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Alteração 204
Matt Carthy

Proposta de diretiva
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 205
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) As grandes quantidades de NPL 
são a consequência de milhões de 
cidadãos da UE que se encontram em 
dificuldades financeiras e de famílias 
sobre-endividadas. As principais causas 
deste sobre-endividamento privado são as 
atividades de concessão de empréstimos 
irresponsáveis, as bolhas no mercado 
imobiliário e a falta de medidas para a 
identificação precoce das famílias em 
risco. As dificuldades financeiras das 
famílias endividadas, para além de 
ameaçarem a estabilidade do sistema 
financeiro, são também, acima de tudo, 
tragédias humanas individuais que têm de 
ser evitadas a todo o custo. Existem 
provas de más práticas dos gestores de 
créditos, práticas de assédio e 
intimidação, nomeadamente apresentadas 
por devedores que alegam terem sido 
pressionados para efetuar reembolsos 
incomportáveis. O setor não é 
devidamente regulamentado em todos os 
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Estados-Membros, e a regulamentação 
aplicada tem-se revelado frequentemente 
inadequada.

Or. en

Alteração 206
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A crise financeira levou à 
acumulação de NPE no setor bancário. 
Os consumidores foram 
significativamente afetados pela recessão 
e pela queda dos preços da habitação que 
se seguiram. É essencial salvaguardar os 
direitos dos consumidores, em 
consonância com o direito da União 
aplicável, como as Diretivas 2008/48/CE e 
2014/17/UE, para fazer face à questão das 
NPE. A Diretiva 2011/7/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de fevereiro de 2011, que estabelece 
medidas de luta contra os atrasos de 
pagamento nas transações comerciais 
(Diretiva Atrasos de Pagamento) 
incentiva o pagamento atempado por 
parte tanto das empresas como das 
autoridades públicas e contribui para 
evitar o tipo de acumulação de NPE que 
ocorreu durante os anos da crise 
financeira.

Or. en

Alteração 207
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Considerando 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(1-B) A concentração de NPL deveu-se, 
além disso, a um aumento da 
concentração de bancos nos sistemas 
bancários de alguns Estados-
Membros. Observando que uns sistemas 
bancários são mais diversificados que 
outros, a União reconhece que os 
Estados-Membros com níveis mais baixos 
de concentração e níveis mais elevados de 
bancos tradicionais de pequena e média 
dimensão e bancos sustentáveis têm sido 
mais resilientes.

Or. en

Alteração 208
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Os números de devedores 
incapazes de assegurar o serviço das suas 
dívidas são desproporcionalmente 
elevados entre as mulheres e os indivíduos 
pertencentes a grupos de baixo 
rendimento. Além disso, existe uma 
assimetria fundamental entre, por um 
lado, as pessoas singulares que devem um 
crédito hipotecário ou uma dívida de 
consumo e os proprietários de empresas 
de muito pequena dimensão e, por outro, 
os credores e os gestores de créditos, que 
são sempre pessoas coletivas de dimensão 
comparativamente superior.

Or. en
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Alteração 209
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) A recuperação das garantias reais 
no caso dos créditos hipotecários afeta o 
direito a uma ajuda à habitação e a uma 
existência condigna a todos aqueles que 
não disponham de recursos suficientes, 
consagrado na Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE, bem como os 
direitos constitucionais de muitos 
Estados-Membros relacionados com a 
habitação.

Or. en

Alteração 210
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-D) Os abusos em determinados 
mercados obrigam ao estabelecimento de 
um código de conduta com regras 
rigorosas para os gestores de créditos e os 
compradores de créditos para evitar 
práticas enganosas, assédio ou violação 
dos direitos dos consumidores.

Or. en

Alteração 211
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Considerando 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-E) É necessária uma maior 
transparência para acompanhar a reação 
do mercado ao novo quadro. A EBA deve 
criar e manter um registo público com 
dados disponíveis sobre os operadores e o 
número e os montantes das operações.

Or. en

Alteração 212
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Um sistema financeiro integrado 
permitirá aumentar a capacidade de 
resistência a choques adversos da União 
Económica e Monetária, facilitando a 
partilha do risco privado além-fronteiras e 
reduzindo simultaneamente a necessidade 
de uma partilha de riscos pelo setor 
público. Para concretizar estes objetivos, a 
União deve concluir a União Bancária e 
continuar a desenvolver uma União dos 
Mercados de Capitais (UMC). A resolução 
do problema criado pelo elevado volume 
de NPL e pela possível acumulação futura 
desses mesmos NPL será essencial para 
concluir a União Bancária, uma vez que só 
assim se poderá garantir a concorrência no 
setor bancário, preservar a estabilidade 
financeira e incentivar os empréstimos, 
por forma a criar emprego e crescimento 
dentro da União.

(2) A resolução do problema criado 
pelo elevado volume de NPL e pela 
possível acumulação futura desses mesmos 
NPL será essencial para concluir a União 
Bancária, uma vez que só assim se poderá 
garantir a concorrência no setor bancário e 
preservar a estabilidade financeira.

Or. en
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Alteração 213
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Um sistema financeiro integrado 
permitirá aumentar a capacidade de 
resistência a choques adversos da União 
Económica e Monetária, facilitando a 
partilha do risco privado além-fronteiras e 
reduzindo simultaneamente a necessidade 
de uma partilha de riscos pelo setor 
público. Para concretizar estes objetivos, a 
União deve concluir a União Bancária e 
continuar a desenvolver uma União dos 
Mercados de Capitais (UMC). A resolução 
do problema criado pelo elevado volume 
de NPL e pela possível acumulação futura 
desses mesmos NPL será essencial para 
concluir a União Bancária, uma vez que só 
assim se poderá garantir a concorrência no 
setor bancário, preservar a estabilidade 
financeira e incentivar os empréstimos, por 
forma a criar emprego e crescimento 
dentro da União.

(2) Um sistema financeiro integrado 
permitirá aumentar a capacidade de 
resistência a choques adversos da União 
Económica e Monetária, facilitando a 
partilha do risco privado além-fronteiras e 
reduzindo simultaneamente a necessidade 
de uma partilha de riscos pelo setor 
público. Para concretizar estes objetivos, a 
União deve concluir a União Bancária e 
continuar a desenvolver uma União dos 
Mercados de Capitais (UMC). A resolução 
do problema criado pelo elevado volume 
de NPL e pela possível acumulação futura 
desses mesmos NPL será essencial para 
concluir e reforçar a União Bancária, uma 
vez que só assim se poderá garantir a 
concorrência no setor bancário, preservar a 
estabilidade financeira e incentivar os 
empréstimos, por forma a criar emprego e 
crescimento dentro da União.

Or. en

Alteração 214
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em julho de 2017, o Conselho, no 
seu «Plano de ação para combater os 
créditos não produtivos na Europa» 25 , 
apelou a que as diferentes instituições 
tomassem medidas apropriadas para 

(3) Em julho de 2017, o Conselho, no 
seu «Plano de ação para combater os 
créditos não produtivos na Europa» 25 , 
apelou a que as diferentes instituições 
tomassem medidas apropriadas para 
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continuar a combater o problema do 
elevado número de NPL na União. O plano 
de ação estabelece uma abordagem 
abrangente, que deverá centrar-se num 
conjunto de medidas políticas 
complementares em quatro domínios: i) 
regulamentação e supervisão bancária, ii) 
reformas dos quadros legislativos nacionais 
em matéria de reestruturação, insolvência e 
recuperação de dívidas, iii) 
desenvolvimento de mercados secundários 
para os ativos em dificuldades, e iv) 
promoção da reestruturação do sistema 
bancário. As medidas correspondentes 
devem ser tomadas a nível nacional e, se 
for caso disso, da União. A Comissão 
anunciou uma intenção semelhante na sua 
«Comunicação sobre a conclusão da União 
Bancária», de 11 de outubro de 2017 26 , 
que apelava a um vasto pacote de medidas 
para resolver a questão dos NPL na União.

continuar a combater o problema do 
elevado número de NPL na União, 
impedindo a sua futura acumulação. O 
plano de ação estabelece uma abordagem 
abrangente, que deverá centrar-se num 
conjunto de medidas políticas 
complementares em quatro domínios: i) 
regulamentação e supervisão bancária, ii) 
reformas dos quadros legislativos nacionais 
em matéria de reestruturação, insolvência e 
recuperação de dívidas, iii) 
desenvolvimento de mercados secundários 
para os ativos em dificuldades, e iv) 
promoção da reestruturação do sistema 
bancário. As medidas correspondentes 
devem ser tomadas a nível nacional e, se 
for caso disso, da União. A Comissão 
anunciou uma intenção semelhante na sua 
«Comunicação sobre a conclusão da União 
Bancária», de 11 de outubro de 2017 26 , 
que apelava a um vasto pacote de medidas 
para resolver a questão dos NPL na União.

_________________ _________________
25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

26 Comunicação ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho, ao Banco Central Europeu, 
ao Comité Económico e Social Europeu e 
ao Comité das Regiões sobre a conclusão 
da União Bancária, COM(2017) 592 final 
de 11.10.2017.

26 Comunicação ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho, ao Banco Central Europeu, 
ao Comité Económico e Social Europeu e 
ao Comité das Regiões sobre a conclusão 
da União Bancária, COM(2017) 592 final 
de 11.10.2017.

Or. en

Alteração 215
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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(4-A) Durante o processo de conceção de 
abordagens macroprudenciais para 
prevenir o aparecimento de riscos à escala 
do sistema associados às NPE, o Comité 
Europeu do Risco Sistémico deverá 
desenvolver normas macroprudenciais e 
uma supervisão adequadas das restantes 
instituições financeiras envolvidas no 
mercado secundário de NPE. Estas 
medidas regulamentares assegurarão que 
essas instituições são obrigadas a cumprir 
as mesmas normas que os bancos, 
incluindo no que respeita aos requisitos 
prudenciais, aos requisitos de 
comunicação de informações e ao 
tratamento justo dos mutuários. Essas 
instituições devem igualmente estar 
sujeitas a todos os requisitos nacionais e 
da UE aplicáveis em matéria de proteção 
do consumidor.

Or. en

Alteração 216
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) As instituições de crédito deverão 
reservar recursos suficientes para uma 
situação em que novos empréstimos 
deixem de ser pagos em dia, o que deverá 
resultar em incentivos adequados para 
resolver os problemas com NPL numa fase 
precoce e para evitar as acumulações 
excessivas desses mesmos NPL. Quando 
os empréstimos deixarem de ser pagos em 
dia, existirão mecanismos de execução 
mais eficazes para os empréstimos 
garantidos que irão permitir às instituições 
de crédito avançar para a execução dos 
NPL, sob reserva de salvaguardas 
apropriadas para os mutuários. Se, 

(5) As instituições de crédito deverão 
reservar recursos suficientes para uma 
situação em que novos empréstimos 
deixem de ser pagos em dia, o que deverá 
resultar em incentivos adequados para 
resolver os problemas com NPL numa fase 
precoce e para evitar as acumulações 
excessivas desses mesmos NPL. Quando 
os empréstimos deixarem de ser pagos em 
dia, existirão mecanismos de execução 
mais eficazes para os empréstimos 
garantidos que irão permitir às instituições 
de crédito avançar para a execução dos 
NPL, sob reserva de salvaguardas 
apropriadas para os mutuários, incluindo 
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contudo, os volumes de NPL aumentarem 
muito – como acontece atualmente em 
algumas instituições de crédito e em alguns 
Estados-Membros – as instituições de 
crédito poderão vender esses empréstimos 
a outros operadores em mercados 
secundários transparentes, competitivos e 
eficazes. As autoridades competentes das 
instituições de crédito irão orientá-las nesse 
processo, com base nos seus poderes 
específicos sobre os bancos, o chamado 
Pilar 2 no âmbito do Regulamento (UE) n.º 
575/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (CRR) 27 . Se os NPL se 
tornarem um problema significativo e 
generalizado, os Estados-Membros podem 
criar sociedades de gestão de ativos 
nacionais ou aplicar outras medidas no 
âmbito das regras em vigor para os auxílios 
estatais e para a resolução dos bancos.

proteção jurídica contra despejos de 
residências principais. Se, contudo, os 
volumes de NPL aumentarem muito – 
como acontece atualmente em algumas 
instituições de crédito e em alguns 
Estados-Membros – as instituições de 
crédito deverão ser incentivadas a 
trabalhar com esses NPL, caso a caso. A 
presente diretiva não manifesta uma 
preferência por determinados 
instrumentos de redução dos NPL em 
detrimento de outros, e a combinação de 
instrumentos ou estratégias de redução 
para uma determinada instituição de 
crédito é da responsabilidade da sua 
direção, e escolhida por esta. As 
autoridades competentes das instituições de 
crédito irão orientá-las nesse processo, com 
base nos seus poderes específicos sobre os 
bancos, o chamado Pilar 2 no âmbito do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho (CRR) 
27 . Se os NPL se tornarem um problema 
significativo e generalizado, os Estados-
Membros podem criar sociedades de gestão 
de ativos nacionais ou aplicar outras 
medidas no âmbito das regras em vigor 
para os auxílios estatais e para a resolução 
dos bancos.

_________________ _________________
27 Regulamento (UE) n.º 575/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de junho de 2013, relativo aos requisitos 
prudenciais para as instituições de crédito e 
para as empresas de investimento e que 
altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 
(JO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

27 Regulamento (UE) n.º 575/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de junho de 2013, relativo aos requisitos 
prudenciais para as instituições de crédito e 
para as empresas de investimento e que 
altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 
(JO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

Or. en

Alteração 217
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Proposta de diretiva
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) As instituições de crédito deverão 
reservar recursos suficientes para uma 
situação em que novos empréstimos 
deixem de ser pagos em dia, o que deverá 
resultar em incentivos adequados para 
resolver os problemas com NPL numa fase 
precoce e para evitar as acumulações 
excessivas desses mesmos NPL. Quando 
os empréstimos deixarem de ser pagos em 
dia, existirão mecanismos de execução 
mais eficazes para os empréstimos 
garantidos que irão permitir às instituições 
de crédito avançar para a execução dos 
NPL, sob reserva de salvaguardas 
apropriadas para os mutuários. Se, 
contudo, os volumes de NPL aumentarem 
muito – como acontece atualmente em 
algumas instituições de crédito e em alguns 
Estados-Membros – as instituições de 
crédito poderão vender esses empréstimos 
a outros operadores em mercados 
secundários transparentes, competitivos e 
eficazes. As autoridades competentes das 
instituições de crédito irão orientá-las 
nesse processo, com base nos seus poderes 
específicos sobre os bancos, o chamado 
Pilar 2 no âmbito do Regulamento (UE) 
n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (CRR) 27 . Se os NPL se 
tornarem um problema significativo e 
generalizado, os Estados-Membros podem 
criar sociedades de gestão de ativos 
nacionais ou aplicar outras medidas no 
âmbito das regras em vigor para os auxílios 
estatais e para a resolução dos bancos.

(5) As instituições de crédito deverão 
reservar recursos suficientes para uma 
situação em que novos empréstimos 
deixem de ser pagos em dia, o que deverá 
resultar em incentivos adequados para 
resolver os problemas com NPL numa fase 
precoce e para evitar as acumulações 
excessivas desses mesmos NPL. Quando 
os empréstimos deixarem de ser pagos em 
dia, existirão mecanismos mais eficazes 
para os empréstimos garantidos que irão 
permitir às instituições de crédito aplicar 
uma estratégia holística que proteja os 
mutuários em dificuldades e salvaguarde 
a sustentabilidade do sistema bancário, 
sob reserva de salvaguardas sólidas e 
eficazes para os consumidores. Se, 
contudo, os volumes de NPL aumentarem 
muito – como acontece atualmente em 
algumas instituições de crédito e em alguns 
Estados-Membros – as instituições de 
crédito não poderão vender nem transferir 
para terceiros contratos de crédito de bom 
desempenho celebrados com 
consumidores. Se os NPL se tornarem um 
problema significativo e generalizado, os 
Estados-Membros podem criar sociedades 
de gestão de ativos nacionais ou aplicar 
outras medidas no âmbito das regras em 
vigor para os auxílios estatais e para a 
resolução dos bancos.

_________________
27 Regulamento (UE) n.º 575/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de junho de 2013, relativo aos requisitos 
prudenciais para as instituições de crédito 
e para as empresas de investimento e que 
altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 
(JO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
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Or. en

Alteração 218
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) As instituições de crédito deverão 
reservar recursos suficientes para uma 
situação em que novos empréstimos 
deixem de ser pagos em dia, o que deverá 
resultar em incentivos adequados para 
resolver os problemas com NPL numa fase 
precoce e para evitar as acumulações 
excessivas desses mesmos NPL. Quando 
os empréstimos deixarem de ser pagos em 
dia, existirão mecanismos de execução 
mais eficazes para os empréstimos 
garantidos que irão permitir às instituições 
de crédito avançar para a execução dos 
NPL, sob reserva de salvaguardas 
apropriadas para os mutuários. Se, 
contudo, os volumes de NPL aumentarem 
muito – como acontece atualmente em 
algumas instituições de crédito e em alguns 
Estados-Membros – as instituições de 
crédito poderão vender esses empréstimos 
a outros operadores em mercados 
secundários transparentes, competitivos e 
eficazes. As autoridades competentes das 
instituições de crédito irão orientá-las nesse 
processo, com base nos seus poderes 
específicos sobre os bancos, o chamado 
Pilar 2 no âmbito do Regulamento (UE) n.º 
575/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (CRR) 27. Se os NPL se tornarem 
um problema significativo e generalizado, 
os Estados-Membros podem criar 
sociedades de gestão de ativos nacionais ou 
aplicar outras medidas no âmbito das 
regras em vigor para os auxílios estatais e 
para a resolução dos bancos.

(5) As instituições de crédito deverão 
reservar recursos suficientes para uma 
situação em que novos empréstimos 
deixem de ser pagos em dia, o que deverá 
resultar em incentivos adequados para 
resolver os problemas com NPL numa fase 
precoce e para evitar as acumulações 
excessivas desses mesmos NPL. Quando 
os empréstimos deixarem de ser pagos em 
dia, existirão mecanismos de execução 
mais eficazes para os empréstimos 
garantidos que irão permitir às instituições 
de crédito avançar para a execução dos 
NPL, sob reserva de salvaguardas 
apropriadas para os mutuários. Se, 
contudo, os volumes de NPL aumentarem 
muito – como acontece atualmente em 
algumas instituições de crédito e em alguns 
Estados-Membros – as instituições de 
crédito poderão vender esses empréstimos 
a outros operadores em mercados 
secundários transparentes, competitivos e 
eficazes. As autoridades competentes das 
instituições de crédito irão orientá-las nesse 
processo, bem como na necessidade de 
avaliar a possível proteção do 
consumidor, com base nos seus poderes 
específicos sobre os bancos, o chamado 
Pilar 2 no âmbito do Regulamento (UE) n.º 
575/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (CRR). Se os NPL se tornarem 
um problema significativo e generalizado, 
os Estados-Membros podem criar 
sociedades de gestão de ativos nacionais ou 
aplicar outras medidas no âmbito das 
regras em vigor para os auxílios estatais e 
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para a resolução dos bancos. Além disso, a 
Autoridade Bancária Europeia deve 
facultar orientações para uma melhor 
aplicação destas medidas alternativas.

_________________
27 Regulamento (UE) n.º 575/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de junho de 2013, relativo aos requisitos 
prudenciais para as instituições de crédito 
e para as empresas de investimento e que 
altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 
(JO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

Or. en

Alteração 219
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A presente diretiva permitirá que 
as instituições de crédito possam lidar 
melhor com os empréstimos cujo 
desempenho se degrada, criando melhores 
condições para a execução das garantias 
reais dadas em caução do crédito ou para 
a venda desse mesmo crédito a terceiros. 
A introdução de um processo acelerado de 
execução extrajudicial das garantias 
reais, como mecanismo rápido de 
recuperação do valor dessas mesmas 
garantias, reduzirá os custos para a 
resolução dos NPL, apoiando assim tanto 
as instituições de crédito como os 
compradores de NPL na recuperação do 
respetivo valor. Para além disto, nos casos 
em que as instituições de crédito 
enfrentam uma elevada acumulação de 
NPL e não dispõem do pessoal ou da 
especialização necessária para prestar um 
serviço adequado a esses empréstimos, 

Suprimido
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uma solução viável passará pela 
subcontratação dos referidos serviços a 
um gestor de créditos especializado ou 
pela transferência do contrato de crédito 
para um comprador de créditos que tenha 
o perfil de risco e experiência necessários 
para o gerir.

Or. en

Alteração 220
Matt Carthy

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A presente diretiva permitirá que 
as instituições de crédito possam lidar 
melhor com os empréstimos cujo 
desempenho se degrada, criando melhores 
condições para a execução das garantias 
reais dadas em caução do crédito ou para 
a venda desse mesmo crédito a terceiros. 
A introdução de um processo acelerado de 
execução extrajudicial das garantias 
reais, como mecanismo rápido de 
recuperação do valor dessas mesmas 
garantias, reduzirá os custos para a 
resolução dos NPL, apoiando assim tanto 
as instituições de crédito como os 
compradores de NPL na recuperação do 
respetivo valor. Para além disto, nos casos 
em que as instituições de crédito 
enfrentam uma elevada acumulação de 
NPL e não dispõem do pessoal ou da 
especialização necessária para prestar um 
serviço adequado a esses empréstimos, 
uma solução viável passará pela 
subcontratação dos referidos serviços a 
um gestor de créditos especializado ou 
pela transferência do contrato de crédito 
para um comprador de créditos que tenha 
o perfil de risco e experiência necessários 
para o gerir.

Suprimido
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Or. en

Alteração 221
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As duas soluções previstas na 
presente diretiva para as instituições de 
crédito lidarem com os NPL reforçam-se 
mutuamente. O prazo de execução mais 
curto e o aumento das taxas de 
recuperação, consequências esperadas do 
processo acelerado de execução 
extrajudicial das garantias reais, 
aumentam o valor de um NPL. Por sua 
vez, isso aumentará os preços das 
propostas de compra nas transações de 
NPL. Um efeito complementar será a 
simplificação da venda dos NPL nos casos 
em que estes se encontrem protegidos por 
garantias reais. Isso deve-se ao facto de 
que é mais fácil definir o preço de um 
NPL com garantias reais do que de um 
NPL não garantido, numa transação em 
mercado secundário, uma vez que o valor 
dessa garantia real corresponde a um 
valor mínimo para o NPL em causa. Com 
um mercado secundário para os NPL 
mais líquido e a funcionar melhor, no 
qual os investidores estarão mais 
interessados nos NPL que permitam a 
aplicação do processo acelerado de 
execução extrajudicial das garantias 
reais, haverá incentivos adicionais para 
que as instituições de crédito integrem 
essa característica nos novos empréstimos 
que celebram. Além disso, a 
harmonização alcançada através da 
presente diretiva fomentará o 
aparecimento de investidores pan-
europeus em NPL, o que aumentará 

Suprimido
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ainda mais a liquidez do mercado.

Or. en

Alteração 222
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) As instituições de crédito devem 
envidar todos os esforços para evitar 
transferir os créditos e as exposições de 
mau desempenho dos consumidores para 
terceiros. Os Estados-Membros devem 
garantir que os credores agem com 
ponderação adequada face aos mutuários 
em dificuldades, conforme previsto no 
artigo 28.º da Diretiva 2014/17/UE e nas 
Orientações da EBA relativas a 
pagamentos em atraso e execução 
hipotecária EBA/GL/2015/12. As medidas 
de tolerância podem incluir algumas 
concessões ao consumidor, 
nomeadamente o refinanciamento total 
ou parcial do contrato de crédito ou uma 
alteração dos termos e condições 
anteriores do contrato de crédito. Em caso 
de execução hipotecária, quando o crédito 
é garantido pela residência principal do 
consumidor, a devolução ou a 
transferência para o mutuante ou para 
um terceiro da garantia ou do produto da 
respetiva venda deve ser suficiente para 
reembolsar o crédito.

Or. en

Alteração 223
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
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Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) Os gestores de créditos e os 
compradores de créditos devem atuar 
sempre de boa-fé, tratar os consumidores 
de forma justa e respeitar a sua 
privacidade. Não devem transmitir 
informações enganosas aos 
consumidores, cometer assédio contra os 
consumidores nem cobrar aos 
consumidores tarifas que excedam os 
custos diretamente relacionados com a 
gestão da dívida. Os Estados-Membros 
podem impor um limite máximo sobre 
estas tarifas e penalizações em 
conformidade com os princípios da 
equidade, da racionalidade e da 
proporcionalidade, e as suas autoridades 
nacionais competentes podem contar com 
a assistência da EBA para este fim. Além 
disso, os Estados-Membros devem poder 
manter as medidas nacionais em vigor 
destinadas a proteger os mutuários em 
dificuldades, bem como adotar medidas 
para casos de insolvência pessoal.

Or. en

Alteração 224
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Considerando 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-C) Em qualquer audiência em 
tribunal que envolva um mutuário em 
dificuldades, há que ter em conta o 
estatuto de igualdade de representação, a 
fim de garantir uma audiência completa e 
justa e uma compreensão integral e 
completa de todos os parâmetros e 
disputas jurídicas em apreço. Todos os 
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mutuários em dificuldades devem ter 
acesso a igualdade de representação 
jurídica, para garantir a preparação 
abrangente de todos os factos e 
pormenores pertinentes para uma 
representação adequada em tribunal do 
caso em apreço. Sempre que necessário, 
este serviço pode ser prestado a expensas 
do Estado-Membro através de apoio 
judiciário gratuito ou do seu equivalente e 
de assistência da EBA, se necessário.

Or. en

Alteração 225
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A presente diretiva deve promover 
o desenvolvimento de mercados 
secundários para os NPL na União, através 
da eliminação dos impedimentos à 
transferência desses mesmos NPL de 
instituições de crédito para instituições que 
não sejam instituições de crédito, 
salvaguardando ao mesmo tempo os 
direitos dos consumidores. Qualquer 
medida proposta deverá também 
simplificar e harmonizar os requisitos de 
autorização para os gestores de crédito. Por 
conseguinte, a presente diretiva deve criar 
um quadro em toda a União tanto para os 
compradores como para as entidades que 
prestam serviços aos contratos de crédito 
emitidos por instituições de crédito.

