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PR_COD_1recastingam

Legenda dos símbolos utilizados

         * Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mediação 
de seguros (reformulação)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Processo legislativo – reformulação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0360),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 53.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0180/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 28 de novembro de 2001, sobre o recurso 
mais estruturado à técnica de reformulação dos atos jurídicos1,

– Tendo em conta a carta que a Comissão dos Assuntos Jurídicos endereçou à Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários em 9 de novembro de 2012, nos termos do artigo 87.º, 
n.º 3 do seu Regimento, 

– Tendo em conta o compromisso assumido pela Comissão na sessão plenária do 
Parlamento de … no sentido de adotar a posição do Parlamento, e pelo representante do 
Conselho, por carta de …, no sentido de aprovar essa posição, nos termos do artigo 294.º, 
n.º 4, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta os artigos 87.º e 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e o 
parecer da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores (A7-
0000/2012),

A. Considerando que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão concluiu, no seu parecer, que a proposta em apreço não contém 
alterações de fundo para além das que nela foram identificadas como tal e que, no que diz 
respeito à codificação das disposições inalteradas dos atos precedentes com as referidas 
alterações, a proposta se cinge à codificação pura e simples dos atos existentes, sem 
alterações substantivas,

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue, tendo em conta as recomendações do 
Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão;

                                               
1 JO C 77 de 28.3.2002, p.1.
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2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.



PE502.060v01-00 6/68 PR\922352PT.doc

PT

Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Diretiva 2002/92/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 9 de dezembro 
de 2002, relativa à mediação de seguros, 
deve ser objeto de diversas alterações. É 
conveniente, por uma questão de clareza, 
proceder à reformulação da referida 
diretiva.

(1) A Diretiva 2002/92/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 9 de dezembro 
de 2002, relativa à mediação de seguros, 
deve ser objeto de alterações. Por 
conseguinte, é proposta a reformulação da 
referida diretiva.

Or. de

Alteração 2
Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) Vários tipos de pessoas e de 
instituições, tais como agentes, corretores e 
operadores de banca-seguros, empresas de 
seguros, agências de viagens e empresas de 
aluguer de automóveis, podem distribuir 
produtos de seguros.

Or. de

Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 5
Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 6
Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) A presente diretiva deve ser aplicável 
às pessoas cuja atividade consista em dar 
assistência (em nome de um cliente ou de 
uma empresa de seguros) à gestão e 
execução de um contrato de seguros ou de 
resseguros.
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Or. de

Alteração 7
Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os Estados-Membros não devem 
aplicar os requisitos de registo aos 
mediadores de seguros que exercem a 
atividade de mediação de seguros no que 
respeita a certos tipos de contratos de 
seguro a título acessório, nem à gestão 
profissional de sinistros ou às atividades 
de regularização e peritagem de sinistros, 
desde que os mesmos cumpram os 
requisitos da presente diretiva em matéria 
de conhecimento, aptidão e boa 
reputação, bem como os requisitos 
aplicáveis em matéria de informação e de 
normas de conduta, e que tenham 
apresentado uma declaração de atividade 
à autoridade competente.

Suprimido

Or. de

Alteração 8
Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Um mediador de seguros ou de 
resseguros exerce atividades de mediação 
de seguros ao abrigo da liberdade de 
prestação de serviços sempre que:
(a) exerça atividades de mediação de 
seguros ou de resseguros para um 
tomador de seguros ou potencial tomador 
de seguros residente ou estabelecido num 
outro Estado-Membro que não o 
Estado-Membro de origem do mediador; e
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(b) os riscos a cobrir pelo seguro se 
situem num outro Estado-Membro que 
não o Estado-Membro de origem do 
mediador.
Um mediador de seguros ou de resseguros 
exerce atividades de mediação de seguros 
ou de resseguros ao abrigo da liberdade 
de prestação de serviços sempre que 
mantenha uma presença permanente num 
outro Estado-Membro que não o 
Estado-Membro de origem.

Or. de

Alteração 9
Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

(22) É importante garantir um nível 
elevado de profissionalismo e competência 
entre os mediadores de seguros e de 
resseguros e os trabalhadores das 
seguradoras diretas envolvidos em 
atividades de preparação, venda e 
pós-venda relacionadas com apólices de 
seguros. Assim, os conhecimentos 
profissionais dos mediadores e dos 
trabalhadores das seguradoras diretas 
devem ser adaptados ao nível de 
complexidade dessas atividades. Deve ser 
assegurada a sua formação contínua. As 
regras quanto à forma, ao teor e às 
obrigações em matéria de documentação 
devem ser estabelecidas pelos 
Estados-Membros. Neste contexto, as 
organizações de formação profissional 
relacionadas com o setor ou pertencentes 
a uma associação devem ser certificadas.

Or. de
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Alteração 10
Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 11
Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

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

(31) Para produtos de investimento do 
setor dos seguros, o mediador e os 
empregados de um mediador ou de uma 
empresa de seguros devem ser obrigados a 
informar os clientes sobre os custos e as 
despesas inerentes ao produto de 
investimento do setor dos seguros, antes 
da venda. Os Estados-Membros podem 
impor requisitos de divulgação que 
excedam os estabelecidos na presente 
diretiva, desde que seja assegurada a 
igualdade de condições entre os vários 
canais de distribuição e de mediação e 
que seja mantida a proporcionalidade 
entre os vários encargos administrativos 
daí resultantes e a proteção do 
consumidor pretendida.
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Or. de

Alteração 12
Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 13
Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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Alteração 14
Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) É essencial que os clientes saibam se 
o mediador com quem contactam os 
aconselha sobre produtos de um conjunto 
amplo de empresas de seguros ou sobre 
produtos oferecidos por um número restrito 
de empresas.

(35) É importante que os clientes saibam 
se o mediador com quem contactam os
aconselha sobre produtos de um conjunto 
amplo de empresas de seguros ou sobre 
produtos oferecidos por um número restrito 
de empresas.

Or. de

Alteração 15
Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

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

(36) Dada a complexidade crescente dos 
produtos de seguros para os 
consumidores, será indicado incluir uma 
definição da noção de aconselhamento. 
Antes de ser prestado aconselhamento, o 
mediador ou a empresa de seguros devem 
avaliar as expectativas e necessidades do 
cliente relativamente à cobertura 
oferecida pelo seguro, bem como avaliar a 
sua situação financeira. Quando o 
mediador declare prestar aconselhamento 
relativamente a produtos de um conjunto 
amplo de empresas de seguros, deve 
realizar uma análise equilibrada e 
suficientemente alargada dos contratos 
disponíveis no mercado. Além disso, todos 
os mediadores e empresas de seguros 
devem explicar as razões subjacentes aos 
seus conselhos.

