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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

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

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

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

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.



PR\1193984PT.docx 3/118 PE644.827v01-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ..................5



PE644.827v01-00 4/118 PR\1193984PT.docx

PT



PR\1193984PT.docx 5/118 PE644.827v01-00

PT

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos gestores 
de créditos, aos compradores de créditos e à recuperação de garantias reais
(COM(2018)0135 – C8-0115/2018 – 2018/0063A(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2018)0135),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 53.º e o artigo 114.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C8-0115/2018),

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

– Tendo em conta o parecer do Banco Central Europeu, de 20 de novembro de 20181,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 11 de julho 
de 20182,

– Tendo em conta a decisão da Conferência dos Presidentes, de 16 de outubro de 2019, 
que autoriza a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários a cindir a referida 
proposta da Comissão e a elaborar dois relatórios legislativos distintos com base nela,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 
(A8-0000/2019),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

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

1 JO C 444 de 10.12.2018, p. 15.
2 JO C 367 de 10.10.2018, p. 43.
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Alteração 1

Proposta de diretiva
Título 0

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativa aos gestores de créditos, aos 
compradores de créditos e à recuperação 
de garantias reais

relativa aos gestores de créditos e aos 
compradores de créditos

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. en

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).

Alteração 2

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 

(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 
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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.

desses mesmos NPL será essencial para 
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 3

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 
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 201726, que 
apelava a um vasto pacote de medidas para 
resolver a questão dos NPL na União.

(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 
continuar a combater o problema do 
elevado número de NPL na União e evitar 
uma eventual acumulação futura. 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 201726, que 
apelava a um vasto pacote de medidas para 
resolver a questão dos NPL na União.

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

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 4

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 

(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, 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 
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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.

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 5

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, 

(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 venda desse mesmo crédito a terceiros. 
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.
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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

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).

Alteração 6

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 

Suprimido
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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 
ainda mais a liquidez do mercado.

Or. en

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Embora os termos «empréstimos» e 
«bancos» sejam normalmente utilizados no 
debate público, no presente documento 
serão doravante utilizados os termos 
jurídicos mais precisos de «crédito» ou 
«contratos de crédito» e «instituição de 
crédito». Por outro lado, e salvo 
disposição em contrário, os termos 
«banco» e «instituição de crédito» 

(8) Embora os termos «empréstimos» e 
«bancos» sejam normalmente utilizados no 
debate público, no presente documento 
serão doravante utilizados os termos 
jurídicos mais precisos de «crédito» ou 
«contratos de crédito» e «instituição de 
crédito». Além disso, a diretiva abrange os 
direitos do credor ao abrigo de um 
contrato de crédito e o próprio contrato de 
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também abrangem as respetivas filiais. crédito.

Or. en

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A participação limitada das 
instituições que não são instituições de 
crédito resultou numa baixa procura, numa 
concorrência fraca e em ofertas de compra 
de baixo preço para as carteiras de 
contratos de crédito nos mercados 
secundários, o que desincentiva as 
instituições de crédito da venda dos seus 
contratos de crédito de mau desempenho. 
Por conseguinte, existe uma clara 
dimensão da União no desenvolvimento 
dos mercados para os créditos concedidos 
por instituições de crédito e vendidos a 
instituições que não são instituições de 
crédito. Por um lado, deve ser possível às 
instituições de crédito venderem contratos 
de crédito de mau desempenho ou mesmo 
de bom desempenho à escala da União, em 
mercados secundários transparentes, 
competitivos e eficazes. Por outro lado, a 
conclusão da União Bancária e da União 
dos Mercados de Capitais tornam 
necessária uma atuação no sentido de 
evitar a acumulação de contratos de 
créditos de mau desempenho nos balanços 
das instituições de crédito, para que 
possam continuar a cumprir o seu papel de 
financiamento da economia.

(11) A participação limitada das 
instituições que não são instituições de 
crédito resultou numa baixa procura, numa 
concorrência fraca e em ofertas de compra 
de baixo preço para as carteiras de 
contratos de crédito nos mercados 
secundários, o que desincentiva as 
instituições de crédito da venda dos seus 
contratos de crédito de mau desempenho. 
Por conseguinte, existe uma clara 
dimensão da União no desenvolvimento 
dos mercados para os créditos concedidos 
por instituições de crédito e vendidos a 
instituições que não são instituições de 
crédito. Por um lado, deve ser possível às 
instituições de crédito venderem contratos 
de crédito de mau desempenho à escala da 
União, em mercados secundários 
transparentes, competitivos e eficazes. Por 
outro lado, a conclusão da União Bancária 
e da União dos Mercados de Capitais 
tornam necessária uma atuação no sentido 
de evitar a acumulação de contratos de 
créditos de mau desempenho nos balanços 
das instituições de crédito, para que 
possam continuar a cumprir o seu papel de 
financiamento da economia. Por 
conseguinte, as disposições da presente 
diretiva abrangem os compradores de 
créditos que, no exercício da sua atividade 
comercial, empresarial ou da sua 
profissão, adquirem contratos de crédito 
apenas depois de terem sido qualificados 
como contratos de crédito de mau 
desempenho.
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Or. en

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os créditos de mau desempenho 
originalmente concedidos por instituições 
de crédito podem, no processo da 
prestação de serviços de gestão de 
créditos, tornar-se créditos de bom 
desempenho. Nesse caso, os gestores de 
créditos podem continuar a realizar as 
suas atividades, com base na sua 
autorização.

Or. en

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Embora os gestores de créditos 
possam prestar os seus serviços a 
instituições de crédito e a compradores de 
créditos que não são instituições de crédito, 
um mercado competitivo e integrado para 
os gestores de créditos está associado ao 
desenvolvimento de um mercado 
competitivo e integrado para os 
compradores de créditos. Dado que esses 
compradores de crédito não têm muitas 
vezes a capacidade de prestar eles próprios 
serviços aos créditos, poderão não 
comprar créditos a instituições de crédito 
se não conseguirem subcontratar a 
prestação de serviços de gestão desses 
créditos a outras entidades.

(14) Embora os gestores de créditos 
possam prestar os seus serviços a 
instituições de crédito e a compradores de 
créditos que não são instituições de crédito, 
um mercado competitivo e integrado para 
os gestores de créditos está associado ao 
desenvolvimento de um mercado 
competitivo e integrado para os 
compradores de créditos. Os compradores 
de créditos decidem, muitas vezes, 
subcontratar os serviços a outras 
entidades, uma vez que não têm a 
capacidade de prestar eles próprios 
serviços aos créditos, podendo, por isso, 
ter relutância em comprar créditos a 
instituições de crédito se não conseguirem 
subcontratar determinados serviços.
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Or. en

Alteração 11

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 de mau desempenho 
originalmente concedidos por instituições 
de crédito. Não obstante, a presente 
diretiva não prejudica as regras que 
regem a concessão de créditos, em 
conformidade com o direito da União e 
dos Estados-Membros, incluindo nos 
casos em que pode considerar-se que os 
gestores de créditos participam na 
intermediação de crédito. A diretiva 
também não prejudica as regras nacionais 
que impõem requisitos adicionais aos 
compradores de créditos ou aos gestores 
de créditos no que respeita à renegociação 
dos termos e condições de um contrato 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 12

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(16-A) Os Estados-Membros podem 
regulamentar as atividades de prestação 
de serviços de gestão de créditos que não 
sejam abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da presente diretiva, tais como 
os serviços oferecidos relativos a contratos 
de crédito emitidos por instituições que 
não sejam instituições de crédito ou 
atividades de prestação de serviços de 
gestão de créditos realizadas por pessoas 
singulares, incluindo através da 
imposição de requisitos equivalentes aos 
da presente diretiva. No entanto, essas 
entidades não beneficiariam da 
possibilidade de transferir tais serviços 
para outros Estados-Membros.

Or. en

Alteração 13

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 

Suprimido
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dessas carteiras 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 balanços28.
__________________
28 Ver o documento de trabalho dos 
serviços da Comissão SWD(2018 72), 
relativo ao Roteiro para as SGA.

Or. en

Alteração 14

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 
Conselho29, na Diretiva 2008/48/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho30 e na 
Diretiva 93/13/CEE do Conselho31 
significa que a cedência dos direitos do 

(18) A importância atribuída pela 
legislação da União à proteção dos 
consumidores prevista na Diretiva 
2014/17/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho29, na Diretiva 2008/48/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho30 e na 
Diretiva 93/13/CEE do Conselho31 
significa que a cedência dos direitos do 
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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.

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 e as legislações nacionais 
aplicáveis ao contrato de crédito inicial e o 
mutuário deve manter o mesmo nível de 
proteção, conforme previsto no direito da 
União e nas legislações nacionais 
aplicáveis ou conforme determinado pelas 
regras da União ou nacionais em matéria 
de conflito de leis.

__________________ __________________
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 15

Proposta de diretiva
Considerando 20
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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 contrato de crédito entre uma instituição 
de crédito e um comprador assumir a forma 
de uma novação do contrato.

(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, à utilização de práticas 
comerciais desleais das empresas face aos 
consumidores, tal como previsto na 
Diretiva 2005/29/UE, e ao desempenho ou 
incumprimento do contrato de crédito. 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 contrato de crédito entre uma instituição 
de crédito e um comprador assumir a forma 
de uma novação do contrato.

