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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 2
Proposta de diretiva
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A presente diretiva não é aplicável às 
pessoas com uma atividade profissional 
diferente (por exemplo, peritos fiscais ou 
contabilistas) que prestem os seus 
conselhos em matéria de seguros a título 

(12) A presente diretiva não é aplicável às 
pessoas com uma atividade profissional 
diferente (por exemplo, peritos fiscais ou 
contabilistas) que prestem os seus 
conselhos em matéria de seguros a título 
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ocasional no quadro dessa outra atividade 
profissional, nem às pessoas que forneçam 
meras informações de caráter geral sobre 
produtos de seguros, desde que essa 
atividade não tenha por objeto ajudar o 
cliente a celebrar ou executar um contrato 
de seguros ou de resseguros.

ocasional no quadro dessa outra atividade 
profissional, nem às pessoas que forneçam 
meras informações de caráter geral sobre 
produtos de seguros, desde que essa 
atividade não tenha por objeto ajudar o 
cliente a celebrar ou executar um contrato 
de seguros ou de resseguros, nem a gestão, 
a título profissional, dos sinistros de uma 
empresa de seguros ou de resseguros, nem 
atividades de peritagem e regularização de 
sinistros.

Alteração 5
Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 6
Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) É importante garantir um nível 
elevado de profissionalismo e competência 
entre os mediadores de seguros e de 
resseguros e os trabalhadores das 

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

seguradoras diretas envolvidos em 
atividades de preparação, venda e pós-
venda relacionadas com apólices de 
seguros. Assim, os conhecimentos 
profissionais dos mediadores e dos 
trabalhadores das seguradoras devem
possibilitar a execução das suas tarefas e 
o cumprimento das suas funções de forma 
adequada. Deve ser assegurada a sua 
formação contínua.

Alteração 7
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

Alteração 8
Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A fim de fornecer aos clientes 
informações comparáveis sobre os 

Suprimido
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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.

Alteração 9
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



PE504.065v02-00 8/30 AD\930817PT.doc

PT

Alteração 10
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), 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.

(52) 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), a 
Comissão deverá adotar as normas técnicas 
de execução referidas no artigo [31.º] em 
relação aos procedimentos e formulários de 
apresentação das informações relativas a 
sanções. Os projetos para essas normas 
técnicas de execução serão desenvolvidos 
pela EIOPA.

Alteração 11
Proposta de diretiva
Artigo 1 – nº 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 

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

Justificação

Não se justifica a inclusão das atividades de gestão profissional e regularização de sinistros 
no âmbito da diretiva. As mesmas não se prendem com a venda de produtos de seguros e não 
podem ser consideradas atividades de mediação de seguros. Além disso, essas atividades já 
se encontram suficientemente contempladas nas legislações nacionais.

Alteração 12
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 um 
produto ou serviço de qualquer fornecedor, 
sempre que esse seguro cubra:

Justificação

Deve confirmar-se a exceção conferida aos seguros complementares que cobrem os danos de 
bagagens ou a perda das mesmas e demais riscos associados a uma viagem reservada junto 
desse fornecedor, a qual já se encontra prevista na DMS I. Os seguros em causa são, regra 
geral, produtos simples, com prémios reduzidos e de curta duração. Por conseguinte, não se 
afigura necessário incluir os seguros complementares no âmbito da diretiva.

Alteração 13
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea e) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) o risco de avaria ou de perda de bens 
fornecidos por esse fornecedor ou de 
danos a esses bens; ou

Justificação

Deve confirmar-se a exceção conferida aos seguros complementares que cobrem os danos em 
bagagens ou perda das mesmas e demais riscos associados a uma viagem reservada junto 
desse fornecedor, a qual já se encontra prevista na DMS I. Os seguros em questão são, regra 
geral, produtos simples, com prémios reduzidos e de curta duração. Por conseguinte, não se 
afigura necessário incluir os seguros complementares no âmbito da diretiva.
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Alteração 14
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea e) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

Deve confirmar-se a exceção conferida aos seguros complementares que cobrem os danos em 
bagagens ou perda das mesmas e demais riscos associados a uma viagem reservada junto 
desse fornecedor, a qual já se encontra prevista na DMS I. Os seguros em questão são, regra 
geral, produtos simples, com prémios reduzidos e de curta duração. Por conseguinte, não se 
afigura necessário incluir os seguros complementares no âmbito da diretiva.