Or. de



PE502.060v01-00 14/68 PR\922352PT.doc

PT

Alteração 16
Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Devem ser previstas regras uniformes 
para dar à pessoa que vende o produto de 
seguros uma certa escolha no que respeita 
ao suporte em que todas as informações 
serão fornecidas ao cliente, permitindo a 
utilização de comunicações eletrónicas 
sempre que apropriado em função das 
circunstâncias da transação. No entanto, 
deverá ser dada ao cliente a opção de 
receber essas informações em papel. No 
interesse do acesso à informação por parte 
dos consumidores, todas as informações 
pré-contratuais devem ser sempre
fornecidas a título gratuito.

(38) Devem ser previstas regras uniformes 
para facilitar a escolha do suporte em que 
as informações obrigatórias serão 
fornecidas ao cliente, permitindo a 
utilização de comunicações eletrónicas 
sempre que apropriado em função das 
circunstâncias da transação. No entanto, 
deverá ser dada ao cliente a opção de 
receber essas informações em papel. No 
interesse do acesso à informação por parte 
dos consumidores, todas as informações 
pré-contratuais têm de ser acessíveis a 
título gratuito.

Or. de

Alteração 17
Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) A presente diretiva deve prever as 
obrigações mínimas em matéria de 
informação a fornecer pelos mediadores e 
empresas de seguros aos clientes. A esse 
respeito, os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de  manter ou aprovar 
disposições mais rigorosas, que podem ser 
impostas aos mediadores e às empresas  de 
seguros que, independentemente das 
disposições previstas no seu 
Estado-Membro de origem , exerçam as 
suas atividades de mediação de seguros
no seu território, desde que essas 
disposições mais rigorosas estejam em 
conformidade com o direito da União , 
incluindo a Diretiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 

(40) A presente diretiva deve prever as 
obrigações mínimas em matéria de 
informação a fornecer pelos mediadores e 
empresas de seguros aos clientes. A esse 
respeito, os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de manter ou aprovar 
disposições mais rigorosas, que podem ser 
impostas aos mediadores e às empresas de 
seguros que, independentemente das 
disposições previstas no seu 
Estado-Membro de origem , exerçam as 
suas atividades de mediação de seguros no 
seu território, desde que essas disposições 
mais rigorosas estejam em conformidade 
com o direito da União , incluindo a 
Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 



PR\922352PT.doc 15/68 PE502.060v01-00

PT

de junho de 2000, relativa a certos aspetos 
legais dos serviços da sociedade de 
informação, em especial do comércio 
eletrónico, no mercado interno («Diretiva 
sobre o comércio eletrónico»). Um 
Estado-Membro que se propõe aplicar e 
aplica disposições que regulam os 
mediadores de seguros e a venda de 
produtos de seguros e que vão para além 
das estabelecidas na presente diretiva deve 
assegurar que os encargos administrativos 
decorrentes dessas disposições sejam 
proporcionados à proteção dos 
consumidores. No interesse da defesa dos 
consumidores e a fim de prevenir as 
vendas abusivas de produtos de seguros, 
os Estados-Membros devem ser 
autorizados a aplicar a título excecional 
requisitos mais rigorosos aos mediadores 
de seguros que exerçam a mediação de 
seguros a título acessório, se o 
considerarem necessário e proporcionado.

2000, relativa a certos aspetos legais dos 
serviços da sociedade de informação, em 
especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o 
comércio eletrónico»). Um 
Estado-Membro que se propõe aplicar e 
aplica disposições que regulam os 
mediadores de seguros e a venda de 
produtos de seguros e que vão para além 
das estabelecidas na presente diretiva deve 
assegurar que os encargos administrativos 
decorrentes dessas disposições são 
limitados.

Or. de

Alteração 18
Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) As práticas de venda cruzada são uma 
estratégia comum para os prestadores de 
serviços financeiros de retalho em toda a 
União. Podem proporcionar benefícios 
aos consumidores, mas podem também 
consistir em práticas em que os seus 
interesses não são devidamente tidos em 
conta. Por exemplo, determinadas formas 
de venda cruzada, nomeadamente as 
práticas de subordinação em que dois ou 
mais serviços financeiros são vendidos em 
conjunto num pacote e pelo menos um 
desses serviços ou produtos não está 
disponível separadamente, podem falsear 
a concorrência e afetar negativamente a 

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

Or. de

Alteração 19
Proposta de diretiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) É frequente que contratos de seguro 
que envolvem um investimento sejam 
disponibilizados aos clientes como 
potenciais alternativas ou substitutos dos 
produtos de investimento abrangidos pela 
Diretiva [MiFID II]17. A fim de assegurar 
uma proteção coerente dos investidores e 

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

de evitar o risco de arbitragem 
regulamentar, é importante que os produtos 
de investimento de retalho (produtos de 
investimento no setor dos seguros, tal 
como definidos no regulamento relativo 
aos documentos com as informações 
essenciais para os produtos de 
investimento) estejam sujeitos a normas de 
conduta equivalentes: Essas normas 
incluem a prestação de informação 
apropriada, requisitos de aconselhamento 
adequado e restrições em matéria de 
incentivos, bem como requisitos para a 
gestão dos conflitos de interesses. A 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (ESMA) e a 
Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma 
(EIOPA) devem trabalhar em conjunto 
para alcançar a máxima coerência possível 
na aplicação das regras de conduta no 
contexto dos produtos de investimento de 
retalho abrangidos pela [MiFID II] ou pela 
presente diretiva, através da elaboração de 
orientações. No que respeita aos produtos 
de investimento no setor dos seguros, as 
normas da presente diretiva que são 
aplicáveis a todos os contratos de seguros 
(capítulo VI da presente diretiva) e as 
normas reforçadas aplicáveis aos produtos 
de investimento do setor dos seguros são 
cumulativas. Assim, as pessoas que 
exerçam a mediação de seguros em relação 
com produtos de investimento do setor dos 
seguros devem cumprir as normas de 
conduta aplicáveis a todos os contratos de 
seguros, bem como as normas de conduta 
reforçadas aplicáveis a esses produtos.

Or. de
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Alteração 20
Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) A fim de assegurar o cumprimento das 
disposições da presente diretiva por parte 
das empresas de seguros e das pessoas que 
exercem atividades de mediação de 
seguros, bem como para lhes garantir um 
tratamento similar em toda a União, os 
Estados-Membros devem ser obrigados a 
prever medidas e sanções administrativas 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas. 
Uma análise dos atuais poderes e da sua 
aplicação prática foi levada a cabo com o 
objetivo de promover a convergência das 
sanções e medidas no âmbito da 
Comunicação da Comissão, de 8 de 
dezembro de 2010, intitulada «Reforçar o 
regime de sanções no setor dos serviços 
financeiros18. Por conseguinte, as medidas 
e sanções administrativas estabelecidas 
pelos Estados-Membros devem obedecer a 
certos requisitos essenciais em relação aos 
destinatários, aos critérios a ter em conta 
na aplicação de uma sanção ou medida, à 
publicação, aos principais poderes 
sancionatórios e aos níveis das sanções 
pecuniárias administrativas.