Or. en

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) As instituições de crédito da União 
e as respetivas filiais realizam atividades 
de prestação de serviços de gestão de 
créditos no quadro da sua atividade normal. 
Têm as mesmas obrigações relativamente 

(22) As instituições de crédito da União 
realizam atividades de prestação de 
serviços de gestão de créditos no quadro da 
sua atividade normal. Têm as mesmas 
obrigações relativamente aos contrato de 
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aos créditos que elas próprias tenham 
emitido e aos créditos que tenham 
comprado a outras instituições de crédito. 
Uma vez que estas instituições já são 
regulamentadas e supervisionadas, a 
aplicação da presente diretiva às suas 
atividades de prestação de serviços de 
gestão de créditos ou de compra de créditos 
implicaria uma duplicação desnecessária 
dos custos de autorização e conformidade, 
pelo que não são abrangidas pela presente 
diretiva.

crédito que elas próprias tenham emitido e 
aos contratos de crédito que tenham 
comprado a outras instituições de crédito. 
Uma vez que estas instituições já são 
regulamentadas e supervisionadas, a 
aplicação da presente diretiva às suas 
atividades de prestação de serviços de 
gestão de créditos ou de compra de créditos 
implicaria uma duplicação desnecessária 
dos custos de autorização e conformidade, 
pelo que não são abrangidas pela presente 
diretiva. Além disso, a subcontratação por 
parte das instituições de crédito de 
atividades de prestação de serviços de 
gestão de créditos, em relação a contratos 
de crédito de bom e de mau desempenho, 
a gestores de créditos ou a outros 
terceiros, não se inscreve no âmbito de 
aplicação da presente diretiva, uma vez 
que as instituições de crédito já têm de 
observar as regras aplicáveis em matéria 
de subcontratação. Para mais, os credores 
que não constituam instituições de 
crédito, mas que sejam, no entanto, 
regulados e supervisionados por uma 
autoridade competente de um Estado-
Membro, em conformidade com a 
Diretiva 2008/48/CE e a Diretiva 
2014/17/UE, e exerçam atividades de 
prestação de serviços de gestão de créditos 
relativas aos empréstimos concedidos aos 
consumidores no quadro da sua atividade 
normal não são abrangidos pela presente 
diretiva quando desenvolvem atividades 
de prestação de serviços de gestão de 
créditos nesse Estado-Membro para 
empréstimos concedidos por instituições 
de crédito. Além disso, os gestores de 
fundos de investimento alternativos, as 
sociedades gestoras e as sociedades de 
investimento (desde que as sociedades de 
investimento não tenham designado 
sociedades gestoras) autorizados ou 
registados nos termos da Diretiva 
2011/61/UE ou da Diretiva 2009/65/CE 
não devem ser abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da presente diretiva. Além disso, 
nas operações de titularização, as 
entidades de finalidade especial recorrem 



PE644.827v01-00 20/118 PR\1193984PT.docx

PT

a serviços principais cujas funções são 
mais amplas do que as atividades de 
prestação de serviços previstas na 
presente diretiva. Por conseguinte, a 
transferência e a de prestação de serviços 
de gestão de créditos no contexto de uma 
operação de titularização não devem ser 
abrangidas pelo âmbito de aplicação da 
presente diretiva. Além disso, existem 
algumas profissões que exercem 
atividades auxiliares semelhantes às 
atividades de prestação de serviços, 
nomeadamente notários, advogados, 
oficiais de justiça e funcionários judiciais 
que exercem as suas funções ao abrigo 
das disposições do direito nacional e 
aplicam medidas vinculativas, pelo que os 
Estados-Membros podem decidir não 
aplicar a presente diretiva a tais 
profissões.

Or. en

Alteração 17

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 
permite às entidades que exerçam 
atualmente atividades de prestação de 
serviços de gestão de créditos ao abrigo do 
direito nacional continuar a fazê-lo no 
seu Estado-Membro de origem durante 
seis meses após o termo do prazo da 
transposição da presente diretiva. Após o 
termo desse período de seis meses, apenas 
os gestores de créditos autorizados ao 
abrigo dos direitos nacionais que aplicam 
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a presente diretiva poderão operar no 
mercado.

Or. en

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os Estados-Membros que já 
possuam regras equivalentes ou mais 
rigorosas do que as estabelecidas na 
presente diretiva relativamente às 
atividades de prestação de serviços de 
gestão de créditos podem reconhecer na 
respetiva legislação nacional que dá 
cumprimento à presente diretiva a 
possibilidade de as entidades existentes 
que exerçam atividades de prestação de 
serviços de gestão de créditos serem 
automaticamente reconhecidas como 
gestores de créditos autorizados.

Or. en

Alteração 19

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. Uma autorização 
de um gestor de créditos cobre as 
atividades de prestação de serviços de 
gestão de créditos, independentemente do 
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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.

tipo de crédito. Por conseguinte, os 
gestores de créditos podem utilizar um 
passaporte para a prestação de serviços de 
gestão de empréstimos de bom 
desempenho nos Estados-Membros em 
que a transferência de empréstimos seja 
permitida. Tendo em conta o caráter a 
longo prazo da relação entre um gestor de 
créditos e os mutuários, bem como os 
requisitos exigentes que devem ser 
cumpridos, apenas uma pessoa coletiva 
pode atuar como gestor de créditos e, 
portanto, solicitar uma autorização. Para 
evitar uma redução na proteção dos 
devedores ou mutuários e promover a 
confiança, as condições para a concessão e 
a manutenção de uma autorização na 
qualidade de gestor de créditos devem 
garantir que do registo criminal das 
pessoas que detêm uma participação 
qualificada nos mesmos ou dos membros 
do órgão de direção ou administração, não 
conste qualquer infração penal grave ligada 
a crimes contra a propriedade, a crimes 
relacionados com atividades financeiras, 
branqueamento de capitais ou fraude, ou 
a crimes que atentem contra a integridade 
física, para além de que não 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. 
Os Estados-Membros devem assegurar 
que o órgão de direção no seu conjunto 
possua conhecimentos e experiência 
adequados para exercer as suas funções 
de forma competente e responsável, de 
acordo com a atividade a realizar. Cabe a 
cada Estado-Membro avaliar a 
idoneidade e as condições em matéria de 
conhecimentos e experiência adequados, 
não devendo no entanto prejudicar a livre 
circulação dos gestores de créditos 
autorizados na União. Para o efeito, a 
EBA deve elaborar orientações a fim de 
reduzir o risco de interpretações 
divergentes destes requisitos. Além disso, 
os Estados-Membros devem assegurar 
que o candidato dispõe de um capital 
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inicial suficiente e que não existem 
obstáculos à supervisão eficaz do 
candidato decorrentes da estrutura do seu 
grupo. 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, bem como a 
previsão de requisitos de fundos próprios 
e de liquidez, de medidas para assumir, 
gerir, monitorizar e atenuar riscos, e 
requisitos de informação e divulgação 
pública. Além disso, o gestor de créditos 
deve dispor de procedimentos adequados 
em matéria de combate ao 
branqueamento de capitais e ao 
terrorismo, nos casos em que a legislação 
nacional dos Estados-Membros de origem 
e de acolhimento que transpõe a Diretiva 
2015/849/UE designa os gestores de 
créditos como entidades obrigadas para 
efeitos de prevenção e combate ao 
branqueamento de capitais e 
financiamento do terrorismo. 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.

Or. en

Alteração 20

Proposta de diretiva
Considerando 25
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Texto da Comissão Alteração

(25) Para evitar processos morosos e 
incertezas, é necessário estabelecer 
requisitos em relação às informações que 
os candidatos a uma autorização deverão 
apresentar, bem como aos prazos razoáveis 
para a emissão de uma autorização e às 
circunstâncias que determinarão a 
revogação dessa mesma autorização. Se as 
autoridades revogarem a autorização de um 
gestor de créditos que presta serviços a 
créditos noutros Estados-Membros, as 
autoridades competentes no Estado-
Membro de acolhimento devem ser 
informadas desse facto. De igual forma, 
deve ser estabelecido em cada Estado-
Membro um registo público atualizado em 
linha, para garantir a transparência 
relativamente ao número e à identidade dos 
gestores de créditos autorizados.

(25) Para evitar processos morosos e 
incertezas, é necessário estabelecer 
requisitos em relação às informações que 
os candidatos a uma autorização deverão 
apresentar, bem como aos prazos razoáveis 
para a emissão de uma autorização e às 
circunstâncias que determinarão a 
revogação dessa mesma autorização. Se as 
autoridades revogarem a autorização de um 
gestor de créditos que presta serviços a 
créditos noutros Estados-Membros, as 
autoridades competentes no Estado-
Membro de acolhimento devem ser 
informadas desse facto. De igual forma, 
deve ser estabelecido e divulgado 
publicamente nos sítios Web das 
autoridades competentes em cada Estado-
Membro um registo público atualizado ou 
uma lista, para garantir a transparência 
relativamente ao número e à identidade dos 
gestores de créditos autorizados.

Or. en

Alteração 21

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Deve ficar estabelecido que os 
gestores de créditos são responsáveis por 
garantir que, se subcontratarem as suas 
atividades a prestadores de serviços de 
gestão de créditos, isto não resulta num 
risco operacional indevido ou em não 
conformidade por parte do prestador de 
serviços de gestão de créditos face a algum 
requisito jurídico nacional ou da União 
nem restringe a capacidade de um 
supervisor regulamentar executar as suas 
funções e salvaguardar os direitos do 
mutuário.

(26) A relação contratual entre o gestor 
de créditos e o credor e as obrigações do 
gestor de créditos para com o credor não 
devem ser alteradas pela subcontratação 
de prestadores de serviços de gestão de 
créditos. Deve ficar estabelecido que os 
gestores de créditos são responsáveis por 
garantir que, se subcontratarem as suas 
atividades a prestadores de serviços de 
gestão de créditos, isto não resulta num 
risco operacional indevido ou em não 
conformidade por parte do prestador de 
serviços de gestão de créditos face a algum 
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requisito jurídico nacional ou da União 
nem restringe a capacidade de um 
supervisor regulamentar executar as suas 
funções e salvaguardar os direitos do 
mutuário.

