 
podem assumir um vínculo com uma determinada seguradora; porém, deverá ser excluída a 
seleção do melhor também para evitar a duplicação de custos para o consumidor e promover 
a concorrência entre mediadores. A presente alteração tem por base uma proposta 
apresentada pelas organizações de consumidores.

Alteração 390
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea e–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e–A) Se o mediador receber remuneração 
em espécie relativa a atividades de 
mediação de seguros, a natureza e o valor 
económico direto e indireto da 
remuneração;

Or. en

Alteração 391
Sari Essayah, Mitro Repo

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea e–A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

e–A) Se, em relação com o contrato de 
seguro, a fonte de remuneração é:
i) o tomador de seguro;
ii) a empresa de seguros;
iii) outro mediador de seguros;
iv) uma combinação das subalíneas i), ii) 
e iii);

Or. en

Alteração 392
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea e–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e–A) Se, em relação com o contrato de 
seguro, a fonte de remuneração é:
i) o tomador de seguro;
ii) a empresa de seguros;
(iii) outro mediador de seguros;
iv) uma combinação das subalíneas i), ii) 
e iii);

Or. en

Alteração 393
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) Se o mediador receber um honorário ou 
comissão de qualquer tipo, o montante 
total da sua remuneração em relação com 
os produtos de seguros oferecidos ou 
considerados ou, se não for possível 
indicar o montante exato, a base de 
cálculo de todos os honorários, comissões 
ou combinações de ambos;

Suprimido

Or. en

Alteração 394
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se o mediador receber um honorário ou 
comissão de qualquer tipo, o montante 
total da sua remuneração em relação com 
os produtos de seguros oferecidos ou 
considerados ou, se não for possível 
indicar o montante exato, a base de 
cálculo de todos os honorários, comissões 
ou combinações de ambos;

Suprimido

Or. en

Alteração 395
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se o mediador receber um honorário ou 
comissão de qualquer tipo, o montante 

f) Se, em relação com o contrato de
seguro, a fonte de remuneração é:
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total da sua remuneração em relação com
os produtos de seguros oferecidos ou 
considerados ou, se não for possível 
indicar o montante exato, a base de
cálculo de todos os honorários, comissões 
ou combinações de ambos;

i) o tomador de seguro;
ii) a empresa de seguros;
iii) outro mediador de seguros;
iv) uma combinação das subalíneas i), ii) 
e iii);

Or. en

Alteração 396
Sławomir Nitras

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se o mediador receber um honorário ou 
comissão de qualquer tipo, o montante 
total da sua remuneração em relação com
os produtos de seguros oferecidos ou 
considerados ou, se não for possível 
indicar o montante exato, a base de
cálculo de todos os honorários, comissões 
ou combinações de ambos;

f) Se, em relação com o contrato de 
seguro, a fonte de remuneração é:

i) o tomador de seguro;
ii) a empresa de seguros;
iii) outro mediador de seguros;
iv) uma combinação das subalíneas i), ii) 
e iii);

Or. en

Justificação

The customer having the information about the remuneration may turn from the 
intermediaries to the direct selling instead. The obligatory disclosure of the remuneration 
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may result in an increase of the unemployment rate by 1-3%, due to the fall in demand for 
intermediaries' services. This may cause the increase of the price of the insurance and the 
decrease of the quality of the services provided by the intermediaries (resulting form lower 
competition). The excessive concentration on the remuneration may distract the attention of 
the consumer from essential elements of the insurance contract - like costs of sale.

Alteração 397
Louis Michel

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se o mediador receber um honorário ou 
comissão de qualquer tipo, o montante 
total da sua remuneração em relação com 
os produtos de seguros oferecidos ou 
considerados ou, se não for possível 
indicar o montante exato, a base de
cálculo de todos os honorários, comissões 
ou combinações de ambos;

f) Se o mediador recebe um honorário ou 
comissão de qualquer tipo, desde que 
assegure a igualdade de condições para 
todos os canais de distribuição e, se 
necessário e justificado, da possibilidade 
de um Estado-Membro solicitar ao 
mediador ou à empresa de seguros outros 
requisitos de divulgação, a pedido do 
cliente;

Or. en

Alteração 398
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se o mediador receber um honorário ou 
comissão de qualquer tipo, o montante total 
da sua remuneração em relação com os 
produtos de seguros oferecidos ou 
considerados ou, se não for possível indicar 
o montante exato, a base de cálculo de 
todos os honorários, comissões ou 
combinações de ambos;

f) Se o mediador receber uma comissão de 
qualquer tipo relativa à atividade de 
mediação de seguros para os contratos 
especificados no anexo I da Diretiva 
2002/83/CE, o montante total da comissão
em relação com os produtos de seguros 
oferecidos ou considerados ou, se não for 
possível indicar o montante exato, a base 
de cálculo;
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Or. en

Alteração 399
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se o mediador receber um honorário ou 
comissão de qualquer tipo, o montante total 
da sua remuneração em relação com os 
produtos de seguros oferecidos ou 
considerados ou, se não for possível indicar 
o montante exato, a base de cálculo de 
todos os honorários, comissões ou 
combinações de ambos;

f) Se o mediador receber um honorário ou 
comissão de qualquer tipo, uma síntese dos 
custos totais, o prémio líquido do seguro e
o montante total da sua remuneração em 
relação com os produtos de seguros 
oferecidos ou considerados ou, se não for 
possível indicar os montantes exatos, a 
base de cálculo de todos os honorários, 
comissões ou combinações de ambos, bem 
como um cálculo exemplificativo;

Or. de

Alteração 400
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se o mediador receber um honorário ou 
comissão de qualquer tipo, o montante 
total da sua remuneração em relação com 
os produtos de seguros oferecidos ou 
considerados ou, se não for possível indicar 
o montante exato, a base de cálculo de 
todos os honorários, comissões ou 
combinações de ambos;

f) Se o mediador receber um benefício 
económico de qualquer tipo, 
nomeadamente um honorário ou 
comissão, o montante total da sua 
remuneração em relação com os produtos 
de seguros oferecidos ou considerados ou, 
se não for possível indicar o montante 
exato, a base de cálculo de todos os 
honorários, comissões ou combinações de 
ambos;

Or. en
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Alteração 401
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se o mediador receber um honorário ou 
comissão de qualquer tipo, o montante 
total da sua remuneração em relação com 
os produtos de seguros oferecidos ou 
considerados ou, se não for possível indicar 
o montante exato, a base de cálculo de 
todos os honorários, comissões ou 
combinações de ambos;

f) Se o mediador receber um honorário de 
qualquer tipo, o montante total dos seus 
honorários em relação com os produtos de 
seguros oferecidos ou considerados ou, se 
não for possível indicar o montante exato, 
a base de cálculo de todos os honorários;

Or. en

Alteração 402
Nils Torvalds

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f–A) Se, em relação com o contrato de 
seguro, a fonte de remuneração é:
i) o tomador de seguro;
ii) a empresa de seguros;
(iii) outro mediador de seguros;
iv) uma combinação das subalíneas i), ii) 
e iii);

Or. en

Alteração 403
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea f–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f–A) Se o mediador receber remuneração 
em espécie relativa a atividades de 
mediação de seguros, a natureza e o valor 
económico da remuneração;

Or. en

Justificação

O aconselhamento em matéria de seguros deverá ter por base unicamente os interesses do 
cliente, e não qualquer acordo ou perspetiva de remuneração.

Alteração 404
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea f–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f–A) Se o mediador receber remuneração 
relativa a atividades de mediação de 
seguros, a natureza e o valor económico 
da remuneração;

Or. en

Alteração 405
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea f–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f–A) O montante de qualquer honorário 
que um mediador de seguros cobra ao 
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cliente;

Or. en

Alteração 406
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Se o montante da comissão tiver por 
base a realização de objetivos ou limiares 
objeto de acordo em relação com os 
contratos colocados pelo mediador junto 
de uma seguradora, esses objetivos ou 
limiares, bem como as quantias a pagar 
pela realização dos mesmos.

Suprimido

Or. en

Alteração 407
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Se o montante da comissão tiver por 
base a realização de objetivos ou limiares 
objeto de acordo em relação com os 
contratos colocados pelo mediador junto 
de uma seguradora, esses objetivos ou 
limiares, bem como as quantias a pagar 
pela realização dos mesmos.

Suprimido

Or. en
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Alteração 408
Louis Michel

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Se o montante da comissão tiver por 
base a realização de objetivos ou limiares 
objeto de acordo em relação com os 
contratos colocados pelo mediador junto 
de uma seguradora, esses objetivos ou 
limiares, bem como as quantias a pagar 
pela realização dos mesmos.

Suprimido

Or. en

Alteração 409
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Se o montante da comissão tiver por 
base a realização de objetivos ou limiares 
objeto de acordo em relação com os 
contratos colocados pelo mediador junto 
de uma seguradora, esses objetivos ou 
limiares, bem como as quantias a pagar 
pela realização dos mesmos.

Suprimido

Or. en

Alteração 410
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

g) Se o montante da comissão tiver por 
base a realização de objetivos ou limiares 
objeto de acordo em relação com os 
contratos colocados pelo mediador junto 
de uma seguradora, esses objetivos ou 
limiares, bem como as quantias a pagar 
pela realização dos mesmos.

Suprimido

Or. en

Alteração 411
Sławomir Nitras

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Se o montante da comissão tiver por 
base a realização de objetivos ou limiares 
objeto de acordo em relação com os 
contratos colocados pelo mediador junto 
de uma seguradora, esses objetivos ou 
limiares, bem como as quantias a pagar 
pela realização dos mesmos.

Suprimido

Or. en

Alteração 412
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Se o montante da comissão tiver por 
base a realização de objetivos ou limiares 
objeto de acordo em relação com os 
contratos colocados pelo mediador junto 

g) Se o mediador for remunerado através 
de uma comissão, deve:
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de uma seguradora, esses objetivos ou 
limiares, bem como as quantias a pagar 
pela realização dos mesmos.

i) revelar ao cliente, caso este o solicite, o 
montante ou, se não for possível indicar o 
montante exato, a base de cálculo dos 
honorários, comissões ou combinações de 
ambos;
ii) informar o cliente do direito que lhe 
assiste a solicitar as informações referidas 
na alínea a);

Or. en

Alteração 413
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Se o montante da comissão tiver por 
base a realização de objetivos ou limiares 
objeto de acordo em relação com os 
contratos colocados pelo mediador junto de 
uma seguradora, esses objetivos ou 
limiares, bem como as quantias a pagar 
pela realização dos mesmos.

g) Da proibição das comissões que 
tiverem por base a realização de objetivos 
ou limiares objeto de acordo em relação 
com os contratos colocados pelo mediador 
junto de uma seguradora. Se o mediador 
for remunerado através de uma comissão, 
deve informar claramente o cliente do 
montante e da base de cálculo da 
comissão.

Or. en

Alteração 414
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

g) Se o montante da comissão tiver por 
base a realização de objetivos ou limiares 
objeto de acordo em relação com os
contratos colocados pelo mediador junto de 
uma seguradora, esses objetivos ou 
limiares, bem como as quantias a pagar 
pela realização dos mesmos.

g) Se o montante da comissão tem por base 
a realização de objetivos ou limiares objeto 
de pré-acordo em relação com o volume 
dos contratos colocados pelo mediador 
junto da seguradora.

Or. en

Alteração 415
Sławomir Nitras

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea g–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g–A) Dos custos de venda no âmbito do 
produto de seguros.

Or. en

Alteração 416
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação ao n.º 1, alínea f), por 
um período de 5 anos a contar da data em 
que a presente diretiva entrar em vigor, os 
mediadores de contratos de seguro 
distintos dos contratos de qualquer das 
classes especificadas no anexo I da 
Diretiva 2002/83/CE devem, antes da 
celebração de qualquer contrato de 
seguro desse tipo e se o mediador for 

Suprimido
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remunerado através de um honorário ou 
comissão,
(c) Revelar ao cliente, caso este o solicite, 
o montante ou, se não for possível indicar 
o montante exato, a base de cálculo dos 
honorários, comissões ou combinações de 
ambos;
(d) Informar o cliente do direito que lhe 
assiste a solicitar as informações referidas 
na alínea a).

Or. en

Alteração 417
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação ao n.º 1, alínea f), por 
um período de 5 anos a contar da data em 
que a presente diretiva entrar em vigor, os 
mediadores de contratos de seguro 
distintos dos contratos de qualquer das 
classes especificadas no anexo I da 
Diretiva 2002/83/CE devem, antes da 
celebração de qualquer contrato de 
seguro desse tipo e se o mediador for 
remunerado através de um honorário ou 
comissão,

Suprimido

c) Revelar ao cliente, caso este o solicite, o 
montante ou, se não for possível indicar o 
montante exato, a base de cálculo dos 
honorários, comissões ou combinações de 
ambos;
d) Informar o cliente do direito que lhe 
assiste a solicitar as informações referidas 
na alínea a).

Or. de
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Alteração 418
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação ao n.º 1, alínea f), por 
um período de 5 anos a contar da data em 
que a presente diretiva entrar em vigor, os 
mediadores de contratos de seguro 
distintos dos contratos de qualquer das 
classes especificadas no anexo I da 
Diretiva 2002/83/CE devem, antes da 
celebração de qualquer contrato de 
seguro desse tipo e se o mediador for 
remunerado através de um honorário ou 
comissão,

Suprimido

(c) Revelar ao cliente, caso este o solicite, 
o montante ou, se não for possível indicar 
o montante exato, a base de cálculo dos 
honorários, comissões ou combinações de 
ambos;
(d) Informar o cliente do direito que lhe 
assiste a solicitar as informações referidas 
na alínea a).

Or. en

Alteração 419
Louis Michel

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação ao n.º 1, alínea f), por 
um período de 5 anos a contar da data em 
que a presente diretiva entrar em vigor, os 
mediadores de contratos de seguro 
distintos dos contratos de qualquer das 
classes especificadas no anexo I da 
Diretiva 2002/83/CE devem, antes da 

Suprimido
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celebração de qualquer contrato de 
seguro desse tipo e se o mediador for 
remunerado através de um honorário ou 
comissão,
(c) Revelar ao cliente, caso este o solicite, 
o montante ou, se não for possível indicar 
o montante exato, a base de cálculo dos 
honorários, comissões ou combinações de 
ambos;
(d) Informar o cliente do direito que lhe 
assiste a solicitar as informações referidas 
na alínea a).

Or. en

Alteração 420
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação ao n.º 1, alínea f), por 
um período de 5 anos a contar da data em 
que a presente diretiva entrar em vigor, os 
mediadores de contratos de seguro 
distintos dos contratos de qualquer das 
classes especificadas no anexo I da 
Diretiva 2002/83/CE devem, antes da 
celebração de qualquer contrato de 
seguro desse tipo e se o mediador for 
remunerado através de um honorário ou 
comissão,

Suprimido

(c) Revelar ao cliente, caso este o solicite, 
o montante ou, se não for possível indicar 
o montante exato, a base de cálculo dos 
honorários, comissões ou combinações de 
ambos;
(d) Informar o cliente do direito que lhe 
assiste a solicitar as informações referidas 
na alínea a).

Or. en
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Alteração 421
Sławomir Nitras

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação ao n.º 1, alínea f), por 
um período de 5 anos a contar da data em 
que a presente diretiva entrar em vigor, os 
mediadores de contratos de seguro 
distintos dos contratos de qualquer das 
classes especificadas no anexo I da 
Diretiva 2002/83/CE devem, antes da 
celebração de qualquer contrato de 
seguro desse tipo e se o mediador for 
remunerado através de um honorário ou 
comissão,

Suprimido

(c) Revelar ao cliente, caso este o solicite, 
o montante ou, se não for possível indicar 
o montante exato, a base de cálculo dos 
honorários, comissões ou combinações de 
ambos;
(d) Informar o cliente do direito que lhe 
assiste a solicitar as informações referidas 
na alínea a).

Or. en

Alteração 422
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação ao n.º 1, alínea f), por 
um período de 5 anos a contar da data em
que a presente diretiva entrar em vigor, os 
mediadores de contratos de seguro 
distintos dos contratos de qualquer das 

2. Três anos após a data de entrada em
vigor da presente diretiva, em relação com 
a mediação de seguros para contratos de 
seguro distintos dos contratos de qualquer 
das classes especificadas no anexo I da 
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classes especificadas no anexo I da 
Diretiva 2002/83/CE devem, antes da 
celebração de qualquer contrato de 
seguro desse tipo e se o mediador for 
remunerado através de um honorário ou 
comissão,

Diretiva 2002/83/CE, os mediadores de 
seguros devem: 

Or. en

Alteração 423
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação ao n.º 1, alínea f), por 
um período de 5 anos a contar da data em 
que a presente diretiva entrar em vigor, os
mediadores de contratos de seguro distintos 
dos contratos de qualquer das classes 
especificadas no anexo I da Diretiva 
2002/83/CE devem, antes da celebração de 
qualquer contrato de seguro desse tipo e se 
o mediador for remunerado através de um 
honorário ou comissão,

2. Os mediadores de contratos de seguro 
distintos dos contratos de qualquer das 
classes especificadas no anexo I da 
Diretiva 2002/83/CE devem, antes da 
celebração de qualquer contrato de seguro 
desse tipo e se o mediador for remunerado 
através de um honorário ou comissão,

Or. en

Justificação

A presente alteração visa promover a transparência em matéria de remuneração dos 
mediadores de seguros.

Alteração 424
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Revelar ao cliente, caso este o solicite, 
o montante ou, se não for possível indicar 
o montante exato, a base de cálculo dos 
honorários, comissões ou combinações de 
ambos;

Suprimido

Or. en

Alteração 425
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Revelar ao cliente, caso este o solicite, 
o montante ou, se não for possível indicar 
o montante exato, a base de cálculo dos 
honorários, comissões ou combinações de 
ambos;

Suprimido

Or. en

Alteração 426
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Revelar ao cliente, caso este o solicite,
o montante ou, se não for possível indicar
o montante exato, a base de cálculo dos 
honorários, comissões ou combinações de
ambos;

(c) Revelar ao cliente o montante, i.e. todos 
os custos efetivos, que consistem nos 
custos de celebração do contrato e nos 
custos de mediação em termos 
monetários. Se não for possível revelar os 
custos de mediação em termos 
monetários, os custos devem ser revelados 
como uma percentagem da contribuição 
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anual do cliente. O cliente deve ser 
informado através de uma nota anual dos 
custos anuais respetivos em termos 
monetários. A EIOPA elabora projetos de 
normas técnicas de execução tendo em 
conta este ponto de referência relativo às 
comissões para as diferentes categorias de 
produtos de seguros;

Or. en

Justificação

This amendment is based on the contribution of Professor Schwintowski (Humboldt-
University of Berlin). It is crucial to reveal the total amount of costs (i.e. costs linked to 
contract completion and operating mediation costs) to create a level playing field between 
consumer, intermediary and insurance undertaking.  The proposed amendment allows the 
consumer to identify the two key components of prices of insurance mediation: (1) product 
price and (2) mediation price. The annual notice of total costs increases transparency and 
allows the customer to decide whether changing the intermediary would be favourable for 
him, thereby promoting competition among intermediaries and quality of advice.

Alteração 427
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Revelar ao cliente, caso este o solicite, 
o montante ou, se não for possível indicar o 
montante exato, a base de cálculo dos 
honorários, comissões ou combinações de
ambos;

(c) Revelar ao cliente, caso este o solicite, 
o montante de qualquer comissão ou, se 
não for possível indicar o montante exato, 
a base de cálculo de qualquer comissão;

Or. en

Alteração 428
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Revelar ao cliente, caso este o solicite,
o montante ou, se não for possível indicar o 
montante exato, a base de cálculo dos 
honorários, comissões ou combinações de 
ambos;

(c) Revelar ao cliente o montante ou, se 
não for possível indicar o montante exato, 
a base de cálculo dos honorários, 
comissões ou combinações de ambos;

Or. en

Alteração 429
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Informar o cliente do direito que lhe 
assiste a solicitar as informações referidas 
na alínea a).

Suprimido

Or. en

Alteração 430
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Informar o cliente do direito que lhe 
assiste a solicitar as informações referidas 
na alínea a).

Suprimido

Or. en

Alteração 431
Sari Essayah
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A empresa de seguros ou o mediador de 
seguros devem também informar o cliente 
sobre a natureza e a base de cálculo de 
qualquer remuneração variável recebida 
por qualquer trabalhador seu pela 
distribuição e gestão do produto de 
seguros em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 432
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A empresa de seguros ou o mediador de 
seguros devem também informar o cliente 
sobre a natureza e a base de cálculo de 
qualquer remuneração variável recebida 
por qualquer trabalhador seu pela 
distribuição e gestão do produto de 
seguros em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 433
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A empresa de seguros ou o mediador de Suprimido
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seguros devem também informar o cliente 
sobre a natureza e a base de cálculo de 
qualquer remuneração variável recebida 
por qualquer trabalhador seu pela 
distribuição e gestão do produto de 
seguros em causa.

Or. en

Alteração 434
Louis Michel

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A empresa de seguros ou o mediador de 
seguros devem também informar o cliente 
sobre a natureza e a base de cálculo de 
qualquer remuneração variável recebida 
por qualquer trabalhador seu pela 
distribuição e gestão do produto de 
seguros em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 435
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A empresa de seguros ou o mediador de 
seguros devem também informar o cliente 
sobre a natureza e a base de cálculo de 
qualquer remuneração variável recebida 
por qualquer trabalhador seu pela 
distribuição e gestão do produto de 
seguros em causa.

Suprimido
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Or. en

Alteração 436
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A empresa de seguros ou o mediador de 
seguros devem também informar o cliente 
sobre a natureza e a base de cálculo de 
qualquer remuneração variável recebida 
por qualquer trabalhador seu pela 
distribuição e gestão do produto de 
seguros em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 437
Sławomir Nitras

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A empresa de seguros ou o mediador de 
seguros devem também informar o cliente 
sobre a natureza e a base de cálculo de 
qualquer remuneração variável recebida 
por qualquer trabalhador seu pela 
distribuição e gestão do produto de 
seguros em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 438
Peter Simon, Udo Bullmann
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A empresa de seguros ou o mediador de 
seguros devem também informar o cliente 
sobre a natureza e a base de cálculo de 
qualquer remuneração variável recebida 
por qualquer trabalhador seu pela 
distribuição e gestão do produto de seguros 
em causa.

3. A empresa de seguros ou o mediador de 
seguros deve também informar o cliente, de
um modo transparente, sobre a natureza, o 
montante e a base de cálculo de qualquer 
remuneração variável recebida por 
qualquer trabalhador seu pela distribuição e 
gestão do produto de seguros em causa.

Or. de

Alteração 439
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A empresa de seguros ou o mediador de 
seguros devem também informar o cliente 
sobre a natureza e a base de cálculo de 
qualquer remuneração variável recebida 
por qualquer trabalhador seu pela 
distribuição e gestão do produto de seguros 
em causa.

3. A empresa de seguros ou o mediador de 
seguros devem também informar o cliente 
sobre a natureza e a base de cálculo de 
qualquer remuneração variável recebida 
por qualquer trabalhador seu pela 
distribuição e gestão do produto de seguros 
em causa, bem como de qualquer produto 
ou serviço acessório proposto.