(9) A presente diretiva deve regular o 
desenvolvimento de mercados secundários 
para os NPL na União, através da 
imposição de salvaguardas e requisitos 
mínimos aplicáveis à transferência desses 
mesmos NPL de instituições de crédito 
para instituições que não sejam instituições 
de crédito, salvaguardando ao mesmo 
tempo os direitos dos consumidores. 
Qualquer medida proposta deverá também 
simplificar e harmonizar os requisitos de 
autorização para os gestores de crédito. Por 
conseguinte, a presente diretiva deve criar 
um quadro em toda a União tanto para os 
compradores como para as entidades que 
prestam serviços aos contratos de crédito 
emitidos por instituições de crédito, 
através do qual os gestores de créditos 
deverão obter autorização e ficar sujeitos 
à supervisão do Estado-Membro no qual 
operam; além disso, a presente diretiva 
permite aos Estados-Membros sujeitarem 
os gestores de créditos e os compradores 
de créditos a requisitos mais rigorosos.
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Or. en

Alteração 226
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A presente diretiva deve promover 
o desenvolvimento de mercados 
secundários para os NPL na União, 
através da eliminação dos impedimentos à 
transferência desses mesmos NPL de 
instituições de crédito para instituições 
que não sejam instituições de crédito, 
salvaguardando ao mesmo tempo os 
direitos dos consumidores. Qualquer 
medida proposta deverá também 
simplificar e harmonizar os requisitos de 
autorização para os gestores de crédito. Por 
conseguinte, a presente diretiva deve criar 
um quadro em toda a União tanto para os 
compradores como para as entidades que 
prestam serviços aos contratos de crédito 
emitidos por instituições de crédito.

(9) A presente diretiva visa regular os 
mercados secundários existentes para os 
NPL, na medida em que salvaguarda os 
direitos dos consumidores. Qualquer 
medida proposta deverá também 
simplificar e harmonizar os requisitos de 
autorização para os gestores de crédito. Por 
conseguinte, a presente diretiva deve criar 
um quadro em toda a União tanto para os 
compradores como para as entidades que 
prestam serviços aos contratos de crédito 
emitidos por instituições de crédito.

Or. en

Alteração 227
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A presente diretiva deve promover 
o desenvolvimento de mercados 
secundários para os NPL na União, através 
da eliminação dos impedimentos à 
transferência desses mesmos NPL de 
instituições de crédito para instituições que 

(9) A presente diretiva deve promover 
o desenvolvimento de mercados 
secundários para os NPL na União, através 
da eliminação dos impedimentos à 
transferência desses mesmos NPL de 
instituições de crédito para instituições que 
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não sejam instituições de crédito, 
salvaguardando ao mesmo tempo os 
direitos dos consumidores. Qualquer 
medida proposta deverá também 
simplificar e harmonizar os requisitos de 
autorização para os gestores de crédito. Por 
conseguinte, a presente diretiva deve criar 
um quadro em toda a União tanto para os 
compradores como para as entidades que 
prestam serviços aos contratos de crédito 
emitidos por instituições de crédito.

não sejam instituições de crédito, 
salvaguardando ao mesmo tempo os 
direitos dos consumidores, em especial a 
proteção jurídica dos titulares de 
hipotecas contra o despejo das suas 
residências principais. Qualquer medida 
proposta deverá também simplificar e 
harmonizar os requisitos de autorização 
para os gestores de crédito. Por 
conseguinte, a presente diretiva deve criar 
um quadro em toda a União tanto para os 
compradores como para as entidades que 
prestam serviços aos contratos de crédito 
emitidos por instituições de crédito.

Or. en

Alteração 228
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) As outras instituições financeiras 
que operam no mercado secundário 
devem ter em conta os interesses dos 
consumidores e cumprir todos os 
requisitos nacionais e da UE pertinentes 
em matéria de proteção do consumidor, 
incluindo os estabelecidos no artigo 28.º 
da Diretiva 2014/17/UE, nas Orientações 
da EBA relativas a pagamentos em atraso 
e execução hipotecária e nas Orientações 
finais da EBA relativas à gestão de 
exposições de mau desempenho e 
reestruturadas.

Or. en

Alteração 229
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
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Proposta de diretiva
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) As medidas de tolerância deverão 
ter como objetivo o regresso do mutuário 
a uma situação sustentável de reembolso 
de bom desempenho, tendo em conta o 
justo tratamento do consumidor e todos os 
requisitos nacionais e da UE pertinentes 
em matéria de proteção do consumidor 
que possam ser aplicáveis. Ao decidir 
sobre as diligências ou as medidas de 
tolerância a adotar, as instituições de 
crédito devem ter em conta os interesses 
dos consumidores e devem cumprir os 
requisitos em matéria de proteção do 
consumidor, incluindo os previstos no 
artigo 28.º da Diretiva 2014/17/UE, nas 
Orientações da EBA relativas a 
pagamentos em atraso e execução 
hipotecária e nas Orientações finais da 
EBA relativas à gestão de exposições de 
mau desempenho e reestruturadas.

Or. en

Alteração 230
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Proposta de diretiva
Considerando 9-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-C) As medidas de tolerância podem 
incluir as seguintes concessões ao 
consumidor:
a) O refinanciamento total ou parcial do 
contrato de crédito;
b) Uma alteração dos termos e condições 
anteriores do contrato de crédito, que 
poderão incluir, entre outros:
i) a extensão do termo da hipoteca,
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ii) a alteração do tipo de hipoteca (por 
exemplo, alterar o tipo de hipoteca que 
abranja o capital e juros para uma 
hipoteca que abranja apenas os juros),
iii) o adiamento do pagamento da 
totalidade ou de parte do reembolso da 
prestação para um determinado período,
iv) a alteração da taxa de juro,
v) a suspensão temporária do pagamento 
de prestações («payment holiday»).

Or. en

Alteração 231
Matt Carthy

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Atualmente, contudo, os 
compradores de créditos e os gestores de 
créditos não podem colher os benefícios 
do mercado interno devido às barreiras 
que representam as legislações nacionais 
divergentes, na ausência de um regime 
regulamentar e de supervisão próprio e 
coerente. Os Estados-Membros têm regras 
bastante diferentes quanto à forma como 
as instituições que não são instituições de 
crédito podem adquirir contratos de 
crédito a instituições de crédito. As 
instituições que não são instituições de 
crédito que compram créditos emitidos 
por instituições de crédito não são 
regulamentadas em alguns Estados-
Membros, enquanto noutros estão sujeitas 
a diversos requisitos, que por vezes 
equivalem a um requisito de obtenção de 
uma autorização como instituição de 
crédito. Estas diferenças dos requisitos 
regulamentares resultaram em obstáculos 
consideráveis à aquisição legal de créditos 
a nível transfronteiras na União, 

Suprimido
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sobretudo porque aumentam os custos de 
conformidade enfrentados por aqueles 
que pretendem comprar carteiras de 
crédito. Como consequência, os 
compradores de créditos operam num 
número limitado de Estados-Membros, o 
que resultou numa concorrência diminuta 
no mercado interno, uma vez que o 
número de compradores de créditos 
interessados continua a ser baixo. Daí 
resulta um mercado secundário para os 
NPL que não é eficiente. Para além disto, 
os mercados essencialmente nacionais 
para os NPL tendem a continuar a ter um 
volume reduzido.

Or. en

Alteração 232
Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Atualmente, não existem normas 
mínimas europeias comuns para regular 
os gestores de créditos. Mais 
concretamente, não foram estabelecidas 
normas comuns para regular a cobrança 
de dívidas.

Or. en

Alteração 233
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A falta de pressão competitiva no Suprimido
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mercado de compra de créditos e no 
mercado das atividades de prestação de 
serviços aos créditos tem como resultado 
que as empresas que prestam serviços de 
gestão de créditos cobram tarifas elevadas 
pelos seus serviços aos compradores de 
créditos, o que conduz a preços baixos 
para os créditos nos mercados 
secundários. Isto reduz os incentivos para 
as instituições de crédito se descartarem 
dos volumes de NPL que detêm.

Or. en

Alteração 234
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Por conseguinte, é necessária uma 
ação ao nível da União para abordar a 
posição dos compradores de créditos e dos 
gestores de créditos, em relação com os 
créditos originalmente concedidos por 
instituições de crédito. Nesta fase, não se 
propõe a cobertura dos créditos 
originalmente emitidos por instituições que 
não são instituições de crédito ou da 
cobrança de dívidas em termos gerais, uma 
vez que não existem provas de relevância 
macroeconómica, de incentivos 
desajustados ou de mau funcionamento dos 
mercados num âmbito de aplicação assim 
tão alargado.

(16) Por conseguinte, é necessária uma 
ação ao nível da União para abordar a 
posição dos compradores de créditos e dos 
gestores de créditos, em relação com os 
créditos originalmente concedidos por 
instituições de crédito. Nesta fase, não se 
propõe a cobertura dos créditos 
originalmente emitidos por instituições que 
não são instituições de crédito ou da 
cobrança de dívidas em termos gerais, uma 
vez que não existem provas de relevância 
macroeconómica, de incentivos 
desajustados ou de mau funcionamento dos 
mercados num âmbito de aplicação assim 
tão alargado. A ação a nível da UE é 
igualmente importante quando a EBA 
elabora orientações e relatórios sobre 
boas práticas, tanto para os compradores 
de créditos como para os gestores de 
créditos, bem como para as autoridades 
nacionais competentes.

Or. en



PE637.215v01-00 26/172 AM\1179795PT.docx

PT

Alteração 235
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Por conseguinte, é necessária uma 
ação ao nível da União para abordar a 
posição dos compradores de créditos e dos 
gestores de créditos, em relação com os 
créditos originalmente concedidos por 
instituições de crédito. Nesta fase, não se 
propõe a cobertura dos créditos 
originalmente emitidos por instituições que 
não são instituições de crédito ou da 
cobrança de dívidas em termos gerais, uma 
vez que não existem provas de relevância 
macroeconómica, de incentivos 
desajustados ou de mau funcionamento dos 
mercados num âmbito de aplicação assim 
tão alargado.

(16) Por conseguinte, é necessária uma 
ação ao nível da União para abordar a 
proteção dos mutuários e a 
sustentabilidade do sistema bancário, bem 
como a posição dos compradores de 
créditos e dos gestores de créditos, em 
relação com os créditos originalmente 
concedidos por instituições de crédito. 
Nesta fase, não se propõe a cobertura dos 
créditos originalmente emitidos por 
instituições que não são instituições de 
crédito ou da cobrança de dívidas em 
termos gerais, uma vez que não existem 
provas de relevância macroeconómica, de 
incentivos desajustados ou de mau 
funcionamento dos mercados num âmbito 
de aplicação assim tão alargado.

Or. en

Alteração 236
Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Por conseguinte, é necessária uma 
ação ao nível da União para abordar a 
posição dos compradores de créditos e dos 
gestores de créditos, em relação com os 
créditos originalmente concedidos por 
instituições de crédito. Nesta fase, não se 
propõe a cobertura dos créditos 
originalmente emitidos por instituições que 

(16) Por conseguinte, é necessária uma 
ação ao nível da União para abordar a 
posição dos compradores de créditos e dos 
gestores de créditos, em relação com os 
créditos originalmente concedidos por 
instituições de crédito. Nesta fase, não se 
propõe a cobertura dos créditos 
originalmente emitidos por instituições que 
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não são instituições de crédito ou da 
cobrança de dívidas em termos gerais, uma 
vez que não existem provas de relevância 
macroeconómica, de incentivos 
desajustados ou de mau funcionamento 
dos mercados num âmbito de aplicação 
assim tão alargado.

não são instituições de crédito ou da 
cobrança de dívidas em termos gerais, 
embora as experiências de alguns 
Estados-Membros apontem para uma 
necessidade de definir normas europeias 
mínimas comuns para regular os gestores 
de créditos e, em especial, a cobrança de 
dívidas.

Or. en

Justificação

Em alguns Estados-Membros, as práticas de cobrança de dívidas incluem o envio de cartas 
de notificação frequentes ou de cartas com conteúdos intimidantes ou enviadas em envelopes 
estigmatizantes, visitas ao local de trabalho do devedor durante o horário de expediente ou o 
contacto dos colegas ou da família do devedor, isto é, práticas suscetíveis de agravar o 
problema do devedor e de lhe custar o emprego, reduzindo assim a sua capacidade para 
pagar as dívidas.

Alteração 237
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Os Estados-Membros podem 
regular as atividades de gestão de crédito 
que não sejam abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da presente diretiva. A EBA 
deve ajudar autoridades nacionais 
competentes naquilo que considerem 
necessário para garantir a eficácia do seu 
trabalho. Além disso, a EBA deve 
elaborar orientações com boas práticas 
para os Estados-Membros, para regular 
as atividades de gestão de crédito não 
abrangidas pelo âmbito de aplicação, a 
fim de alcançar a igualdade de condições 
de concorrência em toda a União.

Or. en
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Alteração 238
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) As entidades que realizem 
atividades de gestão de créditos devem 
estar sujeitas às mesmas regras, quer 
sejam gestores de créditos especializados, 
instituições bancárias ou compradores de 
créditos. Esta poderá ser uma 
consequência direta da sujeição das 
atividades de gestão de créditos às regras 
da Diretiva 2014/65/UE.

Or. en

Alteração 239
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Embora a finalidade da presente 
diretiva seja reforçar a capacidade das 
instituições de crédito para lidarem com o 
crédito cujo desempenho se degradou ou 
com os riscos cujo desempenho se possa 
estar a degradar, o mercado secundário 
para os créditos abrange tanto aqueles que 
apresentam bom desempenho como os que 
apresentam mau desempenho. As vendas 
concretas no mercado respeitam a carteiras 
de crédito compostas por um mistura de 
créditos de bom, médio e mau 
desempenho. As carteiras incluem tanto 
créditos garantidos como não garantidos, 
devidos por consumidores ou empresas. Se 
as regras referentes à execução dos créditos 
fossem diferentes para cada tipo de crédito 
ou mutuário, a preparação dessas carteiras 

(17) Embora a finalidade da presente 
diretiva seja proteger os direitos dos 
consumidores e reforçar a capacidade das 
instituições de crédito para lidarem com o 
crédito cujo desempenho se degradou ou 
com os riscos cujo desempenho se possa 
estar a degradar, o mercado secundário 
para os créditos abrange tanto aqueles que 
apresentam bom desempenho como os que 
apresentam mau desempenho. As vendas 
concretas no mercado respeitam a carteiras 
de crédito compostas por créditos de muito 
fraco desempenho e de mau desempenho. 
As carteiras incluem créditos não 
garantidos, devidos por consumidores ou 
empresas. Se as regras referentes à 
execução dos créditos fossem diferentes 
para cada tipo de crédito ou mutuário, a 
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de crédito para venda teria custos 
adicionais. As disposições da presente 
diretiva que visam o desenvolvimento dos 
mercados secundários abrangem tanto o 
crédito de bom desempenho como o de 
mau desempenho, por forma a evitar uma 
situação em que esses custos adicionais 
desencorajem a participação dos 
investidores e resultem numa fragmentação 
deste mercado emergente. As instituições 
de crédito irão beneficiar de uma base de 
investidores mais alargada e de gestores 
de créditos mais eficazes. Os mesmos 
benefícios serão também sentidos pelas 
sociedades de gestão de ativos, que são 
instrumentais em alguns Estados-
Membros na comercialização de créditos, 
tanto de bom como de mau desempenho, 
provenientes de instituições de crédito que 
foram objeto de resolução ou 
reestruturação ou que, de qualquer outro 
modo, os descartaram dos seus balanços 
28.

preparação dessas carteiras de crédito para 
venda teria custos adicionais. As 
disposições da presente diretiva que visam 
o desenvolvimento dos mercados 
secundários abrangem o crédito de mau 
desempenho, por forma a evitar uma 
situação em que esses custos adicionais 
resultem numa crise social e, ao mesmo 
tempo, desencorajem a participação dos 
investidores e resultem numa fragmentação 
deste mercado emergente.

_________________
28 Ver o documento de trabalho dos 
serviços da Comissão SWD(2018 72), 
relativo ao Roteiro para as SGA.

Or. en

Alteração 240
Anne Sander

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A importância atribuída pela 
legislação da União à proteção dos 
consumidores prevista na Diretiva 
2014/17/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho 29, na Diretiva 2008/48/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 30 e na 
Diretiva 93/13/CEE do Conselho 31 

(18) A importância atribuída pela 
legislação da União à proteção dos 
consumidores prevista na Diretiva 
2014/17/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho 29, na Diretiva 2008/48/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 30 e na 
Diretiva 93/13/CEE do Conselho 31 
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significa que a cedência dos direitos do 
credor ao abrigo de um contrato de crédito 
ou do próprio contrato a um comprador de 
créditos não deve afetar, de forma alguma, 
o nível de proteção dos consumidores 
conferido pelo direito da União. Os 
compradores de crédito e os gestores de 
créditos devem portanto cumprir o direito 
da União aplicável ao contrato de crédito 
inicial e o consumidor deve manter o 
mesmo nível de proteção, conforme 
previsto no direito da União ou conforme 
determinado pelas regras da União ou 
nacionais em matéria de conflito de leis, 
independentemente da lei aplicável ao 
comprador de crédito ou ao gestor de 
créditos.

significa que a cedência dos direitos de 
crédito ao abrigo de um contrato de crédito 
ou do próprio contrato a um comprador de 
créditos não deve afetar, de forma alguma, 
o nível de proteção dos consumidores 
conferido pelo direito da União. Os 
compradores de crédito e os gestores de 
créditos devem portanto cumprir o direito 
da União e nacional aplicável ao contrato 
de crédito inicial e o mutuário deve manter 
o mesmo nível de proteção, conforme 
previsto no direito da União e nacional 
aplicável ou conforme determinado pelas 
regras da União ou nacionais em matéria 
de conflito de leis. Além disso, a diretiva 
não afeta as restrições previstas no direito 
nacional no que diz respeito à 
transferência de contratos de crédito de 
mau desempenho que não tenham 
vencido ou que tenham vencido há menos 
de 90 dias nem à cedência de direitos dos 
credores ao abrigo desses contratos de 
crédito de mau desempenho. Desta forma, 
haverá Estados-Membros onde, de acordo 
com as regras nacionais, a aquisição de 
contratos de crédito de mau desempenho 
que não tenham vencido ou que tenham 
vencido há menos de 90 dias por credores 
não regulados permanecerá limitada. Os 
Estados-Membros podem regular as 
transferências de contratos de crédito de 
bom desempenho, nomeadamente através 
da imposição de requisitos equivalentes 
aos estabelecidos na presente diretiva.

_________________ _________________
29 Diretiva 2014/17/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de fevereiro 
de 2014, relativa aos contratos de crédito 
aos consumidores para imóveis de 
habitação e que altera as Diretivas 
2008/48/CE e 2013/36/UE e o 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010 (JO L 60 
de 28.2.2014, p. 34).

29 Diretiva 2014/17/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de fevereiro 
de 2014, relativa aos contratos de crédito 
aos consumidores para imóveis de 
habitação e que altera as Diretivas 
2008/48/CE e 2013/36/UE e o 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010 (JO L 60 
de 28.2.2014, p. 34).

30 Diretiva 2008/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 
2008, relativa a contratos de crédito aos 
consumidores e que revoga a Diretiva 

30 Diretiva 2008/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 
2008, relativa a contratos de crédito aos 
consumidores e que revoga a Diretiva 
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87/102/CEE do Conselho, (JO L 133 de 
22.5.2008, p. 66).

87/102/CEE do Conselho, (JO L 133 de 
22.5.2008, p. 66).

31 Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 
de abril de 1993, relativa às cláusulas 
abusivas nos contratos celebrados com os 
consumidores (JO L 95 de 21.4.1993, p. 
29).

31 Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 
de abril de 1993, relativa às cláusulas 
abusivas nos contratos celebrados com os 
consumidores (JO L 95 de 21.4.1993, p. 
29).

Or. en

Alteração 241
Thierry Cornillet

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A importância atribuída pela 
legislação da União à proteção dos 
consumidores prevista na Diretiva 
2014/17/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho 29, na Diretiva 2008/48/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 30 e na 
Diretiva 93/13/CEE do Conselho 31 
significa que a cedência dos direitos do 
credor ao abrigo de um contrato de crédito 
ou do próprio contrato a um comprador de 
créditos não deve afetar, de forma alguma, 
o nível de proteção dos consumidores 
conferido pelo direito da União. Os 
compradores de crédito e os gestores de 
créditos devem portanto cumprir o direito 
da União aplicável ao contrato de crédito 
inicial e o consumidor deve manter o 
mesmo nível de proteção, conforme 
previsto no direito da União ou conforme 
determinado pelas regras da União ou 
nacionais em matéria de conflito de leis, 
independentemente da lei aplicável ao 
comprador de crédito ou ao gestor de 
créditos.

(18) A importância atribuída pela 
legislação da União à proteção dos 
consumidores prevista na Diretiva 
2014/17/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho 29, na Diretiva 2008/48/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 30 e na 
Diretiva 93/13/CEE do Conselho 31 
significa que a cedência dos direitos de 
crédito ao abrigo de um contrato de crédito 
ou do próprio contrato a um comprador de 
créditos não deve afetar, de forma alguma, 
o nível de proteção dos consumidores 
conferido pelo direito da União. Os 
compradores de crédito e os gestores de 
créditos devem portanto cumprir o direito 
da União e nacional aplicável ao contrato 
de crédito inicial e o mutuário deve manter 
o mesmo nível de proteção, conforme 
previsto no direito da União e nacional 
aplicável ou conforme determinado pelas 
regras da União ou nacionais em matéria 
de conflito de leis. Além disso, a diretiva 
não afeta as restrições previstas no direito 
nacional no que diz respeito à 
transferência de contratos de crédito de 
mau desempenho que não tenham 
vencido ou que tenham vencido há menos 
de 90 dias nem à cedência de direitos dos 
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credores ao abrigo desses contratos de 
crédito de mau desempenho. Desta forma, 
haverá Estados-Membros onde, de acordo 
com as regras nacionais, a aquisição de 
contratos de crédito de mau desempenho 
que não tenham vencido ou que tenham 
vencido há menos de 90 dias por credores 
não regulados permanecerá limitada. Os 
Estados-Membros podem regular as 
transferências de contratos de crédito de 
bom desempenho, nomeadamente através 
da imposição de requisitos equivalentes 
aos estabelecidos na presente diretiva.

_________________ _________________
29 Diretiva 2014/17/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de fevereiro 
de 2014, relativa aos contratos de crédito 
aos consumidores para imóveis de 
habitação e que altera as Diretivas 
2008/48/CE e 2013/36/UE e o 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010 (JO L 60 
de 28.2.2014, p. 34).

29 Diretiva 2014/17/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de fevereiro 
de 2014, relativa aos contratos de crédito 
aos consumidores para imóveis de 
habitação e que altera as Diretivas 
2008/48/CE e 2013/36/UE e o 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010 (JO L 60 
de 28.2.2014, p. 34).

30 Diretiva 2008/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 
2008, relativa a contratos de crédito aos 
consumidores e que revoga a Diretiva 
87/102/CEE do Conselho, (JO L 133 de 
22.5.2008, p. 66).

30 Diretiva 2008/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 
2008, relativa a contratos de crédito aos 
consumidores e que revoga a Diretiva 
87/102/CEE do Conselho, (JO L 133 de 
22.5.2008, p. 66).

31 Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 
de abril de 1993, relativa às cláusulas 
abusivas nos contratos celebrados com os 
consumidores (JO L 95 de 21.4.1993, p. 
29).

31 Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 
de abril de 1993, relativa às cláusulas 
abusivas nos contratos celebrados com os 
consumidores (JO L 95 de 21.4.1993, p. 
29).

Or. en

Alteração 242
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração
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(18) A importância atribuída pela 
legislação da União à proteção dos 
consumidores prevista na Diretiva 
2014/17/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho 29, na Diretiva 2008/48/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 30 e na 
Diretiva 93/13/CEE do Conselho 31 
significa que a cedência dos direitos do 
credor ao abrigo de um contrato de crédito 
ou do próprio contrato a um comprador de 
créditos não deve afetar, de forma alguma, 
o nível de proteção dos consumidores 
conferido pelo direito da União. Os 
compradores de crédito e os gestores de 
créditos devem portanto cumprir o direito 
da União aplicável ao contrato de crédito 
inicial e o consumidor deve manter o 
mesmo nível de proteção, conforme 
previsto no direito da União ou conforme 
determinado pelas regras da União ou 
nacionais em matéria de conflito de leis, 
independentemente da lei aplicável ao 
comprador de crédito ou ao gestor de 
créditos.

(18) A importância atribuída pela 
legislação da União à proteção dos 
consumidores prevista na Diretiva 
2014/17/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho 29, na Diretiva 2008/48/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 30 e na 
Diretiva 93/13/CEE do Conselho 31 
significa que a cedência dos direitos do 
credor ao abrigo de um contrato de crédito 
ou do próprio contrato a um comprador de 
créditos não deve afetar, de forma alguma, 
o nível de proteção dos consumidores 
conferido pelo direito da União e nacional. 
Os compradores de crédito e os gestores de 
créditos devem portanto cumprir o direito 
da União e nacional aplicável ao contrato 
de crédito inicial e o consumidor deve 
manter o mesmo nível de proteção, 
conforme previsto no direito da União ou 
conforme determinado pelas regras da 
União ou nacionais em matéria de conflito 
de leis, independentemente da lei aplicável 
ao comprador de crédito ou ao gestor de 
créditos. As autoridades nacionais 
competentes devem garantir que nenhum 
mutuário piora a sua situação na 
sequência da transferência do seu 
contrato de crédito de uma instituição de 
crédito para um comprador de crédito ou 
um gestor de créditos.

_________________ _________________
29 Diretiva 2014/17/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de fevereiro 
de 2014, relativa aos contratos de crédito 
aos consumidores para imóveis de 
habitação e que altera as Diretivas 
2008/48/CE e 2013/36/UE e o 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010 (JO L 60 
de 28.2.2014, p. 34).

29 Diretiva 2014/17/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de fevereiro 
de 2014, relativa aos contratos de crédito 
aos consumidores para imóveis de 
habitação e que altera as Diretivas 
2008/48/CE e 2013/36/UE e o 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010 (JO L 60 
de 28.2.2014, p. 34).

30 Diretiva 2008/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 
2008, relativa a contratos de crédito aos 
consumidores e que revoga a Diretiva 
87/102/CEE do Conselho, (JO L 133 de 
22.5.2008, p. 66).

30 Diretiva 2008/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 
2008, relativa a contratos de crédito aos 
consumidores e que revoga a Diretiva 
87/102/CEE do Conselho, (JO L 133 de 
22.5.2008, p. 66).

31 Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 31 Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 



PE637.215v01-00 34/172 AM\1179795PT.docx

PT

de abril de 1993, relativa às cláusulas 
abusivas nos contratos celebrados com os 
consumidores (JO L 95 de 21.4.1993, p. 
29).

de abril de 1993, relativa às cláusulas 
abusivas nos contratos celebrados com os 
consumidores (JO L 95 de 21.4.1993, p. 
29).