Or. en

Alteração 22

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Visto que, quando um credor 
entrega a outrem a gestão e a execução de 
um contrato de crédito, esse mesmo credor 
delega os seus direitos e funções e também 
o seu contacto direto com o mutuário ao 
gestor de créditos, embora mantendo a sua 
responsabilidade em última análise, a 
relação entre o credor e o gestor de créditos 
deve ser estabelecida de forma clara e por 
escrito, e as autoridades competentes 
devem estar em condições de verificar de 
que forma essa relação é determinada.

(27) Visto que, quando um credor 
entrega a outrem a gestão e a execução de 
um contrato de crédito, esse mesmo credor 
delega os seus direitos e funções e também 
o seu contacto direto com o mutuário ao 
gestor de créditos, embora mantendo a sua 
responsabilidade em última análise, a 
relação entre o credor e o gestor de créditos 
deve ser estabelecida de forma clara num 
contrato de prestação de serviços de 
gestão de créditos escrito, e as autoridades 
competentes devem estar em condições de 
verificar de que forma essa relação é 
determinada. 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. 
Tendo em conta que o comprador de 
créditos não é responsável pela gestão dos 
empréstimos adquiridos, os Estados-
Membros devem poder prever que o gestor 
de créditos e o credor devem acordar no 
contrato de prestação de serviços de 
gestão de créditos que o gestor de créditos 
notifica o credor antes da subcontratação 
de atividades de prestação de serviços de 
gestão de créditos.

Or. en
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Alteração 23

Proposta de diretiva
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) Um gestor de créditos que exerça 
atividade num Estado-Membro de 
acolhimento está sujeito às restrições e 
requisitos estabelecidos no direito 
nacional do Estado-Membro de 
acolhimento, em conformidade com a 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 24

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A fim de assegurar uma supervisão 
eficaz e eficiente dos gestores de créditos 
com atividades transfronteiras, deve ser 
criado um quadro específico para a 
cooperação entre as autoridades 
competentes de origem e de acolhimento. 
Esse quadro deve permitir a troca de 
informações, preservando a respetiva 
confidencialidade, a realização de 
inspeções administrativas e inspeções no 
local e a prestação de assistência, bem 
como a notificação dos resultados das 
verificações e das inspeções e de quaisquer 
medidas tomadas.

(29) A fim de assegurar uma supervisão 
eficaz e eficiente dos gestores de créditos 
com atividades transfronteiras, deve ser 
criado um quadro específico para a 
cooperação entre as autoridades 
competentes de origem e de acolhimento. 
Esse quadro deve permitir a troca de 
informações, preservando a respetiva 
confidencialidade, o sigilo profissional, a 
proteção dos direitos dos particulares e 
das empresas, a realização de inspeções 
administrativas e inspeções no local e a 
prestação de assistência, bem como a 
notificação dos resultados das verificações 
e das inspeções e de quaisquer medidas 
tomadas.

Or. en
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Alteração 25

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Um pré-requisito importante para 
poder assumir o papel de comprador de 
créditos e de gestor de créditos deve ser 
que estes possam aceder a todas as 
informações relevantes, o que deverá ser 
assegurado pelo Estado-Membro em 
observância das regras de proteção de 
dados nacionais e da União.

(30) Um pré-requisito importante para 
poder assumir o papel de comprador de 
créditos e de gestor de créditos deve ser 
que estes tenham a possibilidade de aceder 
às informações relevantes, o que deverá ser 
assegurado pelos Estados-Membros em 
observância das regras de proteção de 
dados nacionais e da União.

Or. en

Alteração 26

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Se uma instituição de crédito 
transferir um contrato de crédito, deve ser 
obrigada a informar o seu supervisor e a 
sua autoridade competente em matéria de 
supervisão em conformidade com a 
presente diretiva sobre as principais 
características da carteira de créditos 
transferida e sobre a identidade do 
comprador, bem como, se aplicável, sobre 
o seu representante na União. Essa 
autoridade competente deve ser obrigada a 
transmitir essas informações à autoridade 
competente em matéria de supervisão do 
comprador de créditos e à autoridade 
competente da jurisdição de 
estabelecimento do mutuário. Esses 
requisitos de transparência permitirão um 
acompanhamento harmonizado e eficaz da 
transferência de contratos de crédito no 
interior da União.

(31) Se uma instituição de crédito 
transferir um contrato de crédito, deve ser 
obrigada a informar o seu supervisor e a 
sua autoridade competente em matéria de 
supervisão em conformidade com a 
presente diretiva, numa base trimestral e 
de forma agregada, sobre, pelo menos, o 
saldo total em dívida das carteiras de 
créditos transferidas, bem como sobre o 
número e a dimensão dos empréstimos 
incluídos e se inclui acordos celebrados 
com consumidores. Para cada carteira 
transferida numa única transação, a 
informação deve incluir o identificador da 
entidade jurídica ou, caso tal não seja 
possível, a identidade e o endereço do 
comprador, bem como, se aplicável, do seu 
representante na União. Essa autoridade 
competente deve ser obrigada a transmitir 
essas informações à autoridade competente 
em matéria de supervisão do comprador de 
créditos. Esses requisitos de transparência 
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permitirão um acompanhamento 
harmonizado e eficaz da transferência de 
contratos de crédito no interior da União. A 
fim de respeitar o princípio da 
proporcionalidade, as autoridades 
competentes devem, por forma a evitar 
duplicações, ter em conta as informações 
de que já dispõem através de outros 
meios, nomeadamente no que diz respeito 
às instituições de crédito.

Or. en

Alteração 27

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 normas 
técnicas de execução para as instituições 
de crédito. Os outros vendedores de 
contratos de crédito devem ser 
encorajados a utilizar essas normas para 
facilitar a avaliação dos contratos de 
crédito para venda.
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Or. en

Alteração 28

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Uma vez que a avaliação de uma 
carteira de créditos de mau desempenho é 
complicada e complexa, os compradores 
efetivos nos mercados secundários são 
investidores sofisticados. Muitas vezes, 
são fundos de investimento, instituições 
financeiras ou instituições de crédito. Uma 
vez que não estão a criar créditos novos 
mas sim a comprar créditos existentes por 
sua conta e risco, não causam 
preocupações de caráter prudencial e o seu 
potencial contributo para o risco sistémico 
é pouco significativo. Por conseguinte, não 
se justifica exigir que esses tipos de 
investidores solicitem uma autorização ou 
estabelecer condições especiais para que 
possam exercer essas atividades. Contudo, 
é importante que as regras nacionais e da 
União em matéria de defesa dos 
consumidores continuem a vigorar e que os 
direitos dos mutuários continuem a ser os 
mesmos que decorriam do contrato de 
crédito inicial.

(33) Os compradores de créditos, muitas 
vezes, são fundos de investimento, 
instituições financeiras ou instituições de 
crédito. Uma vez que não estão a criar 
créditos novos mas sim a comprar, tal 
como previsto na diretiva, apenas 
contratos de créditos de mau desempenho 
existentes por sua conta e risco, não 
causam preocupações de caráter prudencial 
e o seu potencial contributo para o risco 
sistémico é pouco significativo. Por 
conseguinte, não se justifica exigir que 
esses tipos de investidores solicitem uma 
autorização, sendo, contudo, importante 
que as regras nacionais e da União em 
matéria de defesa dos consumidores 
continuem a vigorar e que os direitos dos 
mutuários continuem a ser os mesmos que 
decorriam do contrato de crédito inicial.

Or. en

Alteração 29

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 

(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 
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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.

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 
um gestor de créditos autorizado na União 
a prestar serviços a contratos de crédito 
garantirá a preservação das normas em 
termos de direitos dos mutuários 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.

Or. en

Alteração 30

Proposta de diretiva
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Sempre que um comprador de 
créditos gere e aplica os direitos e 
obrigações relacionados com os direitos 
do credor ao abrigo de um contrato de 
crédito ou do próprio contrato de crédito, 
é considerado um gestor de créditos.

Or. en

Alteração 31

Proposta de diretiva
Considerando 37
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Texto da Comissão Alteração

(37) A fim de facilitar a execução das 
obrigações estabelecidas na diretiva, nos 
casos em que um comprador de créditos 
não esteja estabelecido na União a 
legislação nacional de transposição da 
presente diretiva deve prever que, se 
ocorrer uma transferência de um contrato 
de crédito, um comprador de créditos de 
um país terceiro nomeie um representante 
estabelecido na União, que será o 
interlocutor das autoridades competentes 
para além ou em lugar do comprador de 
créditos. Este representante será 
responsável pelas obrigações impostas aos 
compradores de créditos ao abrigo da 
presente diretiva.

(37) A fim de facilitar a execução das 
obrigações estabelecidas na diretiva, nos 
casos em que um comprador de créditos 
não esteja estabelecido na União a 
legislação nacional de transposição da 
presente diretiva deve prever que, se 
ocorrer uma transferência de um contrato 
de crédito, um comprador de créditos de 
um país terceiro nomeie uma instituição 
de crédito estabelecida na União ou um 
gestor de créditos autorizado. Os gestores 
de créditos que transferem contratos de 
créditos de mau desempenho devem 
informar a autoridade competente do 
Estado-Membro de origem numa base 
trimestral e de forma agregada sobre, pelo 
menos, o saldo total em dívida das 
carteiras de créditos transferidas, bem 
como sobre o número e a dimensão dos 
empréstimos incluídos e se inclui acordos 
celebrados com consumidores. Para cada 
carteira transferida numa única 
transação, a informação deve incluir o 
identificador da entidade jurídica ou, caso 
tal não seja possível, a identidade e o 
endereço do comprador, bem como, se 
aplicável, do seu representante na União.