(43) A fim de assegurar o cumprimento das 
disposições da presente diretiva por parte 
das empresas de seguros e das pessoas que 
exercem atividades de mediação de 
seguros, bem como para lhes garantir um 
tratamento similar em toda a União, os 
Estados-Membros devem ser obrigados a 
prever medidas e sanções administrativas 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas. 
Uma análise dos atuais poderes e da sua 
aplicação prática foi levada a cabo com o 
objetivo de promover a convergência das 
sanções e medidas no âmbito da 
Comunicação da Comissão, de 8 de 
dezembro de 2010, intitulada «Reforçar o 
regime de sanções no setor dos serviços 
financeiros». Por conseguinte, as medidas e 
sanções administrativas estabelecidas pelos 
Estados-Membros devem obedecer a certos 
requisitos essenciais em relação aos 
destinatários, aos critérios a ter em conta 
na aplicação de uma sanção ou medida, à 
publicação, bem como aos principais 
poderes sancionatórios.

Or. de

Alteração 21
Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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do mediador, de gestão dos conflitos de 
interesses, de obrigações de conduta no 
que se refere aos pacotes de produtos de 
investimento de retalho do setor dos 
seguros e dos procedimentos e 
formulários de apresentação das 
informações relativas a sanções. É 
particularmente importante que durante 
os trabalhos preparatórios a Comissão 
proceda às consultas apropriadas, 
nomeadamente a nível dos peritos. 
Quando preparar e redigir atos delegados, 
a Comissão deverá assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
apropriada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. de

Alteração 22
Proposta de diretiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) Através de atos delegados nos termos 
dos artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia e 
em conformidade com os artigos 10.º a 
15.º do Regulamento (UE) n.º 1094/2010 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de novembro de 2010, que institui uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma)19, 
a Comissão deverá adotar atos delegados 
tal como previsto no artigo [8.º] em 
relação às noções de conhecimentos e 
aptidões adequados do mediador, nos 
artigos [17.º e 23.º] em relação à gestão 
dos conflitos de interesses e nos artigos 
[24.º e 25.º] em relação às obrigações de 
conduta no que se refere aos pacotes de 
produtos de investimento de retalho do 
setor dos seguros, bem como às normas 
técnicas de execução referidas no artigo 

Suprimido
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[30.º] em relação aos procedimentos e 
formulários de apresentação das 
informações relativas a sanções. Os 
projetos para esses atos delegados e 
normas técnicas de execução serão 
desenvolvidos pela EIOPA.

Or. de

Alteração 23
Proposta de diretiva
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 24
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 25
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea e) – subalínea (i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

i) O seguro ser complementar do 
fornecimento de um bem ou da prestação 
de um serviço por qualquer fornecedor, 
sempre que esse seguro cubra o risco de 
avaria ou de perda de bens fornecidos por 
esse fornecedor ou de danos a esses bens; 
ou 

Or. de

Alteração 26
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea e) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) Danos em bagagens ou perda das 
mesmas e demais riscos associados a uma 
viagem reservada junto desse fornecedor, 
ainda que o seguro cubra a vida ou a 
responsabilidade civil, desde que essa 
cobertura seja acessória em relação à 
cobertura principal dos riscos associados 
a essa viagem; ou  

Or. de

Alteração 27
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea e) – subalínea iii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii) Danos em bagagens ou perda das 
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mesmas e demais riscos associados a um 
veículo alugado, incluindo danos para os 
ocupantes do veículo, desde que essa 
cobertura seja acessória em relação à 
cobertura principal dos riscos associados 
a esse aluguer;

Or. de

Alteração 28
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Empresa de seguros», uma empresa 
que tenha recebido uma autorização 
administrativa nos termos do artigo 6.º da 
Diretiva 73/239/CEE ou do artigo 6.º da 
Diretiva 79/267/CEE;

1. «Empresa de seguros», uma empresa de 
seguro direto de vida ou não vida que 
tenha recebido autorização nos termos do 
artigo 14.º da Diretiva 2009/138/CE;

Or. de

Alteração 29
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Empresa de resseguros», uma 
empresa que tenha recebido uma 
autorização administrativa nos termos do 
artigo 3.º da Diretiva 2005/68/CE;

2. «Empresa de resseguros», uma empresa 
que tem uma autorização nos termos do 
artigo 14.º da Diretiva 2009/138/CE para 
o exercício de atividades de resseguro;

Or. de

Alteração 30
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

3. «Mediação de seguros», as atividades 
que consistem em prestar aconselhamento, 
propor ou praticar outro ato preparatório da 
celebração de um contrato de seguro, 
celebrar esses contratos ou apoiar a gestão 
e execução desses contratos, em especial 
em caso de sinistro. Estas atividades são 
também consideradas como mediação de 
seguros quando forem exercidas por uma 
empresa de seguros sem a intervenção de 
um mediador de seguros. Para efeitos da 
presente diretiva, serão consideradas 
como mediação de seguros as seguintes 
atividades:
A prestação de informações relativas a 
um ou mais contratos de seguros de 
acordo com critérios selecionados por um 
cliente através de um sítio internet ou de 
outro meio, bem como a disponibilização 
da lista de classificação de um produto de 
seguros ou a redução do prémio de um 
cliente que celebre um contrato de 
seguros diretamente.

Or. de

Alteração 31
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE502.060v01-00 24/68 PR\922352PT.doc

PT

uma empresa de resseguros sem a 
intervenção de um mediador de resseguros.

mediador de resseguros.

Or. de

Alteração 32
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 33
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

8. «Mediador de seguros vinculado», 
qualquer pessoa que exerça uma atividade 
de mediação de seguros, em nome e por 
conta de uma ou, no caso de produtos de 
seguros não concorrentes entre si, de 
várias empresas ou mediadores de seguros, 
mas que não receba os prémios ou os 
montantes destinados aos clientes, e atue 
sob a inteira responsabilidade dessas 
empresas ou mediadores de seguros, desde 
que os mediadores de seguros sob cuja 
responsabilidade a pessoa atua não atuem 
eles mesmos sob a responsabilidade de 
outra empresa ou mediador de seguros;

Or. de
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Alteração 34
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 35
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. «Grandes riscos», os grandes riscos 
definidos no artigo 5.º, alínea d), da 
Diretiva 73/239/CEE;

11. «Grandes riscos», os grandes riscos 
definidos no artigo 13.º, n.º 27, da Diretiva 
2009/138/CE;

Or. de

Alteração 36
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 15

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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Alteração 37
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 18

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 38
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 20

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 39
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) «Produto», um contrato de seguro 
que cubra um ou mais riscos;

Or. de
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Alteração 40
Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 41
Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A EIOPA deve estabelecer, publicar no seu 
sítio web e manter atualizado um registo 
eletrónico único que contenha os registos 
dos mediadores de seguros e resseguros 
que tenham notificado a sua intenção de 
exercer uma atividade transfronteiras em 
conformidade com o capítulo IV. Os 
Estados-Membros fornecem rapidamente à 
EIOPA a informação relevante para esse 
efeito. Esse registo eletrónico incluirá uma 
hiperligação para a autoridade competente 
relevante em cada Estado-Membro. O 
registo deve ainda incluir hiperligações 
para os sítios web das autoridades 
competentes de todos os 
Estados-Membros, devendo também ser 
acessível a partir dos mesmos. A EIOPA 
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tem o direito de aceder aos dados 
armazenados nesse registo. A EIOPA e as 
autoridades competentes têm o direito de 
modificar os dados armazenados. Os 
titulares de dados cujos dados pessoais 
possam ser armazenados e partilhados 
têm o direito de acesso e de ser 
devidamente informados.