Or. en

Alteração 440
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o cliente tiver de fazer qualquer 
pagamento ao abrigo do contrato de 

Suprimido
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seguro após a sua conclusão, a empresa 
ou o mediador de seguros devem 
igualmente apresentar as divulgações em 
conformidade com o presente artigo em 
relação a cada um desses pagamentos.

Or. en

Alteração 441
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o cliente tiver de fazer qualquer 
pagamento ao abrigo do contrato de 
seguro após a sua conclusão, a empresa 
ou o mediador de seguros devem 
igualmente apresentar as divulgações em 
conformidade com o presente artigo em 
relação a cada um desses pagamentos.

Suprimido

Or. en

Alteração 442
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o cliente tiver de fazer qualquer 
pagamento ao abrigo do contrato de 
seguro após a sua conclusão, a empresa 
ou o mediador de seguros devem 
igualmente apresentar as divulgações em 
conformidade com o presente artigo em 
relação a cada um desses pagamentos.

Suprimido

Or. en
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Alteração 443
Sławomir Nitras

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o cliente tiver de fazer qualquer 
pagamento ao abrigo do contrato de 
seguro após a sua conclusão, a empresa 
ou o mediador de seguros devem 
igualmente apresentar as divulgações em 
conformidade com o presente artigo em 
relação a cada um desses pagamentos.

Suprimido

Or. en

Alteração 444
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o cliente tiver de fazer qualquer 
pagamento ao abrigo do contrato de seguro
após a sua conclusão, a empresa ou o 
mediador de seguros devem igualmente 
apresentar as divulgações em 
conformidade com o presente artigo em 
relação a cada um desses pagamentos.

4. Se o cliente tiver de fazer qualquer 
pagamento distinto dos pagamentos 
dedicados à manutenção da garantia, ao 
abrigo do contrato de seguro após a sua 
conclusão, a empresa ou o mediador de 
seguros devem igualmente apresentar as 
divulgações em conformidade com o 
presente artigo em relação a cada um 
desses pagamentos.

Or. en

Alteração 445
Peter Simon
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o cliente tiver de fazer qualquer 
pagamento ao abrigo do contrato de seguro 
após a sua conclusão, a empresa ou o 
mediador de seguros devem igualmente 
apresentar as divulgações em 
conformidade com o presente artigo em 
relação a cada um desses pagamentos.

4. Se o cliente tiver de fazer qualquer 
pagamento ao abrigo do contrato de seguro 
após a sua conclusão, a empresa ou o 
mediador de seguros deve igualmente 
apresentar ao cliente o prémio líquido do 
seguro e o respetivo montante da 
remuneração, bem como as divulgações 
em conformidade com o presente artigo em 
relação a cada um desses pagamentos.

Or. de

Alteração 446
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4–A. Os Estados-Membros devem velar 
por que o modo como os mediadores ou as 
empresas de seguros remuneram os seus 
empregados, designam os seus 
representantes ou outros mediadores de 
seguros não obste ao cumprimento da sua 
obrigação de atuar no interesse dos 
clientes referido no artigo 15.º; devem 
igualmente exigir que sejam tomadas 
todas as medidas razoáveis para 
identificar e gerir os conflitos de 
interesses entre si próprios ou qualquer 
pessoa que esteja direta ou indiretamente 
ligada a si e aos seus clientes, e que sejam 
aplicados mecanismos organizacionais e 
administrativos eficazes para esse fim.
Sempre que esses mecanismos não forem 
suficientes para assegurar, com razoável 
certeza, que a existência de conflitos é 
evitada, o mediador ou a empresa de 
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seguros devem recusar o contrato, 
independentemente do consentimento do 
cliente.

Or. en

Alteração 447
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4–A. São conferidos à Comissão poderes
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 34.º com vista 
à adoção de medidas destinadas a 
garantir que as empresas de seguros 
cumpram os princípios estabelecidos no 
presente artigo no quadro da mediação de 
seguros ou da prestação de serviços
acessórios junto dos respetivos clientes, 
nomeadamente: as condições com as 
quais as informações devem estar 
conformes para serem justas, claras e não 
enganosas; os pormenores relativamente 
ao conteúdo e formato das informações 
prestadas aos clientes com relação às 
empresas de investimento e aos serviços 
por elas prestados; os critérios de 
avaliação dos diferentes emitentes e 
fornecedores de produtos relativamente à 
prestação de aconselhamento em matéria 
de seguros a título independente; os 
critérios de avaliação do cumprimento, 
por parte das empresas que recebem 
incentivos, da obrigação de atuarem com 
honestidade, justiça e profissionalismo em 
função dos melhores interesses do cliente. 
Esses atos delegados devem ter em conta:
(a) A natureza do serviço ou serviços 
oferecidos ou prestados ao cliente ou 
cliente potencial, tendo em conta o tipo, 
objeto, volume e frequência das 
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transações;
(b) A natureza do seguro e dos produtos 
de investimento do setor dos seguros 
oferecidos ou considerados;
(c) A natureza do cliente ou cliente 
potencial (cliente não profissional ou 
cliente profissional).

Or. en

Justificação

A atual assimetria das informações entre clientes e mediadores de seguros e os pagamentos 
de comissões pelas empresas de seguros aos mediadores afeta gravemente a qualidade do 
aconselhamento no âmbito dos produtos de seguros. Esta situação coloca entraves a um 
modelo de oferta de produtos aos clientes rentável e orientado para os meios. Todavia, face 
ao estado atual do debate político europeu nesta matéria e tendo em vista um quadro 
regulamentar eficaz e coerente, considera-se que o alinhamento da DMS II com a MiFID 
constitui uma abordagem eficaz.

Alteração 448
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4–B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4–B. Os Estados-Membros devem velar 
por que os mediadores ou empresas de 
seguros não sejam considerados 
cumpridores das suas obrigações, nos 
termos do artigo 24.º ou do presente 
artigo, sempre que, em especial, paguem a 
qualquer pessoa exceto o cliente, recebam 
pagamento de quaisquer honorários ou 
comissões, ou prestem ou usufruam de
qualquer benefício não pecuniário 
relativo à prestação de um serviço de 
investimento do setor dos seguros ou 
serviço acessório por qualquer parte 
exceto o cliente, com exceção dos casos 
em que o pagamento dos honorários ou 
comissões ou a prestação do benefício não 
pecuniário se destinem a melhorar a 
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qualidade do serviço em causa prestado 
ao cliente e não prejudiquem a obrigação, 
por parte do mediador ou empresa de 
seguros, de atuarem com honestidade, 
justiça e profissionalismo em função dos 
melhores interesses do cliente, e:
(a) Sejam objeto de transferência para o 
investidor e acompanhados de 
documentação que descreva 
pormenorizadamente todos os serviços, 
bem como os honorários ou comissões 
que lhe estão associados;
(b) Possibilitem ou sejam necessários para 
a prestação de serviços de investimento do 
setor dos seguros, tais como custos de 
custódia, comissões de compensação e 
troca, taxas obrigatórias ou despesas de 
contencioso, e que, devido à sua natureza, 
não sejam suscetíveis de dar origem a 
conflitos com o dever, por parte dos 
mediadores ou empresas de seguros, de 
atuarem com honestidade, justiça e 
profissionalismo em função dos melhores 
interesses do cliente; ou
(c) A sua existência, natureza e 
quantidade – ou, caso o montante não 
possa ser determinado, o método de 
cálculo desse montante – tenham de ser 
comunicados claramente ao cliente, de 
forma completa, antes da prestação do 
serviço em causa.
Não obstante, os Estados-Membros 
determinam que os requisitos constantes 
do presente número só se encontram 
cumpridos quando o valor dos 
honorários, das comissões ou do benefício 
não pecuniário for transferido para o 
cliente.

Or. en

Justificação

A atual assimetria das informações entre clientes e mediadores de seguros e os pagamentos 
de comissões pelas empresas de seguros aos mediadores afeta gravemente a qualidade do 
aconselhamento no âmbito dos produtos de seguros. Esta situação coloca entraves a um 
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modelo de oferta de produtos aos clientes rentável e orientado para os meios. Todavia, face 
ao estado atual do debate político europeu nesta matéria e tendo em vista um quadro 
regulamentar eficaz e coerente, considera-se que o alinhamento da DMS II com a MiFID 
constitui uma abordagem eficaz.

Alteração 449
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4–C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4–C. As empresas de seguros devem 
oferecer os seus produtos aos mediadores 
de seguros pelo preço líquido, ou seja, 
como apólices de seguros cotadas pelo 
valor líquido. Estes produtos de seguros 
cotados pelo valor líquido não incluem 
custos de mediação.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa a crescente concorrência no mercado de mediação de seguros. Os 
produtos de seguros de valor líquido (i.e. produtos cujo preço não inclui os custos de 
mediação) visam melhorar a oferta de produtos para os mediadores – que trabalham numa 
base de honorários e aos quais não é permitido receber comissões – e, desse modo, promover 
a concorrência entre os mediadores. A presente alteração tem por base uma contribuição do 
Professor Schwintowski (Universidade de Humboldt de Berlim).

Alteração 450
Sari Essayah, Mitro Repo

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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atos delegados especificarão:
(a) Critérios apropriados para determinar 
o modo como a remuneração do mediador 
– incluindo as comissões contingentes –
deve ser divulgado ao cliente, tal como 
referido no n.º 1, alíneas f) e g), e no n.º 2 
do presente artigo;
(b) Critérios apropriados para determinar, 
nomeadamente, a base de cálculo dos 
honorários, comissões ou combinações de 
ambos;
(c) As medidas que os mediadores e as 
empresas de seguros deverão 
razoavelmente adotar para divulgar a 
respetiva remuneração aos seus clientes.

Or. en

Alteração 451
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) Critérios apropriados para determinar 
o modo como a remuneração do mediador 
– incluindo as comissões contingentes –
deve ser divulgado ao cliente, tal como 
referido no n.º 1, alíneas f) e g), e no n.º 2 
do presente artigo;
(b) Critérios apropriados para determinar, 
nomeadamente, a base de cálculo dos 
honorários, comissões ou combinações de 
ambos;
(c) As medidas que os mediadores e as 
empresas de seguros deverão 
razoavelmente adotar para divulgar a 
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respetiva remuneração aos seus clientes.

Or. en

Alteração 452
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) Critérios apropriados para determinar 
o modo como a remuneração do mediador 
– incluindo as comissões contingentes –
deve ser divulgado ao cliente, tal como 
referido no n.º 1, alíneas f) e g), e no n.º 2 
do presente artigo;
(b) Critérios apropriados para determinar, 
nomeadamente, a base de cálculo dos 
honorários, comissões ou combinações de 
ambos;
(c) As medidas que os mediadores e as 
empresas de seguros deverão 
razoavelmente adotar para divulgar a 
respetiva remuneração aos seus clientes.

Or. en

Alteração 453
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São conferidos à Comissão poderes Suprimido
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para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 33.º. Esses 
atos delegados especificarão:
(a) Critérios apropriados para determinar 
o modo como a remuneração do mediador 
– incluindo as comissões contingentes –
deve ser divulgado ao cliente, tal como 
referido no n.º 1, alíneas f) e g), e no n.º 2 
do presente artigo;
(b) Critérios apropriados para determinar, 
nomeadamente, a base de cálculo dos 
honorários, comissões ou combinações de 
ambos;
(c) As medidas que os mediadores e as 
empresas de seguros deverão 
razoavelmente adotar para divulgar a 
respetiva remuneração aos seus clientes.

Or. en

Alteração 454
Sławomir Nitras

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) Critérios apropriados para determinar 
o modo como a remuneração do mediador 
– incluindo as comissões contingentes –
deve ser divulgado ao cliente, tal como 
referido no n.º 1, alíneas f) e g), e no n.º 2 
do presente artigo;
(b) Critérios apropriados para determinar, 
nomeadamente, a base de cálculo dos 
honorários, comissões ou combinações de 
ambos;
(c) As medidas que os mediadores e as 
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empresas de seguros deverão 
razoavelmente adotar para divulgar a 
respetiva remuneração aos seus clientes.

Or. en

Alteração 455
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

5. A EIOPA elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação destinadas a 
especificar:

Or. en

Alteração 456
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Critérios apropriados para determinar 
o modo como a remuneração do mediador 
– incluindo as comissões contingentes –
deve ser divulgado ao cliente, tal como 
referido no n.º 1, alíneas f) e g), e no n.º 2 
do presente artigo;

Suprimido

Or. en

Alteração 457
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Critérios apropriados para determinar, 
nomeadamente, a base de cálculo dos 
honorários, comissões ou combinações de 
ambos;

Suprimido

Or. en

Alteração 458
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Critérios apropriados para determinar, 
nomeadamente, a base de cálculo dos 
honorários, comissões ou combinações de 
ambos;

Suprimido

Or. en

Alteração 459
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As medidas que os mediadores e as 
empresas de seguros deverão 
razoavelmente adotar para divulgar a 
respetiva remuneração aos seus clientes.

Suprimido

Or. en
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Alteração 460
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 5–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A EIOPA deve apresentar 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 461
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 17–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º–A
Divulgação de informações

Os Estados-Membros podem introduzir ou 
manter requisitos de divulgação 
adicionais para os mediadores e empresas 
de seguros em relação com o montante da 
remuneração, os honorários, as comissões 
ou os benefícios não pecuniários no 
âmbito da prestação de aconselhamento, 
conquanto o Estado-Membro defenda a 
igualdade de condições para todos os 
canais de distribuição, não falseie a 
concorrência e cumpra a legislação da 
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União. 

Or. en

Alteração 462
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Aconselhamento e normas de venda, 
quando não for prestado aconselhamento 

Aconselhamento e normas

Or. en

Alteração 463
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 18 - título

Texto da Comissão Alteração

Aconselhamento e normas de venda,
quando não for prestado aconselhamento 

Aconselhamento e normas de venda

Or. fr

Alteração 464
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de seguro, o mediador de 
seguros – nomeadamente um mediador 

1. Sempre que seja prestado 
aconselhamento antes da celebração de 
qualquer contrato de seguro, o mediador de 
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vinculado – ou a companhia de seguros 
deve, tendo em conta especialmente as 
informações fornecidas pelo 
cliente, identificar:

seguros deve, tendo em conta 
especialmente as informações fornecidas 
pelo cliente:

Or. en

Alteração 465
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de seguro, o mediador de 
seguros – nomeadamente um mediador 
vinculado – ou a companhia de seguros 
deve, tendo em conta especialmente as 
informações fornecidas pelo cliente, 
identificar:

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de seguro, o mediador de 
seguros – nomeadamente um mediador 
vinculado – ou a empresa de seguros 
devem, tendo em conta especialmente uma 
avaliação do melhor interesse dos 
clientes, identificar:

Or. en

Alteração 466
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de seguro, o mediador de 
seguros – nomeadamente um mediador 
vinculado – ou a companhia de seguros 
deve, tendo em conta especialmente as 
informações fornecidas pelo 
cliente, identificar:

1. Sempre que seja prestado 
aconselhamento antes da celebração de 
qualquer contrato de seguro, o mediador de 
seguros – nomeadamente um mediador 
vinculado – ou a empresa de seguros 
devem, tendo em conta especialmente as 
informações fornecidas pelo 
cliente, especificar:
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Or. en

Alteração 467
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de seguro, o mediador de 
seguros – nomeadamente um mediador 
vinculado – ou a companhia de seguros 
deve, tendo em conta especialmente as 
informações fornecidas pelo 
cliente, identificar:

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de seguro, o mediador de 
seguros – nomeadamente um mediador 
vinculado – ou a empresa de seguros 
devem, tendo em conta especialmente as 
informações fornecidas pelo 
cliente, especificar:

Or. en

Alteração 468
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As exigências e as necessidades do 
cliente;

a) Identificar as exigências e as 
necessidades do cliente;

Or. en

Alteração 469
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) As exigências e as necessidades do 
cliente;

a) As expectativas e as necessidades do 
cliente em termos da sua cobertura de 
seguro;

Or. de

Alteração 470
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As razões que nortearam os 
conselhos fornecidos ao cliente quanto a 
um determinado produto, se tiver sido o 
caso.

b) As razões que nortearam os 
conselhos fornecidos ao cliente quanto a 
um determinado produto.

Or. en

Alteração 471
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As razões que nortearam os 
conselhos fornecidos ao cliente quanto a 
um determinado produto, se tiver sido o 
caso.

b) As diferentes apólices de seguro 
avaliadas e as razões que nortearam os 
conselhos fornecidos ao cliente quanto a 
um determinado produto, se tiver sido o 
caso.

Or. en
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Alteração 472
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As razões que nortearam os 
conselhos fornecidos ao cliente quanto a 
um determinado produto, se tiver sido o 
caso.

b) As razões que nortearam os 
conselhos fornecidos ao cliente quanto a 
um determinado produto.

Or. fr

Alteração 473
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As razões que nortearam os 
conselhos fornecidos ao cliente quanto a 
um determinado produto, se tiver sido o 
caso.

b) As razões que nortearam os 
conselhos prestados ao cliente quanto a um 
determinado produto.

Or. en

Alteração 474
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As razões que nortearam os 
conselhos fornecidos ao cliente quanto a 
um determinado produto, se tiver sido o 
caso.

b) Caso seja prestado aconselhamento, as 
razões que nortearam os 
conselhos fornecidos ao cliente quanto a 
um determinado produto, se tiver sido o 
caso.
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Or. en

Alteração 475
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1, alínea b), não é aplicável, 
quando o cliente:
a) Renuncia expressamente ao direito de 
aconselhamento; ou
b) Recorre exclusivamente um meio de 
comunicação à distância [na aceção da 
Diretiva 2002/65/CE relativa à 
comercialização à distância de serviços 
financeiros prestados a consumidores 
(artigo 2.º, alínea a)] para fins de 
celebração de um contrato, salvo se este 
tiver expressamente solicitado 
aconselhamento.

Or. de

(Complemento à alteração 76.)

Alteração 476
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Essas informações, referidas no n.º 1, 
alíneas a) e b), são ajustadas de acordo com 
a complexidade do produto de seguros 
proposto e com o nível do risco financeiro 
para o cliente.

2. Essas informações, referidas no n.º 1, 
alíneas a) e b), são ajustadas de acordo com 
a complexidade do produto de seguros 
proposto e com o nível do risco financeiro 
para o cliente, especificando o que o 
produto de seguros sugerido não cobre.



PE504.393v01-00 58/171 AM\926838PT.doc

PT

Or. en

Justificação

A presente alteração visa o alinhamento com a iniciativa PPIR.

Alteração 477
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Essas informações, referidas no n.º 1, 
alíneas a) e b), são ajustadas de acordo com 
a complexidade do produto de seguros 
proposto e com o nível do risco financeiro 
para o cliente.

2. Essas informações, referidas no n.º 1, 
alíneas a) e b), são ajustadas de acordo com 
a complexidade do produto de seguros 
proposto e com o nível do risco financeiro 
para o cliente, independentemente do 
circuito de distribuição selecionado.

Or. en

Alteração 478
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2–A. Os Estados-Membros devem velar 
por que, sempre que seja prestado 
aconselhamento, constitua um serviço 
distinto da venda de um seguro e que esse 
serviço só possa ser comercializado como 
aconselhamento quando:
a) O consultor possua a competência 
profissional adequada; e
b) Apenas é permitido cobrar uma taxa 
específica pelo aconselhamento se o 
consumidor tiver sido informado da 
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obrigação de pagar uma taxa e da 
respetiva metodologia de cálculo. 

Or. en

Alteração 479
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando o mediador ou a empresa de 
seguros informar o cliente que baseia os 
seus conselhos numa análise imparcial, é 
obrigado a dar esses conselhos com base 
na análise de um número suficiente de 
contratos de seguro disponíveis no 
mercado que lhe permita fazer uma 
recomendação, de acordo com critérios 
profissionais, quanto ao contrato de 
seguro mais adequado às necessidades do 
cliente.

3. Quando o mediador ou a empresa de 
seguros informar o cliente de que o 
aconselhamento em matéria de seguros é 
prestado a título independente:

a) Deve avaliar o mercado relevante de 
um modo tão abrangente que lhe permita 
fazer uma recomendação, de acordo com 
critérios profissionais, quanto ao contrato 
de seguro mais adequado às necessidades 
do cliente. Os produtos de seguros devem 
ser diversificados no tipo e nos emitentes 
ou fornecedores, não devendo limitar-se a 
produtos de seguros emitidos ou 
fornecidos por entidades que tenham 
relações estreitas com o mediador ou com 
a empresa de seguros;
b) Deve aconselhar o cliente sem 
restrições e de modo imparcial;
c) Não deve aceitar nem receber 
honorários, comissões ou quaisquer 
benefícios monetários, pecuniários ou 
outros incentivos pagos ou concedidos por 
qualquer terceiro ou por uma pessoa que 
atue em nome de um terceiro em relação 
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com a prestação do serviço aos clientes.

Or. de

Alteração 480
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando o mediador ou a empresa de 
seguros informar o cliente que baseia os 
seus conselhos numa análise imparcial, é 
obrigado a dar esses conselhos com base
na análise de um número suficiente de 
contratos de seguro disponíveis no 
mercado que lhe permita fazer uma 
recomendação, de acordo com critérios 
profissionais, quanto ao contrato de seguro 
mais adequado às necessidades do cliente.

3. Quando o mediador ou a empresa de 
seguros prestarem aconselhamento, são 
obrigados a basear os seus conselhos na 
análise de um número suficiente de 
contratos de seguro disponíveis no 
mercado que lhes permita fazer uma 
recomendação pessoal, em função dos 
melhores interesses do consumidor, 
quanto ao contrato de seguro mais 
adequado às necessidades do cliente.

Or. en

Alteração 481
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando o mediador ou a empresa de 
seguros informar o cliente que baseia os 
seus conselhos numa análise imparcial, é 
obrigado a dar esses conselhos com base na 
análise de um número suficiente de 
contratos de seguro disponíveis no 
mercado que lhe permita fazer uma 
recomendação, de acordo com critérios 
profissionais, quanto ao contrato de seguro 
mais adequado às necessidades do cliente.

3. Quando o mediador de seguros informar 
o cliente que baseia os seus conselhos 
numa análise imparcial, é obrigado a dar 
esses conselhos com base na análise de um 
número suficiente de contratos de seguro 
disponíveis no mercado que lhe permita 
fazer uma recomendação, de acordo com 
critérios profissionais, quanto ao contrato 
de seguro mais adequado às necessidades 
do cliente.
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Or. en

Alteração 482
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando o mediador ou a empresa de 
seguros informar o cliente que baseia os 
seus conselhos numa análise imparcial, é 
obrigado a dar esses conselhos com base na 
análise de um número suficiente de 
contratos de seguro disponíveis no 
mercado que lhe permita fazer uma 
recomendação, de acordo com critérios 
profissionais, quanto ao contrato de seguro 
mais adequado às necessidades do cliente.

3. Quando o mediador de seguros informar 
o cliente que baseia os seus conselhos 
numa análise imparcial, é obrigado a dar 
esses conselhos com base na análise de um 
número suficiente de contratos de seguro 
disponíveis no mercado que lhe permita 
fazer uma recomendação, de acordo com 
critérios profissionais, quanto ao contrato 
de seguro mais adequado às necessidades 
do cliente.

