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Alteração 28
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 29
Othmar Karas

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), 

(30) Devem ser antecipadamente 
fornecidas aos consumidores informações 
claras sobre o estatuto das pessoas que 
vendem o produto de seguros. 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 da remuneração dos 
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bem como a estrutura e o teor da 
remuneração dos mediadores.

mediadores.

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 17.º.

Alteração 30
Othmar Karas

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 17.º.

Alteração 31
Othmar Karas
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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. en

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 17.º.

Alteração 32
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

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 

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

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

Or. en

Alteração 33
Othmar Karas

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 

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

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 21.º.
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Alteração 34
Othmar Karas

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]20. A fim de assegurar 
uma proteção coerente dos investidores e 
de evitar o risco de arbitragem 
regulamentar, é importante que os produtos 
de investimento de retalho (produtos de 
investimento no setor dos seguros, tal 
como definidos no regulamento relativo 
aos documentos com as informações 
essenciais para os produtos de 
investimento) estejam sujeitos a normas de 
conduta equivalentes: essas normas 
incluem a prestação de informação 
apropriada, requisitos de aconselhamento 
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 

(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]20. A fim de assegurar 
uma proteção coerente dos investidores e 
de evitar o risco de arbitragem 
regulamentar, é importante que os produtos 
de investimento de retalho (produtos de 
investimento no setor dos seguros, tal 
como definidos no regulamento relativo 
aos documentos com as informações 
essenciais para os produtos de 
investimento) estejam sujeitos a normas de 
conduta equivalentes: essas normas 
incluem a prestação de informação 
apropriada, requisitos de aconselhamento 
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 VI da presente diretiva) e as 
normas reforçadas aplicáveis aos produtos 
de investimento do setor dos seguros são 
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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.

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. en

Alteração 35
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 36
Othmar Karas

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)22, 
a Comissão deverá adotar atos delegados 
tal como previsto no artigo [8.º] em 
relação às noções de conhecimentos e 
aptidões adequados do mediador, nos 
artigos [17.º e 23.º] em relação à gestão 
dos conflitos de interesses e nos artigos 
[24.º e 25.º] em relação às obrigações de 
conduta no que se refere aos pacotes de 
produtos de investimento de retalho do 
setor dos seguros, bem como às normas 
técnicas de execução referidas no artigo 
[30.º] em relação aos procedimentos e 
formulários de apresentação das 
informações relativas a sanções. Os 
projetos para esses atos delegados e 
normas técnicas de execução serão 
desenvolvidos pela EIOPA.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa aos artigos relevantes.

Alteração 37
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. xm

Justificação

O alargamento do âmbito de aplicação a fim de abranger atividades de regularização ou de 
peritagem suscita uma forte perplexidade, já que introduz, no âmbito da distribuição dos 
produtos de seguros, uma nova série de grupos profissionais que não são pertinentes, devido 
à sua natureza profissional, para a atividade que está a ser regulamentada.

Alteração 38
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A distinção entre serviços e bens deve ser analisada mais pormenorizadamente.
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Alteração 39
Othmar Karas

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) O seguro ser complementar de bens e 
serviços 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; a 
impossibilidade de cumprir total ou 
parcialmente qualquer obrigação 
contratual relacionada com os referidos 
bens e serviços em caso de morte, 
invalidez ou desemprego.
Nesse caso, o cliente deve ser informado 
de que a venda de seguros 
complementares é uma atividade não 
regulada;

Or. en

Alteração 40
Othmar Karas

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

A EIOPA deve rever periodicamente o 
montante referido no n.º 2, alínea f), a fim 
de atender à evolução do índice europeu 
de preços no consumidor, publicado pelo 
Eurostat. A primeira revisão terá lugar 
cinco anos a contar da data de entrada em 
vigor da presente diretiva e as revisões 
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seguintes cinco anos a contar da data da 
revisão anterior.
A EIOPA deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação para 
adaptar o montante de base em euros 
referido no n.º 2, alínea f), de acordo com 
a percentagem de variação do índice 
acima referido durante o período 
compreendido entre a data de entrada em 
vigor da presente diretiva e a data da sua 
primeira revisão ou entre a data da última 
revisão e a data da nova revisão, 
arredondado para o euro superior.
A EIOPA deve apresentar esses projetos 
de normas técnicas de regulamentação à 
Comissão cinco anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva e as revisões 
seguintes no prazo de cinco anos a contar 
da data da revisão anterior.
São conferidos à Comissão poderes para 
adotar as normas técnicas de execução 
referidas no primeiro parágrafo em 
conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1094/2010.

Or. en

Alteração 41
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3 – parte introdutória

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 

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 
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são também consideradas como mediação 
de seguros quando forem exercidas por 
uma empresa de seguros sem a intervenção 
de um mediador de seguros.

são também consideradas como mediação 
de seguros quando forem exercidas por 
uma empresa de seguros sem a intervenção 
de um mediador de seguros. Comparar 
informações relativas a produtos e preços 
de seguros num sítio Web deve ser 
considerado mediação de seguros.

Or. en

Alteração 42
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. xm

Justificação

A introdução, na definição de «mediação de seguros», das «atividades de gestão profissional 
e regularização de sinistros» não é correta, já que estão em causa atividades que nada têm 
que ver com a atividade de mediação.
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Alteração 43
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 44
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. xm

Justificação

La modifica della definizione di intermediario assicurativo collegato non è chiara. Se tale 
figura coincide con quella di un normale collaboratore di un agente o di un broker già 
tradizionalmente presente nelle compagini agenziali e di brokeraggio dove l’intermediario 
principale per conto del quale tale soggetto opera si assume la responsabilità della sua 
attività attraverso la polizza di r.c. professionale non ravvediamo la necessità di segnalarla. 
Se si tratta di una nuova figura occorre identificarne i profili e soprattutto le differenze con i 
tradizionali collaboratori di agenti e broker.