Or. de

Alteração 42
Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 43
Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-B. Os Estados-Membros podem prever 
que os mediadores que já estejam 
registados nos termos da Diretiva 
2002/92/CE (DMS I) não tenham que se 
registar novamente.

Or. de
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Alteração 44
Proposta de diretiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º Suprimido
Procedimento de declaração para a 
prestação de serviços acessórios de 

mediação de seguros: gestão profissional 
e regularização de sinistros

1. Os requisitos de registo previstos no 
artigo 3.º não são aplicáveis a um 
mediador de seguros que exerce 
atividades de mediação a título acessório, 
desde que essas atividades preencham 
todas as seguintes condições:
(b) A atividade profissional principal do 
mediador de seguros é distinta da 
mediação;
(c) O mediador de seguros utiliza apenas 
certos produtos de seguros que são 
complementares de outro produto ou 
serviço e identifica-os claramente na 
declaração;
(d) Os produtos de seguro em causa não 
cobrem seguros de vida ou de 
responsabilidade civil, salvo a título 
acessório da cobertura principal;
2. Os requisitos de registo previstos no 
artigo 3.º não são aplicáveis aos 
mediadores de seguros que tenham por 
única atividade a gestão profissional e a 
regularização de sinistros.
3. Qualquer mediador de seguros 
abrangido pelos n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo deve apresentar à autoridade 
competente do seu Estado-Membro de 
origem uma declaração na qual informa a 
autoridade competente da sua identidade, 
endereço e atividade profissional.
4. Aos mediadores abrangidos pelos n.ºs 1 
e 2 do presente artigo são aplicáveis as 
disposições dos capítulos I, III, IV, V, 
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VIII e IX e dos artigos 15.º e 16.º da 
presente diretiva.

Or. de

Alteração 45
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os mediadores de seguros e de resseguros, 
incluindo aqueles que exercem essas 
atividades a título acessório e ainda os 
membros do pessoal das empresas de 
seguros que executam atividades de 
mediação devem possuir conhecimentos e 
aptidões adequados, tal como determinados 
pelo Estado-Membro de origem do 
mediador. ou da empresa, para a execução 
das suas tarefas e cumprimento das suas 
funções respetivas.

Or. de

Alteração 46
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mediadores de seguros e de 
resseguros e os membros do pessoal das 
empresas de seguros que exerçam 
atividades de mediação de seguros 
atualizem os seus conhecimentos e 

Suprimido
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aptidões através de uma formação 
profissional contínua de modo a manter 
um nível adequado de desempenho.

Or. de

Alteração 47
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem ajustar as 
condições exigidas em matéria de 
conhecimentos e aptidões em função da 
atividade concreta  do mediador de seguros 
e de resseguros e dos produtos 
relativamente aos quais exerce a mediação, 
em particular se o mediador exercer uma 
atividade profissional principal diferente da 
de mediador de seguros. Nesses casos, o 
interessado só pode exercer uma atividade 
de mediação de seguros se um mediador 
de seguros que satisfaça as condições do 
presente artigo ou uma empresa de 
seguros assumir inteira responsabilidade 
pelos atos do mediador. Os 
Estados-Membros podem prever, nos casos 
referidos no segundo parágrafo do artigo 
3.º, n.º 1, que a empresa ou o mediador  de 
seguros verifiquem se os conhecimentos e 
aptidões dos mediadores em causa 
cumprem o disposto no primeiro parágrafo 
do presente número e, se for caso disso, 
lhes dispensem uma formação que 
corresponda às exigências relativas aos 
produtos propostos por esses mediadores.

Os Estados-Membros ajustam as 
condições exigidas em matéria de 
conhecimentos e aptidões em função da 
atividade concreta do mediador de seguros 
e de resseguros e dos 
produtos relativamente aos quais exerce a 
mediação, em particular se o mediador 
exercer uma atividade profissional 
principal diferente da de mediador de 
seguros. Os Estados-Membros podem 
prever, nos casos referidos no segundo 
parágrafo do artigo 3.º, n.º 1, e no caso dos 
membros do pessoal das empresas de
seguros que exerçam atividades de 
mediação, que a empresa ou o mediador de 
seguros verifiquem se os conhecimentos e 
aptidões dos mediadores em causa 
cumprem o disposto no primeiro parágrafo 
do presente número e, se for caso disso, 
lhes dispensem uma formação que 
corresponda às exigências relativas aos 
produtos propostos por esses mediadores.

Or. de

Alteração 48
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

Os mediadores de seguros ou de resseguros 
e os membros do pessoal das empresas de 
seguros que exercem atividades de 
mediação devem gozar de boa reputação. 
No mínimo, devem ter um registo criminal 
ou qualquer outro documento nacional 
equivalente de que não constem quais quer 
infrações penais graves ligadas a crimes 
contra a propriedade ou outros crimes 
relacionados com atividades financeiras.

Or. de

Alteração 49
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 50
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

8. Os Estados-Membros especificarão:

Or. de

Alteração 51
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Aquando do reconhecimento mútuo 
dos conhecimentos e das aptidões 
adequados adquiridos por um mediador 
de seguros e de resseguros, bem como 
pelos empregados que exercem atividades 
de mediação de seguros, nomeadamente 
as suas habilitações profissionais, um 
Estado-Membro de acolhimento deve 
aceitar uma qualificação nacional 
acreditada de nível 3 ou superior ao 
abrigo do quadro estabelecido nos termos 
da Recomendação do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 
2008, relativa à instituição do Quadro 
Europeu de Qualificações para a 
aprendizagem ao longo da vida, enquanto 
comprovativo de que um mediador de 
seguros ou de resseguros cumpre os 
requisitos de conhecimento e aptidão 
subjacentes ao registo em conformidade 
com a presente diretiva.

Or. de
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Alteração 52
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 53
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 54
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 55
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea (c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 56
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea (d)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 57
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea (e)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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Alteração 58
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea (f)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 59
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 60
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 61
Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 62
Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea (a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 63
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 64
Proposta de diretiva
Artigo 17-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Os Estados-Membros podem prever ou 
manter requisitos de divulgação mais 
estritos para os mediadores de seguros e 
para os trabalhadores de empresas de 
mediação de seguros, desde que seja 
assegurada a igualdade de condições 
entre os vários canais de distribuição e de 
mediação e que seja mantida a 
proporcionalidade entre os vários 
encargos administrativos daí resultantes e 
a proteção do consumidor pretendida.