Or. en

Alteração 483
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando o mediador ou a empresa de 
seguros informar o cliente que baseia os 
seus conselhos numa análise imparcial, é 
obrigado a dar esses conselhos com base 
na análise de um número suficiente de 
contratos de seguro disponíveis no 
mercado que lhe permita fazer uma 
recomendação, de acordo com critérios 
profissionais, quanto ao contrato de seguro 
mais adequado às necessidades do cliente.

3. Quando o mediador ou a empresa de 
seguros informar o cliente que baseia os 
seus conselhos numa análise imparcial, é 
obrigado a fornecer esses conselhos com 
base na análise de um número suficiente de 
contratos de seguro disponíveis no 
mercado que lhe permita fazer uma 
recomendação, de acordo com critérios 
profissionais, quanto ao contrato de seguro 
mais adequado às necessidades do cliente.

Or. en
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Alteração 484
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes da celebração de um contrato, e 
independentemente de que seja ou não 
prestado aconselhamento, o mediador ou a 
empresa de seguros devem fornecer ao 
cliente a informação pertinente sobre o 
produto de seguros, de forma 
compreensível, de modo a permitir que o 
cliente possa tomar uma decisão 
informada, tendo em conta a complexidade 
do produto de seguros e o tipo de cliente.

4. Antes da celebração de um contrato, e 
independentemente de que seja ou não 
prestado aconselhamento, o mediador ou a 
empresa de seguros devem facultar ao 
cliente a informação pertinente sobre o 
produto de seguros, de forma 
compreensível, num documento com as 
informações essenciais, de modo a 
permitir que o cliente possa tomar uma 
decisão informada, tendo em conta a 
complexidade do produto de seguros e o 
tipo de cliente. A informação deve ser 
facultada numa ficha de informações 
normalizada, em linguagem simples e 
contendo as informações essenciais do 
contrato de seguro.

Or. en

Alteração 485
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes da celebração de um contrato, e 
independentemente de que seja ou não 
prestado aconselhamento, o mediador ou a 
empresa de seguros devem fornecer ao 
cliente a informação pertinente sobre o 
produto de seguros, de forma 
compreensível, de modo a permitir que o 
cliente possa tomar uma decisão 
informada, tendo em conta a complexidade 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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do produto de seguros e o tipo de cliente.

Or. en

Alteração 486
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes da celebração de um contrato, e 
independentemente de que seja ou não 
prestado aconselhamento, o mediador ou a 
empresa de seguros devem fornecer ao 
cliente a informação pertinente sobre o 
produto de seguros, de forma 
compreensível, de modo a permitir que o 
cliente possa tomar uma decisão 
informada, tendo em conta a complexidade 
do produto de seguros e o tipo de cliente.

4. Antes da celebração de um contrato, o 
mediador ou a empresa de seguros devem 
fornecer ao cliente a informação pertinente 
sobre o produto de seguros, de forma 
compreensível, de modo a permitir que o 
cliente possa tomar uma decisão 
informada, tendo em conta a complexidade 
do produto de seguros e o tipo de cliente.

Or. en

Alteração 487
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes da celebração de um contrato, e 
independentemente de que seja ou não 
prestado aconselhamento, o mediador ou a 
empresa de seguros devem facultar ao 
cliente a informação pertinente sobre o 
produto de seguros, de forma 
compreensível, de modo a permitir que o 
cliente possa tomar uma decisão 
informada, tendo em conta a complexidade 
do produto de seguros e o tipo de cliente.

4. Antes da celebração de um contrato, o 
mediador ou a empresa de seguros devem 
facultar ao cliente a informação pertinente 
sobre o produto de seguros, de forma 
compreensível, de modo a permitir que o 
cliente possa tomar uma decisão 
informada, tendo em conta a complexidade 
do produto de seguros e o tipo de cliente.
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Or. fr

Alteração 488
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes da celebração de um contrato, e 
independentemente de que seja ou não 
prestado aconselhamento, o mediador ou a 
empresa de seguros devem fornecer ao 
cliente a informação pertinente sobre o 
produto de seguros, de forma 
compreensível, de modo a permitir que o 
cliente possa tomar uma decisão 
informada, tendo em conta a complexidade 
do produto de seguros e o tipo de cliente.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 489
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes da celebração de um contrato, e 
independentemente de que seja ou não 
prestado aconselhamento, o mediador ou a 
empresa de seguros devem fornecer ao 
cliente a informação pertinente sobre o 
produto de seguros, de forma 
compreensível, de modo a permitir que o 
cliente possa tomar uma decisão 
informada, tendo em conta a complexidade 
do produto de seguros e o tipo de cliente.

4. Antes da celebração de um contrato, e 
independentemente de que seja ou não 
prestado aconselhamento, o mediador ou a 
empresa de seguros devem fornecer ao 
cliente a informação pertinente sobre o 
produto de seguros, de forma facilmente 
compreensível e explícita num documento 
com as informações essenciais, de modo a 
permitir que o cliente possa tomar uma 
decisão informada, tendo em conta a 
complexidade do produto de seguros e o 
tipo de cliente.
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Or. en

Alteração 490
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes da celebração de um contrato, e 
independentemente de que seja ou não 
prestado aconselhamento, o mediador ou a 
empresa de seguros devem fornecer ao 
cliente a informação pertinente sobre o 
produto de seguros, de forma 
compreensível, de modo a permitir que o 
cliente possa tomar uma decisão 
informada, tendo em conta a complexidade 
do produto de seguros e o tipo de cliente.

4. Antes da celebração de um contrato, e 
independentemente de que seja ou não 
prestado aconselhamento, o mediador ou a 
empresa de seguros devem fornecer ao 
cliente a informação pertinente sobre o 
produto de seguros, de forma 
compreensível, de modo a permitir que o 
cliente possa tomar uma decisão 
informada, tendo em conta a complexidade 
do produto de seguros e o tipo de cliente. A 
informação pode ser facultada através de 
uma ficha normalizada adotada a nível 
nacional e controlada pelas autoridades 
competentes.

Or. en

Justificação

A informação deve ser facultada através de uma ficha normalizada, em linguagem simples. 
Deve ser elaborada uma ficha específica para cada tipo de produto de seguros a nível 
nacional com a participação das organizações de consumidores e controlada pelas 
autoridades competentes. A presente alteração tem por base uma proposta apresentada pelo 
BEUC.

Alteração 491
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4–A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4–A. A Comissão Europeia deverá 
apresentar um relatório sobre a aplicação 
do n.º 4 ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até X.X.20XX [1 ano após a 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva] e, se for necessário, uma 
proposta legislativa que tenha em conta as 
disposições do regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho no 
âmbito da proposta sobre os documentos 
de informação fundamental para 
produtos de investimento 
(COM (2012) 352.

Or. en

Alteração 492
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4–A. O documento com as informações 
essenciais deve ser complementado pela 
apresentação de um documento sobre os 
principais serviços, por parte da pessoa 
que vende o produto de seguros, que 
reflita os serviços prestados ao investidor 
não profissional.

Or. en

Alteração 493
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4–B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4–B. O documento com as informações 
essenciais deve incluir os custos 
associados ao produto de seguros, 
constituídos por custos diretos e indiretos 
a suportar pelo cliente, nomeadamente os 
indicadores de síntese dos referidos 
custos, e, por razões de comparabilidade, 
os custos totais expressos em termos 
monetários e percentuais, para mostrar os 
efeitos dos custos totais no seguro.

Or. en

Justificação

Os custos relacionados com um produto de investimento do setor dos seguros podem ter um 
efeito grave no retorno do produto. Um exemplo que mostre o efeito dos custos totais no 
investimento, em termos monetários, melhorará a comparabilidade, a transparência e a 
sensibilização dos clientes. É fundamental que os custos totais sejam expressos em termos 
monetários, a fim de mostrar os efeitos dos custos totais no investimento.

Alteração 494
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As informações a que se referem 
os artigos 16.º, 17.º e 18.º não têm de ser 
prestadas pelos mediadores de seguros se 
estes desenvolverem atividades de 
mediação que digam respeito à cobertura 
de grandes riscos; os mediadores ou 
empresas de resseguros também estão 
dispensados de prestar essas informações, 
o mesmo se aplicando em relação aos 
clientes profissionais, tal como 
especificado no anexo.

1. As informações a que se referem 
os artigos 16.º, 17.º e 18.º não têm de ser 
facultadas pelos mediadores de seguros se 
estes desenvolverem atividades de 
mediação que digam respeito à cobertura 
de grandes riscos; os mediadores ou 
empresas de resseguros também estão 
dispensados de prestar essas informações, 
o mesmo se aplicando em relação aos 
clientes profissionais, tal como 
especificado no anexo.

Or. en
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Alteração 495
Sławomir Nitras

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação ao n.º 1, no caso de
contratos de seguro por conta de outrem, 
em que o tomador do seguro é uma 
entidade profissional definida no anexo, 
mas que não é titular do seguro, cabe a 
um mediador ou a uma empresa de 
seguros prestar aos titulares do seguro as 
informações definidas nos artigos 16.º, 
17.º e 18.º.

Or. pl

Justificação

Proponowany w ust. 1 zapis powoduje, że sytuacja ubezpieczonego w ubezpieczeniu na cudzy 
rachunek, w którym jako ubezpieczający występuje podmiot profesjonalny (np. bank) jest 
mniej korzystna, niż gdyby zawarł on indywidualną umowę ubezpieczenia, ponieważ wyłącza 
obowiązki informacyjne w stosunku do klientów profesjonalnych. Kategoria umów 
zawieranych na cudzy rachunek może być wykorzystywana do faktycznego ograniczania 
uprawnień konsumentów w sytuacji, gdy ubezpieczającym jest podmiot profesjonalny. 
Formalnie mamy tu bowiem do czynienia z obrotem profesjonalnym, mimo iż produkt 
ubezpieczeniowy jest następnie oferowany konsumentom, którzy przystępują do takiej umowy 
jako ubezpieczeni i ponoszą z tego tytułu ciężar finansowy składki.

Alteração 496
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2–A. Os Estados-Membros que 
mantenham ou adotem disposições mais 
estritas em relação aos mediadores e 
empresas de seguros devem assegurar que 
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essas disposições sejam aplicadas em 
conformidade com a legislação da União.

Or. en

Alteração 497
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Com clareza e exatidão e de uma forma 
compreensível para os clientes; e

(b) Com clareza e exatidão e de uma forma 
compreensível para os clientes e em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 15.º;

Or. en

Alteração 498
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Numa língua oficial do 
Estado-Membro em que o risco se situa ou
do Estado-Membro do compromisso ou
em qualquer outra língua convencionada 
entre as partes. As informações são 
facultadas a título gratuito.

(c) Nas línguas oficiais do 
Estado-Membro de residência do
consumidor. Os Estados-Membros podem 
manter ou introduzir, na sua legislação 
nacional, requisitos linguísticos em
matéria de informação contratual, por 
forma a assegurar que essa informação 
seja facilmente compreendida pelo 
consumidor. As informações são 
facultadas a título gratuito. 

Or. en
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Alteração 499
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c–A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c–A) A empresa de seguros deve facultar 
aos mediadores de seguros e clientes uma 
ficha de informações normalizada com as 
características fundamentais do contrato 
de seguro.

Or. en

Justificação

The information should be compliant with Paragraph 2 of Article 15 that provides that all 
information given by an intermediary or insurance undertaking must be fair, clear and not 
misleading. As the consumer is the recipient of the information mentioned in this article, the 
language of communication should be that of the consumer. The proposed amendment 
reproduces provisions of the Time Share Directive (art. 4.3) and the Consumer Rights 
Directive (art. 6.7) on the language to be used. As for investment products (see KIID), 
consumer credit (information sheet) and mortgage credit (ESIS), information on key features 
of an insurance product should be provided by the means of a standardized form in order to 
facilitate understanding and comparison between products. The Commissions should consider 
the creation of such a standardized information sheet for all insurance contracts. It can be a 
different information sheet for each type of insurance contract. The proposal is based on an 
amendment from BEUC.

Alteração 500
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. No caso de venda por telefone, as 
informações prévias prestadas ao cliente 
devem cumprir as regras da União relativas 
à comercialização à distância de serviços 
financeiros junto dos consumidores. Além 
disso, as informações são prestadas ao 

7. No caso de venda por telefone, as 
informações prévias prestadas ao cliente 
devem cumprir as regras da União relativas 
à comercialização à distância de serviços 
financeiros junto dos consumidores. Além 
disso, as informações são prestadas ao 
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cliente nos termos do n.º 1 ou do n.º 2 
imediatamente após a celebração do 
contrato de seguro.

cliente nos termos do n.º 1 ou do n.º 2 
imediatamente após a celebração do 
contrato de seguro. Será pedido ao cliente 
que especifique se prefere a informação 
em papel ou em formato eletrónico.

Or. en

Alteração 501
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem permitir as 
práticas de agregação, mas não as 
práticas de vinculação.

Suprimido

Or. en

Alteração 502
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem permitir as 
práticas de agregação, mas não as 
práticas de vinculação.

Suprimido

Or. en

Alteração 503
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem permitir as 
práticas de agregação, mas não as 
práticas de vinculação.

Suprimido

Or. en

Justificação

Apoiamos a proposta da Comissão no sentido de aplicar níveis mais elevados de normas de 
venda para os produtos de investimento do setor dos seguros. Todavia, com vista a evitar 
conflitos e a possibilitar a arbitragem regulamentar, é importante adotar uma abordagem 
coerente na DMS II e na MiFID.

Alteração 504
Nils Torvalds

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem permitir as 
práticas de agregação, mas não as 
práticas de vinculação.

Suprimido

Or. en

Alteração 505
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem permitir as 
práticas de agregação, mas não as práticas 
de vinculação.

1. Os Estados-Membros devem permitir as 
práticas de agregação e as práticas de 
vinculação.
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Or. en

Alteração 506
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem permitir as 
práticas de agregação, mas não as práticas 
de vinculação.

1. Os Estados-Membros devem permitir as 
práticas de agregação e podem proibir as 
práticas de vinculação.

Or. en

Alteração 507
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros autorizam os 
credores a fazer depender a concessão de 
um crédito da celebração de um contrato 
de seguro de proteção de pagamento e a 
recusar a concessão desse mesmo crédito 
quando o consumidor não celebrar esse 
tipo de contrato com o credor ou com um 
fornecedor alternativo com características 
semelhantes às oferecidas pelo fornecedor 
privilegiado pelo credor. Os 
Estados-Membros autorizam igualmente a 
oferta de produtos que combinem uma 
cobertura contra um ou mais riscos.

Or. de

(Diz respeito a uma adaptação da alteração 81 na versão alemã. A expressão «seguro de 
crédito» é substituída por «seguro de proteção de pagamento».)
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Alteração 508
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1–A. Os Estados-Membros não devem 
permitir as práticas comerciais desleais, 
tal como definido na Diretiva 2005/29/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
11 de maio de 2005, relativa às práticas 
comerciais desleais das empresas face aos 
consumidores no mercado interno.

Or. en

Justificação

É necessário definir de forma clara as práticas de vinculação, já que uma proibição absoluta 
de todas as práticas de vinculação resultaria na proibição da venda de certos produtos 
benéficos para os consumidores, o que, em última análise, limitaria a possibilidade de 
escolha, por parte dos consumidores, de um ou mais produtos mais adequados às suas 
necessidades.

Alteração 509
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1–A. Os Estados-Membros não devem 
permitir que os credores concedam 
empréstimos sujeitos à contratação de 
uma apólice de seguro de crédito, nem 
que os recusem caso o consumidor não 
contrate uma apólice de seguro desse tipo 
com o mutuante ou com um fornecedor 
alternativo.

Or. en
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Alteração 510
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um serviço ou produto de
seguros for oferecido juntamente com 
outro serviço ou produto num pacote, a 
empresa ou, quando aplicável, o mediador 
de seguros deve oferecer e informar o 
cliente de que é possível adquirir 
separadamente os componentes do pacote 
e prestar-lhe informações sobre os custos e 
as despesas de cada um dos componentes
que podem ser comprados separadamente, 
diretamente a essa empresa ou mediador ou 
através dessa empresa ou mediador.

2. No caso de práticas de agregação, a 
empresa ou, quando aplicável, o mediador 
de seguros devem informar o consumidor
de que é possível adquirir separadamente o
produto ou serviço financeiro principal do 
pacote e prestar-lhe informações sobre o 
preço do produto ou serviço financeiro 
principal do pacote que pode ser 
comprado separadamente, diretamente a 
essa empresa ou mediador ou através dessa 
empresa ou mediador.

Or. en

Alteração 511
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um serviço ou produto de 
seguros for oferecido juntamente com 
outro serviço ou produto num pacote, a 
empresa ou, quando aplicável, o mediador 
de seguros deve oferecer e informar o 
cliente de que é possível adquirir 
separadamente os componentes do pacote e 
prestar-lhe informações sobre os custos e 
as despesas de cada um dos componentes 
que podem ser comprados separadamente, 
diretamente a essa empresa ou mediador ou 
através dessa empresa ou mediador.

2. Quando um serviço ou produto de 
seguros for oferecido juntamente com 
qualquer outro serviço ou produto num 
pacote, a empresa ou, quando aplicável, o 
mediador de seguros deve informar o 
cliente de que é possível adquirir 
separadamente os componentes do pacote e
oferecer-lhe esta possibilidade, bem como
prestar-lhe informações sobre os custos e 
as despesas de cada um dos componentes 
que podem ser comprados separadamente, 
diretamente a essa empresa ou mediador ou 
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através dessa empresa ou mediador.

Or. en

Alteração 512
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um serviço ou produto de 
seguros for oferecido juntamente com 
outro serviço ou produto num pacote, a 
empresa ou, quando aplicável, o mediador 
de seguros deve oferecer e informar o 
cliente de que é possível adquirir 
separadamente os componentes do pacote e 
prestar-lhe informações sobre os custos e 
as despesas de cada um dos componentes 
que podem ser comprados separadamente, 
diretamente a essa empresa ou mediador ou 
através dessa empresa ou mediador.

2. Quando um serviço ou produto de 
seguros for oferecido juntamente com 
outro serviço ou produto financeiro 
específico relacionado do tipo não seguro
num pacote, a empresa ou, quando 
aplicável, o mediador de seguros deve 
informar o cliente se é possível adquirir 
separadamente os componentes do pacote e 
prestar-lhe informações sobre os custos e 
as despesas de cada um dos componentes 
que podem ser comprados separadamente, 
diretamente a essa empresa ou mediador ou 
através dessa empresa ou mediador.

Or. en

Justificação

A vinculação de produtos pode ser considerada desleal e não concorrencial; todavia, a 
agregação de produtos de seguros a outros produtos proporciona benefícios para os 
consumidores, tais como uma maior escolha e poupança nos custos totais em função dos 
benefícios de escala.

Alteração 513
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um serviço ou produto de 2. Quando um serviço ou produto de 
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seguros for oferecido juntamente com 
outro serviço ou produto num pacote, a 
empresa ou, quando aplicável, o mediador 
de seguros deve oferecer e informar o 
cliente de que é possível adquirir 
separadamente os componentes do pacote e 
prestar-lhe informações sobre os custos e 
as despesas de cada um dos componentes 
que podem ser comprados separadamente, 
diretamente a essa empresa ou mediador ou 
através dessa empresa ou mediador.

seguros for oferecido a um consumidor
juntamente com outro serviço ou produto 
do tipo não seguro num pacote, a empresa 
ou, quando aplicável, o mediador de 
seguros deve oferecer e informar o cliente 
se é possível adquirir separadamente os 
componentes do pacote e, se possível,
prestar-lhe informações sobre os custos e 
as despesas de cada um dos componentes 
que podem ser comprados separadamente, 
diretamente a essa empresa ou mediador ou 
através dessa empresa ou mediador.

Or. en

Alteração 514
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um serviço ou produto de 
seguros for oferecido juntamente com 
outro serviço ou produto num pacote, a 
empresa ou, quando aplicável, o mediador 
de seguros deve oferecer e informar o 
cliente de que é possível adquirir 
separadamente os componentes do pacote e 
prestar-lhe informações sobre os custos e 
as despesas de cada um dos componentes 
que podem ser comprados separadamente, 
diretamente a essa empresa ou mediador ou 
através dessa empresa ou mediador.

2. Quando um serviço ou produto de 
seguros for oferecido a um consumidor
juntamente com outro produto do tipo não 
seguro num pacote, a empresa ou, quando 
aplicável, o mediador de seguros deve
oferecer e informar o cliente se é possível 
adquirir separadamente os componentes do 
pacote e, se possível, prestar-lhe 
informações sobre os custos e as despesas 
de cada um dos componentes que podem 
ser comprados separadamente, diretamente 
a essa empresa ou mediador ou através 
dessa empresa ou mediador.

Or. en

Alteração 515
Nils Torvalds
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Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um serviço ou produto de 
seguros for oferecido juntamente com 
outro serviço ou produto num pacote, a 
empresa ou, quando aplicável, o mediador 
de seguros deve oferecer e informar o 
cliente de que é possível adquirir 
separadamente os componentes do pacote e 
prestar-lhe informações sobre os custos e 
as despesas de cada um dos componentes 
que podem ser comprados separadamente, 
diretamente a essa empresa ou mediador ou 
através dessa empresa ou mediador.

2. Quando um serviço ou produto de 
seguros for oferecido juntamente com 
outro serviço ou produto do tipo não 
seguro num pacote, a empresa ou, quando 
aplicável, o mediador de seguros deve 
oferecer e informar o cliente se é possível 
adquirir separadamente os componentes do 
pacote e, nesses casos, prestar-lhe 
informações sobre os custos e as despesas 
de cada um dos componentes que podem 
ser comprados separadamente, diretamente 
a essa empresa ou mediador ou através 
dessa empresa ou mediador.

Or. en

Alteração 516
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um serviço ou produto de
seguros for oferecido juntamente com 
outro serviço ou produto num pacote, a 
empresa ou, quando aplicável, o mediador 
de seguros deve oferecer e informar o 
cliente de que é possível adquirir 
separadamente os componentes do pacote e 
prestar-lhe informações sobre os custos e 
as despesas de cada um dos componentes 
que podem ser comprados separadamente, 
diretamente a essa empresa ou mediador ou 
através dessa empresa ou mediador.

2. Quando forem oferecidos seguros 
juntamente com outro serviço ou produto 
num pacote, a empresa ou, quando 
aplicável, o mediador de seguros devem
informar o cliente se é possível adquirir 
separadamente os componentes do pacote e 
prestar-lhe informações sobre os custos e 
as despesas de cada um dos componentes 
que podem ser comprados separadamente, 
diretamente a essa empresa ou mediador ou 
através dessa empresa ou mediador.

Or. en
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Alteração 517
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um serviço ou produto de 
seguros for oferecido juntamente com 
outro serviço ou produto num pacote, a 
empresa ou, quando aplicável, o mediador 
de seguros deve oferecer e informar o 
cliente de que é possível adquirir 
separadamente os componentes do pacote e 
prestar-lhe informações sobre os custos e 
as despesas de cada um dos componentes 
que podem ser comprados separadamente, 
diretamente a essa empresa ou mediador ou 
através dessa empresa ou mediador.