Or. en

Alteração 243
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Para garantir o bom 
funcionamento do mercado interno dos 
créditos não produtivos e um elevado 
nível de defesa dos consumidores, os 
Estados-Membros devem assegurar a boa 
reputação dos compradores de créditos. 
Isto é importante para evitar causar danos 
aos consumidores neste mercado, por 
exemplo o recurso à ameaça ou a 
linguagem ou comportamento injuriosos 
ou a ameaças aos consumidores e às suas 
famílias.

Or. en

Alteração 244
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) A presente diretiva não prejudica a 
defesa dos consumidores garantida pela 
Diretiva 2005/29/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho que proíbe 
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práticas desleais, nomeadamente durante 
a execução de um contrato, em que o 
consumidor seja enganado quanto aos 
seus direitos ou obrigações ou seja sujeito 
a assédio ou coação, por exemplo no que 
diz respeito ao momento e local em que as 
ações ou contactos são aplicados e à sua 
natureza e persistência, ao recurso à 
ameaça ou a linguagem ou 
comportamento injuriosos ou a qualquer 
ameaça de intentar uma ação quando tal 
não seja legalmente possível.

Or. en

Alteração 245
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) De forma a garantir um nível 
elevado de defesa dos consumidores, as 
legislações nacionais e da União preveem 
diversos direitos e salvaguardas em relação 
aos contratos de crédito prometidos ou 
celebrados com um consumidor. Esses 
direitos e salvaguardas são aplicáveis, em 
particular, à negociação e celebração do 
contrato de crédito e ao seu desempenho ou 
posterior incumprimento. É nomeadamente 
o caso dos contratos de crédito ao consumo 
a longo prazo abrangidos pela Diretiva 
2014/17/UE, no que respeita ao direito do 
consumidor a cumprir total ou 
parcialmente as suas obrigações 
decorrentes de um contrato de crédito antes 
do termo desse contrato ou a ser 
informado, através da Ficha de Informação 
Normalizada Europeia, quando aplicável, 
sobre a possível transferência do contrato 
de crédito para um comprador de créditos. 
Os direitos do mutuário também não 
devem ser alterados se a transferência do 

(20) De forma a garantir um nível 
elevado de defesa dos consumidores, as 
legislações nacionais e da União preveem 
diversos direitos e salvaguardas em relação 
aos contratos de crédito que não sejam 
crédito ao consumidor, em especial os que 
são garantidos pela propriedade de 
habitação que corresponde à residência 
principal do mutuário. Esses direitos e 
salvaguardas são aplicáveis, em particular, 
à negociação e celebração do contrato de 
crédito e ao seu desempenho ou posterior 
incumprimento. É nomeadamente o caso 
dos contratos de crédito ao consumo a 
longo prazo abrangidos pela Diretiva 
2014/17/UE, no que respeita ao direito do 
consumidor a cumprir total ou 
parcialmente as suas obrigações 
decorrentes de um contrato de crédito antes 
do termo desse contrato ou a ser 
informado, através da Ficha de Informação 
Normalizada Europeia, quando aplicável, 
no entanto, uma transferência do contrato 
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contrato de crédito entre uma instituição 
de crédito e um comprador assumir a 
forma de uma novação do contrato.

de crédito para um comprador de créditos 
não deve ser permitida, uma vez que os 
direitos do mutuário também não devem 
ser alterados em circunstância alguma ou 
em caso de novação do contrato.

Or. en

Alteração 246
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de diretiva
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Os créditos hipotecários à 
habitação para residências principais 
devem ser excluídos do âmbito de 
aplicação da presente diretiva.

Or. en

Alteração 247
Matt Carthy

Proposta de diretiva
Considerando 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-B) Ao abrigo da presente diretiva, um 
crédito não produtivo garantido pela 
hipoteca de uma propriedade residencial 
não deve ser transferido sem o 
consentimento escrito do mutuário.

Or. en

Alteração 248
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
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Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para permitir que os compradores 
de créditos e os gestores de créditos 
existentes se possam adaptar aos requisitos 
das disposições nacionais de execução da 
presente diretiva e, em particular, para 
permitir que os gestores de créditos possam 
obter uma autorização, a presente diretiva 
só é aplicável às transferências de contratos 
de crédito que ocorram seis meses após o 
termo do prazo da transposição.

(23) Para permitir que os compradores 
de créditos e os gestores de créditos 
existentes se possam adaptar aos requisitos 
das disposições nacionais de execução da 
presente diretiva e, em particular, para 
permitir que os gestores de créditos possam 
obter uma autorização, a presente diretiva 
só é aplicável às transferências de contratos 
de crédito que ocorram seis meses após o 
termo do prazo da transposição e apenas 
após os credores terem concedido aos 
mutuários em dificuldades o direito a 
resgatarem a própria dívida ao mesmo 
preço.

Or. en

Alteração 249
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os Estados-Membros que já 
tenham em vigor regras equivalentes ou 
mais rigorosas do que as estabelecidas na 
presente diretiva aplicáveis às atividades 
de gestão de créditos podem reconhecer, 
no seu direito nacional de aplicação da 
presente diretiva, a possibilidade de as 
entidades existentes que exercem 
atividades de gestão de créditos serem 
automaticamente reconhecidas como 
gestores de créditos autorizados. Se a 
autoridade nacional competente 
considerar apropriado e necessário, a 
EBA e a Comissão podem prever a 
prestação de assistência para garantir que 
os Estados-Membros aplicam 
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corretamente a lei e para manter a 
igualdade de condições de concorrência 
na União.

Or. en

Alteração 250
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os Estados-Membros que já 
tenham em vigor regimes equivalentes ou 
mais rigorosos aplicáveis às atividades de 
gestão de créditos podem prever a 
possibilidade de as entidades existentes 
que exercem atividades de gestão de 
créditos serem automaticamente 
reconhecidas como gestores de créditos 
autorizados.

Or. en

Alteração 251
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A autorização de um gestor de 
créditos para o exercício de atividades de 
prestação de serviços de gestão de créditos 
na União deve ficar sujeita a um conjunto 
de condições uniformes e harmonizadas, a 
aplicar de forma proporcionada pelas 
autoridades competentes. Para evitar uma 
redução na proteção dos devedores ou 
mutuários e promover a confiança, as 
condições para a concessão e a manutenção 

(24) A autorização de um gestor de 
créditos para o exercício de atividades de 
prestação de serviços de gestão de créditos 
na União deve ficar sujeita a um conjunto 
de condições uniformes e harmonizadas, a 
aplicar de forma proporcionada pelas 
autoridades competentes. Para evitar uma 
redução na proteção dos devedores ou 
mutuários e promover a confiança, as 
condições para a concessão e a manutenção 
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de uma autorização na qualidade de gestor 
de créditos devem garantir que do registo 
criminal desses gestores, bem como das 
pessoas que detêm uma participação 
qualificada nos mesmos ou que integram a 
sua administração, não conste qualquer 
infração penal grave ligada a crimes contra 
a propriedade, a crimes relacionados com 
atividades financeiras ou a crimes que 
atentem contra a integridade física, para 
além de serem pessoas de caráter idóneo. 
De igual forma, nem essas pessoas nem o 
gestor de créditos devem estar sob a alçada 
de um processo de insolvência nem terem 
ter sido anteriormente declaradas falidas, 
salvo se tiverem sido reabilitadas nos 
termos do direito interno. Por fim, para 
garantir a conformidade com as regras de 
proteção do devedor, bem como com as 
regras relativas à proteção dos dados 
pessoais, é necessário exigir o 
estabelecimento e supervisão de sistemas 
de governo e mecanismos de controlo 
interno adequados e do registo e tratamento 
das reclamações. Para além disso, os 
gestores de créditos devem ser obrigados a 
agir de forma leal e a ter em devida 
consideração a situação financeira dos 
mutuários. Se estiverem disponíveis a nível 
nacional serviços de aconselhamento sobre 
dívidas que facilitam o respetivo 
reembolso, os gestores de créditos devem 
considerar a possibilidade de 
encaminharem os mutuários para esses 
serviços.

de uma autorização na qualidade de gestor 
de créditos devem garantir que do registo 
criminal desses gestores, bem como das 
pessoas que detêm uma participação 
qualificada nos mesmos ou que integram a 
sua administração, não conste qualquer 
infração penal grave ligada a crimes contra 
a propriedade, a crimes relacionados com 
atividades financeiras, a branqueamento 
de capitais, a fraude ou a crimes que 
atentem contra a integridade física, para 
além de serem pessoas de caráter idóneo. A 
EBA e as autoridades nacionais 
competentes devem garantir que os 
membros do órgão de direção ou de 
administração possuem conhecimentos e 
experiência adequados para conduzir as 
atividades de forma competente e 
responsável. Além disso, autoridades 
nacionais competentes devem avaliar as 
condições de conhecimentos e experiência 
adequados e informar a EBA. As 
autoridades nacionais competentes não 
devem impor obstáculos à livre circulação 
de gestores de créditos autorizados no 
interior da União. Para isso, a EBA deve 
elaborar orientações destinadas a reduzir 
o risco de interpretações divergentes 
destes requisitos, bem como 
recomendações para uma maior 
harmonização. De igual forma, nem essas 
pessoas nem o gestor de créditos devem 
estar sob a alçada de um processo de 
insolvência nem devem ter sido 
anteriormente declaradas falidas, salvo se 
tiverem sido reabilitadas nos termos do 
direito interno. Por fim, para garantir a 
conformidade com as regras de proteção do 
devedor, bem como com as regras relativas 
à proteção dos dados pessoais, é necessário 
exigir o estabelecimento e supervisão de 
sistemas de governo e mecanismos de 
controlo interno adequados e do registo e 
tratamento das reclamações. Para além 
disso, os gestores de créditos devem ser 
obrigados a agir de forma leal e a ter em 
devida consideração a situação financeira 
dos mutuários. Se estiverem disponíveis a 
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nível nacional serviços de aconselhamento 
sobre dívidas que facilitam o respetivo 
reembolso, os gestores de créditos devem 
considerar a possibilidade de 
encaminharem os mutuários para esses 
serviços.

Or. en

Alteração 252
Luigi Morgano

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Como parte do plano de ação do 
Conselho, a infraestrutura de dados das 
instituições de crédito seria reforçada pela 
existência de dados uniformes e 
padronizados para os contratos de créditos 
de mau desempenho. A Autoridade 
Bancária Europeia desenvolveu modelos 
de dados que fornecem informações sobre 
as exposições ao risco de crédito da 
carteira bancária e permitem aos potenciais 
compradores avaliar o valor dos contratos 
de crédito e realizar a sua diligência 
devida. A aplicação destes modelos aos 
contratos de crédito reduziria as assimetrias 
de informação entre os potenciais 
compradores e vendedores dos contratos de 
crédito, contribuindo desta forma para o 
desenvolvimento de um mercado 
secundário funcional na União. Por 
conseguinte, a EBA deve desenvolver os 
modelos de dados na forma de normas 
técnicas de execução e as instituições de 
crédito devem utilizar essas normas para 
facilitar a avaliação dos contratos de 
crédito para venda.

(32) Como parte do plano de ação do 
Conselho, a infraestrutura de dados das 
instituições de crédito seria reforçada pela 
existência de dados uniformes e 
padronizados para os contratos de créditos 
de mau desempenho. A Autoridade 
Bancária Europeia desenvolveu modelos 
de dados que fornecem informações sobre 
as exposições ao risco de crédito da 
carteira bancária e permitem aos potenciais 
compradores avaliar o valor dos contratos 
de crédito e realizar a sua diligência 
devida. Por um lado, a aplicação destes 
modelos aos contratos de crédito reduziria 
as assimetrias de informação entre os 
potenciais compradores e vendedores dos 
contratos de crédito, contribuindo desta 
forma para o desenvolvimento de um 
mercado secundário funcional na União; 
por outro lado, se esses modelos forem 
excessivamente pormenorizados e o seu 
preenchimento for demasiado moroso, 
estes poderão prejudicar a qualidade dos 
dados ou desviar recursos de outras 
tarefas, impedindo assim a transmissão do 
tipo de informações fiáveis nas quais 
assenta um mercado secundário 
funcional. Por conseguinte, a EBA deve 
realizar uma revisão aprofundada dos 
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modelos de dados, incluindo uma consulta 
pública das partes interessadas e das 
autoridades nacionais competentes com 
uma duração mínima de quatro meses, 
com vista a desenvolver os modelos de 
modo a criar normas técnicas de execução 
viáveis que as instituições de crédito 
utilizariam para facilitar a avaliação dos 
contratos de crédito para venda.

Or. en

Alteração 253
Andrea Cozzolino

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Como parte do plano de ação do 
Conselho, a infraestrutura de dados das 
instituições de crédito seria reforçada pela 
existência de dados uniformes e 
padronizados para os contratos de créditos 
de mau desempenho. A Autoridade 
Bancária Europeia desenvolveu modelos 
de dados que fornecem informações sobre 
as exposições ao risco de crédito da 
carteira bancária e permitem aos potenciais 
compradores avaliar o valor dos contratos 
de crédito e realizar a sua diligência 
devida. A aplicação destes modelos aos 
contratos de crédito reduziria as assimetrias 
de informação entre os potenciais 
compradores e vendedores dos contratos de 
crédito, contribuindo desta forma para o 
desenvolvimento de um mercado 
secundário funcional na União. Por 
conseguinte, a EBA deve desenvolver os 
modelos de dados na forma de normas 
técnicas de execução e as instituições de 
crédito devem utilizar essas normas para 
facilitar a avaliação dos contratos de 
crédito para venda.

(32) Como parte do plano de ação do 
Conselho, a infraestrutura de dados das 
instituições de crédito seria reforçada pela 
existência de dados uniformes e 
padronizados para os contratos de créditos 
de mau desempenho. A Autoridade 
Bancária Europeia desenvolveu modelos 
de dados que fornecem informações sobre 
as exposições ao risco de crédito da 
carteira bancária e permitem aos potenciais 
compradores avaliar o valor dos contratos 
de crédito e realizar a sua diligência 
devida. A aplicação destes modelos aos 
contratos de crédito reduziria as assimetrias 
de informação entre os potenciais 
compradores e vendedores dos contratos de 
crédito, contribuindo desta forma para o 
desenvolvimento de um mercado 
secundário funcional na União. Por 
conseguinte, a EBA deve desenvolver os 
modelos de dados na forma de orientações 
que as instituições de crédito poderão 
utilizar para facilitar a avaliação dos 
contratos de crédito para venda.
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Or. en

Alteração 254
Barbara Kappel

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Como parte do plano de ação do 
Conselho, a infraestrutura de dados das 
instituições de crédito seria reforçada pela 
existência de dados uniformes e 
padronizados para os contratos de créditos 
de mau desempenho. A Autoridade 
Bancária Europeia desenvolveu modelos 
de dados que fornecem informações sobre 
as exposições ao risco de crédito da 
carteira bancária e permitem aos potenciais 
compradores avaliar o valor dos contratos 
de crédito e realizar a sua diligência 
devida. A aplicação destes modelos aos 
contratos de crédito reduziria as assimetrias 
de informação entre os potenciais 
compradores e vendedores dos contratos de 
crédito, contribuindo desta forma para o 
desenvolvimento de um mercado 
secundário funcional na União. Por 
conseguinte, a EBA deve desenvolver os 
modelos de dados na forma de normas 
técnicas de execução e as instituições de 
crédito devem utilizar essas normas para 
facilitar a avaliação dos contratos de 
crédito para venda.

(32) Como parte do plano de ação do 
Conselho, a infraestrutura de dados das 
instituições de crédito seria reforçada pela 
existência de dados uniformes e 
padronizados para os contratos de créditos 
de mau desempenho. A Autoridade 
Bancária Europeia desenvolveu modelos 
de dados que fornecem informações sobre 
as exposições ao risco de crédito da 
carteira bancária e permitem aos potenciais 
compradores avaliar o valor dos contratos 
de crédito e realizar a sua diligência 
devida. A aplicação destes modelos aos 
contratos de crédito reduziria as assimetrias 
de informação entre os potenciais 
compradores e vendedores dos contratos de 
crédito, contribuindo desta forma para o 
desenvolvimento de um mercado 
secundário funcional na União. Por 
conseguinte, a EBA deve desenvolver os 
modelos de dados na forma de orientações 
que as instituições de crédito poderão 
utilizar para facilitar a avaliação dos 
contratos de crédito para venda.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a afirmação da EBA de que os modelos de NPL da EBA não são obrigatórios 
e não constituem um requisito de notificação para efeitos de supervisão, há que clarificar na 
diretiva que esses modelos continuarão a não ser vinculativos.

Alteração 255
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Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os compradores de créditos de 
países terceiros podem fazer com que seja 
mais difícil para um consumidor da União 
fazer valer os seus direitos ao abrigo do 
direito da União e para as autoridades 
nacionais supervisionar a execução do 
contrato de crédito. As instituições de 
crédito podem também ser desencorajadas 
de transferir esses contratos de crédito para 
compradores de créditos de países 
terceiros, por causa do risco de reputação 
envolvido. A imposição da obrigação de 
os representantes dos compradores de 
créditos ao consumo de países terceiros 
nomearem uma instituição de crédito ou 
um gestor de créditos autorizado na União 
a prestar serviços a contratos de crédito 
garantirá a preservação das normas em 
termos de direitos dos consumidores na 
sequência da transferência de contratos de 
crédito. O gestor de créditos é obrigado a 
respeitar o direito interno e da União 
aplicável e as autoridades nacionais nos 
vários Estados-Membros devem receber os 
poderes necessários para supervisionarem 
de forma eficaz a sua atividade.

(34) Os compradores de créditos de 
países terceiros podem fazer com que seja 
mais difícil para um consumidor da União 
fazer valer os seus direitos ao abrigo do 
direito da União e para as autoridades 
nacionais supervisionar a execução do 
contrato de crédito. As instituições de 
crédito podem também ser desencorajadas 
de transferir esses contratos de crédito para 
compradores de créditos de países 
terceiros, por causa do risco de reputação 
envolvido. Por conseguinte, tanto os 
compradores de créditos como os gestores 
de créditos que operam na União devem 
ser obrigatoriamente autorizados na 
União, para garantir a preservação das 
normas em termos de direitos dos 
consumidores na sequência da 
transferência de contratos de crédito. O 
gestor de créditos e o comprador de 
créditos são obrigados a respeitar o direito 
interno e da União aplicável e as 
autoridades nacionais nos vários Estados-
Membros devem receber os poderes 
necessários para supervisionarem de forma 
eficaz as suas atividades.

Or. en

Alteração 256
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de diretiva
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Os compradores de créditos 
geralmente baseiam-se num modelo de 



PE637.215v01-00 44/172 AM\1179795PT.docx

PT

negócio de curto prazo especializado na 
compra de dívidas em situação crítica com 
um grande desconto e na tentativa de 
adquirir o ativo subjacente o mais 
rapidamente possível. Uma vez que é o 
comprador do crédito quem toma as 
principais decisões relativas ao crédito em 
situação crítica, inclusive quanto à 
definição das taxas de juros, à eventual 
restruturação do crédito e à execução do 
crédito , é crucial que o comprador do 
crédito (e não só o gestor do crédito que 
atua como intermediário) esteja 
autorizado e regulado na União e sujeito 
a supervisão, investigação e sanções pelas 
autoridades nacionais competentes do 
Estado-Membro no qual opera.

Or. en

Alteração 257
Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská

Proposta de diretiva
Considerando 54-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(54-A) Os Estados-Membros deverão 
assegurar a proibição de comportamentos 
ou práticas suscetíveis de invadir a 
privacidade dos consumidores, de 
prejudicar a sua dignidade ou de os 
induzir em erro.

Or. en

Justificação

Em alguns Estados-Membros, as práticas de cobrança de dívidas incluem o envio de cartas 
de notificação frequentes ou de cartas com conteúdos intimidantes ou enviadas em envelopes 
estigmatizantes, visitas ao local de trabalho do devedor durante o horário de expediente ou o 
contacto dos colegas ou da família do devedor, isto é, práticas suscetíveis de agravar o 
problema do devedor e de lhe custar o emprego, reduzindo assim a sua capacidade para 
pagar as dívidas.
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Alteração 258
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
Considerando 55-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(55-A) A presente diretiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos pela Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia, nomeadamente a liberdade de 
empresa, o direito de propriedade, o 
direito ao respeito pela vida privada e à 
proteção dos dados pessoais e o direito a 
um elevado nível de defesa do 
consumidor, sobretudo através da 
imposição de regras de conduta rigorosas 
aos gestores de créditos, excluindo 
determinados contratos de crédito do seu 
âmbito de aplicação e garantindo a 
eficácia da supervisão. A presente diretiva 
deve ser aplicada em consonância com 
esses direitos e princípios.

Or. en

Alteração 259
Marco Zanni

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece um quadro 
comum e requisitos para:

A presente diretiva diz respeito apenas a 
contratos de crédito de mau desempenho. 
Os credores não devem poder transferir 
para terceiros contratos de crédito de bom 
desempenho celebrados com 
consumidores.
A presente diretiva estabelece um quadro 
comum e requisitos para:
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Or. en

Alteração 260
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Gestores de créditos que atuam em 
nome de uma instituição de crédito ou de 
um comprador de créditos relativamente a 
um contrato de crédito emitido por uma 
instituição de crédito ou pelas respetivas 
filiais;

(a) Gestores de créditos que prestam 
serviços aos direitos dos credores ao 
abrigo de um contrato de crédito ou ao 
próprio contrato de crédito, emitido por 
uma instituição de crédito, pelas respetivas 
filiais estabelecidas na União ou por 
outros credores, que sejam credores ou 
atuem em nome de um comprador de 
créditos ou de uma instituição de crédito;

Or. en

Alteração 261
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Compradores de créditos que 
adquirem um contrato de crédito emitido 
por uma instituição de crédito ou pelas 
respetivas filiais;

(b) Compradores de créditos que 
adquirem os direitos dos credores ao 
abrigo de um contrato de crédito ou o 
próprio contrato de crédito emitido por 
uma instituição de crédito, pelas respetivas 
filiais estabelecidas na União ou por 
outros credores;

Or. en

Alteração 262
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Marco Zanni

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um mecanismo acelerado de 
execução extrajudicial das garantias reais 
complementar e comum em relação com 
contratos de crédito garantidos celebrados 
entre credores e mutuários empresariais 
que beneficiam de garantias reais.

Suprimido

Or. en

Alteração 263
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um mecanismo acelerado de 
execução extrajudicial das garantias reais 
complementar e comum em relação com 
contratos de crédito garantidos celebrados 
entre credores e mutuários empresariais 
que beneficiam de garantias reais.

Suprimido

Or. en

Alteração 264
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um mecanismo acelerado de 
execução extrajudicial das garantias reais 
complementar e comum em relação com 

(c) Credores antes da transferência 
dos direitos dos credores ao abrigo de um 
contrato de crédito ou do próprio contrato 
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contratos de crédito garantidos celebrados 
entre credores e mutuários empresariais 
que beneficiam de garantias reais.

de crédito.

Or. en

Alteração 265
Dimitrios Papadimoulis

Proposta de diretiva
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A.
A presente diretiva diz respeito a contratos 

de crédito de mau desempenho. Os 
credores não devem poder transferir para 

terceiros contratos de crédito de bom 
desempenho celebrados com 

consumidores.
1. Os credores devem envidar todos os 
esforços para evitar transferir créditos 
não produtivos de consumidores para 
terceiros. Em particular, os Estados-
Membros devem garantir que os credores 
agem com ponderação adequada face aos 
mutuários em dificuldades, em 
conformidade com o artigo 28.º da 
Diretiva 2014/17/UE e com as 
Orientações da EBA relativas a 
pagamentos em atraso e execução 
hipotecária EBA/GL/2015/12.
2. As medidas de tolerância podem incluir 
as seguintes concessões ao consumidor:
a) O refinanciamento total ou parcial do 
contrato de crédito;
b) Uma alteração dos termos e condições 
anteriores do contrato de crédito, que 
poderão incluir, entre outros:
i) a extensão do termo da hipoteca,
ii) a alteração do tipo de hipoteca (por 
exemplo, alterar o tipo de hipoteca que 
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abranja o capital e juros para uma 
hipoteca que abranja apenas os juros),
iii) o adiamento do pagamento da 
totalidade ou de parte do reembolso da 
prestação para um determinado período,
iv) a alteração da taxa de juro,
v) a suspensão temporária do pagamento 
de prestações («payment holiday»).
3. A definição de créditos não produtivos 
adotada pelo Regulamento de Execução 
(UE) 2015/227 da Comissão não 
prejudica as obrigações de tolerância dos 
credores.
4. Em caso de execução hipotecária, 
quando o crédito é garantido pela 
residência principal do consumidor, a 
devolução ou a transferência para o 
mutuante ou para um terceiro da garantia 
ou do produto da respetiva venda deve ser 
suficiente para reembolsar o crédito. O 
artigo 28.º, n.º 4, da Diretiva 2014/17/UE 
deve ser alterado em conformidade.

Or. en

Alteração 266
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Proposta de diretiva
Artigo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-B
Regras de conduta aplicáveis aos gestores 
de créditos e aos compradores de créditos
1. Os gestores de créditos e os 
compradores de créditos devem atuar 
sempre de boa-fé, tratar os consumidores 
de forma justa e respeitar a sua 
privacidade. As seguintes práticas devem 
ser proibidas:
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a) Prestação de informações enganosas 
aos consumidores;
b) Assédio dos consumidores, incluindo 
comunicação de informações sobre a 
dívida dos consumidores aos respetivos 
empregadores, familiares, amigos e 
vizinhos;
c) Cobrança de tarifas e penalizações aos 
consumidores que excedam os custos 
diretamente relacionados com a gestão da 
dívida. Os Estados-Membros devem impor 
um limite máximo sobre estas tarifas e 
penalizações em conformidade com os 
princípios da equidade, da racionalidade e 
da proporcionalidade.

Or. en

Alteração 267
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Um gestor de créditos que presta 
serviços a um contrato de crédito emitido 
por uma instituição de crédito estabelecida 
na União ou pelas respetivas filiais 
estabelecidas na União, que atua em nome 
de um credor, em conformidade com a 
legislação nacional ou da União aplicável.

(a) Um gestor de créditos que presta 
serviços a um contrato de crédito de mau 
desempenho emitido por uma instituição 
de crédito estabelecida na União ou pelas 
respetivas filiais estabelecidas na União, 
que atua em nome de um credor, em 
conformidade com a legislação nacional ou 
da União aplicável.

Or. en

Alteração 268
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

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

(a) Um gestor de créditos que presta 
serviços a um contrato de crédito emitido 
por uma instituição de crédito 
estabelecida na União ou pelas respetivas 
filiais estabelecidas na União, que atua 
em nome de um credor, em conformidade 
com a legislação nacional ou da União 
aplicável.