Alteração 15
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

3. «Mediação de seguros», as atividades 
que consistem em prestar aconselhamento, 
propor ou praticar outro ato preparatório da 
celebração de um contrato de seguro, ou 
em celebrar esses contratos ou apoiar a 
gestão e execução desses contratos, em 
especial em caso de sinistro. Estas 
atividades são também consideradas como 
mediação de seguros quando forem 
exercidas por uma empresa de seguros sem 
a intervenção de um mediador de seguros.
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Alteração 16
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea -a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A gestão de sinistros de uma 
empresa de seguros a título profissional e 
a regularização e peritagem de sinistros;

Alteração 17
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 18
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 6 – parágrafo 2 – alínea -a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A gestão de sinistros de uma 
empresa de resseguros a título 
profissional e a regularização e peritagem 
de sinistros;

Alteração 19
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 9
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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
aconselhamento personalizado a um 
cliente atual ou potencial relativamente a 
um produto de seguro, quer a seu pedido
quer por iniciativa da empresa ou do 
mediador de seguros;

Alteração 20
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

É possível obter comissões não só através da realização de objetivos no quadro dos contratos 
colocados, mas também através do número de sinistros declarados pelos clientes do 
mediador. A definição deve incluir todos os elementos com influência nessa remuneração. 
Alguns grupos bancários e seguradores calculam as comissões com base em práticas de 
venda cruzada: por exemplo, uma comissão sobre uma hipoteca difere consoante a venda ou 
não de um seguro de vida ao mesmo cliente. Este tipo de práticas incita os mediadores a 
venderem vários produtos ao mesmo tempo, ainda que o cliente não precise desses produtos 
ou possa encontrar outras ofertas mais atrativas.

Alteração 21
Proposta de diretiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

Atendendo à exclusão das atividades de gestão profissional e regularização de sinistros do 
âmbito da diretiva e à reinclusão da exceção no artigo 1.º, n.º 2, alínea e), o procedimento de 
declaração deixa de cumprir o seu objetivo principal e deve, por conseguinte, ser suprimido.
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Alteração 22
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

É conveniente que os mediadores e membros do pessoal das empresas de seguros possuam 
conhecimentos e aptidões adequados para a execução das suas tarefas. Porém, deve 
suprimir-se o requisito adicional de demonstrar experiência profissional apropriada. Caso 
contrário, o acesso à profissão de mediador de seguros tornar-se-á, na prática, impossível.

Alteração 23
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 8 – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

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

8. Os Estados-Membros especificarão:

Alteração 24
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

8-A. Para efeitos de reconhecimento 
mútuo dos conhecimentos e aptidões 
adequados dos mediadores de seguros e 
de resseguros, bem como dos 
trabalhadores das empresas de seguros 
que executam atividades de mediação e, 
designadamente, das suas qualificações 
profissionais, uma qualificação nacional 
acreditada de nível 3 ou superior, ao 
abrigo do Quadro Europeu de 
Qualificações para a aprendizagem ao 
longo da vida, estabelecido nos termos da 
Recomendação do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 23 de abril de 2008, deve 
ser aceite por um Estado-Membro de 
acolhimento como comprovativa de que 
um mediador de seguros ou de resseguros 
cumpre os requisitos de conhecimentos e 
aptidões subjacentes ao registo, em 
conformidade com a presente diretiva.

Justificação

Por forma a evitar a fragmentação do mercado interno, os requisitos mínimos relativos a 
conhecimentos e aptidões aplicáveis a todos os Estados-Membros devem ser definidos com 
base no Quadro Europeu de Qualificações.

Alteração 25
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

A presente alteração visa evitar conflitos de interesse entre mediadores de seguros e as suas 
autoridades de supervisão, reforçando, desta forma, a qualidade do serviço e a eficiência do 
mercado.

Alteração 26
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os poderes referidos no n.º 3 devem 
ser exercidos em conformidade com a 
legislação nacional e incluir, pelo menos, 
o direito a:
(a) Ter acesso a qualquer documento, 
independentemente da forma que assuma, 
que possa ser relevante para o exercício 
das funções de supervisão, e a receber 
uma cópia do mesmo;
(b) Pedir informações a qualquer pessoa 
e, se necessário, convocar e interrogar 
uma pessoa a fim de obter informações;
(c) Efetuar inspeções no local;
(d) Realizar compras como cliente 
mistério;
(e) Exigir a interdição temporária da 
atividade profissional;
(f) Exigir às empresas de seguros que 
forneçam informações;
(g) Propor a instauração de ações penais;
(h) Permitir a auditores ou peritos a 
realização de verificações e investigações.