2. Quando um serviço ou produto de 
seguros for oferecido juntamente com 
outro serviço ou produto num pacote, a 
empresa ou, quando aplicável, o mediador 
de seguros deve oferecer e informar o 
cliente se é possível adquirir 
separadamente os componentes do pacote 
e, caso o cliente o solicite, prestar-lhe 
informações sobre os custos e as despesas 
de cada um dos componentes que podem 
ser comprados separadamente, diretamente 
a essa empresa ou mediador ou através 
dessa empresa ou mediador.

Or. de

Alteração 518
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um serviço ou produto de 
seguros for oferecido juntamente com 
outro serviço ou produto num pacote, a 
empresa ou, quando aplicável, o mediador 
de seguros deve oferecer e informar o 
cliente de que é possível adquirir 
separadamente os componentes do pacote e 
prestar-lhe informações sobre os custos e 
as despesas de cada um dos componentes 
que podem ser comprados separadamente, 
diretamente a essa empresa ou mediador ou 
através dessa empresa ou mediador.

2. Quando um serviço ou produto de 
seguros for oferecido juntamente com 
outro serviço ou produto num pacote, a 
empresa ou, quando aplicável, o mediador 
de seguros deve oferecer os diferentes 
componentes separadamente e informar 
expressamente o cliente de que é possível 
adquirir separadamente os componentes do 
pacote e prestar-lhe informações sobre os 
custos e as despesas de cada um dos 
componentes que podem ser comprados 
separadamente, diretamente a essa empresa 
ou mediador ou através dessa empresa ou 
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mediador.

Or. de

Alteração 519
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando estes pacotes consistem numa 
mutualização específica, fora da qual o 
equilíbrio técnico das garantias não pode 
ser assegurado, pode ser mantida a 
obrigação de venda de pacotes.

Or. fr

Alteração 520
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2–A. O disposto no presente artigo não é 
aplicável à oferta ao consumidor de 
apólices de seguro abrangentes, nas quais 
uma apólice de seguro abrange vários 
riscos interligados a cobrir pelo seguro.

Or. en

Alteração 521
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A EIOPA deve desenvolver até 31 de 
dezembro de [20XX], o mais tardar, e 
atualizar periodicamente orientações para 
a avaliação e a supervisão das práticas de 
venda cruzada, indicando, 
nomeadamente, as situações em que as 
práticas de venda cruzada não serão 
conformes com as obrigações definidas 
nos artigos 16.º, 17.º e 18.º ou com o n.º 1 
do presente artigo.

Suprimido

Or. en

Alteração 522
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A EIOPA deve desenvolver até 31 de 
dezembro de [20XX], o mais tardar, e 
atualizar periodicamente orientações para 
a avaliação e a supervisão das práticas de 
venda cruzada, indicando, 
nomeadamente, as situações em que as 
práticas de venda cruzada não serão 
conformes com as obrigações definidas 
nos artigos 16.º, 17.º e 18.º ou com o n.º 1 
do presente artigo.

Suprimido

Or. en

Alteração 523
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A EIOPA deve desenvolver até 31 de 
dezembro de [20XX], o mais tardar, e 
atualizar periodicamente orientações para 
a avaliação e a supervisão das práticas de 
venda cruzada, indicando, 
nomeadamente, as situações em que as 
práticas de venda cruzada não serão 
conformes com as obrigações definidas 
nos artigos 16.º, 17.º e 18.º ou com o n.º 1 
do presente artigo.

Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não está harmonizada com a abordagem da MiFID,  já que não 
estabelece a diferença entre vinculação dos produtos de seguros e produtos vinculados. A 
atual formulação poderá ter consequências indesejadas. Os produtos de seguros mais 
comuns estão efetivamente agregados – por exemplo, o seguro de viagem e o seguro de perda 
de bagagem, cobertura de perda de voo, etc. Com a proibição nos termos da atual proposta, 
possivelmente essas combinações também seriam proibidas. A presente alteração tem por 
base uma proposta apresentada por uma autoridade de supervisão financeira.

Alteração 524
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A EIOPA deve desenvolver até 31 de 
dezembro de [20XX], o mais tardar, e 
atualizar periodicamente orientações para 
a avaliação e a supervisão das práticas de 
venda cruzada, indicando, 
nomeadamente, as situações em que as 
práticas de venda cruzada não serão 
conformes com as obrigações definidas 
nos artigos 16.º, 17.º e 18.º ou com o n.º 1 
do presente artigo.

Suprimido

Or. en
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Alteração 525
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A EIOPA deve desenvolver até 31 de 
dezembro de [20XX], o mais tardar, e 
atualizar periodicamente orientações para a 
avaliação e a supervisão das práticas de 
venda cruzada, indicando, nomeadamente, 
as situações em que as práticas de venda 
cruzada não serão conformes com as 
obrigações definidas nos artigos 16.º, 17.º 
e 18.º ou com o n.º 1 do presente artigo.

3. A EIOPA, em colaboração com a 
Autoridade Bancária Europeia e a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados, por 
intermédio do Comité Conjunto das 
Autoridades Europeias de Supervisão, 
deve desenvolver até [...] e atualizar 
periodicamente orientações para a 
avaliação e a supervisão das práticas de 
venda cruzada, indicando, nomeadamente, 
as situações em que as práticas de venda 
cruzada não serão conformes com as 
obrigações de os mediadores e as 
empresas de seguros atuarem em 
conformidade com o interesse dos seus 
clientes, tal como previsto nos artigos 16.º, 
17.º e 18.º ou no n.º 1 da presente diretiva.

Or. en

Alteração 526
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A EIOPA deve desenvolver até 31 de 
dezembro de [20XX], o mais tardar, e 
atualizar periodicamente orientações para a 
avaliação e a supervisão das práticas de 
venda cruzada, indicando, nomeadamente, 
as situações em que as práticas de venda 
cruzada não serão conformes com as 
obrigações definidas nos artigos 16.º, 17.º e 

3. A EIOPA deve desenvolver até 31 de 
dezembro de [20XX], o mais tardar, e 
atualizar periodicamente orientações para a 
avaliação e a supervisão das práticas de 
venda cruzada, e/ou de venda de pacotes,
indicando, nomeadamente, as situações em 
que as práticas de venda cruzada não serão 
conformes com as obrigações definidas nos 
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18.º ou com o n.º 1 do presente artigo. artigos 16.º, 17.º e 18.º ou com o n.º 1 do 
presente artigo.

Or. fr

Alteração 527
Werner Langen

Proposta de diretiva
Capítulo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

 REQUISITOS ADICIONAIS DE 
PROTEÇÃO DOS CLIENTES NO QUE 
SE REFERE AOS PRODUTOS DE 
INVESTIMENTO DO SETOR DOS 
SEGUROS

REQUISITOS ADICIONAIS DE 
PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES NO 
QUE SE REFERE AOS PRODUTOS DE 
INVESTIMENTO DO SETOR DOS 
SEGUROS

Or. de

Alteração 528
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Capítulo VII – título

Texto da Comissão Alteração

REQUISITOS ADICIONAIS DE 
PROTEÇÃO DOS CLIENTES NO QUE 
SE REFERE AOS PRODUTOS DE 
INVESTIMENTO DO SETOR DOS 
SEGUROS

REQUISITOS DE PROTEÇÃO DOS 
CONSUMIDORES NO QUE SE REFERE 
AOS PRODUTOS DE INVESTIMENTO 
DO SETOR DOS SEGUROS

Or. en

Alteração 529
Alfredo Pallone
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Proposta de diretiva
Capítulo VII – título

Texto da Comissão Alteração

REQUISITOS ADICIONAIS DE 
PROTEÇÃO DOS CLIENTES NO QUE 
SE REFERE AOS PRODUTOS DE 
INVESTIMENTO DO SETOR DOS 
SEGUROS

REQUISITOS DE PROTEÇÃO DOS 
CONSUMIDORES NO QUE SE REFERE
AOS PRODUTOS DE INVESTIMENTO 
DO SETOR DOS SEGUROS

Or. en

Alteração 530
Nils Torvalds

Proposta de diretiva
Capítulo VII – título

Texto da Comissão Alteração

REQUISITOS ADICIONAIS DE 
PROTEÇÃO DOS CLIENTES NO QUE 
SE REFERE AOS PRODUTOS DE 
INVESTIMENTO DO SETOR DOS 
SEGUROS

REQUISITOS DE PROTEÇÃO DOS 
CONSUMIDORES NO QUE SE REFERE 
AOS PRODUTOS DE INVESTIMENTO 
DO SETOR DOS SEGUROS

Or. en

Alteração 531
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en
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Alteração 532
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O presente capítulo aplica requisitos 
adicionais à mediação de seguros, quando 
exercida em relação com a venda de 
produtos de investimento do setor dos 
seguros por:

O presente capítulo substitui os artigos 
15.º ao 18.º do capítulo VI em relação com 
a venda de produtos de investimento do 
setor dos seguros por:

Or. en

Alteração 533
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O presente capítulo aplica requisitos 
adicionais à mediação de seguros, quando 
exercida em relação com a venda de 
produtos de investimento do setor dos 
seguros por:

O presente capítulo substitui os 
artigos 15.º a 18.º do capítulo VI em 
relação com a venda de produtos de 
investimento do setor dos seguros por:

Or. en

Alteração 534
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 22 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O presente capítulo aplica requisitos 
adicionais à mediação de seguros, quando 
exercida em relação com a venda de 

O presente capítulo substitui os artigos 
15.º, 17.º e 18.º do capítulo VI, no que diz 
respeito à mediação de seguros, quando 
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produtos de investimento do setor dos 
seguros por:

exercida em relação com a venda de 
produtos de investimento do setor dos 
seguros por:

Or. de

(Considerando 42. Trata-se de normas cumulativas que clarificam uma diferença entre 
seguros e produtos de investimento do setor dos seguros.)

Alteração 535
Nils Torvalds

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O presente capítulo aplica requisitos 
adicionais à mediação de seguros, quando 
exercida em relação com a venda de 
produtos de investimento do setor dos 
seguros por:

O presente capítulo aplica requisitos à 
mediação de seguros, quando exercida em 
relação com a venda de produtos de 
investimento do setor dos seguros por:

Or. en

Alteração 536
Nils Torvalds

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, substitui os artigos 15.º a 
18.º do capítulo IV em relação com a 
venda destes produtos.

Or. en

Alteração 537
Olle Schmidt
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Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As partes seguintes do capítulo VI não são 
aplicáveis aos mediadores e às empresas 
de seguros que exerçam a mediação de 
seguros em relação com os 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 16.º, alínea b), 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.

Or. en

Alteração 538
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O artigo 23.º, n.os 1 e 2, também é 
aplicável aos mediadores e às empresas de 
seguros quando exercem a mediação de 
seguros em relação com todos os produtos 
de seguros.

Or. en

Alteração 539
Olle Schmidt



AM\926838PT.doc 89/171 PE504.393v01-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem continuar a 
aplicar ou executar medidas adicionais 
em relação com as disposições do presente 
capítulo, desde que essas disposições 
sejam coerentes com a legislação da 
União.

Or. en

Alteração 540
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

A ESMA e a 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 Diretiva [MiFID II] ou 
pela presente diretiva, através das normas 
técnicas adotadas pela Comissão.

Or. en

Alteração 541
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
O artigo 23.º, n.os 1 e 2, também é 
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aplicável aos mediadores e às empresas de 
seguros quando exerçam mediação de 
seguros em relação com todos os 
produtos.
Os Estados-Membros podem solicitar ou 
adotar disposições mais rigorosas em 
relação aos requisitos de proteção dos 
clientes previstos nos artigos 23.º, 24.º e 
25.º, desde que essas disposições sejam 
conformes com a legislação da União. A 
ESMA e a 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 Diretiva MiFID II ou 
pela presente diretiva, através da 
elaboração de orientações.

Or. en

Alteração 542
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mediadores e as empresas de seguros 
tomem todas as medidas razoáveis para 
identificar conflitos de interesse entre si 
próprios, incluindo os respetivos gestores, 
empregados, mediadores de seguros 
vinculados ou qualquer pessoa que lhes 
esteja direta ou indiretamente ligada por 
uma relação de controlo, e os seus clientes, 
ou entre dois clientes, que surjam no 
decurso da mediação de seguros.

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mediadores e as empresas de seguros de 
produtos de investimento do setor dos 
seguros tomem todas as medidas razoáveis 
para identificar conflitos de interesse entre 
si próprios, incluindo os respetivos 
gestores, empregados, mediadores de 
seguros vinculados ou qualquer pessoa que 
lhes esteja direta ou indiretamente ligada 
por uma relação de controlo, e os seus 
clientes, ou entre dois clientes, que surjam 
no decurso da mediação de seguros.

Or. de
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Justificação

O capítulo VII é relevante apenas para os produtos de investimento do setor dos seguros.

Alteração 543
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 23.º, que estabelece regras 
pormenorizadas respeitantes a:
– medidas que deverão ser adotadas 
razoavelmente para identificar, evitar, 
gerir e divulgar eventuais conflitos de 
interesses;
– critérios apropriados para determinar os 
tipos de conflitos de interesses cuja 
existência possa prejudicar os interesses 
do cliente.

Or. en

Justificação

A atual assimetria das informações entre clientes e mediadores de seguros e os pagamentos 
de comissões pelas seguradoras aos mediadores afeta gravemente a qualidade do 
aconselhamento no âmbito dos produtos de seguros. Esta situação coloca entraves a um 
modelo de oferta de produtos aos clientes rentável e orientado para os meios. Todavia, face 
ao estado atual do debate político europeu nesta matéria e tendo em vista um quadro 
regulamentar eficaz e coerente, considera-se que o alinhamento da DMS II com a MiFID 
constitui uma abordagem eficaz.

Alteração 544
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que medidas tomadas pelo 
mediador ou pela empresa de seguros em 
conformidade com os artigos 15.º, 16.º e 
17.º não forem suficientes para assegurar, 
com razoável certeza, que o risco de 
prejuízo para os interesses dos clientes ou 
potenciais clientes decorrentes de conflitos 
de interesse serão evitados, o mediador ou 
a empresa de seguros devem divulgar 
claramente a natureza geral ou as fontes 
desses conflitos de interesse antes de 
exercerem qualquer atividade em nome do 
cliente.

2. Um mediador de seguros ou uma 
empresa de seguros deve manter e aplicar 
mecanismos organizacionais e 
administrativos eficazes, por forma a 
tomar todas as medidas razoáveis 
destinadas a evitar que conflitos de 
interesses prejudiquem os interesses dos 
seus clientes. Sempre que medidas 
tomadas pelo mediador ou pela empresa de 
seguros não forem suficientes para 
assegurar, com razoável certeza, que o 
risco de prejuízo para os interesses dos 
clientes ou potenciais clientes decorrentes 
de conflitos de interesse serão evitados, o 
mediador ou a empresa de seguros devem 
divulgar claramente a natureza geral ou as 
fontes desses conflitos de interesse antes de 
exercerem qualquer atividade em nome do 
cliente.

Or. en

Justificação

A atual assimetria das informações entre clientes e mediadores de seguros e os pagamentos 
de comissões pelas seguradoras aos mediadores afeta gravemente a qualidade do 
aconselhamento no âmbito dos produtos de seguros. Esta situação coloca entraves a um 
modelo de oferta de produtos aos clientes rentável e orientado para os meios. Todavia, face 
ao estado atual do debate político europeu nesta matéria e tendo em vista um quadro 
regulamentar eficaz e coerente, considera-se que o alinhamento da DMS II com a MiFID 
constitui uma abordagem eficaz.

Alteração 545
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que medidas tomadas pelo 
mediador ou pela empresa de seguros em 
conformidade com os artigos 15.º, 16.º e 

2. Um mediador de seguros ou uma 
empresa de seguros deve manter e aplicar 
mecanismos organizacionais e 
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17.º não forem suficientes para assegurar, 
com razoável certeza, que o risco de 
prejuízo para os interesses dos clientes ou 
potenciais clientes decorrentes de conflitos 
de interesse serão evitados, o mediador ou 
a empresa de seguros devem divulgar 
claramente a natureza geral ou as fontes 
desses conflitos de interesse antes de 
exercerem qualquer atividade em nome do 
cliente.

administrativos eficazes, por forma a 
tomar todas as medidas razoáveis 
destinadas a evitar que conflitos de 
interesses prejudiquem os interesses dos 
seus clientes. Sempre que medidas 
tomadas pelo mediador ou pela empresa de 
seguros não forem suficientes para 
assegurar, com razoável certeza, que o 
risco de prejuízo para os interesses dos 
clientes ou potenciais clientes decorrentes 
de conflitos de interesse serão evitados, o 
mediador ou a empresa de seguros devem 
divulgar claramente a natureza geral e/ou
as fontes desses conflitos de interesse, bem 
como as medidas tomadas para atenuar 
esses riscos para o cliente.

Or. en

Alteração 546
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que medidas tomadas pelo 
mediador ou pela empresa de seguros em 
conformidade com os artigos 15.º, 16.º e 
17.º não forem suficientes para assegurar, 
com razoável certeza, que o risco de 
prejuízo para os interesses dos clientes ou 
potenciais clientes decorrentes de conflitos 
de interesse serão evitados, o mediador ou 
a empresa de seguros devem divulgar 
claramente a natureza geral ou as fontes 
desses conflitos de interesse antes de 
exercerem qualquer atividade em nome do 
cliente.

2. Sempre que as medidas tomadas pelo 
mediador ou pela empresa de seguros para 
produtos de investimento do setor dos 
seguros em conformidade com os artigos 
15.º, 16.º e 17.º não forem suficientes para 
assegurar, com razoável certeza, que o 
risco de prejuízo para os interesses dos 
clientes ou potenciais clientes decorrente 
de conflitos de interesse será evitado, o 
mediador ou a empresa de seguros deve
divulgar claramente a natureza geral ou as 
fontes desses conflitos de interesse antes de 
exercer qualquer atividade em nome do 
cliente.

Or. de
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Justificação

O capítulo VII aplica-se apenas a produtos de investimento do setor dos seguros.

Alteração 547
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A informação tem de:
(a) Ser efetuada num suporte duradouro; 
e
(b) Incluir informações suficientes, tendo 
em conta a natureza do cliente, com vista 
a permitir ao cliente tomar uma decisão 
informada relativamente ao serviço no 
contexto do qual surge o conflito de 
interesses.

Or. en

Alteração 548
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A informação tem de: 
(a) Ser efetuada num suporte duradouro;
(b) Incluir informações suficientes, tendo 
em conta a natureza do cliente, com vista 
a permitir ao cliente tomar uma decisão 
informada relativamente ao serviço no 
contexto do qual surge o conflito de 
interesses.
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Or. en

Justificação

O aditamento visa o alinhamento com a MiFID. A presente alteração tem por base uma 
contribuição da autoridade para os serviços financeiros (Financial Services Authority) do 
Reino Unido.

Alteração 549
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. en

Alteração 550
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 24 – 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, nomeadamente atuando em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no presente artigo e no 
artigo 25.º.

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, nomeadamente atuando em 
conformidade com os princípios de 
prestação de informações aos clientes e de 
apreciação da adequação e do caráter 
apropriado estabelecidos no presente 
artigo e no artigo 25.º.

Or. en
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Justificação

Os princípios gerais de prestação de informações aos clientes e de apreciação da adequação 
e do caráter apropriado previstos nos artigos 24.º e 25.º devem ser mantidos.

Alteração 551
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – 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, nomeadamente atuando em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no presente artigo e no 
artigo 25.º.

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 cumpram a 
obrigação de atuar de forma honesta, 
correta e profissional em conformidade 
com o interesse dos seus clientes, 
nomeadamente atuando em conformidade 
com os princípios estabelecidos no 
presente artigo e no artigo 25.º.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem por objetivo promover o alinhamento entre a MiFID II e a DMS II.

Alteração 552
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 24 – 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 

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 
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conformidade com o interesse dos seus 
clientes, nomeadamente atuando em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no presente artigo e no 
artigo 25.º.

conformidade com o interesse dos seus 
clientes, nomeadamente atuando em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no presente artigo e no 
artigo 25.º.

Or. en

Alteração 553
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A execução dos requisitos de 
informação que constam dos artigos 24.º e 
25.º deve ser proporcional, tendo em conta 
se o cliente é ou não um cliente 
profissional, tal como especificado no 
anexo.

Or. en

Alteração 554
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A execução dos requisitos de 
informação que constam dos artigos 24.º e 
25.º deve ser proporcional, tendo em conta 
se o cliente é ou não um cliente 
profissional, tal como especificado no 
anexo.

Or. en
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Justificação

O número aditado seguinte visa harmonizar o texto com a abordagem atual expressa na 
MIFD II. A presente alteração tem por base uma contribuição da autoridade para os serviços 
financeiros (Financial Services Authority) do Reino Unido.

Alteração 555
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 24 – 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 
sempre corretas, claras e não induzir em 
erro. As comunicações comerciais devem 
ser claramente identificadas como tal pelo 
consumidor.