(a) Gestores de créditos que prestam 
serviços aos direitos dos credores ao 
abrigo de um contrato de crédito ou ao 
próprio contrato de crédito, que atuam em 
nome de um credor, em conformidade com 
a legislação nacional ou da União 
aplicável.

Or. en

Alteração 269
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Um comprador de créditos que 
adquire um contrato de crédito emitido por 
uma instituição de crédito estabelecida na 
União ou pelas respetivas filiais 
estabelecidas na União, pelo qual o 
comprador de créditos assume as 
obrigações do credor ao abrigo do contrato 
de crédito, em conformidade com a 
legislação nacional e da União aplicável;

(b) Um comprador de créditos que 
adquire um contrato de crédito de mau 
desempenho emitido por uma instituição 
de crédito estabelecida na União ou pelas 
respetivas filiais estabelecidas na União, 
pelo qual o comprador de créditos assume 
as obrigações do credor ao abrigo do 
contrato de crédito, em conformidade com 
a legislação nacional e da União aplicável;

Or. en

Alteração 270
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Um comprador de créditos que 
adquire um contrato de crédito emitido por 

(b) Compradores de créditos que 
adquirem os direitos dos credores ao 
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uma instituição de crédito estabelecida na 
União ou pelas respetivas filiais 
estabelecidas na União, pelo qual o 
comprador de créditos assume as 
obrigações do credor ao abrigo do contrato 
de crédito, em conformidade com a 
legislação nacional e da União aplicável;

abrigo de um contrato de crédito ou o 
próprio contrato de crédito pelo qual o 
comprador de créditos assume as 
obrigações do credor ao abrigo do contrato 
de crédito, em conformidade com a 
legislação nacional e da União aplicável;

Or. en

Alteração 271
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os artigos 3.º, 23.º a 33.º e 39.º a 
43.º da presente diretiva serão aplicáveis 
aos contratos de crédito garantidos 
celebrados entre credores e mutuários 
empresariais, com garantias reais na 
forma de quaisquer ativos móveis e 
imóveis que são propriedade do mutuário 
empresarial e que foram constituídos 
como garantias reais a favor de um credor 
por forma a garantir o reembolso dos 
créditos decorrentes do contrato de crédito 
garantido.

Suprimido

Or. en

Alteração 272
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os artigos 3.º, 23.º a 33.º e 39.º a 
43.º da presente diretiva serão aplicáveis 

2. No que diz respeito aos contratos 
de crédito abrangidos pelo seu âmbito de 
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aos contratos de crédito garantidos 
celebrados entre credores e mutuários 
empresariais, com garantias reais na 
forma de quaisquer ativos móveis e 
imóveis que são propriedade do mutuário 
empresarial e que foram constituídos 
como garantias reais a favor de um credor 
por forma a garantir o reembolso dos 
créditos decorrentes do contrato de crédito 
garantido.

aplicação, a presente diretiva não afeta os 
princípios do direito contratual nem os 
princípios do direito civil estabelecidos na 
legislação nacional no que se refere à 
transferência dos direitos dos credores ao 
abrigo de um contrato de crédito ou do 
próprio contrato de crédito, nem a 
proteção concedida aos consumidores ou 
aos mutuários, nomeadamente nos termos 
dos Regulamentos (UE) n.º 1215/2012 e 
(CE) n.º 593/2008, da Diretiva 
2008/48/CE, da Diretiva 93/13/CEE do 
Conselho e das disposições nacionais que 
as transpõem, bem como de outra 
legislação pertinente da União e das leis 
nacionais em matéria de defesa dos 
consumidores.

Or. en

Alteração 273
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A presente diretiva não afeta a 
defesa dos consumidores, de acordo com a 
Diretiva 2014/17/UE, a Diretiva 
2008/48/CE e a Diretiva 93/13/CEE do 
Conselho e com as disposições nacionais 
que as transpõem, relativamente aos 
contratos de crédito abrangidos.

3. O artigo 5.º da presente diretiva 
não se aplica às instituições de crédito 
nem às suas filiais estabelecidas na 
União.

Or. en

Alteração 274
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

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

3. A presente diretiva não afeta a 
defesa dos consumidores, de acordo com a 
Diretiva 2014/17/UE, a Diretiva 
2008/48/CE e a Diretiva 93/13/CEE do 
Conselho e com as disposições nacionais 
que as transpõem, relativamente aos 
contratos de crédito abrangidos.

3. A presente diretiva não afeta a 
defesa dos consumidores nem dos 
mutuários de acordo com a Diretiva 
2014/17/UE, a Diretiva 2008/48/CE e a 
Diretiva 93/13/CEE do Conselho e com as 
disposições nacionais que as transpõem ou 
com outras leis nacionais pertinentes 
relacionadas com a defesa dos 
consumidores e os direitos dos mutuários.

Or. en

Alteração 275
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Ao transpor as disposições da 
presente diretiva, os Estados-Membros 
devem evitar quaisquer duplicações de 
requisitos aplicáveis às instituições de 
crédito ao abrigo da Diretiva 2014/17/UE, 
da Diretiva 2008/48/CE e da Diretiva 
2013/36/UE.

Or. en

Alteração 276
Thierry Cornillet

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A presente diretiva não deve afetar 
as restrições das legislações nacionais dos 
Estados-Membros no que diz respeito à 
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transferência de direitos dos credores ao 
abrigo de um contrato de crédito de mau 
desempenho que não tenha vencido ou 
que tenha vencido há menos de 90 dias ou 
à transferência desses contratos de crédito 
de mau desempenho.

Or. en

Alteração 277
Anne Sander

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A presente diretiva não deve afetar 
as restrições das legislações nacionais dos 
Estados-Membros no que diz respeito à 
transferência de direitos dos credores ao 
abrigo de um contrato de crédito de mau 
desempenho que não tenha vencido ou 
que tenha vencido há menos de 90 dias ou 
à transferência desses contratos de crédito 
de mau desempenho.

Or. en

Alteração 278
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os artigos 3.º a 22.º e 34.º a 43.º da 
presente diretiva não serão aplicáveis:

Suprimido

(a) À prestação de serviços a um contrato 
de crédito efetuada por uma instituição de 
crédito estabelecida na União ou 
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respetivas filiais estabelecidas na União;
(b) À prestação de serviços a um contrato 
de crédito que não foi emitido por uma 
instituição de crédito estabelecida na 
União ou respetivas filiais estabelecidas 
na União, salvo se o contrato de crédito 
emitido for substituído por um contrato de 
crédito emitido por uma instituição nessas 
condições ou respetivas filiais;
(c) À compra de um contrato de crédito 
por uma instituição de crédito 
estabelecida na União ou respetivas filiais 
estabelecidas na União;
(d) Às transferências de contratos de 
crédito ocorridas antes da data 
mencionada no segundo parágrafo do 
artigo 41.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 279
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os artigos 3.º a 22.º e 34.º a 43.º da 
presente diretiva não serão aplicáveis:

4. A presente diretiva não se aplica:

Or. en

Justificação

Este número é suprimido em consonância com a supressão do processo extrajudicial 
acelerado de execução das garantias reais em créditos comerciais.

Alteração 280
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) À compra de um contrato de 
crédito por uma instituição, de crédito ou 
não, que tenha estado envolvida num 
processo de evasão ou elisão fiscal num 
Estado-Membro da UE;

Or. en

Alteração 281
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Aos contratos de crédito 
celebrados antes de... [data de entrada em 
vigor da presente diretiva].

Or. en

Justificação

Os contratos de crédito celebrados antes da entrada em vigor da presente diretiva devem 
estar sujeitos às legislações nacionais em vigor.

Alteração 282
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os artigos 3.º, 23.º a 33.º e 34.º a 
43.º da presente diretiva não serão 
aplicáveis:

Suprimido

(a) Aos contratos de crédito garantidos 
celebrados entre credores e mutuários que 
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são consumidores na aceção do artigo 3.º, 
alínea a), da Diretiva 2008/48/CE;
(b) Aos contratos de crédito garantidos 
celebrados entre credores e mutuários 
empresariais que são empresas sem fins 
lucrativos;
(c) Aos contratos de crédito garantidos 
celebrados entre credores e mutuários 
empresariais que são garantidos pelas 
seguintes categorias de garantias reais:
i) acordos de garantia financeira na 
aceção do artigo 2.º, n.º 1, alínea a), da 
Diretiva 2002/47/CE 37;
ii) bens imóveis destinados à habitação 
que correspondem à residência principal 
de um mutuário empresarial.
_________________
37 Diretiva 2002/47/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de junho de 
2002, relativa aos acordos de garantia 
financeira (JO L 168 de 27.6.2002, p. 43).

Or. en

Alteração 283
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os artigos 3.º, 23.º a 33.º e 34.º a 
43.º da presente diretiva não serão 
aplicáveis:

Suprimido

(a) Aos contratos de crédito garantidos 
celebrados entre credores e mutuários que 
são consumidores na aceção do artigo 3.º, 
alínea a), da Diretiva 2008/48/CE;
(b) Aos contratos de crédito garantidos 
celebrados entre credores e mutuários 
empresariais que são empresas sem fins 
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lucrativos;
(c) Aos contratos de crédito garantidos 
celebrados entre credores e mutuários 
empresariais que são garantidos pelas 
seguintes categorias de garantias reais:
i) acordos de garantia financeira na 
aceção do artigo 2.º, n.º 1, alínea a), da 
Diretiva 2002/47/CE 37;
ii) bens imóveis destinados à habitação 
que correspondem à residência principal 
de um mutuário empresarial.
_________________
37 Diretiva 2002/47/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de junho de 
2002, relativa aos acordos de garantia 
financeira (JO L 168 de 27.6.2002, p. 43).

Or. en

Justificação

Este número é suprimido em consonância com a supressão do processo extrajudicial 
acelerado de execução das garantias reais em créditos comerciais.

Alteração 284
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
Artigo 3 – primeiro parágrafo – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Credor»: uma instituição de 
crédito ou qualquer pessoa coletiva que 
emitiu um crédito no exercício da sua 
atividade comercial, empresarial ou da sua 
profissão, ou um comprador de créditos;

(2) «Credor»: uma instituição de 
crédito ou qualquer pessoa coletiva que 
emitiu um crédito no exercício da sua 
atividade comercial, empresarial ou da sua 
profissão;

Or. en

Alteração 285
Ernest Urtasun
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – primeiro parágrafo – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) «Mutuário em dificuldades de 
pagamento»: uma pessoa singular ou 
coletiva que celebrou um contrato de 
crédito que foi qualificado ou é suscetível 
de ser qualificado como «de mau 
desempenho» na aceção do ponto 11-A;

Or. en

Alteração 286
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – primeiro parágrafo – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Contrato de crédito»: um contrato, 
conforme emitido originalmente, 
modificado ou substituído, pelo qual um 
credor concede ou promete conceder um 
crédito sob a forma de um pagamento 
diferido, um empréstimo ou outro acordo 
financeiro similar;

(5) «Contrato de crédito»: um contrato 
de uma instituição de crédito ou qualquer 
outro credor, conforme emitido 
originalmente, modificado ou substituído, 
pelo qual um credor concede ou promete 
conceder um crédito sob a forma de um 
pagamento diferido, um empréstimo ou 
outro acordo financeiro similar;

Or. en

Alteração 287
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
Artigo 3 – primeiro parágrafo – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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(5-A) «Contrato de crédito de mau 
desempenho»: um contrato de crédito em 
que os pagamentos dos juros e do capital 
registam um atraso superior a 90 dias, ou 
180 dias, se for esse o caso, em 
conformidade com o artigo 178.º do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 (CRR);

Or. en

Alteração 288
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – primeiro parágrafo – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) «Contrato de crédito de mau 
desempenho»: um crédito sobre terceiros 
que satisfaz qualquer um dos seguintes 
critérios: (a) Posições em risco 
significativas vencidas há mais de 90 dias; 
(b) O mutuário foi avaliado e considera-se 
que existe uma probabilidade reduzida de 
que pague integralmente as suas 
obrigações de crédito sem execução das 
cauções, independentemente da existência 
de qualquer montante vencido ou do 
número de dias de mora.

Or. en

Alteração 289
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 3 – primeiro parágrafo – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) «Crédito não produtivo ou NPL»: 
empréstimos nos quais o mutuário não 
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consegue efetuar os pagamentos 
agendados para cobrir os juros ou 
reembolsos de capital. Se os pagamentos 
tiverem vencido há mais de 90 dias ou se 
se concluir pela improbabilidade de que o 
mutuário venha a pagar o seu 
empréstimo, o empréstimo é classificado 
como NPL.

Or. en

Alteração 290
Luigi Morgano

Proposta de diretiva
Artigo 3 – primeiro parágrafo – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Comprador de créditos»: qualquer 
pessoa singular ou coletiva que não uma 
instituição de crédito ou uma filial de uma 
instituição de crédito que compra um 
contrato de crédito no exercício da sua 
atividade comercial, empresarial ou da sua 
profissão;

(7) «Comprador de créditos»: qualquer 
pessoa singular ou coletiva que compra 
direitos de credores ao abrigo de um 
contrato de crédito de mau desempenho 
ou o próprio contrato de crédito de mau 
desempenho no exercício da sua atividade 
comercial, empresarial ou da sua profissão, 
em conformidade com a legislação da 
União e nacional aplicável;

Or. en

Alteração 291
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – primeiro parágrafo – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Comprador de créditos»: qualquer 
pessoa singular ou coletiva que não uma 
instituição de crédito ou uma filial de uma 
instituição de crédito que compra um 

(7) «Comprador de créditos»: qualquer 
pessoa singular ou coletiva que compra um 
contrato de crédito no exercício da sua 
atividade comercial, empresarial ou da sua 
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contrato de crédito no exercício da sua 
atividade comercial, empresarial ou da sua 
profissão;

profissão;

Or. en

Alteração 292
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 3 – primeiro parágrafo – ponto 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(8) «Gestor de créditos»: qualquer 
pessoa singular ou coletiva, que não uma 
instituição de crédito ou as respetivas 
filiais, que exerce uma ou mais das 
seguintes atividades em nome de um 
credor:

(8) «Gestor de créditos»: qualquer 
pessoa singular ou coletiva, que não uma 
instituição de crédito ou as respetivas 
filiais, e que não uma pessoa singular ou 
coletiva que já possua uma licença para 
exercer direito em conformidade com as 
respetivas disposições nacionais, que 
exerce uma ou mais das seguintes 
atividades em nome de um credor:

Or. en

Justificação

A definição proposta pela Comissão Europeia também incluiria os advogados no âmbito de 
aplicação da diretiva.

Alteração 293
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – primeiro parágrafo – ponto 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(8) «Gestor de créditos»: qualquer 
pessoa singular ou coletiva, que não uma 
instituição de crédito ou as respetivas 
filiais, que exerce uma ou mais das 
seguintes atividades em nome de um 

(8) «Gestor de créditos»: qualquer 
pessoa singular ou coletiva que exerce uma 
ou mais das seguintes atividades em nome 
de um credor:



PE637.215v01-00 64/172 AM\1179795PT.docx

PT

credor:

Or. en

Alteração 294
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 3 – primeiro parágrafo – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Estado-Membro de acolhimento»: 
um Estado-Membro, que não o Estado-
membro de origem, no qual um gestor de 
créditos estabeleceu uma sucursal, nomeou 
um agente ou presta serviços.

(10) «Estado-Membro de acolhimento» 
um Estado-Membro, que não o Estado-
Membro de origem, no qual um gestor de 
créditos estabeleceu uma sucursal e presta 
serviços.

Or. en

Alteração 295
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
Artigo 3 – primeiro parágrafo – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Estado-Membro de acolhimento»: 
um Estado-Membro, que não o Estado-
membro de origem, no qual um gestor de 
créditos estabeleceu uma sucursal, nomeou 
um agente ou presta serviços.

(10) «Estado-Membro de acolhimento» 
um Estado-Membro, que não o Estado-
Membro de origem, no qual um gestor de 
créditos estabeleceu uma sucursal ou uma 
filial ou presta serviços.

Or. en

Alteração 296
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 3 – primeiro parágrafo – ponto 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(11-A) «Prestador de serviços de gestão de 
créditos»: um terceiro utilizado por um 
gestor de créditos para executar qualquer 
uma das atividades enunciadas no 
artigo 3.º, ponto 9.

Or. en

Alteração 297
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 3 – primeiro parágrafo – ponto 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) «Reclamação»: uma observação 
substancial e pertinente atribuível à 
gestão do contrato de crédito efetuada 
pelo gestor de crédito no âmbito das suas 
funções enquanto tal.

Or. en

Alteração 298
Matt Carthy

Proposta de diretiva
Título 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Título 1-A
Condições aplicáveis à venda de créditos 
hipotecários à habitação de mau 
desempenho

Or. en
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Alteração 299
Matt Carthy

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
(1) Um empréstimo garantido pela 
hipoteca de uma propriedade residencial 
num Estado-Membro não deve ser 
transferido para um comprador de 
créditos, para um gestor de créditos nem 
para qualquer terceiro sem o 
consentimento escrito do mutuário.
(2) Ao procurar obter o consentimento, 
quer do mutuário existente, quer de um 
novo mutuário, o credor deve apresentar 
ao mutuário uma declaração que 
contenha informações suficientes que lhe 
permitam tomar uma decisão com 
conhecimento de causa.
(3) A declaração apresentada nos termos 
do ponto 2 deve ser previamente aprovada 
pela autoridade nacional competente e 
deve incluir:
i) uma explicação clara das repercussões 
de uma transferência, nomeadamente no 
que diz respeito ao estatuto de membro do 
mutuário no caso de o mutuante ser uma 
caixa de crédito imobiliário, e
ii) o impacto que a transferência poderá 
ter no mutuário.
(4) Cada mutuário deve ser abordado 
individualmente e deve ser-lhe dado um 
prazo razoável para decidir dar ou não o 
seu consentimento.

Or. en

Alteração 300
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis
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Proposta de diretiva
Artigo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-B
Exclusão de residências principais

Os créditos hipotecários à habitação para 
residências principais estão excluídos do 
âmbito de aplicação da presente diretiva.

Or. en

Alteração 301
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem poder 
manter as medidas nacionais em vigor 
destinadas a proteger os mutuários em 
dificuldades, bem como adotar medidas 
mais rigorosas, como medidas para casos 
de insolvência pessoal ou a restrição das 
atividades dos gestores de créditos e dos 
compradores de créditos.

Or. en

Alteração 302
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros que já 
tenham em vigor regimes equivalentes ou 
mais rigorosos aplicáveis às atividades de 
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gestão de créditos podem prever a 
possibilidade de as entidades existentes 
que exercem atividades de gestão de 
créditos serem automaticamente 
reconhecidas como gestores de créditos 
autorizados.

Or. en

Alteração 303
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem 
os seguintes requisitos para a concessão de 
uma autorização, conforme referido no 
artigo 4.º, n.º 1:

1. Os Estados-Membros estabelecem, 
no mínimo, os seguintes requisitos para a 
concessão de uma autorização, conforme 
referido no artigo 4.º, n.º 1:

Or. en

Alteração 304
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem 
os seguintes requisitos para a concessão de 
uma autorização, conforme referido no 
artigo 4.º, n.º 1:

1. Os Estados-Membros estabelecem 
os seguintes requisitos mínimos para a 
concessão de uma autorização, conforme 
referido no artigo 4.º, n.º 1:

Or. en

Alteração 305
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os gestores de créditos e os 
compradores de créditos devem atuar 
sempre de boa-fé, tratar os consumidores 
de forma justa e respeitar a sua 
privacidade. As seguintes práticas devem 
ser proibidas:
(a) Prestação de informações enganosas 
aos consumidores;
(b) Assédio dos consumidores, incluindo 
comunicação de informações sobre a 
dívida dos consumidores aos respetivos 
empregadores, familiares, amigos e 
vizinhos;
(c) Cobrança de tarifas e penalizações aos 
consumidores que excedam os custos 
diretamente relacionados com a gestão da 
dívida. Os Estados-Membros devem impor 
um limite máximo sobre estas tarifas e 
penalizações em conformidade com os 
princípios da equidade, da racionalidade e 
da proporcionalidade.

Or. en

Alteração 306
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) ter idoneidade suficiente; i) ter idoneidade suficiente e ser 
expectável que exerça as atividades de 
forma competente e responsável;

Or. en
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Alteração 307
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) ter idoneidade suficiente; i) ter idoneidade suficiente com base 
no artigo 5.º-A;

Or. en

Alteração 308
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) ter um registo criminal ou outro 
equivalente nacional do qual não conste 
qualquer infração penal grave ligada a 
crimes contra a propriedade, a crimes 
relacionados com atividades financeiras ou 
a crimes que atentem contra a integridade 
física;

ii) ter um registo criminal ou outro 
equivalente nacional do qual não conste 
qualquer infração penal grave ligada a 
crimes contra a propriedade, a crimes 
relacionados com atividades financeiras, a 
branqueamento de capitais ou a crimes 
que atentem contra a integridade física;

Or. en

Alteração 309
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) ter um registo criminal ou outro 
equivalente nacional do qual não conste 
qualquer infração penal grave ligada a 
crimes contra a propriedade, a crimes 

ii) ter uma direção que, no seu 
conjunto, possua os conhecimentos e a 
experiência necessários para exercer as 
atividades de forma competente e 
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relacionados com atividades financeiras 
ou a crimes que atentem contra a 
integridade física;

responsável.

Or. en

Alteração 310
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) não estar atualmente sujeito a 
qualquer processo de insolvência ou não 
ter sido anteriormente declarado falido, 
salvo se tiver sido reabilitado nos termos 
do direito interno;

Suprimido

Or. en

Alteração 311
Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

(c) O candidato dispõe de sistemas de 
governo e mecanismos de controlo interno 
adequados que garantem o respeito pelos 
direitos do mutuário e a conformidade com 
as regras relativas à proteção de dados 
pessoais em conformidade com as leis que 
regem o contrato de crédito;

(c) O candidato dispõe de sistemas de 
governo e mecanismos de controlo interno 
adequados que garantem o respeito pelos 
direitos do mutuário e a conformidade com 
as regras relativas à proteção de dados 
pessoais em conformidade com as leis que 
regem o contrato de crédito e com o 
Regulamento (UE) 2016/679. Quanto à 
legitimidade do tratamento dos dados 
pessoais, importa salientar que a 
prestação de serviços de gestão de créditos 
é uma tarefa realizada no interesse 
público.
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Or. en

Alteração 312
Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

(e) O candidato dispõe de processos 
internos adequados e específicos que 
garantem o registo e o tratamento das 
reclamações dos mutuários.

(e) O candidato dispõe de processos 
internos adequados e específicos que 
garantem o registo e o tratamento das 
reclamações dos mutuários durante um 
período não superior ao necessário para 
efeitos de aplicação da presente diretiva e 
em conformidade com a legislação 
nacional aplicável e, em todo o caso, 
nunca superior a dez anos.

Or. en

Alteração 313
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) O candidato dispõe de 
procedimentos adequados de luta contra o 
branqueamento de capitais e o terrorismo, 
em conformidade com as leis nacionais de 
transposição da Diretiva 2015/849/UE. 
Importa salientar que, para efeitos de 
aplicação dos procedimentos de diligência 
quanto à clientela, o cliente é, para este 
efeito, o credor com o qual o gestor de 
créditos iniciou a relação contratual em 
conformidade com o artigo 9.º.

Or. en
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Alteração 314
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) O candidato possui capital inicial 
suficiente e requisitos adequados em 
matéria de fundos próprios e de liquidez;

Or. en

Alteração 315
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) O candidato possui trabalhadores 
adequados em número suficiente que 
falam a língua do Estado-Membro onde o 
mutuário reside no momento da 
celebração do contrato de crédito;

Or. en

Alteração 316
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-C) O candidato possui em vigor 
procedimentos adequados de luta contra o 
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branqueamento de capitais e o terrorismo 
nos casos em que a legislação nacional do 
Estado-Membro de origem ou de 
acolhimento que transpõe a Diretiva 
2015/849/UE designa os gestores de 
créditos como entidades obrigadas para 
efeitos de prevenção e de luta contra o 
branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo;

Or. en

Alteração 317
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) O candidato possui em vigor 
procedimentos adequados de luta contra o 
branqueamento de capitais e o terrorismo;

Or. en

Alteração 318
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-D) Não existem obstáculos à 
supervisão eficaz do candidato 
decorrentes da estrutura do seu grupo;

Or. en

Alteração 319
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Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-E) O candidato está sujeito, nos 
termos da legislação nacional aplicável, 
a:
(a) Sistemas de governo sólidos, que 
incluem mecanismos adequados de 
controlo interno e procedimentos de 
administração e de contabilidade sólidos;
(b) Medidas adequadas de assunção, 
gestão, acompanhamento e atenuação dos 
riscos aos quais está ou poderá estar 
exposto;
(c) Requisitos em matéria de comunicação 
e divulgação de informação ao público.

Or. en

Alteração 320
Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão, em cooperação com 
outras partes interessadas relevantes, deve 
emitir orientações para ajudar os Estados-
Membros a especificar quais os 
comportamentos que devem ser 
considerados como invasivos da 
privacidade dos consumidores ou 
suscetíveis de prejudicar a sua dignidade 
ou de os induzir em erro.

Or. en
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Alteração 321
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A EBA deve emitir projetos de 
normas técnicas de regulamentação para 
especificar as condições mencionadas no 
n.º 1, alíneas c), d), e-C) e e-D), bem como 
os requisitos mínimos mencionados no 
n.º 1, alínea e-E), do presente artigo.
A EBA deve apresentar esses projetos de 
normas técnicas de regulamentação à 
Comissão até ... [1 ano após a entrada em 
vigor da presente diretiva].
O poder de adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo é delegado na 
Comissão, nos termos dos artigos 10.º a 
14.º do Regulamento (UE) n.º 1093/2010.

Or. en

Alteração 322
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando uma instituição de crédito 
tenciona transferir um contrato de crédito 
para um comprador de crédito a um preço 
especificado, antes da transferência a 
instituição de crédito deve dar aos 
devedores em causa que sejam 
consumidores a oportunidade de 
resgatarem a própria dívida ao mesmo 
preço ou com uma pequena margem, que 
seria especificada pelas autoridades 
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competentes. Para o efeito, as instituições 
de crédito terão de divulgar às 
autoridades competentes os pormenores 
necessários das transações esperadas com 
os compradores de crédito.

Or. en

Alteração 323
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a opção de resgate pode ser 
exercida em prestações.