Or. de

Alteração 65
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. de

Alteração 66
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 

Suprimido
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ou combinações de ambos;

Or. de

Alteração 67
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. de

Alteração 68
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

(a) 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;
(b) Informar o cliente do direito que lhe 



PE502.060v01-00 40/68 PR\922352PT.doc

PT

assiste a solicitar as informações referidas 
na alínea a).

Or. de

Alteração 69
Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 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. de

Alteração 70
Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 71
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 

Suprimido
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distribuição e gestão do produto de 
seguros em causa.

Or. de

Alteração 72
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. de

Alteração 73
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 
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razoavelmente adotar para divulgar a 
respetiva remuneração aos seus clientes.

Or. de

Alteração 74
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As exigências e as necessidades do 
cliente;

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

Or. de

Alteração 75
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. de

Alteração 76
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 claramente ao direito de 
aconselhamento ou
b) recorre exclusivamente a um meio de 
comunicação à distância para fins de 
celebração de um contrato, salvo se este 
tiver claramente solicitado 
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aconselhamento. 

Or. de

Alteração 77
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, com o nível do risco financeiro 
para o cliente e com as vias de distribuição 
selecionada pelo cliente.

Or. de

Alteração 78
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.

Suprimido

Or. de

Alteração 79
Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1
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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 
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.

Or. de

Alteração 80
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 de vinculação.

Or. de

Alteração 81
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 crédito 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 
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privilegiado pelo credor. Os 
Estados-Membros autorizam igualmente a 
oferta de produtos que combinem uma 
cobertura contra um ou mais riscos.

Or. de

Alteração 82
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 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.

Or. de

Alteração 83
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
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Or. de

Alteração 84
Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 33.º a fim de 
especificar:

Suprimido

(a) As medidas e mecanismos 
organizativos e administrativos efetivos 
que os mediadores e as empresas de 
seguros deverão razoavelmente adotar 
para identificar, evitar, gerir e divulgar 
eventuais conflitos de interesses no 
quadro da mediação de seguros;
(b) Critérios apropriados para determinar 
os tipos de conflitos de interesses cuja 
existência possa prejudicar os interesses 
dos clientes ou potenciais clientes do 
mediador ou empresa de seguros.

Or. de

Alteração 85
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.°.

Suprimido
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Or. de

Alteração 86
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.

Suprimido

Or. de

Alteração 87
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:

Suprimido

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



PE502.060v01-00 48/68 PR\922352PT.doc

PT

uma pessoa que atue em nome de um 
terceiro em relação com a prestação do 
serviço aos clientes.

Or. de

Alteração 88
Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6

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:

Suprimido

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

Or. de

Alteração 89
Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros podem prever 
ou manter medidas mais estritas, desde 
que seja mantida a proporcionalidade 
entre os vários encargos administrativos 
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daí resultantes e a proteção do 
consumidor pretendida.

Or. de

Alteração 90
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, advertem o 
cliente ou potencial cliente de que não 
podem verificar se o produto de seguros 
em causa é apropriado para o cliente. Esse 
aviso pode ser feito em formato 
normalizado.

Or. de

Alteração 91
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.

Suprimido

Or. de
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Alteração 92
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.

Suprimido

Or. de

Alteração 93
Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O mediador ou a empresa de seguros 
devem criar um registo que inclua um 
documento ou documentos, como por 
exemplo um contrato celebrado entre o 
mediador ou a empresa de seguros e o 
cliente, nos quais se enunciam os direitos 
e obrigações de ambas as partes, bem 
como as demais condições mediante as 
quais o mediador ou a empresa de seguros 
prestarão serviços ao cliente. Os direitos e 
obrigações das partes no contrato podem 
ser incluídos por referência a outros 
documentos ou diplomas legais.

Suprimido

Or. de
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Alteração 94
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.

Suprimido

Or. de

Alteração 95
Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Alteração 96
Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes devem ser 
dotadas de todos os poderes de 
investigação necessários para o exercício 
das respetivas funções. No exercício dos 
seus poderes sancionatórios, as autoridades 
competentes devem cooperar estreitamente 
para garantir que as sanções e medidas 
produzam os efeitos desejados e coordenar 
a sua atuação quando estiverem em causa 
casos transfronteiriços.

3. As autoridades competentes devem ser 
dotadas de todos os poderes de 
investigação necessários para o exercício 
das respetivas funções. No exercício dos 
seus poderes sancionatórios, as autoridades 
competentes devem cooperar estreitamente 
para garantir que as sanções e medidas 
produzam os efeitos desejados e coordenar 
a sua atuação quando estiverem em causa 
casos transfronteiriços, respeitando as 
condições necessárias para que o 
tratamento de dados seja legítimo e 
conforme às disposições da Diretiva 
95/46/CE e do Regulamento (CE) n.º 
45/2001. As autoridades competentes têm 
o direito de solicitar documentos ou 
outras informações mediante uma decisão 
formal. Esta decisão deve conter a base 
jurídica, o prazo em que deve ser 
apresentada a informação e o direito do 
destinatário à revisão jurídica da decisão.

Or. de

Alteração 97
Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao tornar públicas as sanções ou 
medidas mencionadas, a autoridade 
competente, nos casos em que um 
procedimento de recurso ainda seja 
possível ou ainda não tenha sido 
concluído, indicará claramente que existe 
a possibilidade de interpor recurso contra 
a decisão e que se presumirá a inocência 
das pessoas identificadas até que a 
decisão seja definitiva. Nos casos em que 
a decisão seja anulada, a autoridade 
competente publicará uma retificação.

Or. de

Alteração 98
Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

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;

Suprimido

Or. de

Alteração 99
Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)
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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.

Suprimido

Or. de

Alteração 100
Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros adaptam as sanções 
pecuniárias administrativas ao nível das 
sanções das autoridades nacionais de 
supervisão competentes.

Or. de

Alteração 101
Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – alínea (c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A proteção dos dados de caráter pessoal 
relativos quer à pessoa que comunica as 
infrações quer à pessoa singular que, 
alegadamente, é responsável por uma 
infração, em conformidade com os 
princípios consagrados na Diretiva 
95/46/CE.

(c) A proteção dos dados de caráter pessoal 
relativos quer à pessoa que comunica as 
infrações quer à pessoa singular que, 
alegadamente, é responsável por uma 
infração, em conformidade com a Diretiva 
95/46/CE. A identidade destas pessoas 
deve ser protegida em todas as fases do 
procedimento, salvo nos casos em que a 
legislação nacional preveja a sua 
publicação relativamente a investigações 
anteriores ou a um processo judicial 
subsequente.
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Or. de

Alteração 102
Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros aplicam a 
Diretiva 95/46/CE no tratamento de dados 
pessoais realizado nos Estados-Membros 
nos termos da presente diretiva.