Alteração 45
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

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

8. «Mediador de seguros vinculado», 
qualquer pessoa que exerça uma atividade 
de mediação de seguros, em nome e por 
conta de uma ou de várias empresas ou 
mediadores de seguros e atue sob a inteira 
responsabilidade dessas empresas ou 
mediadores de seguros;

Or. en

Justificação

Um mediador está vinculado independentemente da capacidade da entidade a que está 
vinculado. O termo também precisa de ser racionalizado relativamente à definição 
apresentada na legislação anterior, tal como na redação sugerida para a proposta de 
diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos contratos de crédito para imóveis 
de habitação, COM(2011) 142 final.
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Alteração 46
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

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

9. «Aconselhamento», a formulação de 
uma recomendação pessoal a um cliente, 
quer a seu pedido quer por iniciativa da 
empresa ou do mediador de seguros, sendo 
uma atividade distinta da mediação de 
produtos e serviços de seguros;

Or. en

Justificação

A formulação de recomendações pessoais é distinta da mediação de produtos e serviços de 
seguros. Esta clarificação confere coerência face à anterior legislação de serviços 
financeiros, tal como a proposta de diretiva relativa aos contratos de crédito para imóveis de 
habitação e a MiFID II.

Alteração 47
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O aconselhamento deve significar a formulação de uma recomendação personalizada a um 
único cliente para um ou mais produtos específicos. A definição deve estar em conformidade 
com o mesmo termo da MiFID e com a diretiva relativa ao crédito hipotecário.
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Alteração 48
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

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

10. «Comissão contingente», uma 
remuneração sob a forma de comissão 
baseada na realização dos objetivos 
pré-acordados ou das metas no quadro do 
volume de contratos colocados pelo 
mediador junto da seguradora;

Or. en

Alteração 49
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver as alterações de Malcolm Harbour referentes ao artigo 21.º.

Alteração 50
Othmar Karas, Andreas Schwab
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

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

(19) «Prática de vinculação», a oferta de 
um ou mais serviços acessórios juntamente 
com um produto ou serviço de seguros 
num pacote, quando esse produto ou 
serviço de seguros não é disponibilizado ao 
consumidor separadamente; a prática de 
vinculação não implica a oferta opcional 
de um ou mais do que um produto ou 
serviço de seguros como complemento de 
um produto ou serviço financeiro ou de 
seguros.

Or. en

Alteração 51
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 20

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver as alterações de Malcolm Harbour referentes ao artigo 21.º.
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Alteração 52
Othmar Karas

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

Texto da Comissão Alteração

(20-A) «Produto», uma apólice de seguro 
que cobre um ou diversos riscos.

Or. en

Alteração 53
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 54
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 55
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 56
Catherine Stihler
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Mediadores vinculados; assim como

Or. en

Alteração 57
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Mediadores em que outra entidade de 
seguros assume a responsabilidade de 
garantir que o mediador cumpre estes 
requisitos em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 1, parágrafo 3. 
Os Estados-Membros devem assegurar 
que as respetivas autoridades competentes 
exigem que os mediadores de seguros ou 
resseguros, a quem é aplicável o 
artigo 3.º, n.º 7, as informem sem indevida 
demora sempre que se verifiquem 
alterações das informações fornecidas nos 
termos do artigo 3.º, n.º 7, alíneas a) e b).

Or. en

Alteração 58
Othmar Karas



AM\924646PT.doc 23/95 PE504.096v01-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

O antigo artigo 3.º, n.º 5, da DMS I deve ser reintroduzido com vista a clarificar o facto de os 
mediadores registados e declarados estarem autorizados a operar a nível transfronteiriço, 
tanto devido à liberdade de estabelecimento como à liberdade de prestação de serviços, 
desde que notifiquem as respetivas autoridades competentes.

Alteração 59
Olle Schmidt

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:
(a) A atividade profissional principal do 
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mediador de seguros é distinta da 
mediação;
(b) O mediador de seguros utiliza apenas 
certos produtos de seguros que são 
complementares de outro produto ou 
serviço e identifica-os claramente na 
declaração;
(c) 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, 
VIII e IX e dos artigos 15.º e 16.º da 
presente diretiva.

Or. en

Justificação

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

Alteração 60
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

(c) Os produtos de seguro em causa não 
cobrem seguros de vida ou de 
responsabilidade civil, salvo se a cobertura 
for um complemento do serviço ou 
produto oferecido pelo mediador de 
seguros na sua atividade profissional 
principal.

Or. en

Justificação

Clarificação das condições com vista a permitir um procedimento de registo simplificado 
para mediadores a título acessório, permitindo uma abordagem proporcional relativamente 
ao procedimento de registo nos vários canais de distribuição. A redação original «cobertura 
principal» é ambígua e não se baseia numa definição clara presente na proposta legislativa.

Alteração 61
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Os mediadores registados nos termos da 
DMS I não necessitam de se registar 
novamente nos termos da DMS II.

Or. en

Justificação

Os mediadores que já se encontram registados nos termos da anterior diretiva e cumprem os 
requisitos de formação e experiência da nova diretiva devem ser registados automaticamente, 
para evitar encargos administrativos desnecessários.