Or. en

Alteração 32

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Atualmente, a autorização e a 
supervisão dos gestores de créditos e dos 
compradores de créditos nos Estados-
Membros estão confiadas a diferentes 
autoridades, pelo que será essencial que os 
Estados-Membros esclareçam a sua função 
e atribuam os poderes adequados, em 

(38) Atualmente, a autorização e a 
supervisão dos gestores de créditos e dos 
compradores de créditos nos Estados-
Membros estão confiadas a diferentes 
autoridades, pelo que será essencial que os 
Estados-Membros esclareçam a sua função 
e atribuam os poderes adequados, em 
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especial porque podem precisar de 
supervisionar entidades que prestam 
serviços noutros Estados-Membros. A fim 
de garantir uma supervisão eficaz e 
proporcionada em toda a União, os 
Estados-Membros devem conceder os 
poderes necessários para as autoridades 
competentes executarem as suas funções ao 
abrigo da presente diretiva, incluindo o 
poder de obtenção das informações 
necessárias, de investigação de possíveis 
violações, de tratamento das reclamações 
dos mutuários e de imposição de sanções e 
medidas corretivas, incluindo a revogação 
da autorização. Se forem aplicadas sanções 
desse tipo, os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades competentes 
as aplicam de forma proporcionada e 
motivam as suas decisões, bem como a 
possibilidade de recurso judicial dessas 
decisões, também nos casos em que as 
autoridades competentes não atuem dentro 
dos prazos estipulados.

especial porque podem precisar de 
supervisionar entidades que prestam 
serviços noutros Estados-Membros. A fim 
de garantir uma supervisão eficaz e 
proporcionada em toda a União, os 
Estados-Membros devem conceder os 
poderes necessários para as autoridades 
competentes executarem as suas funções ao 
abrigo da presente diretiva, incluindo o 
poder de obtenção das informações 
necessárias, de investigação de possíveis 
violações, de tratamento das reclamações 
dos mutuários e de imposição de 
penalizações e medidas corretivas, 
incluindo a revogação da autorização. Se 
forem aplicadas penalizações desse tipo, os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades competentes as aplicam de 
forma proporcionada e motivam as suas 
decisões, bem como a possibilidade de 
recurso judicial dessas decisões, também 
nos casos em que as autoridades 
competentes não atuem dentro dos prazos 
estipulados.

Or. en

Alteração 33

Proposta de diretiva
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) As disposições relativas à violação 
da presente diretiva não prejudicam o 
direito de um Estado-Membro intervir em 
caso de violação da legislação nacional, 
por exemplo, das regras específicas em 
matéria de defesa dos consumidores, das 
regras relativas aos direitos dos mutuários 
aprovadas apenas a nível nacional ou 
daquelas relacionadas com atividades 
criminosas. Nesses casos, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento são as competentes para 
decidir se existe violação da legislação 
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nacional, pelo que as suas competências 
não são limitadas pela presente diretiva.

Or. en

Alteração 34

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) No documento do Conselho 
intitulado «Plano de ação para combater 
os créditos não produtivos na Europa», 
foi apresentada uma iniciativa legislativa 
que visava reforçar a proteção dos 
credores garantidos, fornecendo-lhes 
métodos mais eficientes de recuperação 
do valor dos créditos garantidos através 
de um processo acelerado de execução 
extrajudicial das garantias reais.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).

Alteração 35

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Os mecanismos extrajudiciais de 
execução rápidos e eficazes que permitem 

Suprimido
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aos credores garantidos recuperar o valor 
das garantias reais em caso de 
incumprimento do mutuário não estão 
disponíveis em alguns Estados-Membros, 
o que significa que nesses Estados-
Membros os credores garantidos só 
poderão executar as garantias reais em 
tribunal, o que pode ser moroso e 
dispendioso. Nos casos em que se 
encontram disponíveis, o âmbito de 
aplicação e a eficácia dos processos 
extrajudiciais de execução variam de um 
Estado-Membro para o outro. Por esse 
motivo, é necessário estabelecer um 
mecanismo comum e distinto disponível 
em todos os Estados-Membros. Contudo, 
esse mecanismo não deve substituir as 
medidas de execução nacionais existentes, 
incluindo aquelas que não exigem o 
envolvimento dos tribunais.

Or. en

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).

Alteração 36

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) A ineficácia dos processos 
extrajudiciais de execução de alguns 
Estados-Membros é um fator importante 
para as baixas taxas de recuperação 
quando os mutuários empresariais não 
cumprem os contratos de crédito 

Suprimido
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garantidos. A morosidade de alguns 
procedimentos existentes implica custos 
adicionais para os credores garantidos e 
perda de valor dos ativos dados em 
garantia. Nos Estados-Membros que não 
estabeleceram processos extrajudiciais de 
execução para diferentes tipos de 
garantias reais, os credores garantidos 
enfrentam muitas vezes processos 
judiciais de execução morosos.

Or. en

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).

Alteração 37

Proposta de diretiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Por vezes, os processos de 
execução existentes na União resultam 
em desigualdades de condições de 
concorrência para as instituições de 
crédito e as empresas na União no que diz 
respeito ao acesso ao crédito, sobretudo 
no caso das PME, que dependem mais do 
crédito bancário do que as empresas de 
maiores dimensões. As taxas de 
recuperação desiguais nos Estados-
Membros geram diferenças na 
disponibilidade do crédito bancário para 
as PME, porque a capacidade de 
concessão de empréstimos das instituições 
de crédito diminui à medida que os NPL 
se acumulam nos seus balanços, devido 
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aos requisitos prudenciais e aos recursos 
internos que precisam de dedicar a esse 
problema dos NPL. Isto contribui para a 
falta de confiança na capacidade de 
execução das garantias reais nos 
diferentes Estados-Membros e pode 
conduzir a custos de contração de 
empréstimos mais elevados, dependentes 
do local do estabelecimento e não 
propriamente da solvência do mutuário 
em concreto. Por conseguinte, é 
necessário um procedimento novo e 
comum para o mercado único, a União 
Bancária e a União dos Mercados de 
Capitais e é necessário assegurar que as 
instituições de crédito e as empresas que 
estão autorizadas a conceder crédito 
através da celebração de contratos de 
crédito garantidos em todos os Estados-
Membros disponham da capacidade 
necessária para executar esses contratos 
através de processos extrajudiciais de 
execução eficazes e rápidos.

Or. en

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).

Alteração 38

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Por forma a proteger os 
consumidores, os contratos de crédito 
oferecidos a esses mesmos consumidores 
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devem ser excluídos do âmbito de 
aplicação do mecanismo extrajudicial 
acelerado de execução previsto na 
presente diretiva. De igual forma, para 
proteger os empresários individuais, este 
mecanismo não deve ser aplicável aos 
contratos de crédito garantidos por um 
bem imobiliário que corresponde à 
residência principal do empresário 
individual.

Or. en

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).

Alteração 39

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Uma vez que o mecanismo 
acelerado de execução extrajudicial das 
garantias reais consiste num instrumento 
voluntário, dependente de um acordo 
entre o credor garantido e o mutuário 
empresarial, é necessário que o mutuário 
esteja informado sobre as consequências e 
as condições nas quais o processo 
acelerado pode ser utilizado pelo credor. 
Por conseguinte, essas condições devem 
ser estabelecidas num acordo escrito ou 
num formato reconhecido por notário, 
conforme estabelecido pela legislação 
nacional, entre o credor e o mutuário.
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Or. en

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).

Alteração 40

Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Por forma a proteger os mutuários 
empresariais, convém garantir que são 
implementadas as medidas necessárias 
para assegurar que os credores conferem 
aos mutuários um prazo razoável para a 
execução do pagamento de modo a evitar 
este tipo de execução.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).

Alteração 41

Proposta de diretiva
Considerando 46
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Texto da Comissão Alteração

(46) Por forma a garantir que este 
mecanismo acelerado de execução 
extrajudicial das garantias reais seja um 
instrumento rápido e eficaz para a 
recuperação do valor das garantias reais, 
o respetivo acordo celebrado entre o 
credor garantido e o mutuário 
empresarial deve incluir um título de 
execução direta, que consiste numa 
cláusula do acordo que permite a 
execução direta da garantia através do 
processo extrajudicial acelerado de 
execução de garantias reais, sem 
necessidade de obter um título executório 
junto dos tribunais.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).

Alteração 42

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Nos Estados-Membros que já 
estabeleceram procedimentos 
extrajudiciais de execução, esses 
processos estão interligados com 
elementos do direito civil, comercial, de 
propriedade, de insolvência e de direito 
público nacionais, e o tipo de 
procedimento de execução que pode ser 
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utilizado depende do tipo de ativo dado em 
garantia real. Muitas vezes, os processos 
para os ativos imóveis requerem 
elementos processuais mais rigorosos e 
uma supervisão judicial mínima. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
ter a flexibilidade de decidir o tipo de 
procedimento de execução disponibilizado 
aos credores garantidos para efeitos do 
processo acelerado de execução 
extrajudicial das garantias reais: hasta 
pública ou venda de particular a 
particular ou, ao abrigo de alguns 
quadros nacionais, apropriação do ativo.

Or. en

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).

Alteração 43

Proposta de diretiva
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) Por forma a garantir que o credor 
garantido apenas recupera aquilo que lhe 
é devido pelo mutuário empresarial ao 
abrigo do contrato de crédito, os Estados-
Membros devem assegurar que esse 
credor garantido seja 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 (após venda 
em hasta pública ou de particular a 
particular) ou, em caso de apropriação, 
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entre a quantia em dívida e a avaliação do 
ativo realizada para efeitos dessa mesma 
apropriação. É adequado que, nos casos 
em que os Estados-Membros preveem a 
realização das garantias reais através de 
apropriação, a diferença positiva que deve 
ser paga ao mutuário corresponda à 
diferença entre a quantia em dívida do 
contrato de crédito garantido e a 
avaliação do ativo. Se o montante 
recuperado através deste processo 
acelerado de execução for inferior à 
quantia em dívida do contrato de crédito 
garantido, os Estados-Membros não 
devem impedir que as partes num 
contrato de crédito garantido acordem 
expressamente que a realização das 
garantias reais através do processo 
acelerado de execução extrajudicial das 
garantias reais extingue o crédito.