Or. en

Alteração 556
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Devem ser prestadas informações 
apropriadas aos clientes ou potenciais 
clientes acerca:

3. Devem ser prestadas informações 
apropriadas aos clientes ou potenciais 
clientes de produtos de investimento do 
setor dos seguros acerca:

Or. de

Justificação

O capítulo VII aplica-se aos produtos de investimento do setor dos seguros.
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Alteração 557
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Do mediador ou da empresa de seguros 
e dos seus serviços. Quando for prestado 
aconselhamento, a informação fornecida 
deve especificar se o mesmo é prestado 
numa base independente e se tem por base 
uma análise alargada ou uma análise 
mais limitada do mercado e deve indicar 
se o mediador ou a empresa de seguros 
irá entregar ao cliente uma avaliação 
corrente da adequação do produto de 
seguros que lhe é recomendado;

(a) Do mediador ou da empresa de seguros 
e dos seus serviços;

Or. en

Alteração 558
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Do mediador ou da empresa de seguros 
e dos seus serviços. Quando for prestado 
aconselhamento, a informação fornecida 
deve especificar se o mesmo é prestado 
numa base independente e se tem por base 
uma análise alargada ou uma análise mais 
limitada do mercado e deve indicar se o 
mediador ou a empresa de seguros irá 
entregar ao cliente uma avaliação corrente
da adequação do produto de seguros que 
lhe é recomendado;

(a) Do mediador ou da empresa de seguros 
e dos seus serviços. Quando for prestada 
consultoria de investimento, a informação 
fornecida deve especificar 
antecipadamente os fundamentos com 
base nos quais a consultoria é prestada, 
incluindo se tem por base uma análise 
alargada ou uma análise mais limitada do 
mercado, e deve indicar se o mediador ou a 
empresa de seguros irão ou não entregar 
ao cliente uma avaliação periódica da 
adequação do produto de investimento do 
setor dos seguros recomendado aos 
clientes e se o informam sobre o custo 
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total da transação de investimento 
prestada sob a forma de montante único, 
que inclua tanto os honorários pagos 
diretamente pelo cliente ao mediador ou à 
empresa de seguros como os eventuais 
incentivos pagos por terceiros. Estas 
informações devem ser fornecidas ao 
cliente antes da prestação da consultoria 
de investimento;

Or. en

Alteração 559
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Do mediador ou da empresa de seguros
e dos seus serviços. Quando for prestado 
aconselhamento, a informação fornecida 
deve especificar se o mesmo é prestado 
numa base independente e se tem por base 
uma análise alargada ou uma análise mais 
limitada do mercado e deve indicar se o 
mediador ou a empresa de seguros irá 
entregar ao cliente uma avaliação corrente 
da adequação do produto de seguros que 
lhe é recomendado;

(a) Do mediador de seguros e dos seus 
serviços. A informação fornecida deve 
especificar se o aconselhamento é prestado 
numa base independente e se tem por base 
uma análise alargada ou uma análise mais 
limitada do mercado e deve indicar se o 
mediador de seguros irá entregar ao cliente 
uma avaliação corrente da adequação do 
produto de seguros que lhe é recomendado;

Or. en

Alteração 560
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Do mediador ou da empresa de seguros (a) Do mediador ou da empresa de seguros 
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e dos seus serviços. Quando for prestado 
aconselhamento, a informação fornecida 
deve especificar se o mesmo é prestado 
numa base independente e se tem por base 
uma análise alargada ou uma análise mais 
limitada do mercado e deve indicar se o 
mediador ou a empresa de seguros irá 
entregar ao cliente uma avaliação periódica 
da adequação do produto de seguros que 
lhe é recomendado;

e dos seus serviços. A informação 
fornecida deve especificar se o mesmo é 
prestado numa base independente e se tem 
por base uma análise alargada ou uma 
análise mais limitada do mercado e deve 
indicar se o mediador ou a empresa de 
seguros irá entregar ao cliente uma 
avaliação periódica da adequação do 
produto de seguros que lhe é recomendado;

Or. fr

Alteração 561
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Do mediador ou da empresa de seguros 
e dos seus serviços. Quando for prestado 
aconselhamento, a informação fornecida 
deve especificar se o mesmo é prestado 
numa base independente e se tem por base 
uma análise alargada ou uma análise mais 
limitada do mercado e deve indicar se o 
mediador ou a empresa de seguros irá 
entregar ao cliente uma avaliação corrente
da adequação do produto de seguros que 
lhe é recomendado;

(a) Do mediador ou da empresa de seguros 
e dos seus serviços. Quando for prestado 
aconselhamento, a informação fornecida 
deve especificar se tem por base uma 
análise alargada ou uma análise mais 
limitada do mercado e deve indicar se o 
mediador ou a empresa de seguros irá 
entregar ao cliente uma avaliação periódica
da adequação do produto de seguros que 
lhe é recomendado;

Or. de

(Cumpre os requisitos do artigo 16.º, alínea a), subalíneas i) ii) e v), bem como do artigo 
17.º, n.º 1, alínea c).)

Justificação

Uma avaliação periódica é apropriada e pode definir, à partida, determinados períodos de 
avaliação. Uma avaliação corrente não é definível (diária?, de hora em hora?, de minuto em 
minuto?).
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Alteração 562
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Do mediador ou da empresa de seguros 
e dos seus serviços. Quando for prestado 
aconselhamento, a informação fornecida 
deve especificar se o mesmo é prestado 
numa base independente e se tem por base 
uma análise alargada ou uma análise mais 
limitada do mercado e deve indicar se o 
mediador ou a empresa de seguros irá 
entregar ao cliente uma avaliação corrente
da adequação do produto de seguros que 
lhe é recomendado;

(a) Do mediador ou da empresa de seguros 
e dos seus serviços. Quando for prestado 
aconselhamento, a informação fornecida 
deve especificar se o mesmo é prestado 
numa base independente e se tem por base 
uma análise alargada ou uma análise mais 
limitada do mercado e deve indicar 
diferentes tipos de instrumentos e se o 
mediador ou a empresa de seguros irá 
entregar ao cliente uma avaliação periódica
da adequação do produto de seguros que 
lhe é recomendado;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa o alinhamento com a MiFID II.

Alteração 563
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os produtos de seguros e as estratégias 
de investimento propostas. A informação 
deve incluir orientações apropriadas e 
avisos sobre os riscos associados ao 
investimento nesses produtos ou a 
determinadas estratégias de investimento; 
e

(b) Do facto de o aconselhamento ser 
prestado de forma independente, com 
base numa análise justa no mercado ou 
numa análise dos produtos oferecidos por 
uma empresa de seguros. A informação 
deve indicar se o mediador ou a empresa 
de seguros fornecem ao cliente a 
avaliação corrente da adequação do 
produto de seguros que lhe é 
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recomendado;

Or. en

Alteração 564
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os custos e encargos associados. (c) Dos produtos de seguros, tendo em 
conta a complexidade dos produtos de 
seguros e o tipo de cliente (se é ou não 
consumidor). A informação deve incluir 
orientações apropriadas e avisos sobre os 
riscos associados ao investimento nesses 
produtos.

Or. en

Alteração 565
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os custos e encargos associados. (c) Dos custos, incluindo os honorários do 
mediador, e encargos associados,
incluindo os encargos separados 
referentes a aconselhamento e o custo do 
produto relativamente ao qual é prestado 
aconselhamento.

Or. en

Justificação

O aconselhamento deve ser um serviço cobrado separadamente em relação ao custo de um 
produto para que os clientes possam estabelecer comparações relevantes.
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Alteração 566
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os custos e encargos associados. (c) Os custos e encargos associados, 
incluindo o prémio líquido do seguro.

Or. de

Alteração 567
Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os custos e encargos associados. (c) Dos custos inerentes ao produto de 
investimento quando os agentes são 
mediadores.

Or. en

Alteração 568
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os custos e encargos associados. (c) De todos os custos e quaisquer
encargos associados.

Or. en
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Justificação

A atual assimetria das informações entre clientes e mediadores de seguros e os pagamentos 
de comissões pelas seguradoras aos mediadores afeta gravemente a qualidade do 
aconselhamento no âmbito dos produtos de seguros. Esta situação coloca entraves a um 
modelo de oferta de produtos aos clientes rentável e orientado para os meios. Todavia, face 
ao estado atual do debate político europeu nesta matéria e tendo em vista um quadro 
regulamentar eficaz e coerente, considera-se que o alinhamento da DMS II com a MiFID 
constitui uma abordagem eficaz.

Alteração 569
Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Das comissões, as retrocessões ou 
outros benefícios relacionados com a 
transação paga pelo criador ou por 
terceiros, conforme o disposto na 
Diretiva 2004/39/CE e na 
Diretiva 2002/92/CE.

Or. en

Alteração 570
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações referidas no presente 
artigo devem ser prestadas de forma 
compreensível, de modo a que os clientes 
ou potenciais clientes possam 
razoavelmente compreender a natureza e os 
riscos inerentes ao produto de seguros 
específico que lhes é oferecido e, por 
conseguinte, tomar decisões de 
investimento informadas. Estas 

4. As informações referidas no presente 
artigo devem ser prestadas de forma 
compreensível, de modo a que os clientes 
ou potenciais clientes possam 
razoavelmente compreender a natureza e os 
riscos inerentes ao produto de seguros 
específico que lhes é oferecido e, por 
conseguinte, tomar decisões de 
investimento informadas. Estas 
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informações podem ser fornecidas em 
formato normalizado.

informações podem ser fornecidas em 
formato normalizado num documento com 
as informações essenciais. O documento 
com as informações essenciais deve ser 
complementado por um documento sobre 
os principais serviços que reflita os 
serviços prestados ao investidor não 
profissional, cuja apresentação fica a 
cargo da pessoa que vende o produto de 
seguros.
A pessoa que vende o produto de 
investimento do setor dos seguros a 
investidores não profissionais deve 
facultar-lhes o documento com as 
informações essenciais e o documento 
sobre os serviços principais em tempo útil, 
antes da conclusão de uma transação 
relacionada com o produto de 
investimento do setor dos seguros. Sempre 
que um produto de investimento do setor 
dos seguros for recomendado a um 
cliente, o documento com as informações 
essenciais e o documento sobre os 
principais serviços devem ser facultados 
sem demora.

Or. en

Alteração 571
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações referidas no presente 
artigo devem ser prestadas de forma 
compreensível, de modo a que os clientes 
ou potenciais clientes possam 
razoavelmente compreender a natureza e os 
riscos inerentes ao produto de seguros 
específico que lhes é oferecido e, por 
conseguinte, tomar decisões de 
investimento informadas. Estas 

4. As informações referidas no presente 
artigo são prestadas de forma facilmente
compreensível e organizada, de modo que 
os clientes ou potenciais clientes possam 
razoavelmente compreender a natureza e os 
riscos inerentes ao produto de seguros 
específico que lhes é oferecido e, por 
conseguinte, tomar decisões de 
investimento informadas. Estas 
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informações podem ser fornecidas em 
formato normalizado.

informações são fornecidas num 
documento de informação fundamental.

Or. de

Alteração 572
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações referidas no presente 
artigo devem ser prestadas de forma 
compreensível, de modo a que os clientes 
ou potenciais clientes possam 
razoavelmente compreender a natureza e os 
riscos inerentes ao produto de seguros 
específico que lhes é oferecido e, por 
conseguinte, tomar decisões de 
investimento informadas. Estas 
informações podem ser fornecidas em 
formato normalizado.

4. As informações referidas no presente 
artigo devem ser prestadas de forma 
compreensível, de modo a que os clientes 
ou potenciais clientes possam 
razoavelmente compreender a natureza e os 
riscos inerentes ao produto de seguros 
específico que lhes é oferecido e, por 
conseguinte, tomar decisões de 
investimento informadas. Estas 
informações devem ser fornecidas em 
formato normalizado.

Or. en

Alteração 573
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações referidas no presente 
artigo devem ser prestadas de forma 
compreensível, de modo a que os clientes 
ou potenciais clientes possam 
razoavelmente compreender a natureza e os 
riscos inerentes ao produto de seguros
específico que lhes é oferecido e, por 
conseguinte, tomar decisões de 

4. As informações referidas no presente 
artigo devem ser prestadas de forma 
compreensível, de modo que os clientes ou 
potenciais clientes possam razoavelmente 
compreender a natureza e os riscos 
inerentes ao tipo de seguro específico que 
lhes é oferecido e, por conseguinte, tomar 
decisões de investimento informadas. Estas 
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investimento informadas. Estas 
informações podem ser fornecidas em 
formato normalizado.

informações podem ser fornecidas em 
formato normalizado.

Or. de

(Cumpre os requisitos do artigo 18.º, n.º 4.)

Justificação

A alteração é análoga à formulação na MiFID.

Alteração 574
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando o mediador ou a empresa de 
seguros informarem o cliente de que o 
aconselhamento em matéria de seguros é 
prestado a título independente, o mediador 
ou a empresa de seguros:

5. Quando o mediador ou a empresa de 
seguros informarem o cliente de que o 
aconselhamento em causa é prestado de 
forma independente, as informações 
adequadas referidas no n.º 3, que devem 
ser fornecidas antes do aconselhamento 
em matéria de seguros, devem incluir o 
seguinte:

(a) O conjunto de produtos de seguros em 
que se baseia a recomendação e, em 
especial, se o conjunto é limitado a 
produtos de seguros emitidos ou 
fornecidos por entidades que tenham 
relações estreitas com o mediador que 
representa o cliente; e
(b) Se o cliente deve pagar um honorário 
pelo aconselhamento;
(c) Se o mediador de seguros recebe 
quaisquer honorários ou comissões de 
terceiros em relação ao contrato de 
seguro. 
5-A. Os Estados-Membros podem também 
proibir ou restringir ainda mais a oferta 
ou a aceitação de honorários, comissões 
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ou benefícios não pecuniários de terceiros 
em relação com a prestação de 
aconselhamento em matéria de seguros. 
Isto pode incluir a exigência de que tais 
honorários, comissões ou benefícios não 
pecuniários sejam devolvidos ao cliente 
ou compensados no quadro dos 
honorários pagos pelo cliente.
Os Estados-Membros podem ainda exigir 
que, sempre que um mediador informar o 
cliente de que o aconselhamento é 
prestado de forma independente, o 
mediador avalie um número 
suficientemente grande de produtos de 
seguros disponíveis no mercado que sejam 
cabalmente diversificados no tipo e nos 
emitentes ou fornecedores de modo a 
assegurar que os objetivos do cliente 
possam ser devidamente alcançados, e 
que o mediador não se cinja aos produtos 
de seguros emitidos ou fornecidos por 
entidades que tenham relações estreitas 
com o mediador.

Or. en

Alteração 575
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Quando o mediador ou a empresa de 
seguros informarem o cliente de que o 
aconselhamento em matéria de seguros é 
prestado a título independente, o mediador 
ou a empresa de seguros:

5. Quando o mediador de seguros informar
o cliente de que o aconselhamento é 
prestado de forma independente, as 
informações adequadas referidas no n.º 3, 
que devem ser fornecidas antes do 
aconselhamento em matéria de seguros, 
devem incluir o seguinte:

Or. en
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Alteração 576
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Quando o mediador ou a empresa de 
seguros informarem o cliente de que o 
aconselhamento em matéria de seguros é 
prestado a título independente, o mediador 
ou a empresa de seguros:

5. Quando o mediador de seguros informar
o cliente de que o aconselhamento em 
matéria de seguros é prestado a título 
independente, o mediador de seguros:

Or. en

Alteração 577
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Quando o mediador ou a empresa de 
seguros informarem o cliente de que o 
aconselhamento em matéria de seguros é 
prestado a título independente, o mediador 
ou a empresa de seguros:

5. Os Estados-Membros exigem que, 
quando o mediador ou a empresa de 
seguros informarem o cliente de que o 
aconselhamento em matéria de seguros é 
prestado a título independente, o mediador 
ou a empresa de seguros devem revelar ao 
cliente a natureza das remunerações 
recebidas em relação com o contrato de 
seguro:

Or. en

Justificação

Existe um risco de conflitos de interesse e de repercussões negativas para o consumidor no 
caso de consultores que vendem produtos PPIR. A divulgação das comissões deve constituir 
um requisito obrigatório para estes produtos.

Alteração 578
Ramon Tremosa i Balcells



AM\926838PT.doc 111/171 PE504.393v01-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Devem avaliar um número 
suficientemente grande de produtos de 
seguros disponíveis no mercado. Os 
produtos de seguros devem ser 
diversificados no tipo e nos emitentes ou 
fornecedores, não devendo limitar-se a 
produtos de seguros emitidos ou 
fornecidos por entidades que tenham 
relações estreitas com o mediador ou com 
a empresa de seguros; e

Suprimido

Or. en

Alteração 579
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Devem avaliar um número 
suficientemente grande de produtos de 
seguros disponíveis no mercado. Os 
produtos de seguros devem ser 
diversificados no tipo e nos emitentes ou 
fornecedores, não devendo limitar-se a 
produtos de seguros emitidos ou fornecidos 
por entidades que tenham relações estreitas 
com o mediador ou com a empresa de 
seguros; e

(a) Deve avaliar o mercado relevante de 
um modo tão abrangente que lhe permita 
fazer uma recomendação, de acordo com 
critérios profissionais, quanto ao contrato 
de seguro mais adequado às necessidades 
do cliente. Os produtos de seguros devem 
ser diversificados no tipo e nos emitentes 
ou fornecedores, não devendo limitar-se a 
produtos de seguros emitidos ou fornecidos 
por entidades que tenham relações estreitas 
com o mediador ou com a empresa de 
seguros; e

Or. de
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Alteração 580
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Devem avaliar um número 
suficientemente grande de produtos de 
seguros disponíveis no mercado. Os
produtos de seguros devem ser 
diversificados no tipo e nos emitentes ou 
fornecedores, não devendo limitar-se a 
produtos de seguros emitidos ou 
fornecidos por entidades que tenham 
relações estreitas com o mediador ou com 
a empresa de seguros; e

(a) O conjunto de produtos de seguros em 
que se baseia a recomendação e, em 
especial, se o conjunto é limitado a 
produtos de seguros emitidos ou fornecidos 
por entidades que tenham relações estreitas 
com o mediador que representa o cliente; 
e

Or. en

Alteração 581
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Devem avaliar um número 
suficientemente grande de produtos de 
seguros disponíveis no mercado. Os 
produtos de seguros devem ser 
diversificados no tipo e nos emitentes ou 
fornecedores, não devendo limitar-se a
produtos de seguros emitidos ou fornecidos 
por entidades que tenham relações estreitas 
com o mediador ou com a empresa de 
seguros; e

(a) Um número suficientemente grande de 
produtos de seguros disponíveis no 
mercado que sejam cabalmente 
diversificados no tipo e nos emitentes ou 
fornecedores, de modo a assegurar que as 
necessidades de investimento no setor dos 
seguros do cliente possam ser 
devidamente satisfeitas e não se limitem 
aos produtos de seguros emitidos ou 
fornecidos por entidades que tenham 
relações estreitas com o mediador ou com a 
empresa de seguros;

Or. en
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Alteração 582
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Devem avaliar um número 
suficientemente grande de produtos de 
seguros disponíveis no mercado. Os 
produtos de seguros devem ser 
diversificados no tipo e nos emitentes ou 
fornecedores, não devendo limitar-se a 
produtos de seguros emitidos ou fornecidos 
por entidades que tenham relações estreitas 
com o mediador ou com a empresa de 
seguros; e

(a) Devem avaliar um conjunto de 
produtos de seguros disponíveis no 
mercado. Os produtos de seguros devem 
ser suficientemente diversificados no tipo 
e nos emitentes ou fornecedores, não 
devendo limitar-se a produtos de seguros 
emitidos ou fornecidos por entidades que 
tenham relações estreitas com o mediador 
ou com a empresa de seguros; e

Or. en

Alteração 583
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Devem avaliar um número 
suficientemente grande de produtos de 
seguros disponíveis no mercado. Os 
produtos de seguros devem ser 
diversificados no tipo e nos emitentes ou 
fornecedores, não devendo limitar-se a 
produtos de seguros emitidos ou fornecidos 
por entidades que tenham relações estreitas 
com o mediador ou com a empresa de 
seguros; e

(a) Devem avaliar um conjunto de 
produtos de seguros disponíveis no 
mercado. Os produtos de seguros devem 
ser diversificados no tipo e nos emitentes 
ou fornecedores, não devendo limitar-se a 
produtos de seguros emitidos ou fornecidos 
por entidades que tenham relações estreitas 
com o mediador ou com a empresa de 
seguros; e

Or. en
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Justificação

A presente alteração visa alinhar a DMS II com a MIFID II e tem por base uma contribuição 
da autoridade para os serviços financeiros (Financial Services Authority) do Reino Unido.

Alteração 584
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Devem avaliar um número 
suficientemente grande de produtos de 
seguros disponíveis no mercado. Os 
produtos de seguros devem ser 
diversificados no tipo e nos emitentes ou 
fornecedores, não devendo limitar-se a 
produtos de seguros emitidos ou fornecidos 
por entidades que tenham relações estreitas 
com o mediador ou com a empresa de 
seguros; e

(a) Devem avaliar um número 
suficientemente grande de produtos de 
seguros disponíveis no mercado. Os 
produtos de seguros devem ser 
diversificados no tipo e nos emitentes ou 
fornecedores, não devendo limitar-se a 
produtos de seguros emitidos ou fornecidos 
por entidades que tenham relações estreitas 
com o mediador de seguros; e

Or. en

Alteração 585
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Deve aconselhar o cliente sem 
restrições e de modo imparcial;

Or. de

Alteração 586
Olle Schmidt, Sharon Bowles
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Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Da natureza das remunerações 
recebidas em relação com o contrato de 
seguro e, se em relação com o contrato de 
investimento no setor dos seguros, 
trabalha:
i) com base num honorário, ou seja, na 
remuneração paga diretamente pelo 
cliente, ou
ii) com base numa comissão de qualquer 
tipo, incluída no prémio de seguro, ou
iii) com base numa combinação das 
subalíneas i) e ii).

Or. en

Alteração 587
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Se o mediador receber um 
honorário ou uma comissão de qualquer 
tipo, o montante total da sua remuneração 
em relação com os produtos de 
investimento do setor dos seguros
oferecidos ou considerados ou, se não for 
possível indicar o montante exato, a base 
de cálculo dos honorários, comissões ou 
combinações de ambos. Os honorários ou 
as comissões referentes ao 
aconselhamento e os honorários ou as 
comissões referentes ao produto devem 
ser divulgados sob a forma de montantes 
ou cálculos separados;

Or. en
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Alteração 588
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-C) Se o montante da comissão tiver por 
base a realização de objetivos ou limiares 
objeto de acordo em relação com os 
contratos colocados pelo mediador junto 
de uma seguradora, esses objetivos ou 
limiares, bem como as quantias a pagar 
pela realização dos mesmos.

Or. en

Alteração 589
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Não devem aceitar nem receber 
honorários, comissões ou quaisquer 
benefícios monetários pagos ou 
concedidos por qualquer terceiro ou por 
uma pessoa que atue em nome de um 
terceiro em relação com a prestação do 
serviço aos clientes.

Suprimido

Or. en

Justificação

É necessário impedir a proibição de qualquer tipo de incentivos aquando da prestação de 
uma consultoria de investimento numa base independente.
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Alteração 590
Louis Michel

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Não devem aceitar nem receber 
honorários, comissões ou quaisquer 
benefícios monetários pagos ou 
concedidos por qualquer terceiro ou por 
uma pessoa que atue em nome de um 
terceiro em relação com a prestação do 
serviço aos clientes.

Suprimido

Or. en

Alteração 591
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Não devem aceitar nem receber 
honorários, comissões ou quaisquer 
benefícios monetários pagos ou 
concedidos por qualquer terceiro ou por 
uma pessoa que atue em nome de um 
terceiro em relação com a prestação do 
serviço aos clientes.

Suprimido

Or. en

Alteração 592
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Não devem aceitar nem receber 
honorários, comissões ou quaisquer 
benefícios monetários pagos ou 
concedidos por qualquer terceiro ou por 
uma pessoa que atue em nome de um 
terceiro em relação com a prestação do 
serviço aos clientes.

(b) Se o cliente deve pagar um honorário 
pelo aconselhamento;

Or. en

Alteração 593
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Não devem aceitar nem receber 
honorários, comissões ou quaisquer 
benefícios monetários pagos ou 
concedidos por qualquer terceiro ou por 
uma pessoa que atue em nome de um 
terceiro em relação com a prestação do 
serviço aos clientes.

(b) Não devem aceitar nem receber 
benefícios monetários de qualquer tipo, 
incluindo honorários ou comissões pagos 
ou concedidos por qualquer terceiro ou por 
uma pessoa que atue em nome de um 
terceiro em relação com a prestação do 
serviço aos clientes a título independente.

Or. en

Alteração 594
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Não devem aceitar nem receber
honorários, comissões ou quaisquer 
benefícios monetários pagos ou concedidos 
por qualquer terceiro ou por uma pessoa 

(b) Não devem aceitar e/ou auferir
honorários, comissões ou quaisquer 
benefícios monetários pagos ou concedidos 
por qualquer terceiro ou por uma pessoa 
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que atue em nome de um terceiro em 
relação com a prestação do serviço aos 
clientes.

que atue em nome de um terceiro em 
relação com a prestação do serviço aos 
clientes. Os benefícios não monetários 
pouco significativos, que possam 
melhorar a qualidade do serviço prestado 
a um cliente, cuja dimensão e natureza 
não prejudiquem a obrigação da empresa 
de investimento de agir no interesse do 
cliente e que sejam claramente 
comunicados ao cliente, estão excluídos 
do âmbito da presente diretiva.