Alteração 62
Olle Schmidt
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Um mediador de seguros opera ao 
abrigo da liberdade de estabelecimento se 
desenvolver a sua atividade num Estado-
Membro de acolhimento por um período 
de tempo indefinido mediante presença 
permanente nesse Estado-Membro.

Or. en

Alteração 63
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 64
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Um mediador de seguros ou de 
resseguros registado desenvolve uma 
atividade de mediação de seguros ao 
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abrigo da «liberdade de serviços» se: 
(a) Desenvolver a mediação de seguros ou 
de resseguros com ou para um tomador de 
seguros que resida ou esteja estabelecido 
num Estado-Membro diferente do 
Estado-Membro de origem do mediador;
(b) Um qualquer risco a segurar estiver 
situado num Estado-Membro diferente do 
Estado-Membro de origem do mediador;
(c) Cumprir o artigo 6.º, n.º 1 e n.º 4.

Or. en

Alteração 65
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se o principal local de atividade de um 
mediador de seguros estiver situado 
noutro Estado-Membro, a autoridade 
competente desse outro Estado-Membro 
pode autorizar que a autoridade 
competente do Estado-Membro de origem 
atue como ela própria o faria no que 
respeita às obrigações previstas nos 
capítulos VI, VII e VIII da presente 
diretiva. Se houver um acordo nesse 
sentido, a autoridade competente do 
Estado-Membro de origem notifica sem 
demora desse facto o mediador de seguros 
e a EIOPA.

1. Cada Estado-Membro deve exigir que:

(a) Qualquer mediador de seguros que 
seja uma pessoa coletiva tenha o seu 
estabelecimento principal no mesmo 
Estado-Membro onde tem a sede e que 
nele exerça efetivamente a sua atividade;
(b) Qualquer mediador de seguros que 
não seja uma pessoa coletiva ou qualquer 
mediador de seguros que seja uma pessoa 



PE504.096v01-00 28/95 AM\924646PT.doc

PT

coletiva mas que, ao abrigo da legislação 
nacional, não tenha sede, tenha o seu 
estabelecimento principal num 
Estado-Membro em que exerça 
efetivamente a sua atividade.
Se o principal local de atividade de um 
mediador de seguros estiver situado 
noutro Estado-Membro, a autoridade 
competente desse outro Estado-Membro 
pode autorizar que a autoridade 
competente do Estado-Membro de origem 
atue como ela própria o faria no que 
respeita às obrigações previstas nos 
capítulos VI, VII e VIII da presente 
diretiva. Se houver um acordo nesse 
sentido, a autoridade competente do 
Estado-Membro de origem notifica sem 
demora desse facto o mediador de seguros 
e a EIOPA.

Or. en

Alteração 66
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Quando o Estado-Membro de 
acolhimento tiver motivos para concluir 
que um mediador de seguros ou de 
resseguros que atua no seu território ao 
abrigo da liberdade de prestação de 
serviços ou da criação de uma sucursal não 
está a cumprir alguma das obrigações 
estabelecidas na presente diretiva, e 
quando o Estado-Membro de acolhimento 
não tiver poderes ao abrigo da presente 
diretiva para agir em resposta a essas 
violações, deve dar conhecimento desse 
facto à autoridade competente do Estado-
Membro de origem, que toma as medidas 
apropriadas. Nos casos em que, apesar das 



AM\924646PT.doc 29/95 PE504.096v01-00

PT

claramente prejudicial aos interesses dos 
consumidores do Estado-Membro de 
acolhimento ou ao funcionamento 
organizado dos mercados de seguros e de 
resseguros, o mediador será objeto das 
seguintes medidas:

medidas tomadas pela autoridade 
competente do Estado-Membro de origem, 
o mediador de seguros ou de resseguros 
continuar a agir de forma claramente 
prejudicial aos interesses dos consumidores 
do Estado-Membro de acolhimento ou ao 
funcionamento organizado dos mercados 
de seguros e de resseguros, o mediador 
será objeto das seguintes medidas:

Or. en

Alteração 67
Othmar Karas

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 

Os Estados-Membros devem 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.
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por esses mediadores.

Os requisitos de formação e de 
monitorização do presente artigo não são 
diretamente aplicáveis aos mediadores 
que realizam atividades de mediação de 
seguros a título acessório, mas sim às 
empresas de seguros ou outros 
mediadores à responsabilidade das quais 
atuam, cumprindo elas próprias estas 
obrigações.
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.

Or. en

Justificação

Aquando de uma alteração dos requisitos profissionais, a empresa de seguros que subscreve 
uma apólice, além de assumir total responsabilidade pelas ações do mediador, também é 
responsável pela formação e monitorização do mediador a título acessório.

Alteração 68
Othmar Karas

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 

3. Os mediadores de seguros ou de 
resseguros devem estar cobertos por um 
seguro de responsabilidade civil 
profissional
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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.

ou apresentar qualquer outro meio de 
garantia equivalente relativamente:
- ao montante de mediação que assume;
- ao facto de a mediação de seguros ser ou 
não a sua principal atividade; assim como
- à complexidade dos produtos alvo de 
mediação.
Também deve abranger todo o território 
da União e oferecer 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.

Or. en

Justificação

Deve haver um certo grau de proporcionalidade entre a complexidade dos produtos de 
seguros e os seguros de indemnização que cobrem os mediadores. A palavra inglesa 
«guarantee» é um termo jurídico bastante restrito, que deve ser alterada para englobar 
instrumentos equivalentes, por exemplo para «suretyships» (do alemão: Bürgschaft).
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Alteração 69
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Dadas as características muito diferentes dos mercados nacionais, é totalmente adequado 
que os Estados-Membros de origem definam o nível desejado de normas profissionais.