Or. en

Alteração 324
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, sempre que as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento tenham determinado que o 
candidato não cumpre as condições 
previstas no primeiro parágrafo, alíneas 
e) e f), enviam um pedido fundamentado 
às autoridades competentes do Estado-
Membro de origem a solicitar a recusa da 
autorização mencionada no artigo 4.º, 
n.º 1. Em caso de desacordo entre as 
autoridades competentes, aplica-se o 
artigo 12.º, n.º 11-A.
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Or. en

Alteração 325
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Todas as obrigações relacionadas 
com a defesa dos consumidores 
atualmente aplicáveis aos bancos também 
devem ser aplicáveis aos gestores de 
créditos nos termos da presente diretiva.

Or. en

Alteração 326
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Critérios de reputação

1. Os candidatos ao abrigo do artigo 5.º 
ou, se o candidato for uma pessoa 
coletiva, os membros do seu órgão de 
direção ou de administração e as pessoas 
que detêm participações qualificadas no 
candidato devem ser consideradas como 
tendo boa reputação se a sua conduta 
pessoal ou profissional não der origem a 
dúvidas substanciais quanto à sua 
capacidade para garantir uma direção 
sólida e prudente. Todas as informações 
pertinentes disponíveis para a avaliação 
devem ser tidas em conta, sem prejuízo de 
eventuais limitações importas pelo direito 
nacional e independentemente do Estado 
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no qual ocorreram eventuais 
acontecimentos pertinentes.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes têm em 
conta eventuais registos administrativos 
ou criminais, tendo em conta o tipo de 
condenação ou acusação, o nível de 
recurso, a pena recebida, a fase do 
processo judicial alcançada e o efeito de 
eventuais medidas de reabilitação.
3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes têm em 
consideração o contexto, incluindo 
circunstâncias atenuantes e a gravidade 
de qualquer ofensa relevante ou ação 
administrativa ou de supervisão, o período 
de tempo e o comportamento do candidato 
desde que a infração foi cometida e a 
pertinência da infração ou da ação 
administrativa ou de supervisão para o 
papel proposto. Há que ter em conta os 
seguintes fatores, que podem lançar 
dúvidas quanto à boa reputação do 
candidato:
a) Condenação ou acusação de uma 
infração penal relevante, nomeadamente: 
b) Qualquer infração nos termos das leis 
que regem as atividades bancárias, 
financeiras, de valores mobiliários e de 
seguros ou respeitantes a mercados de 
valores mobiliários ou instrumentos de 
valores mobiliários ou de pagamento, 
incluindo leis relativas ao branqueamento 
de capitais, à manipulação de mercado ou 
às operações de iniciados e usura;
c) Infrações por desonestidade, fraude ou 
crimes financeiros; 
d) Infrações fiscais; 
e) Outras infrações nos termos da 
legislação relativa às sociedades, à 
falência, à insolvência ou à defesa do 
consumidor; 
f) Investigações pertinentes e/ou ações de 
execução em curso ou passadas ou a 
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imposição de sanções administrativas por 
incumprimento das disposições que regem 
as atividades bancárias, financeiras, de 
valores mobiliários ou de seguros ou 
respeitantes a mercados de valores 
mobiliários ou instrumentos de valores 
mobiliários ou de pagamento ou qualquer 
legislação relativa aos serviços 
financeiros;
g) Investigações pertinentes e/ou ações de 
execução em curso ou passadas por 
qualquer outro organismo regulamentar 
ou profissional por incumprimento de 
quaisquer disposições pertinentes;
h) Os efeitos acumulados de outros 
incidentes menores, que individualmente 
não afetam a reputação do candidato mas 
que, em conjunto, poderão ter um impacto 
substancial. 
5. Deve prestar-se atenção aos seguintes 
fatores relativos à propriedade de um 
candidato em relações comerciais 
passadas:
a) Elementos comprovativos de que o 
candidato não foi transparente, aberto e 
cooperativo nas suas relações com 
autoridades de supervisão ou 
regulamentares;
b) Recusa de registo, autorização, 
inscrição como membro ou licença para a 
realização de uma transação comercial, 
negócio ou profissão ou revogação, 
retirada ou rescisão desse registo, 
autorização, inscrição como membro ou 
licença; 
c) Expulsão por um organismo 
regulamentar ou governamental; 
d) Despedimento do emprego ou de 
qualquer posição de confiança, relação 
fiduciária ou situação semelhante, ou 
pedido de demissão do emprego numa tal 
posição; e 
e) Desqualificação, pela autoridade 
competente, do papel da direção da 
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empresa. 
6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes têm em 
consideração as seguintes situações no 
que diz respeito ao desempenho 
empresarial e à solidez financeira 
passados e presentes:
a) Inclusão na lista de devedores pouco 
fiáveis ou em qualquer outro registo 
negativo deste tipo organizado por um 
serviço de crédito reconhecido; 
b) Desempenho financeiro e empresarial 
das entidades detidas ou dirigidas pelo 
candidato ou nas quais o candidato teve 
ou tem uma participação significativa, 
tendo em especial consideração eventuais 
processos de reabilitação, falência e 
liquidação; 
c) Declaração de falência pessoal; e 
d) Processos civis, processos 
administrativos ou penais, grandes 
investimentos ou posições em risco e 
empréstimos contraídos, na medida em 
que possam ter um impacto significativo 
na solidez financeira. 

Or. en

Alteração 327
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Elementos comprovativos de que 
as pessoas referidas na alínea c) do 
presente número cumprem as condições 
estabelecidas no artigo 5.º, n.º 1, alíneas 
e-A) a e-E);

Or. en



PE637.215v01-00 82/172 AM\1179795PT.docx

PT

Alteração 328
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Elementos comprovativos dos 
processos referidos no artigo 5.º, n.º 1, 
alínea f);

Or. en

Alteração 329
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Requisitos aplicáveis aos gestores de 
créditos e aos credores em matéria de 
condução dos negócios e cobrança de 

dívidas
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os credores ou gestores de créditos 
enviam ao mutuário, antes de qualquer 
cobrança de dívidas, uma notificação 
obrigatória que apresente, sem qualquer 
ambivalência, provas da dívida associada 
a um contrato de crédito. A notificação de 
dívida deve ser efetuada exclusivamente 
por carta enviada ao mutuário num 
envelope branco sem qualquer inscrição 
específica e com aviso de receção.
A notificação não deve exceder as três 
páginas e deve incluir, em linguagem 
clara e compreensível para o público em 
geral, pelo menos os seguintes elementos: 
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a) Os elementos de prova da dívida 
associada ao contrato de crédito; 
b) A identificação do credor, incluindo os 
seus contactos; 
c) Se pertinente, a identificação do gestor 
de créditos e os seus direitos; 
d) A base jurídica da dívida, os montantes 
solicitados pormenorizados e a sua origem 
(capital, juros, penalizações, custas 
processuais); 
e) Uma seleção da descrição dos direitos 
dos mutuários, incluindo, 
necessariamente, a proteção contra 
assédio e comportamentos enganosos; 
f) Um contacto para a obtenção de 
informações e aconselhamento para 
mutuários em dificuldades de pagamento;
2. Os Estados-Membros devem garantir 
que nenhum comportamento ou prática 
causa danos à privacidade dos mutuários. 
3. Os Estados-Membros devem garantir 
que os credores ou gestores de créditos se 
abstêm de: 
a) Omitir a dedução de pagamentos 
anteriores do montante solicitado;
b) Enviar comunicações estigmatizantes, 
intimidantes ou enganadoras, incluindo 
ameaças jurídicas indevidas ou 
informações que possam induzir o 
mutuário em erro;
c) Contactar outras pessoas que não o 
mutuário, incluindo familiares do 
mutuário. 
4. A Autoridade Bancária Europeia deve 
elaborar normas técnicas de 
regulamentação que especifiquem o 
disposto nos n.os 2 e 3. A EBA deve 
apresentar à Comissão esses projetos de 
normas técnicas de regulamentação até 
[OP: Inserir a data correspondente a 12 
meses após a data de entrada em vigor]. 
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
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regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1093/2010. 
5. A EBA deve elaborar projetos de 
normas técnicas de execução com vista a 
especificar o formato obrigatório da 
notificação prevista no n.º 1.
A EBA deve apresentar esses projetos de 
normas técnicas de execução à Comissão 
até 12 meses após a data de entrada em 
vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 330
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Regras de conduta aplicáveis aos gestores 

de créditos
1. Os gestores de créditos devem respeitar 
a privacidade dos consumidores.
2. As seguintes práticas devem ser 
impedidas:
a) Disponibilização de informações 
enganosas;
b) Assédio, incluindo comunicações ou 
informações sobre a dívida dos 
consumidores aos respetivos 
empregadores ou familiares;
(c) Cobrança de tarifas e penalizações aos 
consumidores que excedam os custos 
diretamente relacionados com a gestão da 
dívida. A EBA, em conjunto com 
autoridades nacionais competentes, deve 
impor um limite máximo sobre estas 
tarifas e penalizações em conformidade 
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com os princípios da equidade, da 
racionalidade e da proporcionalidade.

Or. en

Alteração 331
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Resgate da dívida

1. Quando uma instituição de crédito 
tenciona transferir um contrato de crédito 
para um comprador de crédito a um preço 
especificado, antes da transferência a 
instituição de crédito deve dar aos 
devedores em causa que sejam 
consumidores a oportunidade de 
resgatarem a própria dívida ao mesmo 
preço ou com uma pequena margem, que 
seria especificada pelas autoridades 
competentes. Para o efeito, as instituições 
de crédito terão de divulgar às 
autoridades competentes os pormenores 
necessários das transações esperadas com 
os compradores de crédito.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a opção de resgate pode ser exercida 
em prestações.

Or. en

Alteração 332
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem possam 
revogar a autorização concedida a um 
gestor de créditos, se esse gestor de 
créditos:

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem têm os 
poderes de supervisão, de investigação e 
de sanção necessários em conformidade 
com o artigo 21.º para revogar a 
autorização concedida a um gestor de 
créditos, se esse gestor de créditos:

Or. en

Alteração 333
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Incorrer numa infração grave das 
regras aplicáveis, incluindo as disposições 
legais nacionais de transposição da 
presente diretiva.

(f) Incorrer numa infração grave das 
regras aplicáveis, incluindo as disposições 
legais nacionais de transposição da 
presente diretiva, ou de outras regras de 
proteção do consumidor do dos requisitos 
específicos aplicáveis à conduta 
profissional dos gestores de crédito 
mencionados no artigo 6.º-A.

Or. en

Alteração 334
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Se uma instituição de crédito tiver 
sido condenada por ataques repetidos à 
privacidade dos consumidores e por 
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assédio aos consumidores.

Or. en

Alteração 335
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, sempre que as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento tenham determinado que um 
gestor de créditos atua em incumprimento 
do previsto no primeiro parágrafo, alíneas 
e) e f), enviam um pedido fundamentado 
às autoridades competentes do Estado-
Membro de origem a solicitar a retirada 
da autorização. Em caso de desacordo 
entre as autoridades competentes, aplica-
se o artigo 12.º, n.º 11-A.

Or. en

Alteração 336
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Registo dos gestores de créditos 
autorizados

Registo dos gestores de créditos 
autorizados e registo da EBA de mercados 
secundários para os NPL

Or. en
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Alteração 337
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
estabelecem e mantêm um registo nacional 
de todos os gestores de créditos 
autorizados a prestar serviços no seu 
território, incluindo os gestores de créditos 
que prestam serviços nos termos do artigo 
11.º.

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
estabelecem e mantêm uma lista ou, se for 
caso disso, um registo nacional de todos os 
gestores de créditos autorizados a prestar 
serviços no seu território, incluindo os 
gestores de créditos que prestam serviços 
nos termos do artigo 11.º. Se aplicável, e a 
pedido da autoridade nacional 
competente, a EBA deve facultar 
orientações de boas práticas para garantir 
a igualdade de condições de concorrência 
na União.

Or. en

Alteração 338
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O registo deve estar acessível ao 
público em linha e ser atualizado 
regularmente.

2. O registo deve estar acessível ao 
público em linha e ser atualizado 
regularmente. A pedido da autoridade 
nacional competente EBA deve facultar 
orientações de boas práticas para garantir 
a igualdade de condições de transparência 
na União.

Or. en

Alteração 339
Ernest Urtasun
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em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Autoridade Bancária Europeia, 
em cooperação com as autoridades 
nacionais competentes, deve criar e 
manter um registo de todas as transações 
de créditos não produtivos no mercado 
secundário na União. As informações 
registadas para cada transação devem 
incluir a identidade do credor, o 
comprador de crédito, o gestor de créditos, 
o montante da compra denominado em 
euros, o montante original do empréstimo 
e o número de empréstimos incluídos em 
cada transação.

Or. en

Alteração 340
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. Deve ser disponibilizada em linha 
uma versão resumida do registo, que deve 
ser atualizada regularmente.

Or. en

Alteração 341
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um gestor de créditos presta 
os seus serviços de gestão e execução de 
um contrato de crédito tendo por base um 
acordo escrito com um credor.

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, quando um credor não 
desempenha ele próprio as atividades de 
gestão de créditos, o gestor de créditos 
nomeado em conformidade com o 
artigo 15.º, n.º 1, presta os seus serviços de 
gestão e execução dos direitos do credor 
decorrentes de um contrato de crédito ou 
do próprio contrato de crédito tendo por 
base um acordo de gestão de créditos com 
um credor.

Or. en

Alteração 342
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Uma cláusula que exige o 
tratamento justo e diligente dos 
mutuários.

Or. en

Alteração 343
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem exigir 
que o contrato de gestão de créditos 
contenha requisitos segundo os quais: 
(a) O gestor de créditos deve notificar o 
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credor antes de subcontratar qualquer 
uma das suas atividades enquanto gestor 
de créditos; 
(b) O mutuário deve ser informado do 
contrato de gestão de créditos, bem como 
de qualquer subcontratação das 
atividades de gestão de créditos; 
(c) Os custos e a remuneração do gestor 
de créditos não devem ser imputados ao 
mutuário; 
(d) O mutuário deve ter o direito de 
utilizar contra o gestor de créditos 
qualquer defesa que pudesse utilizar 
contra o credor original;

Or. en

Alteração 344
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que o gestor de créditos mantém 
e conserva os seguintes registos durante 
pelo menos 10 anos a partir da data do 
contrato referido no n.º 1:

3. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que o gestor de créditos mantém 
e conserva os seguintes registos durante 
pelo menos 10 anos a partir da data do 
contrato referido no n.º 1 e durante pelo 
menos cinco anos a partir da data de 
termo do contrato:

Or. en

Alteração 345
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
Artigo 10
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Subcontratação por parte de um gestor de 
créditos
1. Cabe aos Estados-Membros assegurar 
que, se um gestor de créditos recorrer a 
um terceiro para a realização de 
atividades que seriam normalmente 
efetuadas por esse gestor de créditos 
(«prestador de serviços de gestão de 
créditos»), o gestor de créditos continua a 
assumir toda a responsabilidade pelo 
cumprimento de todas as obrigações ao 
abrigo das disposições nacionais de 
transposição da presente diretiva. A 
subcontratação dessas atividades de 
gestão de créditos deve ficar sujeita às 
seguintes condições:
(a) Celebração de um acordo de 
subcontratação, por escrito, entre o gestor 
de créditos e o prestador de serviços de 
gestão de créditos, nos termos do qual o 
prestador de serviços de gestão de créditos 
fica obrigado a cumprir a legislação 
nacional ou da União aplicável ao 
contrato de crédito;
(b) As obrigações dos gestores de créditos 
ao abrigo da presente diretiva não podem 
ser delegadas;
(c) A relação contratual e as obrigações 
do gestor de créditos para com os seus 
clientes não são alteradas;
(d) As condições de autorização do gestor 
de créditos, conforme estabelecido no 
artigo 5.º, n.º 1, não são afetadas;
(e) A subcontratação ao prestador de 
serviços de gestão de créditos não impede 
a supervisão por parte das autoridades 
competentes de um gestor de créditos de 
acordo com os artigos 12.º e 20.º;
(f) O gestor de créditos tem acesso direto a 
todas as informações relevantes relativas 
aos serviços subcontratados ao prestador 
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de serviços de gestão de créditos;
g) O gestor de créditos mantém 
competências e recursos que lhe permitem 
desenvolver as atividades subcontratadas, 
após a cessação do acordo de 
subcontratação.
2. Cabe aos Estados-Membros assegurar 
que o gestor de créditos mantém e 
conserva os registos de todas as instruções 
fornecidas ao prestador de serviços de 
gestão de créditos durante pelo menos 10 
anos a partir da data do contrato referido 
no n.º 1.
3. Cabe aos Estados-Membros assegurar 
que o gestor de créditos e o prestador de 
serviços de gestão de créditos 
disponibilizam às autoridades 
competentes as informações referidas no 
n.º 2, se lhes forem solicitadas.

Or. en

Alteração 346
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, se um gestor de créditos 
recorrer a um terceiro para a realização de 
atividades que seriam normalmente 
efetuadas por esse gestor de créditos 
(«prestador de serviços de gestão de 
créditos»), o gestor de créditos continua a 
assumir toda a responsabilidade pelo 
cumprimento de todas as obrigações ao 
abrigo das disposições nacionais de 
transposição da presente diretiva. A 
subcontratação dessas atividades de gestão 
de créditos deve ficar sujeita às seguintes 
condições:

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, se um gestor de créditos 
recorrer a um terceiro para a realização de 
atividades que seriam normalmente 
efetuadas por esse gestor de créditos 
(«prestador de serviços de gestão de 
créditos»), o gestor de créditos é 
supervisionado pelas mesmas autoridades 
de supervisão do sistema bancário do 
Estado-Membro e continua a assumir toda 
a responsabilidade pelo cumprimento de 
todas as obrigações ao abrigo das 
disposições nacionais de transposição da 
presente diretiva. A subcontratação dessas 
atividades de gestão de créditos deve ficar 
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sujeita às seguintes condições:

Or. en

Alteração 347
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que o gestor de créditos mantém 
e conserva os registos de todas as 
instruções fornecidas ao prestador de 
serviços de gestão de créditos durante pelo 
menos 10 anos a partir da data do contrato 
referido no n.º 1.

2. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que o gestor de créditos mantém 
e conserva os registos de todas as 
instruções fornecidas ao prestador de 
serviços de gestão de créditos durante pelo 
menos 10 anos a partir da data do contrato 
referido no n.º 1 e durante pelo menos 
cinco anos a partir da data de termo do 
contrato.

Or. en

Alteração 348
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Disposições destinadas a assegurar a 

defesa dos consumidores
1. Os Estados-Membros devem exigir que 
os gestores de créditos e os compradores 
de crédito, na sua relação com os 
devedores, atuem de boa-fé e de forma 
justa e profissional e respeitem a sua 
privacidade;
2. Os Estados-Membros devem garantir 
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que os gestores de créditos cumprem os 
seguintes requisitos:
(a) As informações fornecidas não devem 
ser enganadoras, pouco claras nem 
falsas;
(b) Os gestores de créditos devem proteger 
as informações pessoais e a privacidade 
dos devedores e não devem comunicar 
com pessoas que não sejam o mutuário, 
incluindo familiares ou empregadores, 
salvo com autorização do devedor;
(c) Os gestores de créditos não devem 
comunicar com os devedores de formas 
que constituam assédio, coação ou 
influência indevida, nomeadamente:
i) utilizando linguagem ou 
comportamento intimidante, abusivo ou 
coercivo,
ii) utilizando violência ou força física,
iii) exercendo pressão indevida, excessiva 
ou pouco razoável,
iv) publicando ou ameaçando publicar o 
incumprimento do devedor,
v) ameaçando intentar uma ação quando 
tal não seja legalmente possível.
3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as tarifas e as penalizações cobradas 
aos mutuários pelos gestores de créditos 
não excedem os custos efetivamente 
incorridos para a gestão da dívida.

Or. en

Alteração 349
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Proposta de diretiva
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
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Direito de representação jurídica
1. Em qualquer audiência em tribunal 
que envolva um mutuário em 
dificuldades, há que ter em conta o 
estatuto de igualdade de representação, a 
fim de garantir uma audiência completa e 
justa e uma compreensão integral e 
completa de todos os parâmetros e 
disputas jurídicas em apreço.
2. Todos os mutuários em dificuldades 
devem ter acesso a igualdade de 
representação jurídica com antecedência 
suficiente, para garantir a preparação 
abrangente de todos os factos e 
pormenores pertinentes para uma 
representação adequada em tribunal do 
caso em apreço.
3. Sempre que necessário, este serviço 
deve ser prestado a expensas do Estado-
Membro através de apoio judiciário 
gratuito ou do seu equivalente.

Or. en

Alteração 350
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um gestor de créditos que 
tenha obtido uma autorização de acordo 
com o artigo 5.º num Estado-Membro de 
origem tenha o direito de prestar na União 
os serviços abrangidos por essa 
autorização.

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um gestor de créditos que 
tenha obtido uma autorização de acordo 
com o artigo 5.º num Estado-Membro de 
origem tenha o direito de prestar na União 
os serviços abrangidos por essa 
autorização, desde que o faça em plena 
conformidade com os requisitos e as 
normas de defesa do consumidor e com os 
direitos dos mutuários estabelecidos ao 
abrigo da legislação nacional do Estado-
Membro de acolhimento.
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Or. en

Alteração 351
Marco Zanni

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um gestor de créditos que 
tenha obtido uma autorização de acordo 
com o artigo 5.º num Estado-Membro de 
origem tenha o direito de prestar na União 
os serviços abrangidos por essa 
autorização.

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um gestor de créditos que 
tenha obtido uma autorização de acordo 
com o artigo 5.º num Estado-Membro de 
origem tenha o direito de prestar na União 
os serviços abrangidos por essa 
autorização, sem prejuízo das leis 
nacionais em matéria de defesa do 
consumidor e dos direitos dos mutuários.

Or. en

Alteração 352
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No que diz respeito aos contratos 
de crédito celebrados entre credores e 
consumidores, bem como aos contratos de 
crédito celebrados entre credores e 
mutuários empresariais garantidos por 
bens imóveis destinados à habitação que 
correspondam à residência principal de 
um mutuário empresarial, o gestor de 
créditos terá de obter uma autorização e 
de criar uma sucursal ou uma filial no 
Estado-Membro no qual tenciona exercer 
a sua atividade.

Or. en
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Alteração 353
Marco Zanni

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No que diz respeito aos contratos 
de crédito celebrados entre credores e 
consumidores, o gestor de créditos terá de 
obter uma autorização e de criar uma 
sucursal ou uma filial no Estado-Membro 
no qual tenciona exercer a sua atividade.

Or. en

Justificação

O modelo de passaporte da UE não é um instrumento adequado no que se refere aos créditos 
não produtivos ao consumidor, uma vez que não tem em conta a perspetiva do consumidor, 
deixando espaço para arbitragem regulamentar e de supervisão e comprometendo a 
integridade dos mercados e a estabilidade financeira.

Alteração 354
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se aplicável, o endereço da 
sucursal estabelecida no Estado-Membro 
de acolhimento;

(b) O endereço da sucursal estabelecida 
no Estado-Membro de acolhimento;

Or. en

Alteração 355
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A identidade das pessoas 
responsáveis pela prestação dos serviços 
de gestão de créditos no Estado-Membro 
de acolhimento;

Suprimido

Or. en

Alteração 356
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Antes de o gestor de créditos 
iniciar uma atividade transfronteiriça, a 
autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento deve, no prazo de 
30 dias úteis a contar da receção das 
informações mencionadas no n.º 3, 
informar a autoridade competente do 
Estado-Membro de origem sobre os 
requisitos e as restrições relacionados 
com a defesa do consumidor e os direitos 
dos mutuários ao abrigo do direito 
nacional do Estado-Membro de 
acolhimento que serão aplicáveis às 
atividades de gestão de créditos. A 
autoridade competente do Estado-
Membro de origem deve comunicar estas 
informações ao gestor de créditos.

Or. en

Alteração 357
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
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Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Derrogação da liberdade para a prestação 

de serviços de gestão de créditos num 
Estado-Membro de acolhimento

O artigo 11.º não se aplica aos contratos 
de crédito celebrados entre credores e 
mutuários que sejam consumidores na 
aceção do artigo 3.º, alínea a), da Diretiva 
2008/48/CE nem aos mutuários 
empresariais garantidos por bens imóveis 
destinados à habitação que correspondam 
à residência principal de um mutuário 
empresarial.

Or. en

Justificação

A avaliação de impacto que acompanha a proposta de diretiva indica que a má conduta dos 
gestores de créditos pode resultar em alguns impactos negativos para o bem-estar dos 
mutuários. No entanto, estes impactos negativos não foram analisados e não foi efetuada uma 
avaliação quantitativa e qualitativa dos efeitos sobre os mutuários relacionados com a 
introdução de um regime de passaporte. Por conseguinte, do ponto de vista da defesa dos 
consumidores, não seria prudente permitir aos serviços de crédito operarem a nível 
transfronteiriço em Estados-Membros nos quais não estão atualmente a operar no âmbito de 
contratos de crédito que envolvem consumidores ou mutuários empresariais garantidos pela 
residência principal do mutuário empresarial.

Alteração 358
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os gestores de crédito não devem 
poder prestar serviços transfronteiriços no 
âmbito de contratos de crédito celebrados 
entre credores e mutuários, bem como de 
contratos de crédito celebrados entre 
credores e mutuários empresariais 
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garantidos por bens imóveis destinados à 
habitação que correspondam à residência 
principal de um mutuário empresarial. 
Nesse caso, os gestores de créditos devem 
ser autorizados e supervisionados pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro no qual exercem efetivamente as 
suas atividades.

Or. en

Alteração 359
Marco Zanni

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os gestores de créditos não devem 
poder prestar serviços transfronteiriços no 
âmbito de contratos de crédito celebrados 
entre credores e consumidores. Nesse 
caso, os gestores de créditos devem ser 
autorizados e supervisionados pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro no qual exercem efetivamente as 
suas atividades.

Or. en

Justificação

O modelo de passaporte da UE não é um instrumento adequado no que se refere aos créditos 
não produtivos ao consumidor, uma vez que não tem em conta a perspetiva do consumidor, 
deixando espaço para arbitragem regulamentar e de supervisão e comprometendo a 
integridade dos mercados e a estabilidade financeira.

Alteração 360
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, se um gestor de créditos que 
reside ou está estabelecido num Estado-
Membro de origem tiver constituído uma 
sucursal ou nomeado um agente num 
Estado-Membro de acolhimento, as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem e as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento cooperam estreitamente no 
desempenho das suas funções e obrigações 
previstas na presente diretiva, sobretudo na 
realização de verificações, investigações e 
inspeções no local nessa sucursal ou em 
relação a esse agente.

4. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, se um gestor de créditos que 
reside ou está estabelecido num Estado-
Membro de origem tiver nomeado um 
prestador de serviços de gestão de créditos 
num Estado-Membro de acolhimento, as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem e as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento cooperam estreitamente no 
desempenho das suas funções e obrigações 
previstas na presente diretiva, sobretudo na 
realização de verificações, investigações e 
inspeções no local em relação a esse 
prestador de serviços de gestão de 
créditos.

Or. en

Alteração 361
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, se um gestor de créditos que 
reside ou está estabelecido num Estado-
Membro de origem tiver constituído uma 
sucursal ou nomeado um agente num 
Estado-Membro de acolhimento, as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem e as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento cooperam estreitamente no 
desempenho das suas funções e obrigações 
previstas na presente diretiva, sobretudo na 
realização de verificações, investigações e 
inspeções no local nessa sucursal ou em 
relação a esse agente.

4. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, se um gestor de créditos que 
reside ou está estabelecido num Estado-
Membro de origem tiver constituído uma 
sucursal ou uma filial num Estado-
Membro de acolhimento, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de origem 
e as autoridades competentes do Estado-
Membro de acolhimento cooperam 
estreitamente no desempenho das suas 
funções e obrigações previstas na presente 
diretiva, sobretudo na realização de 
verificações, investigações e inspeções no 
local nessa sucursal ou em relação a esse 
agente.
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Or. en

Alteração 362
Marco Zanni

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, se um gestor de créditos que 
reside ou está estabelecido num Estado-
Membro de origem tiver constituído uma 
sucursal ou nomeado um agente num 
Estado-Membro de acolhimento, as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem e as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento cooperam estreitamente no 
desempenho das suas funções e obrigações 
previstas na presente diretiva, sobretudo na 
realização de verificações, investigações e 
inspeções no local nessa sucursal ou em 
relação a esse agente.

4. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, se um gestor de créditos que 
reside ou está estabelecido num Estado-
Membro de origem tiver constituído uma 
sucursal ou uma filial num Estado-
Membro de acolhimento, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de origem 
e as autoridades competentes do Estado-
Membro de acolhimento cooperam 
estreitamente no desempenho das suas 
funções e obrigações previstas na presente 
diretiva, sobretudo na realização de 
verificações, investigações e inspeções no 
local nessa sucursal ou em relação a esse 
agente.

Or. en

Alteração 363
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem, no exercício 
das suas funções e obrigações previstas na 
presente diretiva, solicitam assistência às 
autoridades competentes do Estado-
Membro de acolhimento para a realização 
de uma inspeção no local de uma sucursal 

5. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem, no exercício 
das suas funções e obrigações previstas na 
presente diretiva, solicitam assistência às 
autoridades competentes do Estado-
Membro de acolhimento para a realização 
de uma inspeção no local de um prestador 
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ou de um agente nomeado num Estado-
Membro de acolhimento.

de serviços de gestão de créditos num 
Estado-Membro de acolhimento. A 
inspeção no local de um prestador de 
serviços de gestão de créditos deve ser 
realizada em conformidade com a 
legislação do Estado-Membro no qual a 
inspeção é realizada.

Or. en

Alteração 364
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, se as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento tiverem provas de que um 
gestor de créditos que presta serviços no 
seu território, nos termos do artigo 11.º, 
está a violar as obrigações decorrentes das 
disposições nacionais de transposição da 
presente diretiva, transmitem essas provas 
às autoridades competentes do Estado-
Membro de origem e solicitam que estas 
tomem as medidas adequadas.

9. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, se as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento tiverem provas de que um 
gestor de créditos que presta serviços no 
seu território, nos termos do artigo 11.º, 
está a violar os requisitos do Estado-
Membro em matéria de defesa do 
consumidor e de direitos dos mutuários 
ou outras leis nacionais aplicáveis aos 
contratos de crédito, incluindo as 
obrigações decorrentes das disposições 
nacionais de transposição da presente 
diretiva, ou caso existam motivos 
razoáveis para suspeitar de uma tal 
violação, as autoridades competentes em 
questão informam as autoridades 
competentes do Estado-Membro de origem 
e solicitam que estas tomem as medidas 
adequadas, em coordenação com a 
autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento.

Or. en

Alteração 365
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Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, se as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento tiverem provas de que um 
gestor de créditos que presta serviços no 
seu território, nos termos do artigo 11.º, 
está a violar as obrigações decorrentes das 
disposições nacionais de transposição da 
presente diretiva, transmitem essas provas 
às autoridades competentes do Estado-
Membro de origem e solicitam que estas 
tomem as medidas adequadas.

9. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, se as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento tiverem provas de que um 
gestor de créditos que presta serviços no 
seu território, nos termos do artigo 11.º, 
está a violar as regras aplicáveis, 
incluindo as obrigações decorrentes das 
disposições nacionais de transposição da 
presente diretiva, transmitem essas provas 
às autoridades competentes do Estado-
Membro de origem e solicitam que estas 
tomem as medidas adequadas.

Or. en

Alteração 366
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar, nos casos em que após terem 
informado o Estado-Membro de origem 
não tiverem sido tomadas medidas 
adequadas num período razoável, ou em 
que apesar das medidas tomadas pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem ou ainda em caso de 
urgência, o gestor de créditos continuar 
em violação das obrigações previstas na 
presente diretiva, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento têm o direito de adotar 
sanções ou penalizações administrativas e 

11. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar, nos casos em que após terem 
informado o Estado-Membro de origem 
não tiverem sido tomadas medidas 
adequadas e eficazes no prazo de três 
meses, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento têm o 
direito de adotar penalizações 
administrativas e medidas corretivas 
adequadas por forma a garantir o 
cumprimento das regras aplicáveis, após 
informarem sem demora as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem. Além disso, as autoridades 
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medidas corretivas adequadas por forma a 
garantir o cumprimento das disposições da 
presente diretiva no seu território, após 
informarem sem demora as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem.

competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem proibir futuras 
atividades desses gestores de créditos no 
seu Estado-Membro até que seja tomada 
uma decisão adequada e eficaz pela 
autoridade competente do Estado-
Membro de origem ou até que o gestor de 
créditos adote uma medida corretiva.

Or. en

Alteração 367
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar, nos casos em que após terem 
informado o Estado-Membro de origem 
não tiverem sido tomadas medidas 
adequadas num período razoável, ou em 
que apesar das medidas tomadas pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem ou ainda em caso de 
urgência, o gestor de créditos continuar em 
violação das obrigações previstas na 
presente diretiva, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento têm o direito de adotar 
sanções ou penalizações administrativas e 
medidas corretivas adequadas por forma a 
garantir o cumprimento das disposições da 
presente diretiva no seu território, após 
informarem sem demora as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem.

11. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar, nos casos em que após terem 
informado o Estado-Membro de origem 
não tiverem sido tomadas medidas 
adequadas num período razoável, ou em 
que apesar das medidas tomadas pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem ou ainda em caso de 
urgência, o gestor de créditos continuar em 
violação das regras aplicáveis, incluindo 
as obrigações previstas na presente 
diretiva, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento têm o 
direito de adotar sanções ou penalizações 
administrativas e medidas corretivas 
adequadas por forma a garantir o 
cumprimento das disposições da presente 
diretiva no seu território, após informarem 
as autoridades competentes do Estado-
Membro de origem. Mais concretamente, 
as autoridades competentes dos Estados-
Membros de acolhimento podem proibir 
as atividades desses gestores de créditos 
no seu Estado-Membro até que seja 
tomada uma decisão adequada pela 
autoridade competente do Estado-
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Membro de origem.

Or. en

Alteração 368
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar, nos casos em que após terem 
informado o Estado-Membro de origem 
não tiverem sido tomadas medidas 
adequadas num período razoável, ou em 
que apesar das medidas tomadas pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem ou ainda em caso de 
urgência, o gestor de créditos continuar em 
violação das obrigações previstas na 
presente diretiva, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento têm o direito de adotar 
sanções ou penalizações administrativas e 
medidas corretivas adequadas por forma a 
garantir o cumprimento das disposições da 
presente diretiva no seu território, após 
informarem sem demora as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem.

11. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar, nos casos em que após terem 
informado o Estado-Membro de origem 
não tiverem sido tomadas medidas 
adequadas num período razoável, ou em 
que apesar das medidas tomadas pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem ou ainda em caso de 
urgência, o gestor de créditos continuar em 
violação das obrigações previstas na 
presente diretiva, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento têm o direito de adotar 
sanções ou penalizações administrativas e 
medidas corretivas adequadas por forma a 
garantir o cumprimento das disposições 
aplicáveis do Estado-Membro de 
acolhimento, após informarem sem 
demora as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem, e, 
nomeadamente, de impedir que esses 
gestores de créditos operem no seu 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 369
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

11-A. Quando uma autoridade 
competente de um Estado-Membro 
considera que, numa determinada 
circunstância, a cooperação com as 
autoridades competentes de outro Estado-
Membro não cumpre os requisitos 
pertinentes previstos na presente diretiva, 
essa autoridade competente deve 
encaminhar o assunto para a EBA. Em 
caso de desacordo entre as autoridades de 
origem e de acolhimento que dure mais de 
quatro meses, as autoridades em causa 
devem deixar essa decisão à EBA e 
aguardar a decisão tomada pela 
Autoridade em conformidade com o 
artigo 19.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º 1093/2010, devendo tomar a sua 
decisão em conformidade com a decisão 
da EBA. O prazo de quatro meses é 
considerado o prazo de conciliação na 
aceção desse regulamento. A EBA pode 
igualmente dar assistência às autoridades 
competentes na procura de um acordo por 
sua própria iniciativa, nos termos do 
artigo 19.º, n.º 1, segundo parágrafo, 
desse regulamento.

Or. en

Alteração 370
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12º-A
Requisitos aplicáveis aos credores antes 

da transferência dos direitos dos credores 
ao abrigo de um contrato de crédito ou do 

próprio contrato de crédito e medidas 
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sólidas de tolerância
1. O Estado-Membro deve exigir que os 
credores não transfiram um contrato de 
crédito de bom desempenho sem o 
consentimento do mutuário que celebrou 
o contrato de crédito.
2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os credores, com a devida diligência, 
envidem todos os esforços para exercer, se 
for caso disso, medidas de tolerância 
razoáveis e viáveis para além das medidas 
previstas no artigo 28.º da Diretiva 
2014/17/UE antes da transferência dos 
direitos de um credor ao abrigo de um 
contrato de crédito ou do próprio contrato 
de crédito, se o mutuário que celebrou um 
contrato de crédito estiver em dificuldades 
de pagamento.
3. As medidas de tolerância devem dar 
prioridade aos consumidores e devem 
incluir, no mínimo, as seguintes medidas 
potenciais, que deverão ser comunicadas 
em formatos normalizados aos mutuários 
que entrem em dificuldades de pagamento 
com base numa avaliação da capacidade 
financeira:
(a) Opções relativas ao refinanciamento 
parcial do contrato de crédito;
(b) Opções relativas a uma potencial 
alteração dos termos e condições 
anteriores do contrato de crédito a favor 
do consumidor, que poderão incluir, entre 
outros:
i) a extensão do termo do empréstimo,
ii) a alteração do tipo de empréstimo,
iii) o adiamento do pagamento da 
totalidade ou de parte do reembolso da 
prestação para um determinado período,
iv) a alteração da taxa de juro,
v) a suspensão temporária do pagamento 
de prestações («payment holiday») e 
períodos de tolerância;
vi) reembolsos parciais e resgates da 
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dívida,
vii) conversões cambiais,
viii) perdão parcial e consolidação da 
dívida.
4. A qualificação dos contratos de crédito 
como de mau desempenho deve ser 
efetuada sem prejuízo dos requisitos do 
credor em matéria de tolerância.
5. As instituições de crédito e outros 
credores devem enviar um relatório anual 
às autoridades competentes a resumir as 
suas políticas e processos sólidos de 
tolerância, incluindo procedimentos para 
detetar, o mais cedo possível, os 
mutuários em dificuldades de pagamento. 
O relatório deve incluir um resumo do 
número de mutuários que beneficiaram 
das medidas de tolerância e das 
modalidades de medidas de tolerância que 
foram eficazes durante o ano anterior. O 
organismo de gestão deve aprovar estas 
informações antes de as enviar às 
autoridades competentes.
6. A EBA deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação para 
especificar:
a) As medidas de tolerância e a avaliação 
da capacidade financeira mencionadas no 
n.º 3;
b) A definição de mutuário em 
dificuldades de pagamento mencionada 
no n.º 1 e no artigo 3.º da presente 
diretiva;
c) O conteúdo do relatório mencionado no 
n.º 5.
A EBA deve apresentar esses projetos de 
normas técnicas de regulamentação à 
Comissão até ... [1 ano após a entrada em 
vigor da presente diretiva].
O poder de adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo é delegado na 
Comissão, nos termos dos artigos 10.º a 
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14.º do Regulamento (UE) n.º 1093/2010.
7. A EBA deve elaborar projetos de 
normas técnicas de execução para 
especificar o formato das medidas de 
tolerância a comunicar aos mutuários em 
dificuldades de pagamento. A EBA deve 
apresentar esses projetos de normas 
técnicas de execução à Comissão até 
12 meses após a data de entrada em vigor 
da presente diretiva.

Or. en

Alteração 371
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Título 3

Texto da Comissão Alteração

Compradores de créditos Compradores de créditos e outros credores

Or. en

Alteração 372
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
Artigo -13 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -13.º
Direito de resgate

Os Estados-Membros devem garantir que 
as instituições de crédito ou as suas filiais, 
quando notificam a intenção de transferir 
um contrato de crédito para terceiros, 
oferecem ao mutuário desse contrato de 
crédito a opção de resgatar a sua dívida a 
um preço reduzido, dentro de um prazo 
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razoável e a prestações. Os Estados-
Membros devem determinar as 
modalidades práticas e as condições nas 
quais esse direito pode ser exercido para 
garantir um tratamento justo e correto 
dos consumidores, limitando o risco de 
danos morais.

Or. en

Alteração 373
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Direito à informação em relação ao 
contrato de crédito

Direito à informação em relação aos 
direitos do credor ao abrigo de um 
contrato de crédito de mau desempenho ou 
ao próprio contrato de crédito de mau 
desempenho

Or. en

Alteração 374
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto da Comissão Alteração

-1. Os Estados-Membros devem exigir 
que as instituições de crédito ou as suas 
filiais notifiquem ao mutuário a sua 
intenção de transferir para terceiros um 
contrato de crédito celebrado com esse 
mutuário e que forneçam ao mutuário as 
informações pertinentes acerca do 
comprador de crédito e dos seus direitos.

Or. en
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Alteração 375
Luigi Morgano

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um credor forneça a um 
comprador de créditos todas as 
informações necessárias para lhe permitir 
avaliar o valor do contrato de crédito e a 
probabilidade de recuperação do valor 
desse mesmo contrato antes de celebrar um 
acordo para a transferência desse contrato 
de crédito.

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um credor forneça a um 
comprador de créditos as informações 
necessárias relativas aos direitos do credor 
ao abrigo de um contrato de crédito de 
mau desempenho ou ao próprio contrato 
de crédito de mau desempenho e, se 
aplicável, à garantia, para lhe permitir 
realizar a sua própria avaliação do valor e 
da probabilidade de recuperação do valor 
dos direitos do credor ao abrigo do 
contrato de crédito de mau desempenho 
ou do próprio contrato de crédito de mau 
desempenho antes de celebrar um acordo 
para a transferência dos direitos do credor 
ao abrigo de um contrato de crédito de 
mau desempenho ou do próprio contrato 
de crédito de mau desempenho, 
garantindo a proteção das informações 
disponibilizadas pelo credor e a 
confidencialidade dos dados empresariais.

Or. en

Alteração 376
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um credor forneça a um 
comprador de créditos todas as 
informações necessárias para lhe permitir 

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um credor forneça a um 
comprador de créditos todas as 
informações necessárias relativas aos 
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avaliar o valor do contrato de crédito e a 
probabilidade de recuperação do valor 
desse mesmo contrato antes de celebrar um 
acordo para a transferência desse contrato 
de crédito.

direitos do credor ao abrigo de um 
contrato de crédito de mau desempenho 
ou ao próprio contrato de crédito de mau 
desempenho e, se aplicável, à garantia, 
para lhe permitir avaliar o valor dos 
direitos do credor ao abrigo de um 
contrato de crédito de mau desempenho ou 
dos próprios contratos de crédito de mau 
desempenho e a probabilidade de 
recuperação do valor desse mesmo contrato 
antes de celebrar um acordo para a 
transferência dos direitos do credor ao 
abrigo de um contrato de crédito de mau 
desempenho ou do próprio contrato de 
crédito de mau desempenho, garantindo a 
proteção das informações disponibilizadas 
pelo credor e a confidencialidade dos 
dados empresariais.

Or. en

Alteração 377
Luigi Morgano

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Cabe aos Estados-Membros exigir 
que uma instituição de crédito ou a filial 
de uma instituição de crédito que 
transfere um contrato de crédito para um 
comprador de créditos informe as 
autoridades competentes designadas nos 
termos do artigo 20.º, n.º 3 da presente 
diretiva e do artigo 4.º da Diretiva 
2013/36/UE 39 sobre os seguintes pontos:

2. Cabe aos Estados-Membros exigir 
que as instituições de crédito que 
transferem os direitos de um credor ao 
abrigo de um contrato de crédito de mau 
desempenho ou o próprio contrato de 
crédito de mau desempenho para um 
comprador de créditos informem, o mais 
tardar três meses após cada transferência, 
as autoridades competentes designadas nos 
termos do artigo 20.º, n.º 3 da presente 
diretiva e do artigo 4.º da Diretiva 
2013/36/UE 39 sobre o identificador de 
entidade jurídica (LEI) do comprador de 
crédito ou, caso esse identificador não 
exista, sobre:
i) a identidade do comprador de créditos 
ou dos membros do órgão de direção ou 
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de administração do comprador, bem 
como das pessoas que detêm participações 
qualificadas no comprador na aceção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 36, do Regulamento 
(UE) n.º 575/2013, e
ii) o endereço do comprador.
Além disso, o mais tardar três meses após 
a transferência, a instituição de crédito 
deve facultar informações sobre, pelo 
menos, os seguintes pontos:

_________________ _________________
39 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 
2013, relativa ao acesso à atividade das 
instituições de crédito e à supervisão 
prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento, que altera a 
Diretiva 2002/87/CE e revoga as Diretivas 
2006/48/CE e 2006/49/CE (JO L 176 de 
27.6.2013, p. 338).

39 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 
2013, relativa ao acesso à atividade das 
instituições de crédito e à supervisão 
prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento, que altera a 
Diretiva 2002/87/CE e revoga as Diretivas 
2006/48/CE e 2006/49/CE (JO L 176 de 
27.6.2013, p. 338).

Or. en

Alteração 378
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Cabe aos Estados-Membros exigir 
que uma instituição de crédito ou a filial 
de uma instituição de crédito que 
transfere um contrato de crédito para um 
comprador de créditos informe as 
autoridades competentes designadas nos 
termos do artigo 20.º, n.º 3 da presente 
diretiva e do artigo 4.º da Diretiva 
2013/36/UE 39 sobre os seguintes pontos:

2. Cabe aos Estados-Membros exigir 
que as instituições de crédito que 
transferem os direitos de um credor ao 
abrigo de um contrato de crédito de mau 
desempenho ou o próprio contrato de 
crédito de mau desempenho para um 
comprador de créditos informem as 
autoridades competentes designadas nos 
termos do artigo 20.º, n.º 3 da presente 
diretiva e do artigo 4.º da Diretiva 
2013/36/UE 39, para cada transferência, 
sobre o identificador de entidade jurídica 
(LEI) do comprador de crédito ou, caso 
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esse identificador não exista, sobre:
i) a identidade do comprador de créditos 
ou dos membros do órgão de direção ou 
de administração do comprador, bem 
como das pessoas que detêm participações 
qualificadas no comprador na aceção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 36, do Regulamento 
(UE) n.º 575/2013, e
ii) o endereço do comprador.
Além disso, a instituição de crédito deve 
facultar informações sobre, pelo menos, 
os seguintes pontos:

 
_________________
39 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 
2013, relativa ao acesso à atividade das 
instituições de crédito e à supervisão 
prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento, que altera a 
Diretiva 2002/87/CE e revoga as Diretivas 
2006/48/CE e 2006/49/CE (JO L 176 de 
27.6.2013, p. 338).

Or. en

Alteração 379
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O tipo de ativo que garante o 
contrato de crédito, incluindo as 
informações sobre se se trata de um 
contrato de crédito celebrado com 
consumidores;

(a) O saldo pendente agregado dos 
direitos do credor ao abrigo dos contratos 
de crédito de mau desempenho ou dos 
próprios contratos de crédito de mau 
desempenho transferidos;

Or. en
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Alteração 380
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O valor do contrato de crédito; (b) O valor nominal do contrato de 
crédito de mau desempenho;

Or. en

Alteração 381
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A identidade e o endereço do 
mutuário e do comprador de créditos e, se 
aplicável, do seu representante designado 
em conformidade com o artigo 17.º.

(c) Se a transferência inclui os 
direitos do credor ao abrigo dos contratos 
de crédito de mau desempenho ou os 
contratos de crédito de mau desempenho 
celebrados com consumidores e os tipos 
de ativos de garantia, se aplicável.

Or. en

Alteração 382
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes 
referidas no n.º 2 devem comunicar sem 
demora as informações referidas nesse 
ponto, bem como quaisquer outras 
informações que possam considerar 
necessárias para a realização das suas 
tarefas em conformidade com a presente 

3. As autoridades competentes 
designadas em conformidade com o 
artigo 20.º, n.º 3, da presente diretiva 
devem comunicar sem demora as 
informações referidas nesse ponto, bem 
como quaisquer outras informações que 
possam considerar necessárias para a 
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diretiva, às autoridades competentes do 
Estado-Membro onde o comprador de 
créditos ou o seu representante designado 
em conformidade com o artigo 17.º, está 
estabelecido e do Estado-Membro onde o 
mutuário está estabelecido ou reside.

realização das suas tarefas em 
conformidade com a presente diretiva, às 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem do comprador de 
créditos.

Or. en

Alteração 383
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de diretiva
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Compradores de créditos sujeitos à 

legislação nacional
Um comprador de créditos que realize 
atividades num Estado-Membro está 
sujeito às restrições e aos requisitos 
estabelecidos na legislação nacional do 
Estado-Membro em conformidade com a 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 384
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 14 – título

Texto da Comissão Alteração

Normas técnicas para os dados relativos 
aos NPL

Normas técnicas para os formatos dos 
dados

Or. en
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Alteração 385
Luigi Morgano

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. A EBA deve realizar, no prazo de 
doze meses após a entrada em vigor da 
presente diretiva, uma revisão completa, 
incluindo uma consulta pública, dos 
trabalhos relacionados com os seus 
modelos de dados existentes.

Or. en

Alteração 386
Marco Zanni

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A EBA elabora projetos de normas 
técnicas de execução que especifiquem os 
formatos a utilizar pelos credores que 
sejam instituições de crédito na prestação 
das informações estabelecidas no artigo 
13.º, n.º 1, por forma a prestar informações 
detalhadas sobre as suas exposições ao 
risco de crédito da carteira bancária aos 
compradores de créditos com vista à 
análise, ao exercício da diligência devida 
em matéria financeira e à avaliação do 
contrato de crédito.

1. A EBA elabora orientações que 
especifiquem os formatos que podem ser 
utilizados pelos credores que sejam 
instituições de crédito na prestação das 
informações estabelecidas no artigo 13.º, 
n.º 1, por forma a prestar informações 
detalhadas sobre as suas exposições ao 
risco de crédito da carteira bancária aos 
compradores de créditos com vista à 
análise, ao exercício da diligência devida 
em matéria financeira e à avaliação do 
contrato de crédito ou dos direitos do 
credor.

A EBA deve especificar, nas orientações, 
os campos de dados mínimos exigidos 
para os contratos de crédito de mau 
desempenho ou os direitos do credor para 
cumprir os requisitos em matéria de 
informação previstos no artigo 13.º, n.º 1.

Or. en
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Justificação

Os modelos de NPL não são obrigatórios e não constituem um requisito de notificação para 
efeitos de supervisão, mas são apenas uma orientação.

Alteração 387
Andrea Cozzolino

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A EBA elabora projetos de normas 
técnicas de execução que especifiquem os 
formatos a utilizar pelos credores que 
sejam instituições de crédito na prestação 
das informações estabelecidas no artigo 
13.º, n.º 1, por forma a prestar informações 
detalhadas sobre as suas exposições ao 
risco de crédito da carteira bancária aos 
compradores de créditos com vista à 
análise, ao exercício da diligência devida 
em matéria financeira e à avaliação do 
contrato de crédito.

1. A EBA elabora orientações que 
especifiquem os formatos que podem ser 
utilizados pelos credores que sejam 
instituições de crédito na prestação das 
informações estabelecidas no artigo 13.º, 
n.º 1, por forma a prestar informações 
detalhadas sobre as suas exposições ao 
risco de crédito da carteira bancária aos 
compradores de créditos com vista à 
análise, ao exercício da diligência devida 
em matéria financeira e à avaliação do 
contrato de crédito.

Or. en

Alteração 388
Barbara Kappel

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A EBA elabora projetos de normas 
técnicas de execução que especifiquem os 
formatos a utilizar pelos credores que 
sejam instituições de crédito na prestação 
das informações estabelecidas no artigo 
13.º, n.º 1, por forma a prestar informações 
detalhadas sobre as suas exposições ao 
risco de crédito da carteira bancária aos 
compradores de créditos com vista à 

1. A EBA elabora orientações que 
especifiquem os formatos que podem ser 
utilizados pelos credores que sejam 
instituições de crédito na prestação das 
informações estabelecidas no artigo 13.º, 
n.º 1, por forma a prestar informações 
detalhadas sobre as suas exposições ao 
risco de crédito da carteira bancária aos 
compradores de créditos com vista à 
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análise, ao exercício da diligência devida 
em matéria financeira e à avaliação do 
contrato de crédito.

análise, ao exercício da diligência devida 
em matéria financeira e à avaliação do 
contrato de crédito.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a afirmação da EBA de que os modelos de NPL da EBA não são obrigatórios 
e não constituem um requisito de notificação para efeitos de supervisão, há que clarificar na 
diretiva que esses modelos continuarão a não ser vinculativos.

Alteração 389
Luigi Morgano

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A EBA elabora projetos de normas 
técnicas de execução que especifiquem os 
formatos a utilizar pelos credores que 
sejam instituições de crédito na prestação 
das informações estabelecidas no artigo 
13.º, n.º 1, por forma a prestar informações 
detalhadas sobre as suas exposições ao 
risco de crédito da carteira bancária aos 
compradores de créditos com vista à 
análise, ao exercício da diligência devida 
em matéria financeira e à avaliação do 
contrato de crédito.