1. Os Estados-Membros velam para que o
tratamento de dados pessoais realizado nos 
Estados-Membros nos termos da presente 
diretiva seja efetuado nos termos das 
disposições nacionais de execução pelas 
quais se aplica a Diretiva 95/46/CE.

Or. de

Alteração 103
Proposta de diretiva
Artigo 33 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º Suprimido

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.

Or. de

Alteração 104
Proposta de diretiva
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º Suprimido
Exercício da delegação

1. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados nas condições 
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estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos nos artigos 8.º, 17.º, 23.º, 24.º e 
25.º é conferido à Comissão por um 
período indeterminado a contar da 
entrada em vigor da presente diretiva.
3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 8.º, 17.º, 23.º, 24.º e 25.º pode ser 
revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. 
Uma decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.
4. Sempre que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente 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 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.

Or. de

Alteração 105
Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 1
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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 
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.

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 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. de

Alteração 106
Proposta de diretiva
ANEXO I – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. As entidades que necessitam de ser 
autorizadas ou regulamentadas para 
operar nos mercados financeiros. A lista 
seguinte deve ser considerada como 
incluindo todas as entidades autorizadas 
que exercem as atividades características 
das entidades mencionadas: entidades 

1. - Empresas de seguros e de resseguros
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autorizadas por um Estado-Membro ao 
abrigo de uma diretiva, entidades 
autorizadas ou reguladas por um 
Estado-Membro sem referência a uma 
diretiva e entidades autorizadas ou 
reguladas por um país terceiro:
(a) Instituições de crédito; - Mediadores de seguros e de resseguros
(b) Mediadores de seguros e de resseguros 
e empresas de investimento;
(c) Outras instituições financeiras 
autorizadas ou regulamentadas;
(d) Empresas de seguros e de resseguros;
(e) Organismos de investimento coletivo e 
sociedades gestoras desses organismos;
(f) Fundos de pensões e sociedades 
gestoras desses fundos;
(g) Entidades que negoceiam em 
instrumentos sobre mercadorias ou em 
instrumentos derivados sobre 
mercadorias;
(h) Administrações locais;
(i) Outros investidores institucionais.

Or. de

Alteração 107
Proposta de diretiva
ANEXO I – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Governos nacionais e regionais, 
incluindo organismos públicos que 
administram a dívida pública a nível 
nacional ou regional, bancos centrais, 
instituições internacionais e 
supranacionais como o Banco Mundial, o 
FMI, o BCE, o BEI e outras organizações 
internacionais semelhantes.

3. Governos nacionais

Or. de
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Alteração 108
Proposta de diretiva
ANEXO 1 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Outros investidores institucionais cuja 
atividade principal consista em investir 
em instrumentos financeiros, incluindo as 
entidades que se dedicam à titularização 
de ativos ou a outras operações de 
financiamento. As entidades acima 
referidas são consideradas profissionais. 
Devem, no entanto, ser autorizadas a 
solicitar um tratamento como não
profissionais, podendo as empresas 
acordar em proporcionar-lhes um nível de 
proteção mais elevado. Caso o cliente de 
uma empresa de investimento seja uma 
empresa acima referida, a empresa deve 
informá-lo, antes da prestação de 
qualquer serviço, de que, com base nas 
informações de que dispõe, o considera 
um cliente profissional e que será tratado 
como tal, salvo se a empresa de 
investimento e o cliente acordarem em 
contrário. A empresa deve também 
informar o cliente de que pode exigir a 
alteração das condições do acordo de 
modo a garantir um nível de proteção 
mais elevado.

Suprimido

Compete ao cliente, caso seja considerado 
como profissional, solicitar um nível de 
proteção mais elevado quando se julgar 
incapaz de avaliar ou gerir devidamente 
os riscos envolvidos. Este nível de 
proteção mais elevado será fornecido 
quando um cliente considerado como 
profissional celebrar um acordo escrito 
com a empresa com o objetivo de não ser 
tratado como profissional para efeitos das 
normas de conduta aplicáveis. Esse 
acordo deverá especificar se se aplica a 
um ou mais serviços ou transações 
específicos, ou a um ou mais tipos de 



PE502.060v01-00 60/68 PR\922352PT.doc

PT

produtos ou transações.

Or. de

Alteração 109
Proposta de diretiva
ANEXO II – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

A nova DMS continuará a assumir a forma 
de um instrumento jurídico de 
«harmonização mínima». Significa isto que 
os Estados-Membros podem decidir ir mais 
longe do que a diretiva se o considerarem 
necessário para efeitos de proteção do 
consumidor. Contudo, as normas mínimas 
da DMS serão significativamente 
aumentadas. Contudo, as normas mínimas 
da DMS serão significativamente 
aumentadas. Algumas partes da nova 
diretiva serão reforçadas através de 
medidas de nível 2, a fim de assegurar um 
alinhamento com as regras da MiFID II, 
em particular no capítulo que 
regulamentará a distribuição de apólices 
de seguro de vida com elementos de 
investimento (a seguir designados 
produtos de investimento no setor dos 
seguros – ver adiante). O objetivo é 
harmonizar as vendas dos produtos de 
investimento no setor dos seguros em toda 
a UE através de medidas de nível 2. 
Trata-se de uma inovação em relação ao 
texto da diretiva original. É importante 
que a Comissão esteja em posição de 
comparar as situações resultantes nos 
vários Estados-Membros e, assim, 
desempenhar corretamente a sua missão 
de fiscalização da aplicação do direito da 
UE. Por outro lado, a diretiva contempla 
uma cláusula de revisão e, para poder 
recolher todas as informações relevantes 
sobre o funcionamento dessas regras, a 
Comissão terá de estar em condições de 
acompanhar a sua aplicação logo desde a 

A nova DMS continuará a assumir a forma 
de um instrumento jurídico de 
«harmonização mínima». Significa isto que 
os Estados-Membros podem decidir ir mais 
longe do que a diretiva se o considerarem 
necessário para efeitos de proteção do 
consumidor. Contudo, as normas mínimas 
da DMS serão significativamente 
aumentadas. Por outro lado, a diretiva 
contempla uma cláusula de revisão e, para 
poder recolher todas as informações 
relevantes sobre o funcionamento dessas 
regras, a Comissão terá de estar em 
condições de acompanhar a sua aplicação 
logo desde a fase inicial.
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fase inicial.

Or. de
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O projeto de relatório centra-se em cinco domínios fundamentais da proposta da Comissão:

– Âmbito de aplicação 

– Registo e procedimento simplificado de registo

– Conflitos de interesses e transparência

– Venda cruzada

– Produtos de investimento do setor dos seguros

– Atos delegados / Nível de harmonização

Âmbito de aplicação (artigo 1.º)

Tendo em vista a igualdade de condições, a Comissão propõe o alargamento do âmbito de 
aplicação, a fim de incluir a venda de seguros por parte de empresas de seguros e de 
resseguros sem a intervenção de um mediador de seguros, a gestão de sinistros, bem como a 
venda de apólices de seguros juntamente com a venda de serviços. 