Alteração 70
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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o euro superior.

Or. en

Alteração 71
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Interpretar em conjunto com outras alterações de Malcolm Harbour referentes ao artigo 8.º.

Alteração 72
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 73
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Interpretar em conjunto com outras alterações de Malcolm Harbour referentes ao artigo 8.º.

Alteração 74
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 75
Catherine Stihler

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

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

Suprimido

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

Or. en

Alteração 76
Mitro Repo

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. fi

Justificação

O estabelecimento de regras mais pormenorizadas e orientadas para as práticas de formação 
nacionais e para os requisitos de formação nacionais deve ser matéria de decisão a nível 
nacional e não da Comissão.

Alteração 77
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Os atos delegados destinam-se, de acordo com o artigo 290.º do TFUE, a dar resposta a 
aspetos não essenciais de um texto legislativo. Contudo, os requisitos profissionais são 
claramente essenciais ao ato legislativo em causa. Contrariamente a tornar a presente 
diretiva num instrumento de harmonização mínima, os atos delegados corrigiriam 
determinados aspetos através de um instrumento de harmonização máxima. De acordo com o 
artigo 8.º, n.º 1, da presente proposta, são os Estados-Membros que determinam os 
conhecimentos e aptidões adequados que um mediador de seguros deve ter.

Alteração 78
Malcolm Harbour

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. 

Or. en

Justificação

O projeto de proposta iria, fundamentalmente, prejudicar a proteção do consumidor, 
exigindo que as decisões de RAL não fossem vinculativas nas empresas. Se as empresas não 
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correm o risco de estar obrigadas, os seus incentivos para alcançar uma resolução mediada 
ficariam significativamente reduzidos. Estas alterações propõem que todas as condições 
impostas aos regimes de RAL do artigo 13.º sejam omitidas. O que daria aos 
Estados-Membros a flexibilidade de adotar acordos de RAL adequados às especificidades 
dos respetivos mercados e sistemas jurídicos.

Alteração 79
Catherine Stihler

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. 

Or. en

Alteração 80
Othmar Karas, Andreas Schwab

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 

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 
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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:

de seguros e clientes, bem como entre 
empresas de seguros e clientes, recorrendo, 
sempre que adequado, aos organismos 
existentes. 

Or. en

Justificação

Os procedimentos de recurso devem ser criados para a resolução extrajudicial de litígios 
tanto para os mediadores e empresas de seguros como para os clientes. Esta disposição deve 
ser coerente com as recentes iniciativas em prol de uma diretiva relativa à resolução 
alternativa de litígios (RAL).

Alteração 81
Malcolm Harbour

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. en

Justificação

Interpretar em conjunto com outras alterações de Malcolm Harbour referentes ao artigo 13.º.

Alteração 82
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 83
Othmar Karas, Andreas Schwab

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. en

Alteração 84
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 85
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Interpretar em conjunto com outras alterações de Malcolm Harbour referentes ao artigo 13.º.

Alteração 86
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 87
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 88
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Interpretar em conjunto com outras alterações de Malcolm Harbour referentes ao artigo 13.º.

Alteração 89
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

(c) O período de prescrição para a 
regularização do sinistro é suspenso 

Suprimido
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durante a duração do procedimento;

Or. en

Alteração 90
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 91
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Interpretar em conjunto com outras alterações de Malcolm Harbour referentes ao artigo 13.º.

Alteração 92
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 93
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 94
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Interpretar em conjunto com outras alterações de Malcolm Harbour referentes ao artigo 13.º.

Alteração 95
Catherine Stihler
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 96
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 97
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Interpretar em conjunto com outras alterações de Malcolm Harbour referentes ao artigo 13.º.
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Alteração 98
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 99
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 100
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

Quando um cliente iniciar um 
procedimento de resolução alternativa de 
litígios, definido na legislação nacional, 
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contra um mediador de seguros ou uma 
empresa de seguros relativamente a um 
litígio respeitante a direitos e obrigações 
estabelecidos pela presente diretiva, o 
mediador de seguros ou a empresa de 
seguros é obrigado a participar no 
referido procedimento.

Or. en

Justificação

Interpretar em conjunto com outras alterações de Malcolm Harbour referentes ao artigo 13.º.

Alteração 101
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da aplicação da presente 
diretiva, as autoridades competentes 
devem cooperar umas com as outras, bem 
como com as entidades responsáveis pelos 
procedimentos extrajudiciais de resolução 
de reclamações e recursos referidos acima 
e dentro dos limites permitidos pelas 
diretivas ou regulamentos da UE em 
vigor.

Or. en

Justificação

Interpretar em conjunto com outras alterações de Malcolm Harbour referentes ao artigo 13.º.

Alteração 102
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que esses organismos cooperem 
ativamente na resolução de litígios 
transfronteiras.

Suprimido

Or. en

Alteração 103
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que esses organismos cooperem 
ativamente na resolução de litígios 
transfronteiras.

2. Nas transações empresa-consumidor, 
esses organismos devem cumprir a 
Diretiva xxx/xxxx/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho da União 
Europeia relativa à resolução alternativa 
de litígios de consumo.

Para efeitos da aplicação da presente
diretiva, os Estados-Membros devem 
assegurar que, na resolução de litígios 
transfronteiriços, esses organismos e as 
autoridades competentes cooperam uns 
com os outros, bem como com as 
entidades responsáveis pelos 
procedimentos extrajudiciais de resolução 
de reclamações e recursos referidos acima 
e dentro dos limites permitidos pelas 
diretivas e regulamentos da UE em vigor.