1. Após a revisão realizada nos 
termos do [n.º -1] do presente artigo, a 
EBA elabora projetos de normas técnicas 
de execução que especifiquem os formatos 
a utilizar pelos credores que sejam 
instituições de crédito na prestação das 
informações estabelecidas no artigo 13.º, 
n.º 1, por forma a prestar informações 
detalhadas sobre as suas exposições ao 
risco de crédito da carteira bancária aos 
compradores de créditos com vista à 
análise, ao exercício da diligência devida 
em matéria financeira e à avaliação dos 
direitos do credor ao abrigo de um 
contrato de crédito de mau desempenho ou 
do próprio contrato de crédito de mau 
desempenho. A EBA deve especificar, nas 
normas técnicas de execução, os campos 
de dados mínimos exigidos para os 
direitos do credor ao abrigo de um 
contrato de crédito de mau desempenho 
ou para o próprio contrato de crédito de 
mau desempenho para cumprir os 
requisitos em matéria de informação 
previstos no artigo 13.º, n.º 1.
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Or. en

Alteração 390
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A EBA elabora projetos de normas 
técnicas de execução que especifiquem os 
formatos a utilizar pelos credores que 
sejam instituições de crédito na prestação 
das informações estabelecidas no artigo 
13.º, n.º 1, por forma a prestar informações 
detalhadas sobre as suas exposições ao 
risco de crédito da carteira bancária aos 
compradores de créditos com vista à 
análise, ao exercício da diligência devida 
em matéria financeira e à avaliação do 
contrato de crédito.

1. A EBA elabora projetos de normas 
técnicas de execução que especifiquem os 
formatos a utilizar obrigatoriamente pelos 
credores que sejam instituições de crédito 
na prestação das informações estabelecidas 
no artigo 13.º, n.º 1, por forma a prestar 
informações detalhadas sobre as suas 
exposições ao risco de crédito da carteira 
bancária aos compradores de créditos com 
vista à análise, ao exercício da diligência 
devida em matéria financeira e à avaliação 
do contrato de crédito.

Or. en

Alteração 391
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A EBA elabora projetos de normas 
técnicas de execução que especifiquem os 
formatos a utilizar pelos credores que 
sejam instituições de crédito na prestação 
das informações estabelecidas no artigo 
13.º, n.º 1, por forma a prestar informações 
detalhadas sobre as suas exposições ao 
risco de crédito da carteira bancária aos 
compradores de créditos com vista à 
análise, ao exercício da diligência devida 
em matéria financeira e à avaliação do 

1. A EBA elabora projetos de normas 
técnicas de execução que especifiquem os 
formatos a utilizar pelos credores que 
sejam instituições de crédito na prestação 
das informações estabelecidas no artigo 
13.º, n.º 1, por forma a prestar informações 
detalhadas sobre as suas exposições ao 
risco de crédito da carteira bancária aos 
compradores de créditos com vista à 
análise, ao exercício da diligência devida 
em matéria financeira e à avaliação dos 
direitos do credor ao abrigo de um 
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contrato de crédito. contrato de crédito de mau desempenho ou 
do próprio contrato de crédito de mau 
desempenho. A EBA deve especificar, nas 
normas técnicas de execução, os campos 
de dados exigidos para os direitos do 
credor ao abrigo de um contrato de 
crédito de mau desempenho ou para o 
próprio contrato de crédito de mau 
desempenho para cumprir os requisitos 
em matéria de informação previstos no 
artigo 13.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 392
Marco Zanni

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A EBA deve apresentar esses 
projetos de normas técnicas de execução à 
Comissão até [31 de dezembro de 2018].

Suprimido

Or. en

Alteração 393
Luigi Morgano

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A EBA deve apresentar esses 
projetos de normas técnicas de execução à 
Comissão até [31 de dezembro de 2018].

2. A EBA deve apresentar esses 
projetos de normas técnicas de execução à 
Comissão até 24 meses após a data de 
entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en
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Alteração 394
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A EBA deve apresentar esses 
projetos de normas técnicas de execução à 
Comissão até [31 de dezembro de 2018].

2. A EBA deve apresentar esses 
projetos de normas técnicas de execução à 
Comissão até 12 meses após a data de 
entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 395
Marco Zanni

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão 
poderes para adotar as normas técnicas 
de execução a que se refere o n.º 1, nos 
termos do artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º 1093/2010 do Parlamento 
Europeu e do Conselho 40 .

Suprimido

_________________
40 Regulamento (UE) n.º 1093/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de novembro de 2010, que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Bancária Europeia), altera a 
Decisão n.º 716/2009/CE e revoga a 
Decisão (CE) 2009/78/CE da Comissão 
(JO L 331 de 15.12.2010, p. 12).

Or. en

Alteração 396
Bernd Lucke



AM\1179795PT.docx 125/172 PE637.215v01-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que o representante de um 
comprador de créditos referido no artigo 
17.º, n.º 1, nomeia uma instituição de 
crédito estabelecida na União ou a sua 
filial estabelecida na União ou um gestor 
de créditos autorizado a prestar serviços 
de gestão de créditos em relação aos 
contratos de crédito celebrados com 
consumidores.

Suprimido

Or. en

Alteração 397
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que o representante de um 
comprador de créditos referido no artigo 
17.º, n.º 1, nomeia uma instituição de 
crédito estabelecida na União ou a sua 
filial estabelecida na União ou um gestor 
de créditos autorizado a prestar serviços 
de gestão de créditos em relação aos 
contratos de crédito celebrados com 
consumidores.

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar a regulamentação direta dos 
compradores de crédito que operam na 
sua jurisdição garantindo que as 
autoridades nacionais competentes têm o 
poder de supervisionar, investigar e 
sancionar os compradores de crédito

Or. en

Alteração 398
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
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Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que o representante de um 
comprador de créditos referido no artigo 
17.º, n.º 1, nomeia uma instituição de 
crédito estabelecida na União ou a sua 
filial estabelecida na União ou um gestor 
de créditos autorizado a prestar serviços de 
gestão de créditos em relação aos contratos 
de crédito celebrados com consumidores.

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um comprador de créditos 
que não seja um gestor de créditos nomeia 
uma entidade mencionada no artigo 2.º, 
n.º 4, alínea a), subalíneas i) e iii), ou um 
gestor de créditos para prestar serviços de 
gestão de créditos em relação aos contratos 
de crédito de mau desempenho ou aos 
direitos do credor.

Or. en

Alteração 399
Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os gestores de créditos devem 
respeitar a privacidade dos consumidores.

Or. en

Alteração 400
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um comprador de créditos 
não fica sujeito a quaisquer requisitos 
adicionais para a compra de contratos de 
crédito para além dos previstos nas 
medidas nacionais de transposição da 
presente diretiva.

Suprimido
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Or. en

Alteração 401
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um comprador de créditos 
não fica sujeito a quaisquer requisitos 
adicionais para a compra de contratos de 
crédito para além dos previstos nas 
medidas nacionais de transposição da 
presente diretiva.

2. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um comprador de créditos 
fica sujeito a quaisquer requisitos 
adicionais necessários para a compra de 
contratos de crédito para além dos 
previstos nas medidas nacionais de 
transposição da presente diretiva.

Or. en

Alteração 402
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um comprador de créditos 
não fica sujeito a quaisquer requisitos 
adicionais para a compra de contratos de 
crédito para além dos previstos nas 
medidas nacionais de transposição da 
presente diretiva.

2. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que a legislação pertinente da 
União e nacional relativa, concretamente, 
à execução de contratos, à defesa dos 
consumidores e aos direitos dos mutuários 
e a legislação criminal continuam a 
aplicar-se ao comprador de créditos após a 
transferência dos direitos do credor ao 
abrigo de um contrato de crédito ou do 
próprio contrato de crédito para o 
comprador de créditos. O nível de 
proteção concedido ao abrigo da 
legislação da União e nacional aos 
consumidores e a outros mutuários não 
deve ser afetado pela transferência dos 
direitos do credor ao abrigo de um 
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contrato de crédito ou do próprio contrato 
de crédito para o comprador de créditos.

Or. en

Alteração 403
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um comprador de créditos 
não fica sujeito a quaisquer requisitos 
adicionais para a compra de contratos de 
crédito para além dos previstos nas 
medidas nacionais de transposição da 
presente diretiva.

2. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um comprador de créditos 
não fica sujeito a quaisquer requisitos 
administrativos adicionais para a compra 
de direitos de credores ao abrigo de um 
contrato de crédito de mau desempenho 
ou dos próprios contratos de crédito para 
além dos previstos nas medidas nacionais 
de transposição da presente diretiva, na 
legislação de defesa dos consumidores ou 
do direito contratual aplicável. Cabe aos 
Estados-Membros assegurar que a 
legislação pertinente da União e nacional 
relativa, concretamente, à execução de 
contratos, à defesa dos consumidores e 
aos direitos dos mutuários e a legislação 
criminal continuam a aplicar-se ao 
comprador de créditos após a 
transferência dos direitos do credor ao 
abrigo de um contrato de crédito ou do 
próprio contrato de crédito para o 
comprador de créditos. O nível de 
proteção concedido ao abrigo da 
legislação da União e nacional aos 
consumidores e a outros mutuários não 
deve ser afetado pela transferência dos 
direitos do credor ao abrigo de um 
contrato de crédito ou do próprio contrato 
de crédito para o comprador de créditos.

Or. en
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Alteração 404
Bernd Lucke

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente diretiva não prejudica 
as competências nacionais no que diz 
respeito aos registos de crédito, incluindo 
o poder de solicitar informações aos 
compradores de créditos sobre os direitos 
do credor ao abrigo de um contrato de 
crédito ou do próprio contrato de crédito e 
do respetivo desempenho.

Or. en

Alteração 405
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente diretiva não prejudica 
as competências nacionais no que diz 
respeito aos registos de crédito, incluindo 
o poder de solicitar informações aos 
compradores de créditos sobre os direitos 
do credor ao abrigo de um contrato de 
crédito ou do próprio contrato de crédito e 
do respetivo desempenho.

Or. en

Alteração 406
Luigi Morgano

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, em caso de compra dos 
direitos dos credores ao abrigo de um 
contrato de crédito de mau desempenho 
ou do próprio contrato de crédito, apenas 
compradores de créditos autorizados 
podem conceder novo financiamento a 
clientes.

Or. en

Alteração 407
Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os compradores de créditos não 
devem cometer as seguintes práticas:
(a) Disponibilização de informações 
enganosas;
(b) Assédio, incluindo comunicações ou 
informações enganosas sobre a dívida dos 
consumidores.

Or. en

Alteração 408
Bernd Lucke

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. A presente diretiva não afeta as 
leis dos Estados-Membros que alargam o 
âmbito de aplicação da diretiva ou 
impõem requisitos adicionais aos 
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compradores de créditos que não possuem 
uma licença em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 e com a 
Diretiva 2013/36/UE.

Or. en

Alteração 409
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. A presente diretiva não afeta as 
leis dos Estados-Membros que alargam o 
âmbito de aplicação da diretiva ou 
impõem requisitos adicionais aos 
compradores de créditos. 

Or. en

Alteração 410
Bernd Lucke

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

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os Estados-Membros podem 
permitir que os compradores de créditos 
recrutem pessoas singulares para gerir os 
créditos que adquirirem. Essas pessoas 
singulares devem estar sujeitas a um 
regime de regulamentação e supervisão 
nacional e não devem beneficiar da 
liberdade de prestação de serviços noutro 
Estado-Membro em conformidade com a 
presente diretiva.

Or. en
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Alteração 411
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de diretiva
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º Suprimido
Representante dos compradores de 
créditos não estabelecidos na União
1. Cabe aos Estados-Membros assegurar 
que, se ocorrer a transferência de um 
contrato de crédito, um comprador de 
créditos que não reside ou não está 
estabelecido na União designou por 
escrito um representante que reside ou 
está estabelecido na União.
2. O representante referido no n.º 1 deve 
ser, para além ou em lugar do comprador 
de créditos, o interlocutor das autoridades 
competentes em relação a todas as 
questões relativas ao cumprimento 
contínuo da presente diretiva e assumirá a 
total responsabilidade pelo cumprimento 
das obrigações impostas ao comprador de 
créditos ao abrigo das disposições 
nacionais de transposição da presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 412
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Execução direta de um contrato de crédito 
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por parte dos compradores de créditos
1. Cabe aos Estados-Membros assegurar 
que um comprador de créditos ou, se 
aplicável, o seu representante designado 
em conformidade com o artigo 17.º, 
comunica às autoridades competentes do 
Estado-Membro onde o comprador de 
créditos ou, se aplicável, o seu 
representante, reside ou está estabelecido, 
que pretende executar diretamente um 
contrato de crédito, através da prestação 
das seguintes informações:
(a) O tipo de ativo que garante o contrato 
de crédito, incluindo as informações sobre 
se se trata de um contrato de crédito 
celebrado com consumidores;
(b) O valor do contrato de crédito;
(c) A identidade e o endereço do mutuário 
e do comprador de créditos ou do seu 
representante designado em conformidade 
com o artigo 17.º.
2. Cabe aos Estados-Membros exigir que 
as autoridades competentes referidas no 
n.º 1 transmitam sem demora injustificada 
as informações recebidas nos termos do 
n.º 1 às autoridades competentes do 
Estado-Membro onde o mutuário está 
estabelecido.

Or. en

Alteração 413
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

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

Texto da Comissão Alteração

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um comprador de créditos 
ou, se aplicável, o seu representante 
designado em conformidade com o artigo 
17.º, comunica às autoridades competentes 

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um comprador de créditos, 
entidades ou, se aplicável, o seu 
representante designado em conformidade 
com o artigo 17.º, deve estar sujeito às 
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do Estado-Membro onde o comprador de 
créditos ou, se aplicável, o seu 
representante, reside ou está estabelecido, 
que pretende executar diretamente um 
contrato de crédito, através da prestação 
das seguintes informações:

mesmas regras, quer se trate de gestores 
de créditos especializados ou de 
instituições bancárias; além disso, 
comunica às autoridades competentes do 
Estado-Membro onde o comprador de 
créditos ou, se aplicável, o seu 
representante, reside ou está estabelecido, 
que pretende executar diretamente um 
contrato de crédito, através da prestação 
das seguintes informações:

Or. en

Alteração 414
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

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

Texto da Comissão Alteração

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um comprador de créditos 
ou, se aplicável, o seu representante 
designado em conformidade com o artigo 
17.º, comunica às autoridades competentes 
do Estado-Membro onde o comprador de 
créditos ou, se aplicável, o seu 
representante, reside ou está estabelecido, 
que pretende executar diretamente um 
contrato de crédito, através da prestação 
das seguintes informações:

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um comprador de créditos 
comunica às autoridades competentes do 
Estado-Membro que pretende executar 
diretamente um contrato de crédito, através 
da prestação das seguintes informações:

Or. en

Alteração 415
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 19 – título

Texto da Comissão Alteração

Transferência de um contrato de crédito Transferência dos direitos do credor ao 
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por parte de um comprador de créditos abrigo de um contrato de crédito de mau 
desempenho ou do próprio contrato de 
crédito de mau desempenho por parte de 
um comprador de créditos e comunicação 
à autoridade competente

Or. en

Alteração 416
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cabe aos Estados-Membros exigir 
que um comprador de créditos ou, se 
aplicável, o seu representante designado 
em conformidade com o artigo 17.º, que 
transfere um contrato de crédito para outro 
comprador de créditos informe as 
autoridades competentes referidas no 
artigo 18.º, n.º 1, dessa transferência, bem 
como da identidade e endereço do novo 
comprador de créditos e, se aplicável, do 
seu representante designado em 
conformidade com o artigo 17.º.

1. Quando um comprador de créditos 
transfere os direitos de um credor ao 
abrigo de um contrato de crédito de mau 
desempenho ou o próprio contrato de 
crédito de mau desempenho para outro 
comprador de créditos, os Estados-
Membros devem exigir que o gestor de 
créditos nomeado informe as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
origem, para cada transferência, sobre o 
identificador de entidade jurídica (LEI)  
do novo comprador de créditos ou, caso 
esse identificador não exista, sobre:

Or. en

Alteração 417
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) a identidade do novo comprador de 
créditos ou dos membros do órgão de 
direção ou de administração do novo 
comprador, bem como das pessoas que 
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detêm participações qualificadas no novo 
comprador na aceção do artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 36, do Regulamento (UE) n.º 
575/2013, e

Or. en

Alteração 418
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) o endereço do novo comprador.

Or. en

Alteração 419
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – primeiro parágrafo (novo)

Texto da Comissão Alteração

Além disso, a um nível agregado, o 
comprador de créditos deve facultar 
informações sobre, pelo menos, os 
seguintes pontos:

Or. en

Alteração 420
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – subalínea iii) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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iii) o saldo pendente agregado dos 
direitos do credor ao abrigo dos contratos 
de crédito de mau desempenho ou dos 
próprios contratos de crédito de mau 
desempenho transferidos;

Or. en

Justificação

Deverá ser a alínea a) ou a subalínea i) do novo parágrafo.

Alteração 421
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 19.º – n.º 1 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d) O valor nominal do contrato de 
crédito de mau desempenho;

Or. en

Alteração 422
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea e) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e) Se a transferência inclui os 
direitos do credor ao abrigo dos contratos 
de crédito de mau desempenho ou os 
contratos de crédito de mau desempenho 
celebrados com consumidores e os tipos 
de ativos de garantia, se aplicável.

Or. en



PE637.215v01-00 138/172 AM\1179795PT.docx

PT

Alteração 423
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cabe aos Estados-Membros exigir 
que as autoridades nacionais competentes 
disponibilizem ao público informações 
sobre a transferência de contratos de 
crédito de uma instituição de crédito para 
um comprador de créditos ou de um 
comprador de créditos para outro, 
incluindo a identidade e o endereço do 
novo comprador de créditos e, se 
aplicável, do seu representante designado 
em conformidade com o artigo 17.º.

Or. en

Alteração 424
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
referidas no n.º 1 transmitam sem demora 
injustificada as informações recebidas nos 
termos do artigo 13.º, n.º 3, às autoridades 
competentes do Estado-Membro onde o 
novo comprador de créditos e, se aplicável, 
o seu representante, reside ou está 
estabelecido.

2. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
referidas no n.º 1 transmitam sem demora 
injustificada as informações recebidas às 
autoridades competentes do Estado-
Membro onde o novo comprador de 
créditos reside ou está estabelecido.

Or. en

Alteração 425
Marco Zanni
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Proposta de diretiva
Título 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Título IV – Direitos e proteção dos 
mutuários consumidores em dificuldades

Or. en

Alteração 426
Marco Zanni

Proposta de diretiva
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Medidas de tolerância e execução 

hipotecária
1. Os credores devem envidar todos os 
esforços para evitar transferir créditos 
não produtivos de consumidores para 
terceiros. Em particular, os Estados-
Membros devem garantir que os credores 
agem com ponderação adequada face aos 
mutuários em dificuldades, em 
conformidade com o artigo 28.º da 
Diretiva 2014/17/UE e com as 
Orientações da EBA relativas a 
pagamentos em atraso e execução 
hipotecária EBA/GL/2015/12.
2. As medidas de tolerância podem incluir 
as seguintes concessões ao consumidor:
(a) O refinanciamento total ou parcial do 
contrato de crédito;
(b) Uma alteração dos termos e condições 
anteriores do contrato de crédito.
3. A definição de créditos não produtivos 
adotada pelo Regulamento de Execução 
(UE) 2015/227 da Comissão não 
prejudica as obrigações de tolerância dos 
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credores.
4. Em caso de execução hipotecária, 
quando o crédito é garantido pela 
residência principal do consumidor, a 
devolução ou a transferência para o 
mutuante ou para um terceiro da garantia 
ou do produto da respetiva venda deve ser 
suficiente para reembolsar o crédito. O 
artigo 28.º, n.º 4, da Diretiva 2014/17/UE 
deve ser alterado em conformidade.
(Este artigo é inserido sob o novo título IV 
– Direitos e proteção dos mutuários 
consumidores em dificuldades)

Or. en

Justificação

A presente diretiva não deve ser incompatível com a legislação da UE e nacional em vigor 
em matéria de defesa dos consumidores.

Alteração 427
Marco Zanni

Proposta de diretiva
Artigo 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-B
Resgate da dívida

1. Quando uma instituição de crédito 
tenciona transferir um contrato de crédito 
para um comprador de crédito a um preço 
especificado, antes da transferência a 
instituição de crédito deve dar aos 
devedores em causa que sejam 
consumidores e que comprovem serem 
incapazes de cumprir as suas obrigações 
contratuais a oportunidade de resgatarem 
a própria dívida ao mesmo preço ou com 
uma pequena margem, especificada pelas 
autoridades competentes. Para o efeito, as 
instituições de crédito terão de divulgar às 
autoridades competentes os pormenores 
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necessários das transações esperadas com 
os compradores de crédito.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a opção de resgate pode ser exercida 
em prestações.
(Este artigo é inserido sob o novo título IV 
– Direitos e proteção dos mutuários 
consumidores em dificuldades)

Or. en

Alteração 428
Marco Zanni

Proposta de diretiva
Artigo 19-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-C
Regras de conduta aplicáveis aos gestores 
de créditos e aos compradores de créditos
1. Os gestores de créditos e os 
compradores de créditos devem atuar 
sempre de boa-fé, tratar os consumidores 
de forma justa e respeitar a sua 
privacidade. As seguintes práticas devem 
ser proibidas:
(a) Prestação de informações enganosas 
aos consumidores;
(b) Assédio dos consumidores;
(c) Cobrança de tarifas e penalizações aos 
consumidores que excedam os custos 
diretamente relacionados com a gestão da 
dívida. Os Estados-Membros devem fixar 
o montante máximo destas tarifas e 
penalizações.
O n.º 1 também se aplica à 
subcontratação de prestadores de serviços 
prevista no artigo 10.º da presente 
diretiva.
2. Os Estados-Membros devem poder 
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manter as medidas nacionais em vigor 
destinadas a proteger os mutuários em 
dificuldades, bem como adotar medidas 
mais rigorosas, como medidas para casos 
de insolvência pessoal ou a restrição das 
atividades dos gestores de créditos e dos 
compradores de créditos.
(Este artigo é inserido sob o novo título IV 
– Direitos e proteção dos mutuários 
consumidores em dificuldades)

Or. en

Alteração 429
Marco Zanni

Proposta de diretiva
Artigo 19-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-D
Direito de representação jurídica

1. Em qualquer audiência em tribunal 
que envolva um mutuário em 
dificuldades, há que ter em conta o 
estatuto de igualdade de representação, a 
fim de garantir uma audiência completa e 
justa e uma compreensão integral e 
completa de todos os parâmetros e 
disputas jurídicas em apreço.
2. Todos os mutuários em dificuldades 
devem ter acesso a igualdade de 
representação jurídica e, se necessário, 
este serviço deve ser prestado a expensas 
do Estado-Membro através de apoio 
judiciário gratuito ou do seu equivalente.
(Este artigo é inserido sob o novo título IV 
– Direitos e proteção dos mutuários 
consumidores em dificuldades)

Or. en
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Alteração 430
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem designadas 
em aplicação do artigo 20.º, n.º 3, recebam 
todos os poderes de supervisão, de 
investigação e de sanção necessários para o 
exercício das suas funções e obrigações 
estabelecidas na presente diretiva, 
incluindo os seguintes poderes:

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
designadas em aplicação do artigo 20.º, n.º 
3, recebam todos os poderes de supervisão, 
de investigação e de sanção necessários 
para o exercício das suas funções e 
obrigações estabelecidas na presente 
diretiva, incluindo os seguintes poderes:

Or. en

Alteração 431
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O poder de proibir determinadas 
atividades;

Or. en

Alteração 432
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) O poder de exigir a um gestor de 
créditos que remova membros do seu 



PE637.215v01-00 144/172 AM\1179795PT.docx

PT

órgão de direção ou de administração 
quando não cumprem os requisitos 
previstos no artigo 5.º, n.º 1, alínea b);

Or. en

Alteração 433
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) O poder de exigir que os gestores 
de créditos modifiquem ou atualizem os 
sistemas de governo internos e os 
mecanismos de controlo interno de um 
gestor de créditos para assegurar 
eficazmente o respeito dos direitos do 
mutuário em conformidade com as regras 
que regem o contrato de crédito;

Or. en

Alteração 434
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-C) O poder de exigir que os gestores 
de créditos modifiquem ou atualizem as 
políticas adotadas pelos gestores de 
créditos para assegurar o tratamento justo 
e diligente dos mutuários, bem como o 
registo e o tratamento das suas 
reclamações;

Or. en



AM\1179795PT.docx 145/172 PE637.215v01-00

PT

Alteração 435
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – alínea e-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-D) O poder de solicitar mais 
informações relativas à transferência dos 
direitos dos credores ao abrigo de 
contratos de crédito ou dos próprios 
contratos de crédito.

Or. en

Alteração 436
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – alínea e-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-E)  O poder de rever as políticas e os 
processos de tolerância sólidos 
mencionados no artigo 12.º-A.