Justificação

A presente alteração visa evitar conflitos de interesse entre mediadores de seguros e as suas 
autoridades de supervisão, reforçando, desta forma, a qualidade do serviço e a eficiência do 
mercado.
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Alteração 27
Proposta de diretiva
Artigo 13 – nº 1 – parágrafo introdutório

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 consumidores, bem como 
entre empresas de seguros e consumidores, 
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:

Alteração 28
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 que tenha em conta os 
interesses do cliente, ou

Alteração 29
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 

iii) se não tem a obrigação contratual de 
exercer a atividade de mediação de seguros 
exclusivamente com uma ou mais 
empresas de seguros e seguros e se não 
baseia os seus conselhos numa análise 
imparcial que tenha em conta os 
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nomes das empresas de seguros com as 
quais trabalha ;

interesses do cliente. Nesse caso, deve 
também informá-lo dos nomes das 
empresas de seguros com as quais 
trabalha ;

Alteração 30
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 ou qualquer um dos seus 
empregados receber um honorário ou 
comissão de qualquer tipo, o montante total 
ou, se não for possível indicar o montante 
exato ou se a indicação do montante 
exigir esforços desproporcionados, a base 
de cálculo de todos os honorários, 
comissões ou combinações de ambos, se o 
cliente assim o solicitar. O cliente deve ser 
informado sobre o direito de solicitar esta 
informação.

Alteração 31
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

Justificação

A divulgação de informações excessivamente pormenorizadas pode ser confusa para os 
consumidores. A divulgação do montante da remuneração, bem como da natureza e base de 
cálculo de qualquer remuneração variável, em nada contribui para a proteção dos 
consumidores.
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Alteração 32
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).

Justificação

A divulgação de informações excessivamente pormenorizadas pode ser confusa para os 
consumidores. A divulgação do montante da remuneração, bem como da natureza e base de 
cálculo de qualquer remuneração variável, em nada contribui para a proteção dos
consumidores.

Alteração 33
Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Justificação

A divulgação de informações excessivamente pormenorizadas pode ser confusa para os 
consumidores. A divulgação do montante da remuneração, bem como da natureza e base de 
cálculo de qualquer remuneração variável, em nada contribui para a proteção dos 
consumidores.

Alteração 34
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

Alteração 35
Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Alteração 36
Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Contudo, sempre que as informações 
referidas nos artigos 16.º, 17.º e 18.º sejam 
prestadas utilizando um suporte duradouro 
diferente do papel ou através de um sítio 
web, deve ser fornecida ao cliente uma 
cópia em papel, mediante pedido e a título 
gratuito.

3. Contudo, sempre que as informações 
referidas nos artigos 16.º, 17.º e 18.º sejam 
prestadas utilizando um suporte duradouro 
diferente do papel ou através de um sítio 
web, deve ser fornecida ao cliente uma 
cópia em papel, mediante pedido e a título 
gratuito. O cliente deve ser informado 
sobre este direito.

Alteração 37
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. O mediador ou a empresa de seguros
deve manter e operar mecanismos 
organizacionais e administrativos 
eficazes, por forma a tomar todas as 
medidas razoáveis destinadas a evitar que 
conflitos de interesses prejudiquem os 
interesses dos seus clientes. Sempre que 
medidas tomadas pelo mediador ou pela 
empresa de seguros não forem suficientes 
para assegurar, com razoável certeza, que o 
risco de prejuízo para os interesses dos 
clientes ou potenciais clientes decorrentes 
de conflitos de interesse serão evitados, o 
mediador ou a empresa de seguros devem 
divulgar claramente a natureza geral ou as 
fontes desses conflitos de interesse antes de 
exercerem qualquer atividade em nome do 
cliente.

Justificação

A presente alteração visa garantir que o texto da DMS II é consentâneo com a MiFID II, que 
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exige que as empresas disponham de mecanismos organizacionais e administrativos eficazes, 
destinados a evitar conflitos de interesses.

Alteração 38
Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Alteração 39
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 expressamente 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, garantida por contrato ou 
facultativa, da adequação do produto de 
seguros que lhe é recomendado;
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Alteração 40
Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Justificação

A diretiva não deve discriminar os sistemas de remuneração específicos que tenham surgido 
no mercado e que garantam uma cobertura de seguros aos cidadãos.

Alteração 41
Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 33.º com vista 
à adoção de medidas destinadas a 

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

Alteração 42
Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 43
Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Quando o mediador ou a empresa de 
seguros considerarem, com base nas 
informações recebidas ao abrigo do 
parágrafo anterior, que o produto ou 

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

serviço não corresponde ao interesse 
superior do cliente ou potencial cliente,
deve justificar esse facto ao cliente ou 
potencial cliente. Esse aviso deve ser feito 
em formato normalizado.