Or. en

Alteração 595
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Não devem aceitar nem receber 
honorários, comissões ou quaisquer 
benefícios monetários pagos ou concedidos 
por qualquer terceiro ou por uma pessoa 
que atue em nome de um terceiro em 
relação com a prestação do serviço aos 
clientes.

(b) Quando o mediador ou a empresa de 
seguros informarem o cliente de que o 
aconselhamento em matéria de seguros é 
prestado a título independente, o 
mediador ou a empresa de seguros não 
devem aceitar nem receber honorários, 
comissões ou quaisquer benefícios 
monetários ou não monetários, diretos ou 
indiretos, pagos ou concedidos por 
qualquer terceiro ou por uma pessoa que 
atue em nome de um terceiro em relação 
com a prestação do serviço aos clientes.

Or. en

Justificação

A presente alteração baseia-se numa proposta apresentada pela Associação Dinamarquesa 
de Seguros. A proibição das comissões impede a realização de transações económicas entre 
as empresas de seguros e sociedades de pensões e os mediadores – o que permite aos clientes 
perceber melhor o montante pago e a entidade a quem é feito o pagamento. De acordo com a 
experiência da Associação Dinamarquesa de Seguros, a proibição das comissões contribuiu 
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para uma maior transparência no mercado dinamarquês, que se traduziu na melhoria do 
nível de concorrência. Esta melhoria, por sua vez, deu origem a produtos de maior qualidade 
e resultou na redução dos custos para os clientes. A presente alteração visa o alinhamento 
com a MiFID II.

Alteração 596
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Não devem aceitar nem receber 
honorários, comissões ou quaisquer 
benefícios monetários pagos ou concedidos 
por qualquer terceiro ou por uma pessoa 
que atue em nome de um terceiro em 
relação com a prestação do serviço aos 
clientes.

(b) Não deve aceitar nem receber 
honorários, comissões ou quaisquer 
benefícios monetários, pecuniários ou 
outros incentivos pagos ou concedidos por 
qualquer terceiro ou por uma pessoa que 
atue em nome de um terceiro em relação 
com a prestação do serviço aos clientes.

Or. de

Alteração 597
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Não devem aceitar nem receber
honorários, comissões ou quaisquer 
benefícios monetários pagos ou concedidos 
por qualquer terceiro ou por uma pessoa 
que atue em nome de um terceiro em 
relação com a prestação do serviço aos 
clientes.

(b) Não devem aceitar nem auferir
honorários, comissões ou quaisquer 
benefícios monetários pagos ou concedidos 
por qualquer terceiro ou por uma pessoa 
que atue em nome de um terceiro em 
relação com a prestação do serviço aos 
clientes.

Or. en
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Justificação

A presente alteração visa alinhar a DMS II com a MIFID II. Tem por base uma contribuição 
da autoridade para os serviços financeiros (Financial Services Authority) do Reino Unido.

Alteração 598
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O mediador ou a empresa de 
seguros só deve receber renumeração do 
seu cliente.

Or. fr

Justificação

Coerência com a redação da MiFID II.

Alteração 599
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se o mediador de seguros recebe 
quaisquer honorários ou comissões de 
terceiros em relação com o contrato de 
seguro.

Or. en

Alteração 600
Olle Schmidt, Sharon Bowles
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Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o modo como uma empresa 
ou um mediador de seguros remunera o 
seu pessoal ou outros agentes vinculados 
não obste ao cumprimento da sua 
obrigação de atuar no interesse dos 
clientes. Os Estados-Membros devem 
também velar por que, sempre que os 
funcionários aconselhem, comercializem 
ou vendam produtos de seguros a clientes 
não profissionais, as estruturas de 
remuneração envolvidas não prejudiquem 
a capacidade de esse pessoal fornecer 
uma recomendação objetiva, se for caso 
disso, ou de fornecer informações de 
forma justa, clara e não enganosa, de 
acordo com o disposto no n.º 2, não dando 
azo a conflitos de interesse indevidos.
Cabe aos Estados-Membros assegurar, 
nomeadamente, que:
(a) A remuneração não depende, em larga 
medida, de objetivos de venda ou da 
rentabilidade de produtos específicos;
(b) A remuneração ou outros convénios, 
incluindo a avaliação de desempenho, 
não constituem um incentivo que induza 
os funcionários a não atuarem em função 
do interesse dos clientes do mediador.

Or. en

Alteração 601
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-B. Considera-se que um mediador de 
seguros presta aconselhamento a título 
independente apenas se, nas informações 
dadas ao cliente, tiver declarado ser esse o 
caso.

Or. en

Justificação

O último número é aditado para clarificar que os mediadores «não vinculados» não devem, 
per se, ser considerados como alguém que presta aconselhamento a título independente.

Alteração 602
Sławomir Nitras

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 33.º com vista 
à adoção de medidas destinadas a 
garantir que os mediadores e as empresas 
de seguros cumpram os princípios 
estabelecidos no presente artigo no 
quadro da mediação de seguros junto dos 
respetivos clientes. Esses atos delegados 
especificarão:

6. Os Estados-Membros podem também 
proibir ou restringir ainda mais a oferta 
ou a aceitação de honorários, comissões 
ou benefícios não pecuniários de terceiros 
em relação com a prestação de 
aconselhamento em matéria de seguros.

Or. en

Alteração 603
Sławomir Nitras

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) A natureza do serviço ou serviços 
oferecidos ou prestados ao cliente ou 
potencial cliente, tendo em conta o tipo, 
objeto, volume e frequência das 
transações; e

Suprimido

Or. en

Alteração 604
Sławomir Nitras

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A natureza dos produtos oferecidos ou 
considerados, incluindo os diferentes tipos 
de produtos de seguros.

Suprimido

Or. en

Alteração 605
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A natureza do cliente ou potencial 
cliente (cliente não profissional ou cliente 
profissional e a respetiva classificação 
como contrapartes elegíveis.

Or. en
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Justificação

A presente alteração visa o alinhamento com a MiFID II.

Alteração 606
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros podem, em 
determinadas circunstâncias e após 
consulta das partes interessadas, proibir 
ou restringir ainda mais a oferta ou a 
aceitação de honorários, comissões ou 
benefícios não pecuniários em relação 
com a prestação de aconselhamento em 
matéria de produtos de investimento do 
setor dos seguros, conquanto o 
Estado-Membro assegure a igualdade de 
condições para todos os canais de 
distribuição e não falseie a concorrência. 
Isto pode incluir a exigência de que tais 
honorários, comissões ou benefícios não 
pecuniários sejam devolvidos ao cliente 
ou compensados no quadro dos 
honorários pagos pelo cliente.

Or. en

Alteração 607
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. en
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Alteração 608
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando prestarem aconselhamento, o
mediador ou a empresa de seguros devem 
obter as informações necessárias sobre os 
conhecimentos e a experiência do cliente 
ou potencial cliente no domínio relevante 
para o tipo específico de produto ou 
serviço, bem como sobre a sua situação 
financeira e objetivos de investimento, 
informação com base na qual o mediador 
ou a empresa de seguros deverão 
recomendar os produtos de seguro mais 
adequados para o cliente ou potencial 
cliente.

1. O mediador ou a empresa de seguros 
devem obter as informações necessárias 
sobre os conhecimentos e a experiência do 
cliente ou potencial cliente no domínio 
relevante para o tipo específico de produto 
ou serviço, bem como sobre a sua situação 
financeira e objetivos de investimento, 
informação com base na qual o mediador 
ou a empresa de seguros deverão 
recomendar os produtos de seguro mais 
adequados para o cliente ou potencial 
cliente.

Or. fr

Alteração 609
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando prestarem aconselhamento, o 
mediador ou a empresa de seguros devem 
obter as informações necessárias sobre os 
conhecimentos e a experiência do cliente 
ou potencial cliente no domínio relevante 
para o tipo específico de produto ou 
serviço, bem como sobre a sua situação 
financeira e objetivos de investimento, 
informação com base na qual o mediador 
ou a empresa de seguros deverão

1. Quando prestarem aconselhamento, o 
mediador ou a empresa de seguros devem 
obter as informações necessárias sobre os 
conhecimentos, as necessidades e a 
experiência do cliente ou potencial cliente 
no domínio relevante para o tipo específico 
de produto ou serviço, bem como sobre a 
sua situação financeira e objetivos de 
investimento; é com base nesta avaliação 
que o mediador ou a empresa de seguros 
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recomendar os produtos de seguro mais 
adequados para o cliente ou potencial 
cliente.

devem recomendar os produtos de seguros 
considerados do interesse do cliente ou 
potencial cliente.

Or. en

Justificação

A atual assimetria das informações entre clientes e mediadores de seguros e os pagamentos 
de comissões pelas seguradoras aos mediadores afeta gravemente a qualidade do 
aconselhamento no âmbito dos produtos de seguros. Esta situação coloca entraves a um 
modelo de oferta de produtos aos clientes rentável e orientado para os meios. Todavia, face 
ao estado atual do debate político europeu nesta matéria e tendo em vista um quadro 
regulamentar eficaz e coerente, considera-se que o alinhamento da DMS II com a MiFID 
constitui uma abordagem eficaz.

Alteração 610
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mediadores e empresas de seguros, 
quando prestam serviços de mediação de 
seguros em relação com vendas nas quais 
não prestam aconselhamento, solicitem 
que o cliente ou potencial cliente forneça 
informações sobre o seu conhecimento e 
experiência no domínio do investimento 
relevante para o tipo específico de produto 
ou serviço oferecidos ou solicitados de 
modo a permitir que o mediador ou a 
empresa de seguros possam verificar se o 
serviço ou produto de seguros em causa é 
apropriado para o cliente.

Suprimido

Or. fr

Alteração 611
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mediadores e empresas de seguros, 
quando prestam serviços de mediação de 
seguros em relação com vendas nas quais 
não prestam aconselhamento, solicitem que 
o cliente ou potencial cliente forneça 
informações sobre o seu conhecimento e 
experiência no domínio do investimento 
relevante para o tipo específico de produto 
ou serviço oferecidos ou solicitados de 
modo a permitir que o mediador ou a 
empresa de seguros possam verificar se o 
serviço ou produto de seguros em causa é 
apropriado para o cliente.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mediadores e empresas de seguros, 
quando prestam serviços de mediação de 
seguros em relação com vendas nas quais 
não prestam aconselhamento, solicitem que 
o cliente ou potencial cliente forneça 
informações relevantes sobre si mesmos. 
Este processo visa permitir que o mediador 
ou a empresa de seguros possam verificar 
se o serviço ou produto de seguros em 
causa é apropriado para o cliente.

Or. en

Justificação

A presente proposta de alteração visa o alinhamento com a MiFID II no que diz respeito à 
avaliação do interesse do cliente.

Alteração 612
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mediadores e empresas de seguros, 
quando prestam serviços de mediação de 
seguros em relação com vendas nas quais 
não prestam aconselhamento, solicitem 
que o cliente ou potencial cliente forneça 
informações sobre o seu conhecimento e 
experiência no domínio do investimento 
relevante para o tipo específico de produto 
ou serviço oferecidos ou solicitados de 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mediadores e empresas de seguros, 
quando prestam serviços de mediação de 
seguros, solicitem que o cliente ou 
potencial cliente forneça informações sobre 
o seu conhecimento e experiência no 
domínio do investimento relevante para o 
tipo específico de produto ou serviço 
oferecidos ou solicitados de modo a 
permitir que o mediador ou a empresa de 
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modo a permitir que o mediador ou a 
empresa de seguros possam verificar se o 
serviço ou produto de seguros em causa é 
apropriado para o cliente.

seguros possam verificar se o serviço ou 
produto de seguros em causa é apropriado 
para o cliente.

Or. en

Alteração 613
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Quando o mediador ou a empresa de 
seguros considerarem, com base nas 
informações recebidas ao abrigo do 
parágrafo anterior, que o produto ou 
serviço não é apropriado para o cliente ou 
potencial cliente, devem avisar desse facto 
o cliente ou potencial cliente. Esse aviso 
pode ser feito em formato normalizado.

Quando o mediador ou a empresa de 
seguros considerarem, com base nas 
informações solicitadas ao abrigo do 
parágrafo anterior, que o produto ou 
serviço não é apropriado para o cliente ou 
potencial cliente, devem avisar desse facto 
o cliente ou potencial cliente. Esse aviso 
pode ser feito em formato normalizado.

Or. en

Alteração 614
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Quando o mediador ou a empresa de 
seguros considerarem, com base nas 
informações recebidas ao abrigo do 
parágrafo anterior, que o produto ou 
serviço não é apropriado para o cliente ou 
potencial cliente, devem avisar desse facto 
o cliente ou potencial cliente. Esse aviso 
pode ser feito em formato normalizado.

Quando o mediador ou a empresa de 
seguros considerarem, com base nas 
informações recebidas ao abrigo do 
parágrafo anterior, que o produto ou 
serviço não é apropriado para o cliente ou 
potencial cliente, devem avisar desse facto 
o cliente ou potencial cliente. Esse aviso 
deve ser feito em formato normalizado.
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Or. fr

Alteração 615
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Quando os clientes ou potenciais clientes 
não fornecerem as informações referidas 
no primeiro parágrafo, ou fornecerem
informação insuficiente sobre os seus 
conhecimentos e experiência, o mediador 
ou a empresa de seguros devem avisá-los
de que não estão em posição de determinar 
se o serviço ou produto em causa é 
apropriado para o seu caso. Esse aviso
pode ser feito em formato normalizado.

Quando não for possível aos clientes ou 
potenciais clientes fornecerem as 
informações referidas no primeiro 
parágrafo, ou se não lhes for possível 
fornecer informação suficiente, o 
mediador ou a empresa de seguros não
devem prestar aconselhamento ou vender 
o serviço ou produto em causa, visto que
não estão em posição de determinar se o 
serviço ou produto é apropriado. Isto pode 
ser feito em formato normalizado com 
instruções sobre as informações de que o 
mediador ou a empresa de seguros 
necessitam para realizar uma avaliação 
adequada tendo sempre em vista o 
interesse dos clientes.

Or. en

Justificação

The intermediary firm or the insurance undertaking should be responsible for the choice of 
the products it distributes and the public it targets. Not only the employee but also the 
management of the intermediary or insurance undertaking must be responsible for the 
compliance of the marketing strategy with the duties of Paragraph 1 of Article 15. Some small 
intermediaries could consider that they are not in a position to assess the investment products 
issued by the insurance undertakings. In this case, they should not recommend or distribute 
products they do not fully understand. The intermediary firm or the insurance undertaking 
should be responsible for the choice of the products it distributes and the public it targets. Not 
only the employee but also the management of the intermediary or insurance undertaking 
must be responsible for the compliance of the marketing strategy with the duties of Paragraph 
1 of Article 15. Some small intermediaries could consider that they are not in a position to 
assess the investment products issued by the insurance undertakings. In this case, they should 
not recommend or distribute products they do not fully understand. This is beased on a 
proposal from BEUC.
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Alteração 616
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Quando os clientes ou potenciais clientes 
não fornecerem as informações referidas 
no primeiro parágrafo, ou fornecerem 
informação insuficiente sobre os seus 
conhecimentos e experiência, o mediador 
ou a empresa de seguros devem avisá-los 
de que não estão em posição de determinar 
se o serviço ou produto em causa é 
apropriado para o seu caso. Esse aviso 
pode ser feito em formato normalizado.

Quando os clientes ou potenciais clientes 
não fornecerem informações suficientes
sobre os seus conhecimentos e experiência, 
o mediador ou a empresa de seguros devem 
avisá-los de que não estão em posição de 
determinar se o serviço ou produto em 
causa é apropriado para o seu caso. Esse 
aviso pode ser feito em formato 
normalizado.

Or. en

Alteração 617
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Quando os clientes ou potenciais clientes 
não fornecerem as informações referidas 
no primeiro parágrafo, ou fornecerem 
informação insuficiente sobre os seus 
conhecimentos e experiência, o mediador 
ou a empresa de seguros devem avisá-los 
de que não estão em posição de determinar 
se o serviço ou produto em causa é 
apropriado para o seu caso. Esse aviso 
pode ser feito em formato normalizado.

Quando os clientes ou potenciais clientes 
não fornecerem as informações referidas 
no primeiro parágrafo, ou fornecerem 
informação insuficiente sobre os seus 
conhecimentos e experiência, o mediador 
ou a empresa de seguros devem avisá-los 
de que não estão em posição de determinar 
se o serviço ou produto em causa é 
apropriado para o seu caso. Esse aviso deve
ser feito em formato normalizado.

Or. fr
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Alteração 618
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mediadores e empresas de seguros, 
quando prestam serviços de mediação de 
seguros em relação com vendas nas quais 
não prestam aconselhamento, prossigam 
sem obter as informações ou efetuar a 
determinação a que se refere no n.º 2, 
sempre que sejam preenchidas as 
seguintes condições: 
(a) A atividade de mediação de seguros é 
efetuada por iniciativa do cliente ou 
potencial cliente;
(b) A atividade de mediação de seguros 
refere-se a investimentos baseados em 
seguros: 
i) cujo risco de investimento só incida em 
instrumentos financeiros subjacentes 
considerados não complexos, tal como 
definido no artigo 25.º, n.º 3, alínea a), da 
[Diretiva 2004/39/CE], ou
ii) que não incorporem uma estrutura que 
torne difícil ao cliente compreender o 
risco envolvido.
(c) O cliente ou potencial cliente foi 
claramente informado de que não é 
exigido ao mediador ou à empresa de 
seguros que avaliem a adequação ou o 
caráter apropriado do produto oferecido e 
que, por conseguinte, não beneficia das 
regras de conduta relevantes. Esse aviso 
pode ser feito em formato normalizado. 

Or. en
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Justificação

A presente alteração cria uma norma equivalente às previstas na MiFID II, proporcionando 
uma igualdade de condições relativamente aos produtos de investimento não associados ao 
setor dos seguros. Tem por base uma contribuição da autoridade para os serviços financeiros 
(Financial Services Authority) do Reino Unido.

Alteração 619
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os mediadores e empresas 
de seguros, quando prestam serviços de 
mediação de seguros em relação com 
vendas nas quais não prestam 
aconselhamento, possam fornecer esses 
produtos ao cliente ou potencial cliente 
sem efetuar uma avaliação para averiguar 
se o  produto em causa se adequa às 
necessidades do cliente, sempre que sejam 
preenchidas as seguintes condições:
(a) O serviço sem aconselhamento refere-
se a investimentos no setor dos seguros:
i) cujo risco de investimento só incida em 
instrumentos financeiros subjacentes 
considerados não complexos, tal como 
definido no artigo 25.º, n.º 3, alínea a), da 
Diretiva 2004/39/CE*, ou
ii) que não incorporem uma estrutura que 
torne difícil ao cliente compreender o 
risco envolvido.
(b) O produto ou serviço é fornecido por 
iniciativa do cliente ou potencial cliente; e
(c) O cliente ou potencial cliente foi 
claramente avisado de que, aquando da 
prestação deste serviço, não é exigido ao 
mediador ou à empresa de seguros que 
avaliem a adequação ou o caráter 
apropriado do produto oferecido e que, 
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por conseguinte, não beneficia da 
proteção das regras de conduta 
relevantes. Esse aviso pode ser feito em 
formato normalizado;
(d) A empresa ou o mediador de seguros 
cumprem as respetivas obrigações nos 
termos do artigo 23.º (conflitos de 
interesses).

Or. en

Justificação

A MiFID II permite a venda de alguns PPIR para fins de execução apenas (sem 
aconselhamento ou ensaio da adequação) caso determinadas condições se encontrem 
preenchidas. Todavia, a DMS II não contém uma disposição semelhante. Esta situação gera 
uma desigualdade de condições entre produtos cujo investimento incide em ativos 
semelhantes, se não idênticos. A título de exemplo, um fundo OICVM pode ser vendido numa 
base pura de execução ao abrigo da MiFID II, ao passo que um fundo de seguro com um 
perfil de ativo semelhante não pode ser vendido numa base pura de execução nos termos da 
proposta DMS II.

Alteração 620
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os mediadores e empresas 
de seguros, quando prestam serviços de 
mediação de seguros em relação com 
vendas nas quais não prestam 
aconselhamento, prestem esses serviços 
aos clientes sem que tenham necessidade 
de obter as informações ou efetuar a 
determinação a que se refere no n.º 2, 
sempre que sejam preenchidas as 
seguintes condições:
(a) O serviço sem aconselhamento refere-
se a investimentos baseados em seguros:
i) cujo risco de investimento só incida em 
instrumentos financeiros subjacentes 
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considerados não complexos tal como 
definido no artigo 25.º, n.º 3, alínea a), da 
Diretiva 2004/39/CE, ou
ii) que não incorporem uma estrutura que 
torne difícil ao cliente compreender o 
risco envolvido.
(b) O produto ou serviço é fornecido por 
iniciativa do cliente ou potencial cliente;
(c) O cliente ou potencial cliente foi 
claramente informado de que, aquando 
da prestação deste serviço, não é exigido 
ao mediador ou à empresa de seguros que 
avaliem a adequação ou o caráter 
apropriado do produto oferecido e que, 
por conseguinte, não beneficia da 
proteção das regras de conduta 
relevantes. Este aviso pode ser feito em 
formato normalizado; e
(d) O mediador ou a empresa de seguros 
cumprem as respetivas obrigações nos 
termos do artigo 23.º.

Or. en

Alteração 621
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O cliente deve receber do mediador ou 
da empresa de seguros relatórios 
adequados sobre o serviço prestado aos 
seus clientes. Esses relatórios devem conter 
comunicações periódicas aos clientes, 
tendo em conta o tipo e a complexidade 
dos produtos de seguros envolvidos e a 
natureza dos serviços prestados ao cliente, 
e devem incluir, sempre que aplicável, os 
custos das transações e serviços executados 
em nome do cliente. Quando prestarem 
aconselhamento, o mediador ou a empresa 

4. O cliente deve receber do mediador ou 
da empresa de seguros, num suporte 
duradouro, relatórios adequados sobre o 
serviço prestado aos seus clientes. Esses 
relatórios devem conter comunicações 
periódicas aos clientes, tendo em conta o 
tipo e a complexidade dos produtos de 
seguros envolvidos e a natureza dos 
serviços prestados ao cliente, e devem 
incluir, sempre que aplicável, os custos das 
transações e serviços executados em nome 
do cliente. Quando prestarem 
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de seguros devem especificar o modo 
como o aconselhamento dado se enquadra 
com as características pessoais do cliente.

aconselhamento a clientes não 
profissionais, o mediador ou a empresa de 
seguros devem fornecer um registo ao 
cliente, num suporte duradouro, que 
especifique, pelo menos, os objetivos do 
cliente, a recomendação e o modo como o 
aconselhamento dado se enquadra com as 
características pessoais e os objetivos do 
cliente.

Or. en

Justificação

O nível de proteção do consumidor e as regras de conduta devem ser consentâneos com a 
MiFID.