Or. en

Alteração 437
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto da Comissão Alteração

1. Cabe aos Estados-Membros impor 
regras que estabeleçam penalizações 
administrativas e medidas corretivas 

1. Sem prejuízo dos poderes de 
supervisão das autoridades competentes e 
do direito dos Estados-Membros a 
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adequadas aplicáveis pelo menos nas 
seguintes situações:

preverem e aplicarem sanções penais, 
cabe aos Estados-Membros impor regras 
que estabeleçam penalizações 
administrativas e medidas corretivas 
adequadas aplicáveis pelo menos nas 
seguintes situações:

Or. en

Alteração 438
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

1. Cabe aos Estados-Membros impor 
regras que estabeleçam penalizações 
administrativas e medidas corretivas 
adequadas aplicáveis pelo menos nas 
seguintes situações:

1. Sem prejuízo do direito dos 
Estados-Membros de definir sanções 
penais, cabe aos Estados-Membros impor 
regras que estabeleçam penalizações 
administrativas e medidas corretivas 
adequadas aplicáveis pelo menos nas 
seguintes situações:

Or. en

Alteração 439
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Um gestor de créditos não celebra 
ou celebra um acordo de subcontratação 
que viola as disposições de transposição do 
artigo 10.º ou o prestador de serviços de 
gestão de créditos ao qual as funções foram 
subcontratadas incorre numa infração 
grave das normas jurídicas aplicáveis, 

(a) Um gestor de créditos não cumpre 
o requisito previsto nas medidas nacionais 
de transposição do artigo 9.º da presente 
diretiva ou celebra um acordo de 
subcontratação que viola as disposições de 
transposição do artigo 10.º ou o prestador 
de serviços de gestão de créditos ao qual as 
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incluindo a legislação nacional de 
transposição da presente diretiva;

funções foram subcontratadas incorre 
numa infração grave das normas jurídicas 
aplicáveis, incluindo a legislação nacional 
de transposição da presente diretiva;

Or. en

Alteração 440
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Os sistemas de governo e os 
mecanismos de controlo interno de um 
gestor de créditos não permitem assegurar 
o respeito dos direitos do mutuário e o 
cumprimento das regras relativas à 
proteção dos dados pessoais;

(b) Os sistemas de governo e os 
mecanismos de controlo interno de um 
comprador de créditos ou de um gestor de 
créditos não permitem assegurar o respeito 
dos direitos do mutuário e o cumprimento 
das regras relativas à proteção dos dados 
pessoais;

Or. en

Alteração 441
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

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

Texto da Comissão Alteração

(c) A política de um gestor de créditos 
é inadequada para um tratamento 
apropriado dos mutuários, conforme 
estabelecido no artigo 5.º, n.º 1, alínea d);

(c) A política de um comprador de 
créditos ou de um gestor de créditos é 
inadequada para um tratamento apropriado 
dos mutuários, conforme estabelecido no 
artigo 5.º, n.º 1, alínea d);

Or. en

Alteração 442
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Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Os processos internos de um gestor 
de créditos não preveem o registo e o 
tratamento das reclamações dos mutuários, 
em conformidade com as obrigações 
estabelecidas nas medidas nacionais de 
transposição da presente diretiva;

(d) Os processos internos de um 
comprador de créditos ou de um gestor de 
créditos não preveem o registo e o 
tratamento das reclamações dos mutuários, 
em conformidade com as obrigações 
estabelecidas nas medidas nacionais de 
transposição da presente diretiva;

Or. en

Alteração 443
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Um gestor de créditos não cumpre 
as medidas nacionais de transposição do 
artigo 6.º-A da presente diretiva;

Or. en

Alteração 444
Luigi Morgano

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) A instituição de crédito que 
transfere os direitos do credor ao abrigo 
de um contrato de crédito de mau 
desempenho ou o próprio contrato de 
crédito de mau desempenho não 
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comunica, no prazo de três meses a contar 
da transferência, as informações 
estipuladas nas medidas nacionais de 
transposição do artigo 13.º da presente 
diretiva;

Or. en

Alteração 445
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Um comprador de créditos não 
cumpre as medidas nacionais de 
transposição do artigo 12.º-A da presente 
diretiva;

Or. en

Alteração 446
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-B) Uma instituição de crédito não 
comunica as informações estipuladas nas 
medidas nacionais de transposição do 
artigo 13.º da presente diretiva;

Or. en

Alteração 447
Ernest Urtasun
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em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(g-C) Um gestor de créditos permite que 
uma ou mais pessoas que não cumprem 
os requisitos previstos no artigo 5.º, n.º 1, 
alínea b), se tornem ou continuem a ser 
membros do seu órgão de direção ou de 
administração;

Or. en

Alteração 448
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1 – alínea g-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-D) Uma instituição de crédito não 
cumpre as medidas nacionais de 
transposição do artigo 12.º-A da presente 
diretiva;

Or. en

Alteração 449
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1 – alínea g-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-E) Um gestor de créditos não cumpre 
o requisito previsto nas medidas nacionais 
de transposição do artigo 35.º da presente 
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diretiva.

Or. en

Alteração 450
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Um cancelamento de uma 
autorização para a prestação de serviços de 
gestão de créditos;

(a) Uma retirada de uma autorização 
para a prestação de serviços de gestão de 
créditos;

Or. en

Alteração 451
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, ao determinar o tipo de 
penalizações administrativas ou outras 
medidas corretivas e o montante dessas 
coimas, as autoridades competentes têm 
em consideração todas as circunstâncias 
seguintes, se for caso disso:

4. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, ao determinar o tipo de 
penalizações administrativas ou outras 
medidas corretivas e o montante dessas 
coimas, as autoridades competentes têm 
em consideração as circunstâncias 
pertinentes, incluindo as seguintes:

Or. en

Alteração 452
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando as situações referidas no 
n.º 1 forem aplicáveis a pessoas coletivas, 
cabe ainda aos Estados-Membros assegurar 
que as autoridades competentes aplicam as 
penalizações administrativas e as medidas 
corretivas previstas no n.º 2 aos membros 
do órgão de direção ou de administração e 
a outras pessoas singulares que, nos termos 
da legislação nacional, são responsáveis 
pela infração.

5. Cabe ainda aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
aplicam as penalizações administrativas e 
as medidas corretivas previstas no n.º 2 aos 
membros do órgão de direção ou de 
administração e a outras pessoas singulares 
que, nos termos da legislação nacional, são 
responsáveis pela infração.

Or. en

Alteração 453
Luigi Morgano

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros e as 
autoridades competentes devem garantir 
que as informações sobre penalizações 
administrativas e medidas corretivas 
impostas em conformidade com o n.º 6 do 
presente artigo estão disponíveis aos 
credores.

Or. en

Alteração 454
Andrea Cozzolino

Proposta de diretiva
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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Artigo 22.º-A
Medidas de tolerância e execução 

hipotecária
1. Os credores devem envidar todos os 
esforços para evitar transferir créditos 
não produtivos de consumidores para 
terceiros. Em particular, os Estados-
Membros devem garantir que os credores 
agem com ponderação adequada face aos 
mutuários em dificuldades, em 
conformidade com o artigo 28.º da 
Diretiva 2014/17/UE e com as 
Orientações da EBA relativas a 
pagamentos em atraso e execução 
hipotecária EBA/GL/2015/12.
2. As medidas de tolerância podem incluir 
as seguintes concessões ao consumidor:
(a) O refinanciamento total ou parcial do 
contrato de crédito;
(b) Uma alteração dos termos e condições 
anteriores do contrato de crédito, que 
poderão incluir, entre outros: 
i) a extensão do termo da hipoteca,
ii) a alteração do tipo de hipoteca (por 
exemplo, alterar o tipo de hipoteca que 
abranja o capital e juros para uma 
hipoteca que abranja apenas os juros),
iii) o adiamento do pagamento da 
totalidade ou de parte do reembolso da 
prestação para um determinado período,
iv) a alteração da taxa de juro,
v) a suspensão temporária do pagamento 
de prestações («payment holiday»). 
3. A definição de créditos não produtivos 
adotada pelo Regulamento de Execução 
(UE) 2015/227 da Comissão não 
prejudica as obrigações de tolerância dos 
credores. 
4. Em caso de execução hipotecária, 
quando o crédito é garantido pela 
residência principal do consumidor, a 
devolução ou a transferência para o 
mutuante ou para um terceiro da garantia 



PE637.215v01-00 154/172 AM\1179795PT.docx

PT

ou do produto da respetiva venda deve ser 
suficiente para reembolsar o crédito. O 
artigo 28.º, n.º 4, da Diretiva 2014/17/UE 
deve ser alterado em conformidade. 

Or. en

Alteração 455
Andrea Cozzolino

Proposta de diretiva
Artigo 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-B
Resgate da dívida

1. Quando uma instituição de crédito 
tenciona transferir um contrato de crédito 
para um comprador de crédito a um preço 
especificado, antes da transferência a 
instituição de crédito deve dar aos 
devedores em causa que sejam 
consumidores a oportunidade de 
resgatarem a própria dívida ao mesmo 
preço ou com uma pequena margem, que 
seria especificada pelas autoridades 
competentes. Para o efeito, as instituições 
de crédito terão de divulgar às 
autoridades competentes os pormenores 
necessários das transações esperadas com 
os compradores de crédito.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a opção de resgate pode ser exercida 
em prestações.

Or. en

Alteração 456
Andrea Cozzolino

Proposta de diretiva
Artigo 22-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-C
Direito de representação jurídica

1. Em qualquer audiência em tribunal 
que envolva um mutuário em 
dificuldades, há que ter em conta o 
estatuto de igualdade de representação, a 
fim de garantir uma audiência completa e 
justa e uma compreensão integral e 
completa de todos os parâmetros e 
disputas jurídicas em apreço.
2. Todos os mutuários em dificuldades 
devem ter acesso a igualdade de 
representação jurídica com antecedência 
suficiente, para garantir a preparação 
abrangente de todos os factos e 
pormenores pertinentes para uma 
representação adequada em tribunal do 
caso em apreço.
3. Sempre que necessário, este serviço 
deve ser prestado a expensas do Estado-
Membro através de apoio judiciário 
gratuito ou do seu equivalente.

Or. en

Alteração 457
Andrea Cozzolino

Proposta de diretiva
Artigo 22-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-D
Regras de conduta aplicáveis aos gestores 
de créditos e aos compradores de créditos
1. Os gestores de créditos e os 
compradores de créditos devem atuar 
sempre de boa-fé, tratar os consumidores 
de forma justa e respeitar a sua 
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privacidade.
As seguintes práticas devem ser proibidas:
(a) Prestação de informações enganosas 
aos consumidores;
(b) Assédio dos consumidores, incluindo 
comunicação de informações sobre a 
dívida dos consumidores aos respetivos 
empregadores, familiares, amigos e 
vizinhos;
(c) Cobrança de tarifas e penalizações aos 
consumidores que excedam os custos 
diretamente relacionados com a gestão da 
dívida. Os Estados-Membros devem impor 
um limite máximo sobre estas tarifas e 
penalizações em conformidade com os 
princípios da equidade, da racionalidade e 
da proporcionalidade.
O n.º 1 também se aplica à 
subcontratação de prestadores de serviços 
prevista no artigo 10.º da presente 
diretiva.
2. Os Estados-Membros devem poder 
manter as medidas nacionais em vigor 
destinadas a proteger os mutuários em 
dificuldades, bem como adotar medidas 
mais rigorosas, como medidas para casos 
de insolvência pessoal ou a restrição das 
atividades dos gestores de créditos e dos 
compradores de créditos.

Or. en

Alteração 458
Bernd Lucke

Proposta de diretiva
Título 5

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en
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Alteração 459
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Título 5

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 460
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de diretiva
Título 5

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as disposições relacionadas com o estabelecimento de um processo de execução 
extrajudicial das garantias reais são suprimidas.

Alteração 461
Marco Zanni

Proposta de diretiva
Título 5

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en
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Alteração 462
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 463
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º Suprimido
Execução
1. Cabe aos Estados-Membros assegurar 
que a garantia real possa ser realizada 
nos termos deste mecanismo acelerado de 
execução extrajudicial das garantias 
reais.
2.
Cabe aos Estados-Membros prever pelo 
menos um ou ambos os meios a seguir 
descritos para a realização das garantias 
reais, conforme referido no n.º 1, para 
cada tipo de direito de penhor e garantia 
real:
(a) Hasta pública;
(b) Venda de particular a particular.
Para cada um destes meios, os Estados-
Membros podem estipular a nomeação de 
um notário, oficial de justiça ou outro 
agente público, se for caso disso, para 
garantir uma distribuição eficaz e rápida 
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dos proventos da venda e a transferência 
da garantia real para um adquirente, ou 
para salvaguardar os direitos do 
mutuário.
3. Caso os Estados-Membros estabeleçam 
um processo extrajudicial de execução 
por via de apropriação, o direito do credor 
a reter o ativo para satisfação parcial ou 
total da responsabilidade do mutuário 
empresarial deve ser regido pelas leis 
aplicáveis em cada Estado-Membro. Cabe 
aos Estados-Membros assegurar que, em 
caso de apropriação, a diferença positiva 
que deve ser paga ao mutuário 
empresarial corresponda à diferença 
entre a quantia em dívida do contrato de 
crédito garantido e a avaliação do ativo.
4. Para efeitos da realização referida no 
n.º 2, cabe aos Estados-Membros 
assegurar que o credor organiza uma 
avaliação dos ativos, por forma a 
determinar o preço de reserva em caso de 
venda em hasta público e de venda de 
particular a particular, e que são 
cumpridas as seguintes condições:
(a) O credor e o mutuário empresarial 
chegam a acordo quanto ao avaliador a 
nomear;
(b) A avaliação é efetuada por um 
avaliador independente;
(c) A avaliação é justa e realista;
(d) A avaliação é efetuada 
especificamente para efeitos da realização 
da garantia real no seguimento do 
acontecimento que desencadeia a 
execução;
(e) O mutuário empresarial tem o direito 
de contestar a avaliação em tribunal em 
conformidade com o artigo 29.º.
5. Para efeitos da alínea a), se as partes 
não conseguirem chegar a acordo 
relativamente à nomeação de um 
avaliador para efeitos da realização das 
garantias reais referida no n.º 2, deve ser 
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nomeado um avaliador por decisão de um 
tribunal judicial, em conformidade com a 
legislação nacional do Estado-Membro no 
qual o mutuário empresarial está 
estabelecido ou reside.

Or. en

Alteração 464
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º Suprimido
Hasta pública
1. Cabe aos Estados-Membros assegurar 
que a realização das garantias reais 
através de hasta pública é realizada em 
conformidade com os seguintes 
elementos:
(a) O credor comunicou publicamente a 
hora e o local da hasta pública pelo 
menos 10 dias antes dessa hasta pública;
(b) O credor envidou esforços razoáveis 
para atrair o maior número possível de 
potenciais compradores;
(c) O credor notificou o mutuário 
empresarial, bem como quaisquer 
terceiros com interesse ou com direitos em 
relação ao ativo, da celebração da hasta 
pública, incluindo a respetiva hora e 
local, pelo menos 10 dias antes dessa 
hasta pública;
(d) Foi realizada uma avaliação do ativo 
antes da hasta pública;
(e) O preço de reserva do ativo é pelo 
menos igual ao montante da avaliação 
determinado antes da hasta pública;
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(f) O ativo pode ser vendido com um 
desconto não superior a 20% do montante 
da avaliação se se verificarem ambas as 
situações a seguir descritas:
i) nenhum comprador fez uma oferta em 
conformidade com os requisitos referidos 
nas alíneas e) e f) durante a hasta 
pública;
ii) existe uma ameaça de deterioração 
iminente do ativo.
2. Caso um ativo não tenha sido vendido 
em hasta pública, os Estados-Membros 
podem determinar a realização das 
garantias reais através de venda de 
particular a particular.
3. Caso um Estado-Membro determine 
uma segunda hasta pública, devem ser 
aplicadas as alíneas a) a e) do n.º 1, mas o 
ativo pode ser vendido com um desconto 
suplementar, conforme definido pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 465
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 26

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º Suprimido
Venda de particular a particular
1. Cabe aos Estados-Membros assegurar 
que a realização das garantias reais 
através de venda de particular a 
particular seja realizada em conformidade 
com os seguintes elementos:
(a) O credor envidou esforços razoáveis, 
incluindo a realização de anúncios 
públicos, para atrair potenciais 
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compradores;
(b) O credor notificou o mutuário 
empresarial, bem como quaisquer 
terceiros com interesse ou com direitos em 
relação ao ativo, relativamente à sua 
intenção de vender o ativo, pelo menos 10 
dias antes da oferta desse mesmo ativo 
para venda;
(c) Uma avaliação do ativo foi realizada 
antes da venda de particular a particular 
e/ou da hasta pública em conformidade 
com o artigo 25.º, n.º 1, alínea c);
(d) A estimativa do preço do ativo é pelo 
menos igual ao montante estabelecido 
pela avaliação referida na alínea c), no 
momento da oferta do ativo para venda de 
particular a particular;
(e) O ativo pode ser vendido com um 
desconto não superior a 20% do respetivo 
valor se se verificarem ambas as situações 
a seguir descritas:
i) nenhum comprador fez uma oferta em 
conformidade com os requisitos referidos 
nas alíneas d) e e) no prazo de 30 dias;
ii) existe uma ameaça de deterioração 
iminente do ativo.
2. Caso o ativo não tenha sido vendido de 
particular a particular no prazo de 30 dias 
após a oferta do ativo para venda, cabe 
aos Estados-Membros assegurar que o 
credor promove publicamente a venda 
durante um período adicional de pelo 
menos 30 dias antes de celebrar qualquer 
venda.
3. Caso um Estado-Membro determine 
uma segunda tentativa de venda de 
particular a particular, devem ser 
aplicadas as alíneas a) a d) do n.º 1, mas o 
ativo pode ser vendido com um desconto 
suplementar, conforme definido pelos 
Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 466
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Suprimido
Direitos de penhor concorrentes
Cabe aos Estados-Membros assegurar 
que a prioridade associada aos direitos de 
penhor concorrentes a uma mesma 
garantia real não seja afetada pela 
execução de um desses direitos através 
das disposições nacionais de transposição 
da presente diretiva.

Or. en

Alteração 467
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º Suprimido
Direito de contestar a execução
Cabe aos Estados-Membros assegurar 
que o mutuário empresarial tem o direito 
de contestar a utilização deste mecanismo 
acelerado de execução extrajudicial das 
garantias reais perante os tribunais 
nacionais caso a venda dos ativos dados 
em garantia real não tenha sido realizada 
em conformidade com as disposições 
nacionais de transposição dos artigos 24.º, 
n.º 3, 25.º e 26.º, ou caso a avaliação dos 
ativos não tenha sido realizada em 
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conformidade com as disposições 
nacionais de transposição do artigo 24.º, 
n.º 4.

Or. en

Alteração 468
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º Suprimido
Restituição do montante excedente
Cabe aos Estados-Membros assegurar 
que o credor é obrigado a pagar ao 
mutuário empresarial qualquer diferença 
positiva entre a quantia em dívida do 
contrato de crédito garantido e os 
proventos da venda do ativo.

Or. en

Alteração 469
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º Suprimido
Liquidação do montante em dívida
Sem prejuízo dos artigos 19.º a 23.º da 
Diretiva (UE) 20XX/XX do Parlamento 
Europeu e do Conselho 41 , nos casos em 
que o montante realizado após a 
utilização deste mecanismo acelerado de 
execução extrajudicial das garantias reais 
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corresponda a um montante inferior à 
quantia em dívida do contrato de crédito 
garantido, os Estados-Membros podem 
prever a liquidação de todos os passivos 
ao abrigo desse contrato, em 
conformidade com a legislação nacional 
aplicável.
_________________
41 Diretiva (UE) ..../....do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de [....], relativa 
aos quadros jurídicos em matéria de 
reestruturação preventiva, à concessão de 
uma segunda oportunidade e às medidas 
destinadas a aumentar a eficiência dos 
processos de reestruturação, insolvência e 
quitação e que altera a Diretiva 
2012/30/UE (JO L […] de […], p. […]).

Or. en

Alteração 470
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º Suprimido
Transferência de contratos de crédito 
garantidos para terceiros
Cabe aos Estados-Membros assegurar 
que, se um contrato de crédito garantido 
que prevê o direito de utilização de um 
processo acelerado de execução 
extrajudicial das garantias reais for 
transferido pela instituição de crédito ou 
pela sua filial para qualquer terceiro, esse 
terceiro adquire o direito a utilizar este 
mecanismo acelerado de execução 
extrajudicial das garantias reais em caso 
de incumprimento por parte do mutuário 
empresarial com os mesmos termos e 
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condições que a instituição de crédito.

Or. en

Alteração 471
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido
Processos de reestruturação e insolvência
1. A presente diretiva é adotada sem 
prejuízo da Diretiva (UE) 20XX/XX do 
Parlamento Europeu e do Conselho 42.
2. Cabe aos Estados-Membros assegurar 
que, caso sejam iniciados processos de 
insolvência relativamente a um mutuário 
empresarial, a realização das garantias 
reais nos termos da legislação nacional de 
transposição da presente diretiva está 
sujeita a uma suspensão das medidas de 
execução a título individual, de acordo 
com a legislação nacional aplicável.
_________________
42 Diretiva (UE) ..../....do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de [....], relativa 
aos quadros jurídicos em matéria de 
reestruturação preventiva, à concessão de 
uma segunda oportunidade e às medidas 
destinadas a aumentar a eficiência dos 
processos de reestruturação, insolvência e 
quitação e que altera a Diretiva 
2012/30/UE (JO L […] de […], p. […]).

Or. en

Alteração 472
Ernest Urtasun
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º Suprimido
Recolha de dados
1. Os Estados-Membros e, no caso das 
instituições de crédito, as autoridades 
competentes que as supervisionam, 
recolhem anualmente informações dos 
credores sobre o número de contratos de 
crédito garantidos que são executados 
através do processo acelerado de 
execução extrajudicial das garantias reais 
e sobre os prazos para tais execuções.
2. Os Estados-Membros e, no caso das 
instituições de crédito, as autoridades 
competentes que as supervisionam, 
recolhem anualmente as seguintes 
informações dos credores:
a) O número de processos nos termos das 
disposições nacionais de transposição da 
presente diretiva iniciados, pendentes e 
concluídos, incluindo:
i) o número de processos referentes a 
ativos móveis,
ii) o número de processos referentes a 
ativos imóveis.
b) A duração dos processos desde a 
notificação até à liquidação, mediante um 
dos meios de realização (hasta pública, 
venda de particular a particular ou 
apropriação);
c) O custo médio de cada processo, em 
EUR;
d) As taxas de liquidação.
3. Os Estados-Membros agregam os dados 
referidos no n.º 2 e compilam estatísticas 
desses dados agregados para o ano civil 
completo que começa em DATA [OP: 
Inserir a data de 1 de janeiro subsequente 
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à adoção deste ato].
4. As estatísticas referidas no primeiro 
parágrafo são comunicadas à Comissão 
anualmente e até 31 de março do ano civil 
subsequente ao ano a que respeitam os 
dados recolhidos.

Or. en

Alteração 473
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das obrigações relativas à 
prestação de informações ao consumidor 
de acordo com a Diretiva 2014/17/UE, a 
Diretiva 2008/48/CE e a Diretiva 
93/13/CEE, cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, antes de uma modificação 
dos termos e condições de um contrato de 
crédito, quer com o seu consentimento quer 
por aplicação da lei, o credor comunica as 
seguintes informações ao consumidor:

Sem prejuízo das obrigações relativas à 
prestação de informações ao consumidor 
de acordo com a Diretiva 2014/17/UE, a 
Diretiva 2008/48/CE e a Diretiva 
93/13/CEE, bem como das obrigações 
previstas no artigo 2.º-A da presente 
diretiva, cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, antes de uma modificação 
dos termos e condições dos direitos do 
credor ao abrigo de um contrato de crédito 
ou do próprio contrato de crédito, quer 
com o seu consentimento quer por 
aplicação da lei, o credor comunica as 
seguintes informações ao consumidor:

Or. en

Alteração 474
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das obrigações relativas à Sem prejuízo das obrigações relativas à 
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prestação de informações ao consumidor 
de acordo com a Diretiva 2014/17/UE, a 
Diretiva 2008/48/CE e a Diretiva 
93/13/CEE, cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, antes de uma modificação 
dos termos e condições de um contrato de 
crédito, quer com o seu consentimento quer 
por aplicação da lei, o credor comunica as 
seguintes informações ao consumidor:

prestação de informações ao consumidor 
de acordo com a Diretiva 2014/17/UE, a 
Diretiva 2008/48/CE e a Diretiva 
93/13/CEE, cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, antes de uma modificação 
substancial dos termos e condições de um 
contrato de crédito, quer com o seu 
consentimento quer por aplicação da lei, o 
credor comunica as seguintes informações 
ao consumidor:

Or. en

Justificação

Para evitar encargos administrativos desnecessários, a obrigatoriedade de comunicação de 
informações só deve ser acionada em caso de modificação substancial dos termos e 
condições de um contrato de crédito.

Alteração 475
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma descrição clara e completa das 
alterações propostas;

(a) Uma descrição clara e completa das 
alterações propostas e da necessidade de 
consentimento do devedor ou, se 
aplicável, das alterações introduzidas por 
aplicação da lei;

Or. en

Alteração 476
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração
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(a) A identidade do gestor de créditos; (a) A identidade do gestor de créditos 
e, se aplicável, do comprador de créditos 
destinatário da prestação do serviço;

Or. en

Alteração 477
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A comunicação de informações a pessoas 
singulares sobre o tratamento dos dados 
pessoais e sobre o tratamento desses dados 
pessoais e qualquer outro tratamento dos 
dados pessoais para efeitos da presente 
diretiva deve ser efetuada nos termos do 
Regulamento (UE) 2016/679 e do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001.

A comunicação de informações a pessoas 
singulares sobre o tratamento dos dados 
pessoais e sobre o tratamento desses dados 
pessoais e qualquer outro tratamento dos 
dados pessoais para efeitos da presente 
diretiva deve ser efetuada nos termos do 
Regulamento (UE) 2016/679 e do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001.

Quanto à legitimidade do tratamento dos 
dados pessoais, importa salientar que a 
prestação de serviços de gestão de créditos 
é uma tarefa realizada no interesse 
público.
O tratamento dos dados pessoais para 
efeitos da presente diretiva deve ser 
efetuado em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/679 (relativo à 
proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados) 
e com o Regulamento (UE) 2018/1725 
(proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos e 
organismos da União e à livre circulação 
desses dados).

Or. en
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Alteração 478
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de diretiva
Artigo 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º-A
Auxílios estatais

A Comissão deve investigar se as vendas 
passadas de contratos de crédito por 
instituições de crédito públicas ou 
parcialmente públicas a compradores de 
créditos que receberam benefícios fiscais 
especiais podem ter constituído auxílios 
estatais ilegais.

Or. en

Alteração 479
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cinco anos após a entrada em vigor 
da presente diretiva, a Comissão deve 
proceder à sua avaliação e apresentar um 
relatório, onde constem os principais 
resultados, ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu.

1. Dois anos após a entrada em vigor 
da presente diretiva, a Comissão deve 
proceder à sua avaliação e apresentar um 
relatório, onde constem os principais 
resultados, ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu.

Or. en

Alteração 480
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. A avaliação de impacto da 
Comissão efetuada antes da proposta da 
presente diretiva não teve em conta o 
impacto da diretiva nos direitos humanos 
dos cidadãos da UE ao abrigo da Carta 
dos Direitos Fundamentais da UE. A 
transposição da presente diretiva deve ser 
adiada até que a Comissão apresente uma 
nova avaliação que tenha em conta o 
impacto da presente diretiva nos direitos 
dos cidadãos da UE consagrados na 
Carta.

Or. en

Alteração 481
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A avaliação deve analisar, entre 
outros aspetos, as práticas de concessão 
de empréstimos imprudentes por parte dos 
credores, a aplicação de medidas de 
tolerância nos termos do artigo 12.º-A e a 
privação dos direitos dos consumidores 
através da venda de contratos de crédito 
no mercado secundário.

Or. en