Or. en

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).

Alteração 44

Proposta de diretiva
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Os Estados-Membros devem 
assegurar que, se um contrato de crédito 
garantido que prevê o processo acelerado 
de execução extrajudicial das garantias 
reais estabelecido na presente diretiva for 
transferido pelo credor para um terceiro, 
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esse terceiro adquira o direito a invocar 
esse processo acelerado de execução 
extrajudicial das garantias reais nos 
mesmos termos e condições que o credor 
garantido.

Or. en

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).

Alteração 45

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Por forma a garantir a coerência 
com as regras em matéria de pré-
insolvência e insolvência, os Estados-
Membros devem assegurar que se for 
iniciado um processo de reestruturação 
preventiva, conforme disposto na proposta 
de diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à reestruturação 
preventiva e à concessão de uma segunda 
oportunidade34 relativamente ao mutuário 
empresarial, a realização das garantias 
reais nos termos de um processo 
acelerado de execução extrajudicial fique 
sujeita a uma suspensão das medidas de 
execução a título individual de acordo 
com a legislação nacional aplicável de 
transposição dessa diretiva. Caso sejam 
iniciados quaisquer processos de 
insolvência relativamente ao mutuário 
empresarial, a realização das garantias 
reais nos termos de um processo 
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acelerado de execução extrajudicial deve 
também estar sujeita a uma suspensão das 
medidas de execução a título individual 
em conformidade com a legislação 
nacional aplicável. Deve ser o direito 
interno a determinar se os credores 
garantidos têm acesso preferencial às 
garantias reais ao abrigo deste 
mecanismo acelerado, mesmo depois de 
terem sido lançados processos de 
insolvência.
__________________
34 Proposta de Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho 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, COM/2016/0723 final de 
22.11.2016.

Or. en

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).

Alteração 46

Proposta de diretiva
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Dada a disponibilidade limitada de 
dados relativos ao número de processos 
extrajudiciais utilizados pelas instituições 
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de crédito para recuperar o valor de 
garantias reais em caso de incumprimento 
do mutuário, as autoridades competentes 
nacionais que supervisionam as 
instituições de crédito devem ser 
obrigadas a recolher informações 
relativas ao número de contratos de 
crédito garantidos que são executados 
através do processo acelerado de 
execução extrajudicial das garantias reais 
e aos prazos para essa execução. Por 
forma a obter uma melhor compreensão 
da eficácia do exercício do processo 
acelerado de execução extrajudicial das 
garantias reais na União, os Estados-
Membros devem fornecer dados 
estatísticos anuais relativos a estas 
questões à Comissão, a partir de um ano a 
contar da data de entrada em aplicação da 
presente diretiva.

Or. en

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).

Alteração 47

Proposta de diretiva
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) Tanto as disposições do 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho35 como 
as do Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho36 são 
aplicáveis ao tratamento dos dados 

(54) Tanto as disposições do 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho35 como 
as do Regulamento (UE) 2018/1725 do 
Parlamento Europeu e do Conselho36 são 
aplicáveis ao tratamento dos dados 
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pessoais para efeitos da presente diretiva. 
Em particular, se os dados pessoais forem 
tratados para efeitos da presente diretiva, 
deverá ser especificado o objetivo exato, 
deverá ser referida a base jurídica 
aplicável, deverão ser cumpridos os 
requisitos de segurança aplicáveis 
estabelecidos no Regulamento (UE) 
2016/679 e deverão ser respeitados os 
princípios da necessidade, da 
proporcionalidade, da limitação da 
finalidade e do período proporcionado de 
conservação dos dados. Por outro lado, a 
proteção dos dados pessoais logo desde a 
conceção do sistema e a proteção dos 
dados em condições normais deverão estar 
incorporadas em todos os sistemas de 
tratamento de dados desenvolvidos e 
utilizados no quadro da presente diretiva. 
De igual forma, a cooperação 
administrativa e a assistência mútua entre 
as autoridades competentes dos Estados-
Membros devem ser compatíveis com as 
regras em matéria de proteção dos dados 
pessoais estabelecidas no Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, e conformes com as regras 
nacionais em matéria de proteção dos 
dados pessoais que transpõem a legislação 
da União.

pessoais para efeitos da presente diretiva. 
Em particular, se os dados pessoais forem 
tratados para efeitos da presente diretiva, 
deverá ser especificado o objetivo exato, 
deverá ser referida a base jurídica 
aplicável, deverão ser cumpridos os 
requisitos de segurança aplicáveis 
estabelecidos no Regulamento (UE) 
2016/679 e deverão ser respeitados os 
princípios da necessidade, da 
proporcionalidade, da limitação da 
finalidade, da transparência e do período 
proporcionado de conservação dos dados. 
Por outro lado, a proteção dos dados 
pessoais logo desde a conceção do sistema 
e a proteção dos dados em condições 
normais deverão estar incorporadas em 
todos os sistemas de tratamento de dados 
desenvolvidos e utilizados no quadro da 
presente diretiva. De igual forma, a 
cooperação administrativa e a assistência 
mútua entre as autoridades competentes 
dos Estados-Membros devem ser 
compatíveis com as regras em matéria de 
proteção dos dados pessoais estabelecidas 
no Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, e 
conformes com as regras nacionais em 
matéria de proteção dos dados pessoais que 
transpõem a legislação da União.

__________________ __________________
35 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

35 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

36 Regulamento (UE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de Dezembro de 2000, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e 
à livre circulação desses dados (JO L 8 de 

36 Regulamento (UE) 2018/1725 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2018, relativo à 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, 
e que revoga o Regulamento (CE) n.º 
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12.1.2001, p. 1). 45/2001 e a Decisão n.º 1247/2002/CE 
Texto relevante para efeitos do EEE.

Or. en

Alteração 48

Proposta de diretiva
Considerando 56-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(56-A) A Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados foi consultada e 
apresentou o seu parecer em 24 de janeiro 
de 2019.

Or. en

Alteração 49

Proposta de diretiva
Considerando 56-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(56-B) O funcionamento eficiente da 
presente diretiva terá de ser revisto, dado 
que a criação do mercado interno 
secundário dos empréstimos de mau 
desempenho com um elevado nível de 
proteção dos consumidores irá progredir. 
A Comissão está bem posicionada para 
analisar questões transfronteiriças 
específicas que não podem ser 
identificadas ou tratadas de forma 
adequada pelos Estados-Membros, tais 
como o risco de branqueamento de 
capitais e de financiamento do terrorismo, 
que poderiam surgir em relação à 
prestação de serviços de gestão de créditos 
e às atividades dos compradores de 
créditos, bem como à cooperação entre as 
autoridades competentes de diferentes 
Estados-Membros. Por conseguinte, é 
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adequado que, na sua revisão da presente 
diretiva, a Comissão inclua também uma 
avaliação exaustiva dos riscos de 
branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo associados 
às atividades executadas pelos gestores de 
créditos e compradores de créditos e à 
cooperação administrativa entre as 
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – 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 dos direitos do 
credor ao abrigo de um contrato de crédito 
de mau desempenho ou do próprio 
contrato de crédito de mau desempenho 
emitido por uma instituição de crédito 
estabelecida na União e que atue em 
nome de um comprador de créditos;

Or. en

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – 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 dos 
direitos do credor ao abrigo de um 
contrato de crédito de mau desempenho ou 
do próprio contrato de crédito de mau 
desempenho emitido por uma instituição 
de crédito estabelecida na União;

Or. en
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Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – 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

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).

Alteração 53

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) Gestores de créditos que atuam em 
nome de um comprador de créditos em 
relação aos direitos do credor ao abrigo 
de um contrato de crédito de mau 
desempenho ou do próprio contrato de 
crédito de mau desempenho, em 
conformidade com a legislação nacional 
ou da União aplicável, emitido por uma 
instituição de crédito estabelecida na 
União;
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Or. en

Alteração 54

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) Compradores de créditos dos 
direitos do credor ao abrigo de um 
contrato de crédito de mau desempenho ou 
do próprio contrato de crédito de mau 
desempenho emitido por uma instituição 
de crédito estabelecida na União.

Or. en

Alteração 55

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
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Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).

Alteração 56

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. No que diz respeito aos contratos 
de crédito abrangidos pelo seu âmbito de 
aplicação, a presente diretiva não afeta os 
princípios de direito dos contratos nem os 
princípios do direito civil nos termos da 
legislação nacional no que respeita à 
transferência de direitos dos credores ao 
abrigo de um contrato de crédito ou do 
próprio contrato de crédito, nem a defesa 
dos consumidores ou mutuários, de 
acordo, em particular, 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 
outra legislação pertinente da União e 
legislação nacional em matéria de defesa 
dos consumidores.