Alteração 622
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O cliente deve receber do mediador ou 
da empresa de seguros relatórios 
adequados sobre o serviço prestado aos 
seus clientes. Esses relatórios devem conter 
comunicações periódicas aos clientes, 
tendo em conta o tipo e a complexidade 
dos produtos de seguros envolvidos e a 
natureza dos serviços prestados ao cliente, 
e devem incluir, sempre que aplicável, os 
custos das transações e serviços executados 
em nome do cliente. Quando prestarem 
aconselhamento, o mediador ou a empresa 
de seguros devem especificar o modo
como o aconselhamento dado se enquadra 
com as características pessoais do cliente.

4. O cliente deve receber do mediador ou 
da empresa de seguros relatórios 
adequados sobre o serviço prestado aos 
seus clientes. Esses relatórios devem conter 
comunicações periódicas aos clientes, 
tendo em conta o tipo e a complexidade 
dos produtos de seguros envolvidos e a 
natureza dos serviços prestados ao cliente, 
e devem incluir, sempre que aplicável, os 
custos das transações e serviços executados 
em nome do cliente. O mediador ou a 
empresa de seguros devem especificar o 
modo como o aconselhamento dado se 
enquadra com as características pessoais do 
cliente.

Or. en
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Alteração 623
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O cliente deve receber do mediador ou 
da empresa de seguros relatórios 
adequados sobre o serviço prestado aos 
seus clientes. Esses relatórios devem conter 
comunicações periódicas aos clientes, 
tendo em conta o tipo e a complexidade 
dos produtos de seguros envolvidos e a 
natureza dos serviços prestados ao cliente, 
e devem incluir, sempre que aplicável, os 
custos das transações e serviços executados 
em nome do cliente. Quando prestarem 
aconselhamento, o mediador ou a empresa 
de seguros devem especificar o modo 
como o aconselhamento dado se enquadra 
com as características pessoais do cliente.

4. O cliente deve receber do mediador ou 
da empresa de seguros relatórios 
adequados sobre o serviço prestado aos 
seus clientes. Esses relatórios devem conter 
comunicações periódicas aos clientes, 
tendo em conta o tipo e a complexidade 
dos produtos de seguros envolvidos e a 
natureza dos serviços prestados ao cliente, 
e devem incluir, sempre que aplicável, os 
custos das transações e serviços executados 
em nome do cliente. O mediador ou a 
empresa de seguros devem especificar o 
modo como o aconselhamento dado se 
enquadra com as características pessoais do 
cliente.

Or. fr

Alteração 624
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O cliente deve receber do mediador ou 
da empresa de seguros relatórios 
adequados sobre o serviço prestado aos 
seus clientes. Esses relatórios devem conter 
comunicações periódicas aos clientes, 
tendo em conta o tipo e a complexidade 
dos produtos de seguros envolvidos e a 
natureza dos serviços prestados ao cliente, 
e devem incluir, sempre que aplicável, os 
custos das transações e serviços executados 
em nome do cliente. Quando prestarem 
aconselhamento, o mediador ou a empresa 

4. O cliente deve receber do mediador ou 
da empresa de seguros relatórios 
adequados sobre o serviço prestado aos 
seus clientes. Esses relatórios devem conter 
comunicações periódicas aos clientes, 
tendo em conta o tipo e a complexidade 
dos produtos de seguros envolvidos e a 
natureza dos serviços prestados ao cliente, 
e devem incluir, sempre que aplicável, 
todos os custos das transações e serviços 
executados em nome do cliente. Quando 
prestarem aconselhamento, o mediador ou 
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de seguros devem especificar o modo 
como o aconselhamento dado se enquadra 
com as características pessoais do cliente.

a empresa de seguros devem especificar 
concretamente o modo como o 
aconselhamento dado se enquadra com as 
características pessoais do cliente.

Or. en

Alteração 625
Sławomir Nitras

Proposta de diretiva
Artigo 26

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en

Justificação

Subsistem dúvidas de caráter jurídico sobre se este tipo de disposições pode ser 
regulamentado a nível da UE. Não existem argumentos racionais suscetíveis de justificar a 
interferência da Diretiva no domínio das sanções financeiras pelos Estados-Membros. As 
regras de aplicação de sanções devem ter em linha de conta o contexto social num dado 
Estado-Membro, razão pela qual este tipo de disposições deveria ser determinado apenas a 
nível nacional.

Alteração 626
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades competentes 
disponham de medidas adequadas que 
lhes permitam abranger e divulgar, por 
meio de uma identidade de registo do 
seguro, os mediadores de seguros e de 
resseguros vinculados que tenham violado 
os capítulos VI e VII da presente diretiva, 



AM\926838PT.doc 139/171 PE504.393v01-00

PT

bem como a identidade do mediador ou da 
empresa de seguros em cujo nome o 
mediador esteja a atuar. A EIOPA deve 
fornecer uma lista de hiperligações para 
cada registo das autoridades nacionais 
competentes relevantes. Do mesmo modo, 
as autoridades nacionais competentes 
devem facultar hiperligações para a lista 
supracitada mantida pela EIOPA. 

Or. en

Justificação

A presente alteração visa estabelecer um mecanismo de sanções não financeiras eficaz no 
sentido de melhorar a qualidade do aconselhamento e a concorrência no âmbito do setor da 
mediação de seguros.

Alteração 627
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Sanções

1. No que diz respeito aos mediadores de 
seguros, os Estados-Membros devem 
prever sanções adequadas no caso de uma 
pessoa exercer a atividade de mediação de 
seguros ou de resseguros sem estar 
registada para esse efeito num 
Estado-Membro nem ser abrangida pelo 
artigo 1.º, n.º 2.
2. Os Estados-Membros devem prever 
sanções adequadas em relação a 
mediadores ou empresas de seguros ou de 
resseguros que não utilizem os serviços de 
mediação de seguros e de resseguros 
prestados por mediadores de seguros e de 
resseguros registados ou por pessoas 
abrangidas pelo n.º 2 do artigo 1.º.
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3. Os Estados-Membros devem prever 
sanções adequadas em caso de não 
cumprimento, por parte de um mediador 
ou de uma empresa de seguros ou de 
resseguros, das disposições nacionais 
adotadas ao abrigo da presente diretiva.
4. Quaisquer medidas tomadas que 
impliquem sanções ou restrições das 
atividades de um mediador ou de uma 
empresa de seguros ou de resseguros 
devem ser devidamente fundamentadas e 
comunicadas ao mediador em causa. 
Qualquer medida deste tipo pode ser 
objeto de recurso aos tribunais do 
Estado-Membro que a tenha tomado.

Or. en

Alteração 628
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Sanções Específicas

Nos termos do artigo 9.º, n.º 2,  do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010, a 
EIOPA deve supervisionar os produtos de 
seguros e de resseguros que são 
comercializados, distribuídos ou vendidos 
na União e pode investigar proativamente 
novos produtos de seguros e de resseguros 
ou instrumentos financeiros antes de 
serem comercializados, distribuídos ou 
vendidos na União, em colaboração com 
as autoridades competentes. A EIOPA 
também deve supervisionar as restantes 
atividades e práticas financeiras, 
incluindo as atividades de investimento, 
das empresas de seguros e de resseguros.
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1. Nos termos do artigo 9.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010, a 
EIOPA pode, sempre que sejam 
preenchidas as condições definidas nos 
n.os 2 e 3, proibir ou restringir 
temporariamente na União:
(a) A comercialização, distribuição ou 
venda de determinados produtos de 
seguros e de resseguros especificados, 
incluindo produtos de seguros de saúde e 
produtos de investimento do setor dos 
seguros com determinadas características 
especificadas; ou
(b) Um determinado tipo de atividade ou 
prática financeira, incluindo a atividade 
de investimento, das empresas de seguros 
ou de resseguros.
Uma proibição ou restrição pode ser 
aplicável em determinadas circunstâncias, 
ou estar sujeita a exceções, a definir pela 
EIOPA.
2. A EIOPA só deve tomar uma decisão 
ao abrigo do n.º 1 se estiverem 
preenchidas todas as condições que se 
seguem:
(a) As medidas propostas pretendem 
combater uma ameaça significativa à 
proteção dos tomadores ou beneficiários 
de seguros, ao funcionamento ordenado e 
à integridade dos mercados financeiros ou
à estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro da União;
(b) Os requisitos regulamentares, 
previstos na legislação da União e 
aplicáveis ao produto de seguros ou de 
resseguros, ao instrumento financeiro ou 
à atividade em causa, não dão resposta à 
ameaça;
(c) Uma autoridade competente ou as 
autoridades competentes não 
implementaram medidas com vista a 
combater a ameaça, ou as que 
implementaram revelaram-se 
insuficientes para o efeito.
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Sempre que sejam preenchidas as 
condições definidas no primeiro 
parágrafo, a EIOPA pode impor a 
proibição ou restrição referidas no n.º 1, a 
título de precaução, antes de um produto 
de seguros ou de resseguros ser 
comercializado ou vendido a tomadores de 
seguros, ou antes de uma atividade ou 
prática financeira ser efetuada.
3. Ao tomar as medidas referidas no 
presente artigo, a EIOPA deve ter em 
conta o grau em que cada medida:
(a) Não prejudica a eficiência dos 
mercados financeiros ou os tomadores e 
beneficiários de seguros de forma 
desproporcionada em relação aos seus 
benefícios; e
(b) Não cria o risco de arbitragem 
regulamentar.
Se a autoridade competente ou as 
autoridades competentes tiverem tomado 
medidas nos termos do artigo 32.º, a 
EIOPA pode tomar qualquer das medidas 
referidas no n.º 1 sem emitir o parecer a 
que se refere o artigo 33.º.
4. Antes de decidir tomar medidas nos 
termos do presente artigo, a EIOPA deve 
informar as autoridades competentes 
sobre as medidas que propõe.
4-A. Antes de tomar uma decisão nos 
termos do n.º 1, a EIOPA deve comunicar 
a sua intenção de proibir ou restringir um 
produto de seguros ou de resseguros, ou 
uma atividade ou prática financeira, a 
menos que sejam efetuadas determinadas 
alterações às características do produto de 
seguros ou de resseguros, ou da atividade 
ou prática financeira, num período de 
tempo específico.
5. A EIOPA deve publicar no seu sítio 
Web um aviso sobre qualquer decisão 
relativa a medidas que pretenda tomar, 
nos termos do presente artigo. O aviso 
deve especificar os pormenores da 
proibição ou restrição e a data, após a 



AM\926838PT.doc 143/171 PE504.393v01-00

PT

publicação do aviso, a partir da qual as 
medidas produzem efeitos. Uma proibição 
ou restrição só é válida para ações 
desenvolvidas depois de as medidas 
produzirem efeitos.
6. A EIOPA deve reavaliar qualquer 
proibição ou restrição imposta nos termos 
do n.º 1 a intervalos adequados, no 
mínimo de doze em doze meses. A 
proibição ou restrição caduca se não for 
prorrogada decorrido esse período de doze 
meses.
7. As medidas adotadas pela EIOPA ao 
abrigo do presente artigo prevalecem 
sobre quaisquer medidas anteriores 
tomadas por uma autoridade competente.
8. A Comissão deve adotar atos delegados 
nos termos do artigo 41.º destinados a 
especificar os critérios e os fatores a ter 
em conta pela EIOPA para determinar os 
casos em que se verificam as ameaças à 
proteção dos investidores, ao 
funcionamento ordenado e à integridade 
dos mercados financeiros ou à 
estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro da União, referidas  no 
n.º 2, alínea a). Esses atos delegados 
devem garantir que a EIOPA é capaz de 
agir, quando necessário, a título de 
precaução, e não deve ser obrigada a 
esperar até que o produto tenha sido 
comercializado ou que o tipo de atividade 
ou prática tenha sido efetuado antes de 
agir.

Or. en

Justificação

A atual assimetria das informações entre clientes e mediadores de seguros e os pagamentos 
de comissões pelas seguradoras aos mediadores afeta gravemente a qualidade do 
aconselhamento no âmbito dos produtos de seguros. Esta situação coloca entraves a um 
modelo de oferta de produtos aos clientes rentável e orientado para os meios. Todavia, face 
ao estado atual do debate político europeu nesta matéria e tendo em vista um quadro 
regulamentar eficaz e coerente, considera-se que o alinhamento da DMS II com a MiFID 
constitui uma abordagem eficaz.
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Alteração 629
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. de

Alteração 630
Sławomir Nitras

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prever que a 
autoridade competente publique sem 
demora injustificada qualquer sanção ou 
medida que tenha sido imposta em caso de 
infração às disposições nacionais 
adotadas em aplicação da presente 
diretiva, incluindo informações sobre o 
tipo e a natureza da infração e a 
identidade das pessoas por ela 
responsáveis, a menos que tal revelação 
ponha seriamente em risco os mercados 
de seguros e resseguros. Sempre que a 
publicação possa causar prejuízos 
desproporcionados às partes envolvidas, 
as autoridades competentes devem 
publicar as sanções a coberto do 
anonimato.

Suprimido

Or. en

Justificação

É difícil determinar o que pode causar um «prejuízo desproporcionado». A publicação de 
sanções em regime de anonimato deve ser limitada às informações secretas apenas, de 
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acordo com as disposições legislativas, regulamentares e administrativas nacionais.

Alteração 631
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem prever que a 
autoridade competente publique sem 
demora injustificada qualquer sanção ou 
medida que tenha sido imposta em caso de 
infração às disposições nacionais adotadas 
em aplicação da presente diretiva, 
incluindo informações sobre o tipo e a 
natureza da infração e a identidade das 
pessoas por ela responsáveis, a menos que 
tal revelação ponha seriamente em risco 
os mercados de seguros e resseguros.
Sempre que a publicação possa causar 
prejuízos desproporcionados às partes 
envolvidas, as autoridades competentes 
devem publicar as sanções a coberto do 
anonimato.

Os Estados-Membros devem prever que a 
autoridade competente publique 
imediatamente qualquer sanção ou medida 
que tenha sido imposta em caso de infração 
às disposições nacionais adotadas em 
aplicação da presente diretiva, incluindo 
informações sobre o tipo e a natureza da 
infração e a identidade das pessoas por ela 
responsáveis.

Or. en

Alteração 632
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem prever que a 
autoridade competente publique sem 
demora injustificada qualquer sanção ou 
medida que tenha sido imposta em caso de 
infração às disposições nacionais adotadas 
em aplicação da presente diretiva, 
incluindo informações sobre o tipo e a 

Os Estados-Membros devem prever que a 
autoridade competente publique sem 
demora injustificada qualquer sanção ou 
medida que tenha sido imposta em caso de 
infração às disposições nacionais adotadas 
em aplicação da presente diretiva, 
incluindo informações sobre o tipo e a 
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natureza da infração e a identidade das 
pessoas por ela responsáveis, a menos que 
tal revelação ponha seriamente em risco os 
mercados de seguros e resseguros. Sempre 
que a publicação possa causar prejuízos 
desproporcionados às partes envolvidas, as 
autoridades competentes devem publicar as 
sanções a coberto do anonimato.

natureza da infração e a identidade das 
pessoas por ela responsáveis, a menos que 
tal revelação ponha seriamente em risco os 
mercados de seguros e resseguros. As 
informações devem ser publicadas no sítio 
Web das autoridades competentes 
relevantes e da EIOPA. Sempre que a 
publicação possa causar prejuízos 
desproporcionados às partes envolvidas, as 
autoridades competentes devem publicar as 
sanções a coberto do anonimato.

Or. en

Alteração 633
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros transmitem 
anualmente à EIOPA informações 
agregadas sobre todas as medidas e 
sanções administrativas impostas nos 
termos dos n.os 1 e 2. A EIOPA publica 
essas informações num relatório anual.

Or. en

Alteração 634
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A EIOPA elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação relativas aos
procedimentos e formulários para a 
apresentação de informações, tal como 
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referido no presente artigo. A EIOPA 
deve apresentar 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 635
Sławomir Nitras

Proposta de diretiva
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. en

Justificação

Subsistem dúvidas de caráter jurídico sobre se este tipo de disposições pode ser 
regulamentado a nível da UE. Não existem argumentos racionais suscetíveis de justificar a 
interferência da Diretiva no domínio das sanções financeiras pelos Estados-Membros. As 
regras de aplicação de sanções devem ter em linha de conta o contexto social num dado 
Estado-Membro, razão pela qual este tipo de disposições deveria ser determinado apenas a 
nível nacional.

Alteração 636
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Uma pessoa que preste atividades 
acessórias de seguros sem ter apresentado 
uma declaração nos termos do artigo 4.º, 
ou que tenha apresentado essa declaração 
mas em relação a quem se verifique que 
não se encontram preenchidos os 
requisitos estabelecidos no artigo 4.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 637
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º°1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As empresas ou mediadores de seguros 
ou de resseguros que utilizem serviços de 
mediação de seguros ou de resseguros 
prestados por pessoas que não estejam 
registadas num Estado-Membro nem sejam 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, e que não 
tenham apresentado uma declaração em 
conformidade com o artigo 4.º;

(c) As empresas ou mediadores de seguros 
ou de resseguros que utilizem serviços de 
mediação de seguros ou de resseguros 
prestados por pessoas que não estejam 
registadas num Estado-Membro nem sejam 
referidas no artigo 1.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 638
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma declaração pública que 
identifique a pessoa singular ou coletiva e 

Suprimido
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a natureza da infração;

Or. de

Alteração 639
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma declaração pública que identifique 
a pessoa singular ou coletiva e a natureza 
da infração;

(a) Um aviso ou uma declaração pública 
que identifique a pessoa singular ou 
coletiva e a natureza da infração;

Or. en

Alteração 640
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) No caso de um mediador de seguros ou 
de resseguros, a anulação do registo em 
conformidade com o artigo 3.º;

(c) No caso de um mediador de seguros ou 
de resseguros, a anulação da autorização
em conformidade com o artigo 3.º;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa o alinhamento com a MiFID II. Este artigo tem correspondência 
com o artigo 75.º da MiFID II.

Alteração 641
Olle Schmidt
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Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A proibição de que qualquer membro 
dos órgãos de direção do mediador ou da 
empresa de seguros ou de resseguros, ou 
qualquer outra pessoa singular que seja 
considerada responsável pela infração, 
possa exercer funções em mediadores ou 
empresas de seguros ou de resseguros;

(d) A proibição temporária de que 
qualquer membro dos órgãos de direção do 
mediador ou da empresa de seguros ou de 
resseguros, que seja considerada 
responsável pela infração, possa exercer 
funções em mediadores ou empresas de 
seguros ou de resseguros;

Or. en

Alteração 642
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A proibição de que qualquer membro 
dos órgãos de direção do mediador ou da 
empresa de seguros ou de resseguros, ou 
qualquer outra pessoa singular que seja 
considerada responsável pela infração, 
possa exercer funções em mediadores ou 
empresas de seguros ou de resseguros;

(d) A proibição de que qualquer membro 
dos órgãos de direção do mediador ou da 
empresa de seguros ou de resseguros, ou 
qualquer outra pessoa singular que seja 
considerada responsável pela infração, 
possa continuar a exercer funções em 
mediadores ou empresas de seguros ou de 
resseguros;

Or. en

Alteração 643
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) No caso de uma pessoa coletiva, 
sanções pecuniárias administrativas até ao 
limite de 10 % do volume de negócios 
anual total realizado pela pessoa coletiva 
no exercício anterior; se a pessoa coletiva 
for uma filial de uma empresa-mãe, o 
volume de negócios total anual 
considerado deve ser o volume de negócios 
anual total resultante das contas 
consolidadas da empresa-mãe no exercício 
financeiro anterior;

(e) No caso de uma pessoa coletiva, 
sanções pecuniárias administrativas até ao 
limite de 10 % do volume de negócios 
anual total realizado pela pessoa coletiva 
no exercício anterior, num máximo de 
100 000 000 EUR; se a pessoa coletiva for 
uma filial de uma empresa-mãe, o volume 
de negócios total anual considerado deve 
ser o volume de negócios anual total 
resultante das contas consolidadas da 
empresa-mãe no exercício financeiro 
anterior;

Or. en

Alteração 644
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) No caso de uma pessoa singular, 
sanções pecuniárias administrativas até ao 
limite de 5 000 000 de euros ou, nos 
Estados-Membros que não têm o euro 
como moeda oficial, o valor 
correspondente em moeda nacional à data 
de entrada em vigor da presente diretiva. e

(f) No caso de uma pessoa singular, 
sanções pecuniárias administrativas até ao 
limite de 500 000 EUR ou, nos 
Estados-Membros que não têm o euro 
como moeda oficial, o valor 
correspondente em moeda nacional à data 
de entrada em vigor da presente diretiva; e

Or. en

Justificação

A sanção de 5 000 000 EUR é desproporcionada e nunca poderia ter relevância para pessoas 
singulares enquanto sanção administrativa no que se refere às infrações do MAR, sobretudo 
desde que as infrações dolosas são objeto de sanção penal nos termos da nova DAM.

Alteração 645
Krišjānis Kariņš
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Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) No caso de uma pessoa singular, 
sanções pecuniárias administrativas até ao 
limite de 5 000 000 de euros ou, nos 
Estados-Membros que não têm o euro 
como moeda oficial, o valor 
correspondente em moeda nacional à data 
de entrada em vigor da presente diretiva. e

(f) No caso de uma pessoa singular, 
sanções pecuniárias administrativas até ao 
limite de 5 000 000 EUR ou, nos 
Estados-Membros que não têm o euro 
como moeda oficial, o valor 
correspondente em moeda nacional à data 
de entrada em vigor da presente diretiva.
Os Estados-Membros podem reduzir o 
montante em conformidade com outras 
sanções e legislação já em vigor no 
respetivo Estado-Membro; e

Or. en

Alteração 646
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso o benefício obtido com a infração 
possa ser determinado, os 
Estados-Membros devem garantir que o 
limite máximo não seja inferior ao dobro 
do montante desse benefício.

Suprimido

Or. de

Alteração 647
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, ao determinar o tipo de sanções ou 
medidas administrativas e o nível de 
sanções pecuniárias administrativas, as 
autoridades competentes tenham em conta 
todas as circunstâncias relevantes, 
incluindo:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, ao determinar o tipo de sanções ou 
medidas administrativas e o nível de 
sanções pecuniárias administrativas, as 
autoridades competentes tenham em conta 
todas as circunstâncias relevantes, 
incluindo, se for caso disso:

Or. en

Justificação

Tal como formulado na proposta da Comissão, o artigo aparenta ser diretamente aplicável e 
apenas fatores suplementares poderão estar previstos na legislação nacional, Deve ser 
perfeitamente claro que os Estados-Membros podem prever, na legislação nacional, os 
critérios e a forma como estes se aplicam.

Alteração 648
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A capacidade financeira da pessoa 
singular ou coletiva responsável, tal como 
indicada pelo volume de negócios total da 
pessoa coletiva responsável ou pelo 
rendimento anual da pessoa singular 
responsável;

(c) A capacidade financeira da pessoa 
singular ou coletiva responsável;

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a estabelecer a correspondência entre este artigo e o 
artigo 76.º da MiFID II.
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Alteração 649
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A EIOPA deve emitir orientações 
dirigidas às autoridades competentes em 
conformidade com o artigo 16.º do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010 sobre os 
tipos de sanções e medidas 
administrativas e sobre o nível das 
sanções pecuniárias administrativas.