Alteração 44
Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 45
Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem permitir 
que os mediadores e as empresas de 
seguros, quando prestam serviços de 
mediação de seguros em relação a vendas 
nas quais não prestam aconselhamento, 
prossigam a sua atividade ainda que não 
tenham obtido ou determinado as 
informações previstas no n.º 2, se 
estiverem preenchidas as seguintes 
condições:
(a) A atividade de mediação de seguros é 
exercida por iniciativa do cliente ou 
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potencial cliente;
(b) A atividade de mediação de seguros 
refere-se a investimentos baseados em 
seguros que:
(i) só forneçam exposição ao investimento 
relativamente a instrumentos financeiros 
subjacentes considerados não complexos 
de acordo com o artigo 25.º, n.º 3, alínea 
a), da [Diretiva 2004/39/CE]; ou
(ii) não incorporem uma estrutura que 
dificulte a perceção dos riscos associados, 
por parte do cliente;
(c) o cliente ou potencial cliente foi 
informado de forma clara de que ao 
mediador ou à empresa de seguros não é 
exigida uma avaliação da adequação do 
produto oferecido e, por conseguinte, que 
não beneficia das regras de conduta 
profissional relevantes. Esse aviso pode 
ser feito em formato normalizado.

Justificação

A presente alteração cria uma norma equivalente àquelas que a MiFID II contempla, 
proporcionando condições de igualdade comparativamente aos produtos de investimento não 
baseados em seguros.

Alteração 46
Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) A natureza do serviço ou serviços 
oferecidos ou prestados ao cliente ou 
potencial cliente, tendo em conta o tipo, 
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objeto, volume e frequência das 
transações;
(b) A natureza dos produtos oferecidos ou 
considerados, incluindo os diferentes tipos 
de produtos de seguros.

Alteração 47
Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos referidos no n.º 1, as 
sanções administrativas e as medidas que 
podem ser aplicadas incluam, no mínimo, 
os seguintes elementos:

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos referidos no n.º 1, as 
sanções administrativas e as medidas que 
podem ser aplicadas incluam, no mínimo, 
os seguintes elementos:

(a) Uma declaração pública que 
identifique a pessoa singular ou coletiva e 
a natureza da infração;
(b) Uma ordem que exija que a pessoa 
singular ou coletiva cesse a conduta e se 
abstenha de repetir a mesma;

(b) Uma ordem que exija que a pessoa 
singular ou coletiva cesse a conduta e se 
abstenha de repetir a mesma;

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

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

(d) A proibição de que qualquer membro 
dos órgãos de direção do mediador ou da 
empresa de seguros ou de resseguros, ou 
qualquer outra pessoa singular que seja 
considerada responsável pela infração, 
possa exercer funções em mediadores ou 
empresas de seguros ou de resseguros;
(e) No caso de uma pessoa coletiva, 
sanções pecuniárias administrativas até ao 
limite de 10 % do volume de negócios 
anual total realizado pela pessoa coletiva 
no exercício anterior; se a pessoa coletiva 
for uma filial de uma empresa-mãe, o 
volume de negócios total anual 
considerado deve ser o volume de negócios 
anual total resultante das contas 
consolidadas da empresa-mãe no exercício 

(e) No caso de uma pessoa coletiva, 
sanções pecuniárias administrativas até ao 
limite de 8 % do volume de negócios anual 
total realizado pela pessoa coletiva no 
exercício anterior; se a pessoa coletiva for 
uma filial de uma empresa-mãe, o volume 
de negócios total anual considerado deve 
ser o volume de negócios anual total 
resultante das contas consolidadas da 
empresa-mãe no exercício financeiro 
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financeiro anterior; anterior;
(f) No caso de uma pessoa singular, 
sanções pecuniárias administrativas até ao 
limite de 5 000 000 de euros ou, nos
Estados-Membros que não têm o euro 
como moeda oficial, o valor 
correspondente em moeda nacional à data 
de entrada em vigor da presente diretiva; e 
ainda

(f) No caso de uma pessoa singular, 
sanções pecuniárias administrativas até ao 
limite de 3 000 000 de euros ou, nos
Estados-Membros que não têm o euro 
como moeda oficial, o valor 
correspondente em moeda nacional à data 
de entrada em vigor da presente diretiva; e 
ainda

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

Alteração 48
Proposta de diretiva
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34 Suprimido
Exercício da delegação

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