Or. en

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) À prestação de serviços a um (a) À prestação de serviços aos direitos 
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contrato de crédito efetuada por uma 
instituição de crédito estabelecida na União 
ou respetivas filiais estabelecidas na 
União;

de um credor ao abrigo de um contrato de 
crédito ou do próprio contrato de crédito 
efetuada por:

i) uma instituição de crédito estabelecida 
na União;

ii) um gestor de fundos de investimento 
alternativos (GFIA) autorizado ou 
registado nos termos da Diretiva 
2011/61/UE ou uma sociedade gestora ou 
uma sociedade de investimento autorizada 
nos termos da Diretiva 2009/65/CE, desde 
que a sociedade de investimento não 
tenha designado uma sociedade gestora 
ao abrigo da diretiva, em nome do fundo 
que gere;
iii) uma instituição, que não seja uma 
instituição de crédito, sujeita a supervisão 
por uma autoridade competente de um 
Estado-Membro, em conformidade com o 
artigo 20.º da Diretiva 2008/48/CE ou o 
artigo 35.º da Diretiva 2014/17/UE, 
quando exerce atividade nesse Estado-
Membro;

Or. en

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(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;

(b) À prestação de serviços aos direitos 
de um credor ao abrigo de um contrato de 
crédito ou do próprio contrato de crédito 
que não foi emitido por uma instituição de 
crédito estabelecida na União, salvo se os 
direitos do credor ao abrigo de um 
contrato de crédito ou do próprio contrato 
de crédito for substituído por um contrato 
de crédito emitido por uma instituição 
nessas condições;
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Or. en

Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) À compra de um contrato de crédito 
por uma instituição de crédito estabelecida 
na União ou respetivas filiais estabelecidas 
na União;

(c) À compra dos direitos do credor ao 
abrigo de um contrato de crédito de mau 
desempenho ou do próprio contrato de 
crédito de mau desempenho emitido por 
uma instituição de crédito estabelecida na 
União;

Or. en

Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Às transferências de contratos de 
crédito ocorridas antes da data 
mencionada no segundo parágrafo do 
artigo 41.º, n.º 2.

(d) Às transferências e à prestação de 
serviços aos direitos dos credores ou ao 
próprio contrato de crédito no contexto de 
uma operação de titularização.

Or. en

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem 
isentar da aplicação da presente diretiva a 
prestação de serviços aos direitos dos 
credores ao abrigo de um contrato de 
crédito ou do próprio contrato de crédito 
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efetuada por membros de uma profissão, 
sujeita à supervisão de cada Estado-
Membro, como notários e oficiais de 
justiça, tal como definido na legislação 
nacional, ou advogados, conforme 
definido no artigo 1.º, n.º 2, alínea a), da 
Diretiva 98/5/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de fevereiro de 1998, 
tendente a facilitar o exercício 
permanente da profissão de advogado 
num Estado-Membro diferente daquele 
em que foi adquirida a qualificação 
profissional, ao realizarem as atividades 
referidas no artigo 3.º, n.º 9, da presente 
diretiva como parte da sua profissão.

Or. en

Alteração 62

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 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/CE37;



PE644.827v01-00 54/118 PR\1193984PT.docx

PT

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

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – 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 que emitiu um crédito ou um 
comprador de créditos;

Or. en

Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) «Mutuário»: uma pessoa singular 
ou coletiva que celebrou um contrato de 
crédito com um credor;

(3) «Mutuário»: uma pessoa singular 
ou coletiva que celebrou um contrato de 
crédito com um credor, incluindo o seu 
sucessor ou cessionário legal;

Or. en

Alteração 65

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Mutuário empresarial»: uma 
pessoa singular ou coletiva, que não um 
consumidor, que celebrou um contrato de 
crédito com um credor;

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).

Alteração 66

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) «Contrato de prestação de serviços 
de gestão de créditos»: um contrato 
escrito entre um credor e um gestor de 
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créditos sobre os serviços a prestar pelo 
gestor de créditos em nome do credor;

Or. en

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Contrato de crédito garantido»: 
um contrato de crédito celebrado por uma 
instituição de crédito ou por outra 
empresa autorizada a emitir créditos, que 
é garantido por qualquer uma das 
seguintes garantias reais;

Suprimido

(a) um crédito hipotecário, encargo, 
caução ou outro direito de penhor 
equivalente normalmente utilizado num 
Estado-Membro em relação a ativos 
imóveis;
(b) um direito de garantia, encargo, 
caução ou outro direito de penhor 
equivalente normalmente utilizado num 
Estado-Membro em relação a ativos 
imóveis;

Or. en

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).
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Alteração 68

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – 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 não uma 
instituição de crédito que compra os 
direitos dos mutuários ao abrigo de um 
contrato de crédito de mau desempenho ou 
do próprio contrato de crédito de mau 
desempenho no exercício da sua atividade 
comercial, empresarial ou da sua profissão;

Or. en

Alteração 69

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) «Gestor de créditos»: uma pessoa 
coletiva que, no exercício da sua 
atividade, gere e aplica os direitos e 
obrigações relacionados com os direitos 
do credor ao abrigo de um contrato de 
crédito de mau desempenho ou do próprio 
contrato de crédito de mau desempenho 
em nome do credor ou em seu nome e 
exerce uma ou mais das seguintes 
atividades:
i) cobra ou recupera os pagamentos 
devidos relacionados com os direitos do 
credor ao abrigo de um contrato de 
crédito ou do próprio contrato de crédito 
junto do mutuário, caso não seja um 
«serviço de pagamento», conforme 
definido no anexo I da Diretiva 
2015/2366, em conformidade com o 
direito nacional;
ii) renegoceia, em conformidade com os 
requisitos previstos no direito nacional, os 
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termos e condições relacionados com os 
direitos do credor ao abrigo de um 
contrato de crédito ou do próprio contrato 
de crédito com os mutuários, de acordo 
com as instruções dadas pelo credor, se 
não for um «intermediário de crédito» na 
aceção do artigo 4.º, n.º 5, da Diretiva 
2014/17/UE ou do artigo 3.º, alínea f), da 
Diretiva 2008/48/CE;
iii) gere as reclamações relativas aos 
direitos do credor ao abrigo de um 
contrato de crédito ou do próprio contrato 
de crédito;
iv) informa o mutuário de quaisquer 
alterações nas taxas de juros, encargos ou 
pagamentos devidos relacionados com os 
direitos do credor ao abrigo de um 
contrato de crédito ou do próprio contrato 
de crédito.

Or. en

Alteração 70

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 8

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:

Suprimido

(a) procede ao seguimento do 
desempenho do contrato de crédito;
(b) recolhe e gere as informações 
sobre a evolução do contrato de crédito, 
do mutuário e de quaisquer garantias 
reais dadas em garantia do contrato de 
crédito;
(c) informa o mutuário sobre 
quaisquer alterações nas taxas de juro, 
despesas ou pagamentos devidos ao 
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abrigo do contrato de crédito;
(d) faz cumprir os direitos e as 
obrigações ao abrigo do contrato de 
crédito em nome do credor, incluindo a 
administração dos reembolsos;
(e) renegoceia os termos e condições 
do contrato de crédito com os mutuários, 
se não forem «intermediários de crédito» 
na aceção do artigo 4.º, n.º 5, da Diretiva 
2014/17/UE ou do artigo 3.º, alínea f), da 
Diretiva 2008/48/CE;
(f) trata as reclamações dos 
mutuários.

Or. en

Alteração 71

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Estado-Membro de origem»: o 
Estado-Membro onde o gestor de créditos 
reside ou está estabelecido.

(9) «Estado-Membro de origem»: no 
que diz respeito ao gestor de créditos, o 
Estado-Membro onde se situa a sua sede 
estatutária ou, se, nos termos do respetivo 
direito nacional, não tiver uma sede 
estatutária, o Estado-Membro onde se 
situa a sua sede social ou, no que diz 
respeito ao comprador de créditos, o 
Estado-Membro onde o comprador de 
créditos reside ou está estabelecido.

Or. en

Alteração 72

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Estado-Membro de acolhimento»: (10) «Estado-Membro de acolhimento»: 



PE644.827v01-00 60/118 PR\1193984PT.docx

PT

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.

um Estado-Membro, que não o Estado-
Membro de origem, no qual um gestor de 
créditos estabeleceu uma sucursal, nomeou 
um prestador de serviços de gestão de 
créditos, referido no artigo 10.º, ou no 
qual o mutuário reside ou está 
estabelecido aquando da celebração do 
contrato de crédito.

Or. en

Alteração 73

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) «Consumidor»: um consumidor na 
aceção do artigo 3.º, alínea a), da Diretiva 
2008/48/CE.

(11) «Consumidor»: a pessoa singular 
que, nos contratos de crédito abrangidos 
pela presente diretiva, atua com fins 
alheios às suas atividades comerciais ou 
profissionais;

Or. en

Alteração 74

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) «Contrato de crédito de mau 
desempenho»: um direito de crédito que 
satisfaz os critérios estabelecidos no 
anexo V, parte 2, ponto 213, do 
Regulamento de Execução (UE) n.º 
680/2014 da Comissão, de 16 de abril de 
2014, que estabelece normas técnicas de 
execução no que diz respeito ao relato 
para fins de supervisão das instituições de 
acordo com o Regulamento (UE) n.º 
575/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, a ser considerado como uma 
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exposição de mau desempenho.