A gestão de sinistros por parte de empresas de seguros ou de terceiros através da 
externalização de contratos de seguros já é abrangida pela proposta Solvência II. A 
necessidade de regulação dos casos em que não haja acordos de externalização não parece ser 
motivo suficiente para incluir a gestão de sinistros na presente diretiva.

A venda de seguros de viagem e de seguros de anulação de viagem, bem como de seguros no 
domínio do aluguer de automóveis, que tenha caráter acessório, deve ser excluída da presente 
proposta de regulamento por razões de proporcionalidade.

Registo e procedimento simplificado de registo (artigos 3.º e 4.º)

Não obstante o alargamento do âmbito de aplicação às empresas de seguros e aos seus 
trabalhadores, não é necessário que estes se registem novamente. Esta proposta é claramente 
apoiada. 

Outra alteração diz respeito à recente possibilidade de os mediadores registados inscreverem 
no registo os mediadores com os quais mantenham vínculos contratuais. Esta possibilidade 
parece merecedora de um apoio claro, desde que a proibição de concorrência entre produtos 
continue a ser condição necessária para o desempenho de uma atividade em nome e por conta 
de várias empresas de seguros, a fim de evitar casos que ultrapassem a fronteira da legislação 
em matéria de responsabilidade.

A Comissão prevê um novo procedimento simplificado de registo para a mediação de seguros 
exercida com caráter acessório, sob reserva de determinadas condições, (no que se refere, 
sobretudo, às agências de viagens e às empresas de aluguer de veículos) e para os gestores de
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sinistros (artigo 4.º). 

Tendo em conta as exceções propostas relativas aos destinatários mencionados, este 
procedimento perde o seu objetivo principal. Além disso, o artigo 4.º deve ser suprimido, a 
fim de garantir a igualdade de condições para todos os mediadores.

Requisitos profissionais e de organização (artigo 8.º)

É de saudar a proposta da Comissão no sentido de uma formação profissional permanente e 
duradoura a fim de garantir que os mediadores de seguros possuem conhecimentos e aptidões 
adequados. As regras quanto à forma, ao teor e às obrigações em matéria de documentação 
devem, contudo, ser estabelecidas pelos Estados-Membros. A fim de evitar repercussões 
negativas para o mercado interno, decorrentes da fixação de diferentes requisitos em matéria 
de qualificações por parte dos Estados-Membros, deveriam estabelecer-se requisitos mínimos 
com base no Quadro Europeu de Qualificações, que serviria de base para comprovar os 
conhecimentos e as aptidões adequados em cada um dos Estados-Membros.

As organizações de formação profissional empresariais ou setoriais necessitam da certificação 
nacional dos programas de formação profissional, a fim de desempenharem as suas funções.

Conflitos de interesses e transparência (artigo 17.º)

As disposições propostas relativas aos conflitos de interesses e à transparência constituem 
uma das alterações fundamentais da diretiva revista. 

A Comissão estabelece a obrigação de os mediadores de seguros divulgarem a base e o 
montante da sua remuneração, bem como o valor exato da componente variável da 
remuneração do pessoal de vendas das empresas de seguros. No caso dos produtos de seguros 
de vida, esta obrigação produzirá efeitos a partir da entrada em vigor da diretiva, ao passo que 
no caso da venda de seguros distintos dos de vida esta obrigação produzirá efeitos numa 
primeira fase a pedido, com um período transitório de cinco anos até à divulgação obrigatória.

Em primeiro lugar, a avaliação de impacto encomendada pela Comissão sobre a possibilidade 
de um regime de divulgação a pedido permitiu concluir que a grande maioria dos inquiridos 
rejeitava esta possibilidade por considerar que estes dados seriam supérfluos e poderiam 
causar confusão entre os consumidores. 

Teme-se que a obrigação geral de divulgação de comissões e de remunerações variáveis não 
dê lugar a uma maior proteção do consumidor, levando antes a uma concorrência com vista a 
comissões e remunerações mais elevadas. 

Tendo em conta a heterogeneidade dos mercados de seguros na UE, os Estados-Membros 
devem ter a possibilidade de estabelecer requisitos de informação mais estritos do que os 
contemplados pela presente diretiva.

Venda cruzada (artigo 21.º)

A Comissão prevê que os pacotes de serviços e produtos de seguros sejam igualmente 
vendidos em separado. 
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Este requisito vai mais além das disposições análogas constantes da MiFID II, podendo ser 
igualmente suscetível de pôr termo à venda de pacotes de produtos vantajosos para os 
consumidores. Neste contexto, o considerando 21 deve ser alterado, de modo a que os 
consumidores apenas sejam informados caso as diferentes partes do pacote possam ser 
igualmente adquiridas em separado.

Produtos de investimento do setor dos seguros (capítulo VII)

No sétimo capítulo da proposta de diretiva, a Comissão aborda os requisitos adicionais de 
proteção do cliente no que se refere aos produtos de investimento do setor dos seguros, os 
chamados pacotes de produtos de investimento de retalho (PPIR). A formulação corresponde 
à proposta da Comissão com vista à revisão da MiFID nos artigos 23.º a 25.º.

Embora seja necessário velar pela coerência da legislação também no que diz respeito à 
MiFID II, deve ter-se em conta a diferença entre os produtos de seguros e os produtos de 
investimento puros.

O que caracteriza os produtos de investimento do setor dos seguros é o facto de estes não 
serem livremente negociáveis a qualquer momento, o que os distingue igualmente dos 
produtos de investimento puros.

No que se refere à proibição de comissões em caso de aconselhamento prestado a título 
independente, em primeiro lugar os Estados-Membros chegaram a soluções distintas tendo em 
conta as suas diferentes experiências a nível do sistema de aconselhamento com comissões 
e/ou com o aconselhamento enganoso. Este facto deve ser tido em conta mediante uma 
abordagem de harmonização mínima. Em alguns mercados, a proibição de comissões poderia 
ser prejudicial à oferta de produtos de seguros à população. Além disso, em alguns 
Estados-Membros a definição de «aconselhamento a título independente» suscita alguns 
problemas devido às conotações tradicionais e aos diferentes significados da palavra 
«independente» (por exemplo, em francês confunde-se «autónomo» com «independente»). 

Tal como no caso da divulgação de remunerações, os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de adotar normas diferentes, caso as considerem necessárias para os seus 
mercados. 

Atos delegados / Nível de harmonização

A Comissão prevê uma série de atos delegados em domínios que dizem respeito aos 
conteúdos mais importantes da presente diretiva (por exemplo, a definição dos conhecimentos 
e aptidões adequados dos mediadores, os critérios para a base de cálculo das comissões, os 
mecanismos para prevenir, regular e divulgar conflitos de interesses, bem como as obrigações 
de informação aos clientes). Tal deve ser alvo de uma avaliação crítica pois assim se pratica, 
de forma dissimulada, uma harmonização máxima, onerosa e burocrática, que em alguns 
casos pode igualmente ser contrária ao princípio de subsidiariedade.