Or. en

Justificação

Os procedimentos de recurso devem ser criados para a resolução extrajudicial de litígios 
tanto para os mediadores e empresas de seguros como para os clientes. Esta disposição deve 
ser coerente com as recentes iniciativas em prol de uma diretiva relativa à resolução 
alternativa de litígios (RAL).
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Alteração 104
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os mediadores de seguros 
estabelecidos no seu território informam 
os consumidores sobre o nome, o 
endereço e o endereço Web das entidades 
de RAL de que dependem e com 
competência para dirimir eventuais 
litígios que os oponham aos 
consumidores.

Or. en

Alteração 105
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os mediadores de seguros da União 
que realizem vendas em linha e vendas 
transfronteiriças em linha devem 
informar os consumidores acerca da 
plataforma de ODR, se for o caso, e 
acerca do seu endereço eletrónico. O 
acesso a essas informações deve figurar 
nos sítios Web dos mediadores de seguros 
de forma simples, direta, clara e 
permanente, bem como na mensagem 
eletrónica ou outra mensagem escrita 
transmitida por meios eletrónicos, se a 
proposta for apresentada através desse 
tipo mensagens. Deve incluir uma ligação 
eletrónica à plataforma de ODR que 
figura na página principal. Os 
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mediadores de seguros devem também 
informar os consumidores acerca da 
plataforma de ODR quando o consumidor 
apresentar uma reclamação ao mediador 
de seguros, num sistema de apresentação 
de reclamações de consumo gerido por 
um mediador de seguros ou a um 
provedor da empresa. 

Or. en

Alteração 106
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Considera-se que um mediador de 
seguros presta aconselhamento a título 
independente somente se o mediador, nas 
informações dadas ao consumidor, tiver 
declarado ser esse o caso.

Or. en

Justificação

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

Alteração 107
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

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

i) se baseia os seus conselhos numa análise 
imparcial e independente; ou
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Or. en

Justificação

A palavra «independente» é inserida, uma vez que é importante que os consumidores estejam 
bem informados acerca da forma como é prestado o aconselhamento.

Alteração 108
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A palavra «independente» é inserida, uma vez que é importante que os consumidores estejam 
bem informados acerca da forma como é prestado o aconselhamento.

Alteração 109
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

Parece duplicar a alínea e).

Alteração 110
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Alteração 111
Othmar Karas, Andreas Schwab

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 

Suprimido
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os produtos de seguros oferecidos ou 
considerados ou, se não for possível 
indicar o montante exato, a base de 
cálculo de todos os honorários, comissões 
ou combinações de ambos;

Or. en

Justificação

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Alteração 112
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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

Texto da Comissão Alteração

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

(f) Se, em relação ao contrato de seguro, a 
fonte de remuneração for:

i) O tomador de seguro;
ii) A empresa de seguros;
iii) Outro mediador de seguro;
iv) Uma combinação das subalíneas i), ii) 
e iii);
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Or. xm

Justificação

No que respeita aos requisitos de transparência aplicáveis às remunerações, considera-se 
que o fornecimento de informações, com a indicação da forma de remuneração utilizada e a 
fonte dessa remuneração, é a solução adequada.

Alteração 113
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A alteração proposta assegura a total divulgação de honorários aos consumidores.

Alteração 114
Malcolm Harbour

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 

Suprimido
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limiares, bem como as quantias a pagar 
pela realização dos mesmos.

Or. en

Justificação

Não devem ser negadas aos consumidores informações sobre as remunerações das empresas, 
caso as considerem pertinentes para o seu processo de tomada de decisão. Como tal, 
apoiamos a sugestão da EIOPA de que a Comissão deve adotar uma abordagem em que é 
facultada aos consumidores informação sobre remunerações «a pedido».

Alteração 115
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

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 

Suprimido
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pela realização dos mesmos.

Or. en

Justificação

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Alteração 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. xm

Justificação

Recomenda-se a supressão do presente número, no que respeita às disposições relativas à 
comercialização de produtos de seguros não financeiros, uma vez que tais produtos não 
incluem qualquer componente de investimento e que as comissões não afetam, de modo
algum, essa comercialização.

Alteração 118
Othmar Karas

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 
assiste a solicitar as informações referidas 
na alínea a).

Or. en

Justificação

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
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and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Alteração 119
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Se o mediador for remunerado através 
de uma comissão deve:

Or. en

Justificação

Não devem ser negadas aos consumidores informações sobre as remunerações das empresas, 
caso as considerem pertinentes para o seu processo de tomada de decisão. Como tal, 
apoiamos a sugestão da EIOPA de que a Comissão deve adotar uma abordagem em que é 
facultada aos consumidores informação sobre remunerações «a pedido».

Alteração 120
Malcolm Harbour
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Os limites relativos à divulgação de informações são particularmente sensíveis no que toca 
às remunerações variáveis dos trabalhadores. As estruturas de pagamento e bónus variam 
muito e são frequentemente complexas e potencialmente difíceis de compreender por parte 
dos consumidores. Além disso, os potenciais conflitos de interesses que podem existir nas 
vendas diretas não apresentam teoricamente o mesmo risco para os consumidores do que nas 
vendas mediadas.