Or. en

Alteração 75

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 76

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

Texto da Comissão Alteração

(a) O candidato é um cidadão da 
União ou uma pessoa coletiva, conforme 
referido no artigo 54.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia;

(a) O candidato é uma pessoa coletiva, 
conforme referido no artigo 54.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e a sua sede estatutária ou, se, 
nos termos do seu direito nacional, não 
tiver uma sede estatutária, a sua sede 
social situa-se no Estado-Membro no qual 
solicita autorização;

Or. en

Alteração 77

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(b) 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, na aceção do artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 36, do Regulamento (UE) n.º 
575/2013, ou se o candidato for uma 
pessoa singular, deve ter as seguintes 
características:

(b) Os membros do seu órgão de 
direção ou de administração têm 
idoneidade suficiente na medida em que:

i) ter idoneidade suficiente;
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;

i) têm um registo criminal ou outro 
equivalente nacional do qual não conste 
qualquer infração penal grave ligada a 
crimes contra a propriedade, 
branqueamento de capitais, fraude, 
crimes fiscais, violação do sigilo 
profissional, a crimes relacionados com 
atividades financeiras ou a crimes que 
atentem contra a integridade física;

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;

ii) não estão sujeitos a qualquer 
processo de insolvência a decorrer 
atualmente ou não tenham sido 
anteriormente declarados falidos, salvo se 
tiverem sido reabilitados nos termos do 
direito interno;

e
iii) o órgão de direção no seu 
conjunto possua conhecimentos e 
experiência adequados para exercer as 
suas funções de forma competente e 
responsável;

Or. en

Alteração 78

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) As pessoas que detêm 
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participações qualificadas no candidato, 
na aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 36, do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013, têm 
idoneidade suficiente na medida em que 
respeitam os requisitos na alínea b), 
subalíneas i) e ii), do presente número;

Or. en

Alteração 79

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 leis que regem os direitos do credor ao 
abrigo de um contrato de crédito ou o 
próprio contrato de crédito e com o 
Regulamento (UE) 2016/679;

Or. en

Alteração 80

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

Texto da Comissão Alteração

(d) O candidato aplica uma política 
adequada que garante o tratamento justo e 
diligente dos mutuários, nomeadamente 
tendo em conta a sua situação financeira e, 
se disponível, a necessidade desses 
mutuários serem orientados para 
contactarem serviços de aconselhamento 
sobre dívidas ou serviços sociais;

(d) O candidato aplica uma política 
adequada que garante a conformidade com 
as regras em matéria de defesa dos 
consumidores e a transparência do 
tratamento justo e diligente dos mutuários, 
nomeadamente tendo em conta a sua 
situação financeira e, se disponível, a 
necessidade desses mutuários serem 
orientados para contactarem serviços de 
aconselhamento sobre dívidas ou serviços 
sociais;
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Or. en

Alteração 81

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) O candidato dispõe de pessoal 
suficiente e adequado, que domina a 
língua do Estado-Membro em que o 
mutuário reside aquando da celebração 
do contrato de crédito;

Or. en

Alteração 82

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

Texto da Comissão Alteração

(e-B) O candidato dispõe de 
procedimentos adequados em matéria de 
combate ao branqueamento de capitais e 
ao 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 combate ao 
branqueamento de capitais e 
financiamento do terrorismo;

Or. en

Alteração 83

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

(e-C) O candidato dispõe de um capital 
inicial suficiente;

Or. en

Alteração 84

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 85

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

Texto da Comissão Alteração

(e-E) O candidato está sujeito, por força 
do direito nacional aplicável, a:
i) sistemas de governo sólidos, que 
incluem mecanismos de controlo interno 
adequados e procedimentos 
administrativos e contabilísticos sólidos;
ii) requisitos de fundos próprios e de 
liquidez adequados;
iii) medidas adequadas para assumir, 
gerir, monitorizar e atenuar os riscos a 
que está ou pode estar exposto;
iv) requisitos em matéria de comunicação 
e divulgação de informação.

Or. en
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Alteração 86

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A EBA deve emitir orientações a 
fim de especificar as condições referidas 
no n.º 1, alíneas e-C) e e-D), e os 
requisitos mínimos referidos no n.º 1, 
alínea e-E), do presente artigo.
Essas orientações devem ser adaptadas 
nos termos do artigo 16.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010.

Or. en

Alteração 87

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A EBA deve, após consultar todas 
as partes interessadas relevantes e refletir 
todos os interesses envolvidos, emitir 
orientações em conformidade com o 
artigo 16.º do Regulamento (UE) n.º 
1093/2010 para os requisitos 
mencionados no n.º 1, alínea b), 
subalínea iii), do presente artigo.

Or. en

Alteração 88

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Elementos demonstrativos do 
estatuto jurídico do candidato e os 
respetivos estatutos, se apropriado;

(a) Elementos demonstrativos do 
estatuto jurídico do candidato e uma cópia 
do ato de constituição e dos estatutos da 
empresa;

Or. en

Alteração 89

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A identidade dos membros do 
órgão de direção ou de administração do 
candidato que detêm participações 
qualificadas na aceção do artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 36, do Regulamento (UE) n.º 
575/2013;

(c) A identidade dos membros do 
órgão de direção ou de administração do 
candidato e das pessoas que detêm 
participações qualificadas na aceção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 36, do Regulamento 
(UE) n.º 575/2013;

Or. en

Alteração 90

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Elementos comprovativos de que o 
candidato e as pessoas referidas na alínea 
c) do presente artigo cumprem as 
condições estabelecidas no artigo 5.º, n.º 1, 
alínea b);

(d) Elementos comprovativos de que o 
candidato cumpre as condições 
estabelecidas no artigo 5.º, n.º 1, alínea b);

Or. en
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Alteração 91

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

Texto da Comissão Alteração

(d-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, alínea b-
A);

Or. en

Alteração 92

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

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Elementos comprovativos dos 
processos referidos no artigo 5.º, n.º 1, 
alínea e-B);

Or. en

Alteração 93

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem avaliam, no 
prazo de 20 dias úteis a contar da data de 
receção de um pedido completo, se o 
candidato cumpre as disposições nacionais 
de transposição da presente diretiva. Se o 
pedido for considerado incompleto, as 
autoridades competentes devem definir 
um prazo no qual o candidato deve 
fornecer quaisquer informações 

3. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem avaliam, no 
prazo de 30 dias a contar da data de 
receção de um pedido completo, se o 
candidato cumpre as disposições nacionais 
de transposição da presente diretiva.
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adicionais e devem notificar o candidato 
quando considerarem que o pedido está 
completo.

Or. en

Alteração 94

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem avaliam, no 
prazo de 30 dias úteis a contar da data de 
receção de um pedido completo, se o 
candidato cumpre as disposições 
nacionais de transposição da presente 
diretiva. Após a conclusão dessa 
avaliação, as autoridades competentes 
devem adotar uma decisão devidamente 
fundamentada que estabeleça se 
concedem ou recusam a autorização, 
decisão essa que deve ser notificada ao 
candidato no prazo de cinco dias úteis.

4. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, no prazo de 90 dias a 
contar da data de receção de um pedido 
completo ou, se o pedido for considerado 
incompleto, das informações exigidas, as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem notificam o candidato 
sobre se concedem ou recusam a 
autorização e, se for caso disso, justificam 
a recusa.

Or. en

Alteração 95

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um candidato tem o direito 
de interpor um recurso em tribunal se as 
autoridades competentes no Estado-
Membro de origem decidirem recusar um 
pedido de autorização nos termos do artigo 
5.º, n.º 2, ou se não for tomada qualquer 
decisão por parte das autoridades 

5. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um candidato tem o direito 
de interpor um recurso em tribunal se as 
autoridades competentes no Estado-
Membro de origem decidirem recusar um 
pedido de autorização nos termos do artigo 
5.º, n.º 2, ou se não for tomada qualquer 
decisão por parte das autoridades 
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competentes relativamente a um pedido de 
autorização no prazo de seis meses após a 
apresentação de um pedido completo.

competentes relativamente ao pedido, no 
prazo estabelecido no n.º 4 do presente 
artigo.

Or. en

Alteração 96

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

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 disponham 
dos poderes de supervisão, investigação e 
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 97

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Deixar de preencher as condições 
estabelecidas no artigo 5.º, n.º 1;

(e) (Não se aplica à versão 
portuguesa.)

Or. en

Alteração 98

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



PR\1193984PT.docx 71/118 PE644.827v01-00

PT

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 outras regras em 
matéria de defesa dos consumidores.

Or. en

Alteração 99

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, pelo menos, uma 
lista ou, se considerarem mais adequado, 
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.

Or. en

Alteração 100

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. A lista ou registo deve estar 
acessível ao público em linha nos sítios 
Web das autoridades competentes e ser 
atualizado regularmente.

Or. en
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Alteração 101

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de revogação de uma 
autorização, as autoridades competentes 
atualizam de imediato o registo.

3. Em caso de revogação de uma 
autorização, as autoridades competentes 
atualizam de imediato a lista ou registo.

Or. en

Alteração 102

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

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, nos casos em que o 
comprador de créditos não seja 
responsável pelas atividades de prestação 
de serviços de gestão de créditos, o gestor 
de créditos, designado nos termos do 
artigo 15.º, n.º 1, presta os seus serviços de 
gestão e execução dos direitos do credor 
ao abrigo de um contrato de crédito ou do 
próprio contrato de crédito tendo por base 
um contrato de prestação de serviços de 
gestão de créditos com um credor.

Or. en

Alteração 103

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O contrato referido no 1.º deve 
prever:

2. O contrato de prestação de serviços 
de gestão de créditos deve prever:
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Or. en

Alteração 104

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Um compromisso das partes no 
sentido de que cumprirão a legislação 
nacional e da União aplicável ao contrato 
de crédito, nomeadamente no que respeita 
à defesa dos consumidores.

(d) Um compromisso das partes no 
sentido de que cumprirão a legislação 
nacional e da União aplicável ao contrato 
de crédito ou aos direitos do credor, 
nomeadamente no que respeita à defesa 
dos consumidores e à proteção dos dados;

Or. en

Alteração 105

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 106

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem exigir 
que o contrato de prestação de serviços de 
gestão de créditos preveja ainda um 
requisito segundo o qual o gestor de 
créditos notifica o mutuário antes de 
subcontratar qualquer das suas atividades 
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enquanto gestor de créditos.