Por conseguinte, deve suprimir-se os atos delegados propostos e confiar as disposições 
detalhadas aos Estados-Membros ou, caso haja uma necessidade real de harmonização, deixar 
que o Conselho e o Parlamento decidam mediante um procedimento de codecisão, por 
exemplo, no caso do reconhecimento de certificados de qualificações.
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ANEXO: CARTA DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS

Ref.: D(2012)57300

Exma. Senhora Deputada Sharon Bowles
Presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
ASP 10G201
Bruxelas

Assunto: Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mediação 
de seguros (reformulação)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Senhora Presidente,

A Comissão dos Assuntos Jurídicos, a que tenho a honra de presidir, examinou a proposta 
referida em epígrafe, nos termos do artigo 87.º do Regimento do Parlamento Europeu relativo 
à reformulação.

O n.º 3 do referido artigo dispõe o seguinte: 

«Se a comissão competente para os assuntos jurídicos chegar à conclusão de que a proposta 
não implica alterações de fundo para além das que nela foram identificadas como tal, 
informará deste facto a comissão competente quanto à matéria de fundo.

Neste caso, para além das condições estipuladas nos artigos 156.º e 157.º, a comissão 
competente quanto à matéria de fundo só poderá admitir as alterações que incidam sobre as 
partes da proposta que contenham alterações.

No entanto, se em conformidade com o ponto 8 do Acordo Interinstitucional a comissão 
competente quanto à matéria de fundo tiver também a intenção de apresentar alterações às 
partes codificadas da proposta, comunicará imediatamente essa intenção ao Conselho e à 
Comissão, e esta última informará a comissão, antes da votação nos termos do artigo 54.º, da 
sua posição sobre as alterações e da sua intenção de retirar ou não a proposta de 
reformulação.»

Na sequência do parecer do Serviço Jurídico, cujos representantes participaram nas reuniões 
do Grupo de Trabalho Consultivo que examinou a proposta de reformulação, e em 
conformidade com as recomendações do relator de parecer, a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos considera que a proposta em questão não contém alterações de fundo para além das 
que foram identificadas como tal na proposta e que, no que respeita à codificação das 
disposições inalteradas dos atos anteriores com as referidas alterações, a proposta se cinge à 
codificação pura e simples dos textos existentes, sem modificações substantivas.
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Em conclusão, após a apreciação deste assunto na reunião de 6 de novembro de 2012, a 
Comissão dos Assuntos Jurídicos, por 23 votos a favor e nenhuma abstenção1, recomenda à 
comissão competente quanto à matéria de fundo que examine a proposta referida em epígrafe 
em conformidade com o disposto no artigo 87.º.

Queira V. Ex.ª aceitar os protestos da minha mais elevada consideração.

Klaus-Heiner LEHNE

Anexo: Parecer do Grupo Consultivo

                                               
1 Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, 
Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, József 
Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, 
Tadeusz Zwiefka. 
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ANEXO: PARECER DO GRUPO CONSULTIVO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO 
PARLAMENTO EUROPEU, DO CONSELHO E DA COMISSÃO

GRUPO CONSULTIVO
DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

Bruxelas, 11 de setembro de 2012

PARECER

À ATENÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
DO CONSELHO
DA COMISSÃO

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mediação de 
seguros (reformulação)
COM(2012)360 de 3.7.2012 – 2012/0175(COD)

Atento o Acordo Interinstitucional, de 28 de novembro de 2001, para um recurso mais 
estruturado à técnica de reformulação dos atos jurídicos, em particular o ponto 9, o Grupo 
Consultivo, composto pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão, efetuou uma reunião em 23 de julho de 2012, nomeadamente para examinar a 
proposta referida em epígrafe, apresentada pela Comissão.

Na reunião em referência1, a análise da proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho pela qual se procede à reformulação da Diretiva 2002/92/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 9 de dezembro de 2002, relativa à mediação de seguros, conduziu 
o Grupo Consultivo a estabelecer, de comum acordo, o seguinte:

1) Quanto à exposição de motivos, a fim de que a redação respeite integralmente os requisitos 
pertinentes definidos no Acordo Interinstitucional, o documento deve especificar quais as 
disposições do ato anterior que permanecem inalteradas na proposta, conforme previsto no 
ponto 6, alínea a), subalínea iii) do referido acordo.

2) No projeto de texto reformulado, as seguintes alterações propostas deveriam ter sido 
identificadas por meio do sombreado cinzento, geralmente utilizado para assinalar as 
alterações de fundo:
- No artigo 1.º, n.º 2, alínea e), a supressão das palavras “ou serviço”;
- No artigo 1.º, n.º 2, alínea f), a substituição do número “500” pelo número “600”;
- No artigo 8.º, n.º 3, a substituição do número “1000000” pelo número “1 120 000” e do 
número “1 500 000” pelo número “1 680 000”;

                                               
1 O Grupo Consultivo dispôs das versões inglesa, francesa e alemã da proposta e trabalhou com base na versão 
inglesa, versão linguística original do diploma em análise.
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- No artigo 8.º, n.º 4, alínea b), a substituição do número “15 000” pelo número "16 800";
- No artigo 13.°, n.º 1, frase introdutória, a substituição da palavra “incentivar” pela palavra 
“assegurar”;
- No artigo 13.°, n.º 2, a substituição das palavras “incentivar esses organismos a cooperar” 
pelas palavras “assegurar que esses organismos cooperem”;
- No artigo 17.º, n.º 1, alínea c), subalínea ii), a supressão das palavras "e a pedido do cliente”;

3) As formulações existentes do artigo 2.º, ponto 11, e do artigo 13.°, n.° 2, da 
Diretiva 2002/92/CE deveriam estar presentes no projeto de texto reformulado e identificadas 
por meio do duplo riscado e do sombreado cinzento, geralmente utilizados para assinalar as 
alterações de fundo que consistem na supressão proposta dos textos existentes.

4) A fim de respeitar inteiramente todos os requisitos estabelecidos no ponto 7, alínea b), do 
Acordo Interinstitucional, a formulação do segundo parágrafo do artigo 37.° deveria ser 
completada com as palavras finais "em conformidade com o quadro de correspondência 
constante do Anexo III” e um quadro de correspondência deveria ser anexado ao ato 
reformulado como um novo Anexo III.

A análise efetuada permitiu, assim, ao Grupo Consultivo concluir, de comum acordo, que a 
proposta em apreço não contém alterações substanciais para além das que nela, ou no presente 
parecer, foram identificadas como tal. O Grupo Consultivo concluiu ainda, no que respeita à 
codificação das disposições inalteradas do ato anterior com essas alterações de fundo, que a 
proposta se limita a uma simples codificação do texto existente, sem quaisquer modificações 
de fundo.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulto Jurisconsulto Diretor-Geral