Alteração 121
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. xm

Justificação

A prestação de informações não influencia de forma determinante o cliente no momento da 
decisão final, mas constitui uma ajuda na fase pré-contratual.
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Alteração 122
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Alteração 123
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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 

Suprimido
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ou o mediador de seguros devem 
igualmente apresentar as divulgações em 
conformidade com o presente artigo em 
relação a cada um desses pagamentos.

Or. xm

Justificação

A prestação de informações não influencia de forma determinante o cliente no momento da 
decisão final, mas constitui uma ajuda na fase pré-contratual.

Alteração 124
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 125
Malcolm Harbour

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

Or. en

Justificação

A DMS II deve ter um texto de nível I claro e abrangente, o que é contrário à lógica de 
atribuir à Comissão poderes delegados.

Alteração 126
Catherine Stihler

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;



AM\924646PT.doc 63/95 PE504.096v01-00

PT

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

Or. en

Alteração 127
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Os atos delegados, tal como previstos no artigo 17.º, n.º 5, destinam-se, de acordo com o 
artigo 290.º do TFUE, a dar resposta a aspetos não essenciais de um texto legislativo. Os 
atributos específicos de divulgação e cálculo/determinação da remuneração são, todavia, 
claramente essenciais para o ato legislativo em causa. Contrariamente a tornar a presente 
diretiva num instrumento de harmonização mínima, os atos delegados corrigiriam 
determinados aspetos através de um instrumento de harmonização máxima.
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Alteração 128
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 129
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 130
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 131
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. xm

Justificação

Recomenda-se a supressão da referência a «empresa de seguros», relativamente à qual se 
prevê que a mesma deve prestar informações ao cliente com base numa análise imparcial, já 
que se tal se trata de uma evidente contradição.

Alteração 132
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 133
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 134
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
As disposições do presente artigo não são 
aplicáveis a pessoas que realizam 
mediação de seguros quando essa 
mediação é realizada em relação à venda 
de produtos de investimento no setor dos 
seguros por:
(a) Um mediador de seguros;
(b) Uma empresa de seguros.

Or. en

Justificação

A mediação de seguros em relação à venda de produtos de investimento no setor dos seguros 
já é abordada no capítulo VII. O teste de adequação e idoneidade associado já é aplicável e 
consta do artigo 25.º. Por conseguinte, estas regras não devem ser duplicadas.

Alteração 135
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As informações a que se referem 
os artigos 16.º, 17.º e 18.º não têm de ser 
prestadas pelos mediadores de seguros se 
estes desenvolverem atividades de 
mediação que digam respeito à cobertura 
de grandes riscos; os mediadores ou 
empresas de resseguros também estão 
dispensados de prestar essas informações, 
o mesmo se aplicando em relação aos 
clientes profissionais, tal como 

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

Or. en

Alteração 136
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros que mantêm ou 
adotam disposições mais rigorosas 
aplicáveis aos mediadores de seguros 
devem assegurar que essas disposições 
respeitam os princípios de concorrência 
equitativa e que o encargo administrativo 
decorrente dessas disposições é 
proporcional relativamente aos benefícios 
em termos de proteção do consumidor.

Or. en

Alteração 137
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Não existem provas claras de prejuízo para o consumidor que apoiem uma proibição de 
vinculação de produtos de seguros, uma vez que estas propostas não fazem parte da consulta 
nem da avaliação de impacto que a Comissão efetuou para a DMS.
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Alteração 138
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Or. en

Alteração 139
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

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 podem permitir as 
práticas de agregação, mas não as práticas 
de vinculação.

Or. en

Alteração 140
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Esta redação torna a proposta consonante com a abordagem da MiFID.

Alteração 141
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. No caso de práticas de agregação, a 
empresa ou, quando aplicável, o mediador 
de seguros deve informar o cliente se é 
possível adquirir separadamente os 
componentes do pacote e, caso seja,
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, a 
pedido do cliente.

Or. en

Justificação

Intermediaries should not be obliged to sell insurance products on a stand-alone basis when 
the insurance is ancillary to the main product or service. This would provide an inconsistency 
with existing legislation such as the Consumer Credit Directive (Directive 2008/48/EC of the 
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European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for 
consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC). The bundling of insurance 
products with other products and services provides more cost-effective access to insurance 
and additional protection, resulting in greater choice and better conditions.

Alteração 142
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Tendo em conta as alterações propostas ao artigo 21.º, a presente disposição deixa de ser 
necessária.

Alteração 143
Othmar Karas, Andreas Schwab

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, 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 144
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de diretiva
Capítulo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 145
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta de diretiva
Artigo 22 – parágrafo 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. xm

Justificação

É necessário esclarecer, na DMS II, que a venda de produtos de investimento do setor dos 
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seguros não deve ser abrangida pelo conjunto de requisitos adicionais em matéria de regras 
de conduta, já que tal implicaria ainda mais restrições nas disposições que regulam as 
práticas de venda dos produtos abrangidos pela MiFID.

Alteração 146
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

No que toca às alterações de Malcolm Harbour referentes ao artigo 17.º, a divulgação da 
remuneração tem um valor limitado no que toca a dar resposta a conflitos de interesse. Isso 
faz com que as regras relativas a conflitos de interesses do artigo 23.º se estendam a todos os 
produtos de seguros.

Alteração 147
Othmar Karas

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

As regras relativas ao conflito de interesses devem ser aplicáveis a todos os produtos de 
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seguros.

Alteração 148
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 149
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem manter ou 
adotar disposições mais rigorosas em 
relação aos requisitos de proteção dos 
consumidores previstos nos artigos 23.º, 
24.º e 25.º, desde que essas disposições 
sejam conformes com o direito da União. 
A ESMA e a EIOPA devem trabalhar em 
conjunto para alcançar a máxima 
coerência possível na aplicação das 
normas de conduta no contexto dos 
produtos de investimento de retalho 
abrangidos pela diretiva MiFID II ou pela 
presente diretiva, através da elaboração 
de orientações.