Suprimido

Or. de

Alteração 650
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A EIOPA deve emitir orientações 
dirigidas às autoridades competentes em 
conformidade com o artigo 16.º do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010 sobre os 
tipos de sanções e medidas 
administrativas e sobre o nível das 
sanções pecuniárias administrativas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Deve ser perfeitamente claro que os Estados-Membros podem prever, na legislação nacional, 
os critérios e a forma como estes se aplicam. Por conseguinte, não devem existir quaisquer 
orientações da EIOPA nesta matéria, uma vez que diriam respeito a assuntos habitualmente 
previstos na legislação, pelo menos, em vários Estados-Membros.
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Alteração 651
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A presente diretiva em nada prejudica os 
poderes que assistem aos 
Estados-Membros de acolhimento para 
tomar medidas adequadas destinadas a 
prevenir ou punir, no seu território, a 
prática de atos que infrinjam disposições 
legislativas ou regulamentares adotadas por 
razões de interesse geral. Esses poderes 
incluem a possibilidade de impedir que os 
mediadores de seguros ou de resseguros 
infratores iniciem novas atividades no seu 
território.

3. A presente diretiva em nada prejudica os 
poderes que assistem aos 
Estados-Membros de acolhimento para 
tomar medidas adequadas destinadas a 
prevenir ou punir, no seu território, a 
prática de atos que infrinjam disposições 
legislativas ou regulamentares adotadas por 
razões de interesse geral. Esses poderes 
incluem a possibilidade de impedir que os 
mediadores de seguros ou de resseguros 
infratores iniciem novas atividades no seu 
território. Os Estados-Membros podem 
decidir não fixar normas relativas a 
sanções administrativas aplicáveis por 
violações sujeitas a sanções criminais.

Or. en

Justificação

Não deverá haver qualquer obrigação de fixar normas relativas a sanções administrativas 
aplicáveis nas circunstâncias referidas no artigo 29.º, desde que estas estejam sujeitas a 
sanções, de acordo com o sistema jurídico penal nacional.

Alteração 652
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
estabeleçam mecanismos efetivos para 
encorajar a comunicação das situações de 
incumprimento das disposições nacionais

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
estabeleçam mecanismos efetivos para 
encorajar a comunicação das situações de 
incumprimento das disposições de 
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de execução da presente diretiva às 
autoridades competentes.

execução da presente diretiva às 
autoridades competentes.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa o alinhamento com o artigo 77.º da MiFID II.

Alteração 653
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
estabeleçam mecanismos efetivos para 
encorajar a comunicação das situações de 
incumprimento das disposições nacionais 
de execução da presente diretiva às 
autoridades competentes.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
estabeleçam mecanismos efetivos para 
encorajar a comunicação das situações de 
incumprimento potenciais ou reais das 
disposições nacionais de execução da 
presente diretiva às autoridades 
competentes.

Or. en

Alteração 654
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma proteção adequada para os 
trabalhadores das empresas ou dos 
mediadores de seguros ou de resseguros 
que denunciarem infrações cometidas no 
seio dos mesmos; e

(b) Uma proteção adequada, incluindo o 
anonimato, quando necessário, para 
aqueles que denunciarem as infrações 
cometidas; e

Or. en
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Alteração 655
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma proteção adequada para os 
trabalhadores das empresas ou dos 
mediadores de seguros ou de resseguros
que denunciarem infrações cometidas no 
seio dos mesmos; e

(b) Uma proteção adequada para os 
trabalhadores que denunciarem infrações 
cometidas no seio dos mesmos; e

Or. en

Justificação

A presente alteração visa o alinhamento com o artigo 77.º da MiFID II.

Alteração 656
Krišjānis Kariņš

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem fornecer 
anualmente à EIOPA informações 
agregadas sobre todas as medidas ou 
sanções administrativas impostas em 
conformidade com o artigo 26.º.

A autoridade competente deve fornecer 
anualmente à EIOPA informações 
agregadas sobre todas as medidas ou 
sanções administrativas impostas em 
conformidade com o artigo 26.º.

Or. en

Alteração 657
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler
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Proposta de diretiva
Artigo 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º-A
Poderes de intervenção temporária da 

EIOPA
1. Nos termos do artigo 9.º, n.º 5,  do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010, a 
EIOPA pode, sempre que sejam 
preenchidas as condições definidas nos 
n.os 2 e 3, proibir ou restringir 
temporariamente na União:
(a) A conceção, comercialização, 
distribuição ou venda de determinadas 
atividades financeiras; ou
(b) Um determinado tipo de atividade ou 
prática financeira.
Uma proibição ou restrição temporária 
pode ser aplicável em determinadas 
circunstâncias, ou estar sujeita a exceções 
a definir pela EIOPA.
2. A EIOPA só deve tomar uma decisão 
ao abrigo do n.º 1 se estiverem 
preenchidas todas as condições seguintes:
(a) As medidas propostas pretendem 
combater uma ameaça significativa à 
proteção dos investidores, ao 
funcionamento ordenado e à integridade 
dos mercados financeiros ou à 
estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro da União;
(b) Os requisitos regulamentares, 
previstos na legislação da União e 
aplicáveis ao instrumento ou à atividade 
em questão, não dão resposta à ameaça;
3. Ao tomar as medidas previstas no 
presente artigo, a EIOPA assegura que o 
plano de ação:
(a) Não prejudica a eficiência dos 
mercados financeiros ou os investidores 
de forma desproporcionada em relação 
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aos seus benefícios; e
(b) Não cria o risco de arbitragem 
regulamentar.
4. Antes de decidir tomar medidas nos 
termos do presente artigo, a EIOPA deve 
informar as autoridades competentes 
sobre as medidas que propõe.
5. A EIOPA deve publicar no seu sítio 
Web um aviso sobre qualquer decisão 
relativa a medidas que pretenda tomar, 
nos termos do presente artigo. O aviso 
deve especificar os pormenores da 
proibição ou restrição temporária e qual a 
data, após a publicação do aviso, a partir 
da qual as medidas produzem efeitos. 
Uma proibição ou restrição temporária só 
é válida para ações desenvolvidas depois 
de as medidas produzirem efeitos.
6. A EIOPA deve reavaliar qualquer 
proibição ou restrição temporária imposta 
nos termos do n.º 1 a intervalos 
adequados, no mínimo de três em três 
meses. A proibição ou restrição caduca se 
não for prorrogada decorrido esse período 
de três meses.
7. As medidas adotadas pela EIOPA ao 
abrigo do presente artigo prevalecem 
sobre quaisquer medidas anteriores 
tomadas por uma autoridade competente.
8. A Comissão deve adotar, por meio de 
atos delegados, medidas destinadas a 
especificar os critérios e os fatores para 
determinar os casos em que se verifica 
uma preocupação significativa em 
matéria de proteção do consumidor ou 
uma ameaça ao funcionamento ordenado 
e à integridade dos mercados financeiros 
ou à estabilidade da totalidade ou de parte 
do sistema financeiro da União, referidas 
no n.º 2, alínea a).
Esses fatores e critérios incluem:
– o grau de complexidade de um 
instrumento e a relação com o tipo de 
cliente a que o mesmo é comercializado e 
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vendido,
– o grau de inovação de um instrumento, 
uma atividade ou uma prática,
– a alavancagem gerada por um produto 
ou por uma prática.

Or. en

Alteração 658
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 33 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 34.º no que respeita aos 
artigos 8.º, 17.º, 23.º, 24.º e 25.º.

Suprimido

Or. de

Alteração 659
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. de

Alteração 660
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado em aplicação 
dos artigos 8.º, 17.º, 23.º, 24.º e 25.º só 
entra em vigor se o Parlamento Europeu ou 
o Conselho não formularem objeções no 
prazo de 2 meses a contar da notificação do 
ato ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
ou se, antes do termo desse período, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
ambos informado a Comissão de que não 
formularão objeções. Esse período pode ser 
prorrogado por mais 2 meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

5. Um ato delegado adotado em aplicação 
dos artigos 8.º, 17.º, 23.º, 24.º e 25.º só 
entra em vigor se o Parlamento Europeu ou 
o Conselho não formularem objeções no 
prazo de 3 meses a contar da notificação do 
ato ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
ou se, antes do termo desse período, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
ambos informado a Comissão de que não 
formularão objeções. Esse período pode ser 
prorrogado por mais 3 meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho. 
Quando um ato delegado é promulgado 
imediatamente antes ou durante um 
período de férias, considera-se que o 
período de tempo começa a decorrer a 
partir da data do primeiro plenário após o 
período de férias. Em todos os casos, 
incluindo os de prorrogação, o período de 
tempo pode ser prorrogado de modo a 
abranger três sessões plenárias completas.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar o papel adequado do Parlamento Europeu no processo 
de adoção  dos atos delegados.

Alteração 661
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado em aplicação 
dos artigos 8.º, 17.º, 23.º, 24.º e 25.º só 
entra em vigor se o Parlamento Europeu ou 
o Conselho não formularem objeções no 
prazo de 2 meses a contar da notificação do 
ato ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

5. Um ato delegado adotado em aplicação 
dos artigos 8.º, 17.º, 23.º, 24.º e 25.º só 
entra em vigor se o Parlamento Europeu ou 
o Conselho não formularem objeções no 
prazo de 3 meses a contar da notificação do 
ato ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
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ou se, antes do termo desse período, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
ambos informado a Comissão de que não 
formularão objeções. Esse período pode ser 
prorrogado por mais 2 meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

ou se, antes do termo desse período, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
ambos informado a Comissão de que não 
formularão objeções. Esse período pode ser 
prorrogado por mais 3 meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 662
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º-A
Disposições adicionais para projetos de 
normas técnicas de regulamentação
1. Não obstante o período previsto para a 
entrega dos projetos de normas técnicas 
de regulamentação à Comissão, deve ser 
acordado o faseamento das entregas 
abrangendo horizontes temporais de 12, 
18 e 24 meses.
2. A Comissão não deve adotar normas 
técnicas de regulamentação por forma a, 
devido a interrupções nos trabalhos, 
reduzir o tempo de apreciação do 
Parlamento para menos de 2 meses 
incluindo prorrogação.
3. As Autoridades Europeias de 
Supervisão podem consultar o 
Parlamento durante as fases de redação 
das normas técnicas de regulamentação, 
em especial nos casos em que subsistem 
preocupações relativamente ao âmbito de 
aplicação do texto de nível 1.
4. Caso a comissão parlamentar 
competente vote pela rejeição das normas 
técnicas de regulamentação e faltem 
menos de duas semanas para a sessão 
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plenária seguinte, o Parlamento tem 
direito a uma prorrogação adicional até à 
data da reunião plenária seguinte.
5. Num cenário de rejeição de uma norma 
técnica de regulamentação em que as 
questões identificadas são de âmbito de 
aplicação limitado, a Comissão pode 
adotar um calendário acelerado para a 
entrega de projetos revistos.
6. A Comissão deve assegurar que todas 
as questões apresentadas formalmente 
pela equipa de apreciação do Parlamento, 
através do presidente da comissão 
competente, sejam respondidas de forma 
célere antes da adoção do projeto de 
regulamento.

Or. en

Alteração 663
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cinco anos após a data de entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão 
procede à respetiva análise. Essa análise 
deve incluir um inquérito geral sobre a 
aplicação prática das regras estabelecidas 
na presente diretiva, tendo em conta a 
evolução nos mercados de produtos de 
investimento de retalho, bem como a 
experiência adquirida com a aplicação 
prática da presente diretiva, do 
regulamento relativo aos documentos com 
as informações essenciais para os produtos 
de investimento e da [MiFID II]. A análise 
deve contemplar a eventual aplicação das 
disposições da presente diretiva aos 
produtos abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Diretiva 2003/41/CE. A 
análise deve ainda incluir de modo 

1. Três anos após a data de entrada em 
vigor das disposições aplicáveis à 
divulgação obrigatória, nos termos dos 
artigos 15.º a 20.º e dos artigos 24.º e 25.º
da presente diretiva, a Comissão procede à 
respetiva análise. Essa análise deve incluir 
um inquérito geral sobre a aplicação 
prática das regras estabelecidas na presente 
diretiva, tendo em conta a evolução nos 
mercados de produtos de investimento de 
retalho, bem como a experiência adquirida 
com a aplicação prática da presente 
diretiva, do regulamento relativo aos 
documentos com as informações essenciais 
para os produtos de investimento e da 
[MiFID II]. A análise deve contemplar a 
eventual aplicação das disposições da 
presente diretiva aos produtos abrangidos 
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específico o impacto do artigo 17.º, n.º 2, 
tendo em conta a situação de concorrência 
no mercado dos serviços de mediação para 
os contratos distintos de qualquer das 
classes especificadas no anexo I da 
Diretiva 2002/83/CE e o impacto das 
obrigações referidas no artigo 17.º, n.º 2, 
sobre os mediadores de seguros que sejam 
pequenas e médias empresas.

pelo âmbito de aplicação da 
Diretiva 2003/41/CE. A análise deve ainda 
incluir de modo específico o impacto do 
artigo 17.º, n.º 2, tendo em conta a situação 
de concorrência no mercado dos serviços 
de mediação para os contratos distintos de 
qualquer das classes especificadas no 
anexo I da Diretiva 2002/83/CE e o 
impacto das obrigações referidas no 
artigo 17.º, n.º 2, sobre os mediadores de 
seguros que sejam pequenas e médias 
empresas.

Or. en

Justificação

A análise do impacto da introdução da divulgação obrigatória cinco anos após a data de 
entrada em vigor da Diretiva pode revelar-se uma tarefa impossível para a EIOPA. Tal 
poderá dever-se ao facto de a proposta da Comissão prever que a divulgação obrigatória 
produza efeitos cinco anos após data de entrada em vigor da Diretiva. Por conseguinte, o 
ano em que as disposições relativas à divulgação obrigatória produzem efeitos é o mesmo 
que deve servir de termo de comparação para a avaliação do impacto. A presente alteração 
tem por base uma proposta apresentada pela EIOPA.

Alteração 664
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cinco anos após a data de entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão 
procede à respetiva análise. Essa análise 
deve incluir um inquérito geral sobre a 
aplicação prática das regras estabelecidas 
na presente diretiva, tendo em conta a 
evolução nos mercados de produtos de 
investimento de retalho, bem como a 
experiência adquirida com a aplicação 
prática da presente diretiva, do 
regulamento relativo aos documentos com 
as informações essenciais para os produtos 
de investimento e da [MiFID II]. A análise 

1. Cinco anos após a data de entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão 
deve, após consultar o Comité Conjunto 
das Autoridades Europeias de Supervisão, 
proceder à respetiva análise e entregar um 
primeiro relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. Essa análise deve 
incluir um inquérito geral sobre a aplicação 
prática das regras estabelecidas na presente 
diretiva, tendo em conta a evolução nos 
mercados de produtos de investimento de 
retalho, bem como a experiência adquirida 
com a aplicação prática da presente 
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deve contemplar a eventual aplicação das 
disposições da presente diretiva aos 
produtos abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Diretiva 2003/41/CE. A 
análise deve ainda incluir de modo 
específico o impacto do artigo 17.º, n.º 2, 
tendo em conta a situação de concorrência 
no mercado dos serviços de mediação para 
os contratos distintos de qualquer das 
classes especificadas no anexo I da 
Diretiva 2002/83/CE e o impacto das 
obrigações referidas no artigo 17.º, n.º 2, 
sobre os mediadores de seguros que sejam 
pequenas e médias empresas.

diretiva, do regulamento relativo aos 
documentos com as informações essenciais 
para os produtos de investimento e da 
[MiFID II]. A análise deve contemplar a 
eventual aplicação das disposições da 
presente diretiva aos produtos abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da 
Diretiva 2003/41/CE. A análise deve ainda 
incluir de modo específico o impacto do 
artigo 17.º, n.º 2, tendo em conta a situação 
de concorrência no mercado dos serviços 
de mediação para os contratos distintos de 
qualquer das classes especificadas no 
anexo I da Diretiva 2002/83/CE e o 
impacto das obrigações referidas no 
artigo 17.º, n.º 2, sobre os mediadores de 
seguros que sejam pequenas e médias 
empresas.

Or. en

Alteração 665
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cinco anos após a data de entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão 
procede à respetiva análise. Essa análise
deve incluir um inquérito geral sobre a
aplicação prática das regras estabelecidas 
na presente diretiva, tendo em conta a 
evolução nos mercados de produtos de 
investimento de retalho, bem como a 
experiência adquirida com a aplicação 
prática da presente diretiva, do 
regulamento relativo aos documentos com 
as informações essenciais para os produtos 
de investimento e da [MiFID II]. A análise
deve contemplar a eventual aplicação das 
disposições da presente diretiva aos 
produtos abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Diretiva 2003/41/CE. A 

1. A comissão procede ao exame da
aplicação prática das regras estabelecidas 
na presente diretiva, tendo em conta a 
evolução nos mercados de produtos de 
investimento de retalho, bem como a 
experiência adquirida com a aplicação 
prática da presente diretiva, do 
regulamento relativo aos documentos com 
as informações essenciais para os produtos 
de investimento e da [MiFID II]. Durante 
o exame, é possível a eventual aplicação 
das disposições da presente diretiva aos 
produtos abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Diretiva 2003/41/CE. O 
exame deve ainda incluir de modo 
específico o impacto do artigo 17.º, n.º 2, 
tendo em conta a situação de concorrência 
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análise deve ainda incluir de modo 
específico o impacto do artigo 17.º, n.º 2, 
tendo em conta a situação de concorrência 
no mercado dos serviços de mediação para 
os contratos distintos de qualquer das 
classes especificadas no anexo I da 
Diretiva 2002/83/CE e o impacto das 
obrigações referidas no artigo 17.º, n.º 2, 
sobre os mediadores de seguros que sejam 
pequenas e médias empresas.

no mercado dos serviços de mediação para 
os contratos distintos de qualquer das 
classes especificadas no anexo I da 
Diretiva 2002/83/CE e o impacto das 
obrigações referidas no artigo 17.º, n.º 2, 
sobre os mediadores de seguros que sejam 
pequenas e médias empresas.

Or. de

Justificação

Uma análise geral após cinco anos não faz sentido, visto que os períodos transitórios para os 
seguros não-vida são de cinco anos e, deste modo, só então serão totalmente aplicáveis.

Alteração 666
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Um ano após a entrada em vigor da 
presente diretiva, a EIOPA deve realizar 
uma avaliação dos diferentes mercados de 
seguros dos Estados-Membros da UE. 
Esta análise deve avaliar e comparar:
1) A relação entre a cobertura de seguro 
dos consumidores e os pagamentos reais 
praticados a fim de revelar o grau de 
proteção proporcionado pelos produtos 
das empresas de seguros aos 
consumidores em matéria de riscos 
graves; 
2) Os custos intermédios suportados pelos 
consumidores dos mercados de seguros 
dos diferentes Estados-Membros. A 
EIOPA deve publicar a metodologia e as 
conclusões desta avaliação sob a forma de 
um relatório.
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Or. en

Justificação

A presente alteração pretende ampliar os conhecimentos sobre as estruturas e o desempenho 
dos diferentes mercados de seguros nacionais na UE de modo a identificar exemplos de 
melhores práticas e promover a aprendizagem tendo em vista políticas mais eficazes no 
futuro.

Alteração 667
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após consulta o Comité Conjunto das 
Autoridades Europeias de Supervisão, a 
Comissão apresentará um primeiro 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

2. Após consulta do Comité Conjunto das
Autoridades Europeias de Supervisão, a 
Comissão apresentará os resultados da 
análise ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. de

Alteração 668
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Até X X 20XX [quatro anos a contar da 
entrada em vigor da diretiva] e 
posteriormente pelo menos de dois em 
dois anos, a EIOPA elabora um relatório 
sobre a aplicação da presente diretiva. A 
EIOPA consulta a ESMA antes de 
publicar o seu relatório.

Suprimido

Or. de
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Alteração 669
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Até X X 20XX [quatro anos a contar da 
entrada em vigor da diretiva] e 
posteriormente pelo menos de dois em dois 
anos, a EIOPA elabora um relatório sobre 
a aplicação da presente diretiva. A EIOPA 
consulta a ESMA antes de publicar o seu 
relatório.

3. Até X X 20XX [dois anos a contar da 
entrada em vigor da diretiva] e 
posteriormente de ano a ano, a EIOPA 
elabora um relatório sobre a aplicação da 
presente diretiva. A EIOPA consulta a 
ESMA antes de publicar o seu relatório.

Or. en

Alteração 670
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Num terceiro relatório a elaborar até X 
X 20XX [dois anos a contar da data de 
entrada em vigor da diretiva], a EIOPA 
procede a uma avaliação da estrutura dos 
mercados de mediação de seguros.

Suprimido

Or. de

Alteração 671
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O relatório a preparar pela EIOPA até X 5. O relatório a preparar pela EIOPA até X 
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X 20XX [quatro anos após a entrada em 
vigor da diretiva] nos termos do n.º 3 deve 
verificar se as autoridades competentes 
referidas no artigo 10.º, n.º 1, foram
dotadas dos poderes suficientes e dos 
recursos adequados para o desempenho das 
suas funções.

X 20XX [dois anos após a entrada em 
vigor da diretiva] nos termos do n.º 3 deve 
verificar se as autoridades competentes
referidas no artigo 10.º, n.º 1, foram 
dotadas dos poderes suficientes e dos 
recursos adequados para o desempenho das 
suas funções.

Or. en

Alteração 672
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O relatório a preparar pela EIOPA até 
X X 20XX [quatro anos após a entrada em 
vigor da diretiva] nos termos do n.º 3 deve
verificar se as autoridades competentes 
referidas no artigo 10.º, n.º 1, foram 
dotadas dos poderes suficientes e dos 
recursos adequados para o desempenho das 
suas funções.

5. A Comissão verifica se as autoridades 
competentes referidas no artigo 10.º, n.º 1, 
foram dotadas dos poderes suficientes e 
dos recursos adequados para o desempenho 
das suas funções.

Or. de

Alteração 673
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

O relatório a que se refere o n.º 3 deve 
examinar pelo menos as seguintes 
questões:

Suprimido

(a) Evolução da estrutura do mercado de 
medição de seguros;
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(b) Evolução dos padrões de atividade 
transfronteiras;
(c) Avaliação intercalar do aumento da 
qualidade do aconselhamento e dos 
métodos de venda e do impacto da 
presente diretiva sobre os mediadores de 
seguro que são pequenas e médias 
empresas.

Or. de

Alteração 674
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O mesmo relatório deve também incluir 
uma avaliação pela EIOPA do impacto da 
presente diretiva.

Suprimido

Or. de

Alteração 675
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As especificidades dos produtos de 
seguros não-vida devem, no entanto, ser 
tidas em consideração nas orientações de 
nível 2. Em conformidade com o princípio 
análogo enunciado no n.º 3 da MIFID II, 
há que considerar um regime análogo 
para o setor dos seguros na aplicação da 
Diretiva a nível nacional e nas 
orientações do comité conjunto. As 
pessoas que exerçam a mediação de 
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seguros em relação com produtos de 
investimento do setor dos seguros devem 
cumprir as normas de conduta aplicáveis 
a todos os contratos de seguro, bem como 
as normas de conduta reforçadas 
aplicáveis a esses produtos. Qualquer 
pessoa que se dedique à mediação de 
produtos de investimento do setor dos 
seguros deve estar registada como 
mediador de seguros. 

Or. en