Or. en



AM\924646PT.doc 75/95 PE504.096v01-00

PT

Justificação

No que toca às alterações de Malcolm Harbour referentes ao artigo 17.º, a divulgação da 
remuneração tem um valor limitado no que toca a dar resposta a conflitos de interesse. Isso 
faz com que as regras relativas a conflitos de interesses do artigo 23.º se estendam a todos os 
produtos de seguros.

Alteração 150
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem manter ou 
adotar disposições mais rigorosas em 
relação aos requisitos de proteção dos 
consumidores previstos nos artigos 23.º, 
24.º e 25.º, desde que essas disposições 
sejam conformes com o direito da União. 
A ESMA e a EIOPA devem trabalhar em 
conjunto para alcançar a máxima 
coerência possível na aplicação das 
normas de conduta no contexto dos 
produtos de investimento de retalho 
abrangidos pela diretiva MiFID II ou pela 
presente diretiva, através da elaboração 
de orientações. 

Or. en

Alteração 151
Othmar Karas

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem manter ou 
adotar disposições mais rigorosas em 
relação aos requisitos de proteção dos 
consumidores previstos nos artigos 23.º, 
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24.º e 25.º, desde que essas disposições 
sejam conformes com o direito da União.

Or. en

Justificação

As regras relativas ao conflito de interesses devem ser aplicáveis a todos os produtos de 
seguros.

Alteração 152
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Um mediador de seguros ou uma 
empresa de seguros deve manter e aplicar 
mecanismos organizacionais e 
administrativos eficazes, por forma a 
tomar todas as medidas razoáveis 
destinadas a evitar que conflitos de 
interesses prejudiquem os interesses dos 
seus clientes.

Or. en

Justificação

Modificação para adaptar o texto à MiFID.

Alteração 153
Malcolm Harbour

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

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

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

Or. en

Justificação

É essencial que essas normas de venda para produtos de investimento no setor dos seguros 
sejam coerentes, independentemente do facto de os produtos serem instrumentos financeiros 
ou produtos de investimento no setor dos seguros. Tal ajudará a reduzir a confusão e o 
potencial para a arbitragem regulamentar, ao mesmo tempo que reforça a proteção dos 
tomadores de seguros. Por conseguinte, é importante que o texto da DMS II reflita o texto da 
MiFID.

Alteração 154
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

É essencial que essas normas de venda para produtos de investimento no setor dos seguros 
sejam coerentes, independentemente do facto de os produtos serem instrumentos financeiros 
ou produtos de investimento no setor dos seguros. Tal ajudará a reduzir a confusão e o 
potencial para a arbitragem regulamentar, ao mesmo tempo que reforça a proteção dos 
tomadores de seguros. Por conseguinte, é importante que o texto da DMS II reflita o texto da 
MiFID.

Alteração 155
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que, 
no quadro da mediação de seguros com 
ou em nome de clientes, os mediadores e 
empresas de seguros atuem de forma 
honesta, correta e profissional em 
conformidade com o interesse dos seus 
clientes, nomeadamente atuando em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no presente artigo e no 
artigo 25.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Duplicação do artigo 15.º.
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Alteração 156
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

As alterações propostas ao artigo 24.º orientam a aplicação dos artigos referidos no que toca 
a clientes profissionais, bem como outras alterações, para alinhar o texto com a atual 
abordagem da MiFID II.

Alteração 157
Othmar Karas

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. en

Justificação

Duplicação do artigo 15.º.
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Alteração 158
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 159
Othmar Karas

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Uma avaliação corrente, no sentido de aconselhamento obrigatório repetido acerca do 
produto de seguros e respetiva adequação, não é viável, ao passo que fornecer as 
informações mais recentes acerca de um produto ou serviço a pedido do cliente é um serviço 
necessário.

Alteração 160
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Se o aconselhamento é dado de forma 
independente, com base numa análise 
justa no mercado ou numa análise dos 
produtos oferecidos por uma empresa de 
seguros. As informações devem indicar se 
o mediador de seguros ou a empresa de 
seguros fornece ao cliente a avaliação 
corrente de adequação do produto de 
seguros que lhe é recomendado;

Or. en

Alteração 161
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Os custos e encargos associados. (c) Os produtos de seguros, tendo em 
conta a complexidade dos produtos de 
seguros e o tipo de cliente (se é ou não 
cliente). Deve incluir orientações 
adequadas e avisos sobre os riscos 
associados aos investimentos nesses 
produtos.
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Or. en

Alteração 162
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Coerência com a redação da MiFID II.

Alteração 163
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 164
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 165
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 166
Othmar Karas

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 167
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A proibição de aceitar honorários, comissões ou quaisquer benefícios monetários de 
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terceiros pela prestação de aconselhamento de seguros a título independente não cria 
condições equitativas para todos os canais de distribuição. Não tem como resultado uma 
maior transparência nem uma maior proteção do consumidor, em vez disso, elimina-os dos 
canais de distribuição e, logo, tem como resultado reduzir a concorrência e aumentar os 
preços para os consumidores.

Alteração 168
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 169
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 170
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se o mediador de seguros receber
quaisquer honorários ou comissões de 
terceiros em relação ao contrato de 
seguros.

Or. en

Alteração 171
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros podem impor 
requisitos adicionais aos mediadores de 
seguros ou às empresas de seguros que 
informam o cliente de que o 
aconselhamento fornecido em termos de 
investimentos é prestado a título 
independente.

Or. en

Alteração 172
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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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:
(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; assim como
(b) A natureza dos produtos oferecidos ou 
considerados, incluindo os diferentes tipos 
de produtos de seguros.

Or. en

Justificação

O mandato e o objetivo dos atos delegados não são definidos claramente.

Alteração 173
Othmar Karas

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem permitir que 
os mediadores de seguros e as empresas 
de seguros, ao desenvolverem atividades 
de mediação de seguros relativamente a 
vendas para as quais não é prestado 
aconselhamento, prestem esses serviços 
aos clientes sem que tenham necessidade 
de obter as informações ou efetuar a 
determinação previstas no n.º 2 quando 
todas as condições seguintes estiverem 
cumpridas:
(a) O serviço sem aconselhamento se 
refere a investimentos baseados em 
seguros cujo risco de investimento só 
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incida em instrumentos financeiros 
subjacentes considerados não complexos 
tal como definido no artigo 25.º, n.º 3, 
alínea a), da Diretiva 2004/39/CE; ou
(b) O produto ou serviço é fornecido 
mediante pedido expresso do cliente ou 
potencial cliente;
(c) O cliente ou potencial cliente foi 
claramente informado de que, aquando 
da prestação deste serviço, não é exigido 
ao mediador de seguros ou à empresa de 
seguros que avaliem a adequação ou o 
caráter apropriado do produto oferecido, 
e
(d) O mediador de seguros ou a empresa 
de seguros cumprem as respetivas 
obrigações nos termos do artigo 23.º.

Or. en

Justificação

As empresas e os mediadores de seguros devem poder vender produtos de investimento em 
seguros não complexos sem terem de avaliar o conhecimento e a experiência dos clientes, 
sempre que os clientes decidem expressamente que desejam receber aconselhamento sobre 
produtos de investimento no setor dos seguros. Isto serve para criar condições equitativas 
para os produtos de investimento não relacionados com o setor dos seguros.

Alteração 174
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Ainda que o presente artigo se destine a refletir as proteções para investimentos no setor não 
relacionado com os seguros previstos na MiFID II, na prática é muito mais rígido. O 
aditamento proposto permite às empresas continuar a vender produtos de investimento não 
complexos no setor dos seguros sem terem de avaliar o conhecimento e a experiência dos 
clientes. Por seu turno, é dada ao cliente a escolha de decidir se quer receber 
aconselhamento sobre os produtos de investimento no setor dos seguros. Cria-se, assim, 
condições equitativas para os produtos de investimento em setores não relacionados com os 
seguros.
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Alteração 175
Othmar Karas

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem permitir que 
os mediadores de seguros e as empresas 
de seguros, ao desenvolverem atividades 
de mediação de seguros relativamente a 
vendas para as quais não é prestado 
aconselhamento, prestem esses serviços 
aos clientes sem que tenham necessidade 
de obter as informações ou efetuar a 
determinação previstos no n.º 2 quando 
todas as condições seguintes estiverem 
cumpridas:
(a) O serviço sem aconselhamento se 
refere a investimentos baseados em 
seguros cujo risco de investimento só 
incida em instrumentos financeiros 
subjacentes considerados não complexos 
tal como definido no artigo 25.º, n.º 3, 
alínea a), da Diretiva 2004/39/CE; ou
(b) O produto ou serviço é fornecido 
mediante pedido expresso do cliente ou 
potencial cliente;
(c) O cliente ou potencial cliente foi 
claramente informado de que, aquando 
da prestação deste serviço, não é exigido 
ao mediador de seguros ou à empresa de 
seguros que avaliem a adequação ou o 
caráter apropriado do produto oferecido, 
e
(d) O mediador de seguros ou a empresa 
de seguros cumprem as respetivas 
obrigações nos termos do artigo 23.º.

Or. en

Justificação

As empresas e os mediadores de seguros devem poder vender produtos de investimento em 
seguros não complexos sem terem de avaliar o conhecimento e a experiência dos clientes, 
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sempre que os clientes decidem expressamente que desejam receber aconselhamento sobre 
produtos de investimento no setor dos seguros. Isto serve para criar condições equitativas 
para os produtos de investimento não relacionados com o setor dos seguros.

Alteração 176
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as medidas e sanções administrativas 
que apliquem sejam eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as medidas e sanções administrativas 
que apliquem sejam eficazes, 
proporcionadas, dissuasivas e que 
correspondam à complexidade do produto 
ou serviço.

Or. en

Justificação

As sanções também devem, de forma mais explícita, ser proporcionais em relação à 
complexidade dos produtos e serviços alvo de mediação.

Alteração 177
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A avaliação ex ante de um possível dano desproporcional relativamente às partes envolvidas 
de uma publicação de sanções será, sem dúvida, extremamente difícil. Além disso, a 
publicação de sanções conduzirá a uma dupla exposição das pessoas afetadas, dado que são 
alvo não só da sanção em si, mas também da publicação dos respetivos nomes, tipo de 
violação e sanção.

Alteração 178
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 179
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos nos artigos 23.º e 25.º é conferido 
à Comissão por um período indeterminado 
a contar da entrada em vigor da presente 
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em vigor da presente diretiva. diretiva.

Or. en

Alteração 180
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 23.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.

Or. en

Alteração 181
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Um ato delegado adotado em aplicação 
dos artigos 23.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 
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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.

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. en

Alteração 182
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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