Or. en

Alteração 107

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 cinco anos a partir da data do 
termo do contrato referido no n.º 1 ou do 
prazo legal de prescrição aplicável no 
Estado-Membro de origem, mas não mais 
de dez anos:

Or. en

Alteração 108

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Toda a correspondência tanto com 
o credor como com o mutuário;

(a) A correspondência relevante tanto 
com o credor como com o mutuário, nas 
condições previstas na legislação nacional 
aplicável;

Or. en

Alteração 109

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Todas as instruções recebidas do 
credor referentes a cada contrato de crédito 
que gere e executa em nome desse credor.

(b) As instruções relevantes recebidas 
do credor referentes a cada direito do 
credor ao abrigo de um contrato de crédito 
ou do próprio contrato de crédito que gere 
e executa em nome desse credor, nas 
condições previstas na legislação nacional 
aplicável;

Or. en

Alteração 110

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O contrato de prestação de 
serviços de gestão de créditos.

Or. en

Alteração 111

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 

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, se um terceiro prestar a um 
gestor de créditos serviços relacionados 
com qualquer das atividades enumeradas 
no artigo 3.º, n.º 9 («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.
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condições:
Para efeitos do primeiro parágrafo, deve 
ser celebrado um contrato de 
subcontratação escrito entre o gestor de 
créditos e o prestador de serviços de 
gestão de créditos, que estabelece que o 
prestador de serviços de gestão de créditos 
é obrigado a cumprir as disposições legais 
aplicáveis, incluindo o direito nacional 
que transpõe a presente diretiva, assim 
como a legislação da União ou as 
legislações nacionais relevantes aplicáveis 
aos direitos do credor ao abrigo de um 
contrato de crédito ou do próprio contrato 
de crédito. A relação contratual entre o 
gestor de créditos e o credor e as 
obrigações do gestor de créditos para com 
o credor não devem ser alteradas pelo 
contrato de subcontratação com o 
prestador de serviços de gestão de 
créditos. A conformidade de um gestor de 
créditos com os requisitos da sua 
autorização, conforme estabelecido no 
artigo 5.º, n.º 1, não deve ser afetada pela 
subcontratação das atividades de gestão de 
créditos. 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.
A subcontratação das atividades referidas 
no artigo 3.º, n.º 9, não deve ser efetuada 
de forma a prejudicar a qualidade do 
controlo interno do gestor de créditos, 
nem a solidez ou a continuidade dos seus 
serviços de gestão de créditos.

Or. en

Alteração 112

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(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;

Suprimido

Or. en

Alteração 113

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As obrigações dos gestores de 
créditos ao abrigo da presente diretiva 
não podem ser delegadas;

Suprimido

Or. en

Alteração 114

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A relação contratual e as 
obrigações do gestor de créditos para com 
os seus clientes não são alteradas;

Suprimido

Or. en
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Alteração 115

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As condições de autorização do 
gestor de créditos, conforme estabelecido 
no artigo 5.º, n.º 1, não são afetadas;

Suprimido

Or. en

Alteração 116

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(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;

Suprimido

Or. en

Alteração 117

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O gestor de créditos tem acesso 
direto a todas as informações relevantes 
relativas aos serviços subcontratados ao 
prestador de serviços de gestão de 
créditos;

Suprimido

Or. en
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Alteração 118

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) O gestor de créditos mantém 
competências e recursos que lhe permitem 
desenvolver as atividades subcontratadas, 
após a cessação do acordo de 
subcontratação.

Suprimido

Or. en

Alteração 119

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 informa 
sem demora a autoridade competente do 
Estado-Membro de origem e, se for caso 
disso, do Estado-Membro de acolhimento, 
antes da subcontratação das atividades, 
em conformidade com o n.º 1.

Or. en

Alteração 120

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que o gestor de créditos 
mantém e conserva os registos das 
instruções relevantes fornecidas ao 
prestador de serviços de gestão de 
créditos, nas condições previstas na 
legislação nacional aplicável, e do 
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contrato de subcontratação durante, pelo 
menos, cinco anos a contar da data do 
termo do contrato referido no n.º 1 ou do 
prazo legal de prescrição no Estado-
Membro, mas não mais de dez anos.

Or. en

Alteração 121

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

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-A, se lhes 
forem solicitadas.

Or. en

Alteração 122

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 restrições e 
requisitos estabelecidos na legislação 
nacional dos Estados-Membros de 
acolhimento, em conformidade com a 
presente diretiva.

Or. en



PR\1193984PT.docx 81/118 PE644.827v01-00

PT

Alteração 123

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Se aplicável, a identidade e o 
endereço de um agente nomeado num 
Estado-Membro de acolhimento;

(c) Se aplicável, a identidade e o 
endereço do prestador de serviços de 
gestão de créditos num Estado-Membro de 
acolhimento;

Or. en

Alteração 124

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Conforme o caso, dados sobre as 
medidas adotadas para adaptar os 
processos internos, os sistemas de governo 
e os mecanismos de controlo interno 
destinados a garantir a conformidade com 
as leis aplicáveis ao contrato de crédito.

(e) Conforme o caso, dados sobre as 
medidas adotadas para adaptar os 
processos internos, os sistemas de governo 
e os mecanismos de controlo interno 
destinados a garantir a conformidade com 
as leis aplicáveis aos direitos do credor ao 
abrigo de um contrato de crédito ou ao 
próprio contrato de crédito.

Or. en

Alteração 125

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem devem, no 
prazo de 30 dias úteis a contar da sua 
receção, comunicar as informações 
referidas no n.º 2 às autoridades 

3. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem devem, no 
prazo de 30 dias úteis a contar da sua 
receção, comunicar todas as informações 
referidas no n.º 2 às autoridades 
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competentes do Estado-Membro de 
acolhimento, que devem acusar sem 
demora a respetiva receção. As autoridades 
competentes do Estado-Membro de origem 
informam o gestor de créditos desse aviso 
de receção.

competentes do Estado-Membro de 
acolhimento, que devem acusar sem 
demora a respetiva receção. As autoridades 
competentes do Estado-Membro de origem 
informam o gestor de créditos desse aviso 
de receção.

Or. en

Alteração 126

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, após a comunicação das 
informações referidas no n.º 2 pelas 
autoridades competentes de um Estado-
Membro de origem, o gestor de créditos 
pode começar a prestar serviços no Estado-
Membro de acolhimento imediatamente 
após, consoante o que ocorra primeiro:

5. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que o gestor de créditos pode 
começar a prestar serviços no Estado-
Membro de acolhimento imediatamente 
após, consoante o que ocorra primeiro:

Or. en

Alteração 127

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Na ausência de qualquer receção de 
uma comunicação nos termos da alínea a), 
decorridos dois meses a contar da data da 
comunicação das informações referidas no 
n.º 3.

(b) Na ausência de qualquer receção de 
uma comunicação nos termos da alínea a), 
decorridos dois meses a contar da data da 
apresentação de todas as informações 
referidas no n.º 2 à autoridade competente 
do Estado-Membro de acolhimento.

Or. en
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Alteração 128

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um gestor de créditos 
informe a autoridade competente do 
Estado-Membro de origem no seguimento 
de qualquer alteração das informações 
comunicadas de acordo com o n.º 3, 
através do processo estabelecido nos n.os 3 
a 5.

6. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um gestor de créditos 
informe a autoridade competente do 
Estado-Membro de origem no seguimento 
de qualquer alteração das informações 
comunicadas de acordo com o n.º 2, 
através do processo estabelecido nos n.os 3 
a 5.

Or. en

Alteração 129

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
de um Estado-Membro de origem têm 
competência para supervisionar, investigar 
e impor sanções ou penalizações 
administrativas e medidas corretivas aos 
gestores de créditos no que respeita às 
respetivas atividades num Estado-Membro 
de acolhimento.

2. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
de um Estado-Membro de origem têm 
competência para supervisionar, investigar 
e impor penalizações administrativas e 
medidas corretivas aos gestores de créditos 
no que respeita às respetivas atividades 
num Estado-Membro de acolhimento.

Or. en

Alteração 130

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 

4. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, se um gestor de créditos que 
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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.

reside ou está estabelecido num Estado-
Membro de origem tiver constituído uma 
sucursal ou 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 nessa sucursal ou em relação a esse 
prestador de serviços de gestão de 
créditos.

Or. en

Alteração 131

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 
ou de um agente nomeado num Estado-
Membro de acolhimento.

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 
ou de um prestador de serviços de gestão 
de créditos nomeado num Estado-Membro 
de acolhimento. A inspeção no local de 
uma sucursal ou de um prestador de 
serviços de gestão de créditos deve ser 
realizada em conformidade com a 
legislação do Estado-Membro em que a 
inspeção é efetuada.

Or. en
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Alteração 132

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se as autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento decidirem 
realizar inspeções no local em nome das 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem, devem informar sem 
demora as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem dos respetivos 
resultados.

(Não se aplica à versão 
portuguesa.)

Or. en

Alteração 133

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, 
nomeadamente 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 134

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 10



PE644.827v01-00 86/118 PR\1193984PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

10. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem comunicam 
as informações relativas a quaisquer 
processos administrativos ou de outro tipo 
iniciados em relação às provas fornecidas 
pelo Estado-Membro de acolhimento, bem 
como a sanções ou penalizações e medidas 
corretivas tomadas contra o gestor de 
créditos ou a uma decisão fundamentada 
sobre o motivo pelo qual não foram 
tomadas quaisquer medidas, às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento que enviaram essas provas, 
num período não superior a dois meses 
após ter sido efetuado o pedido referido no 
n.º 8. Se for iniciado um processo, as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem devem informar 
regularmente as autoridades competentes 
do Estado-Membro de acolhimento acerca 
da respetiva evolução.

10. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem comunicam 
as informações relativas a quaisquer 
processos administrativos ou de outro tipo 
iniciados em relação às provas fornecidas 
pelo Estado-Membro de acolhimento, bem 
como a penalizações e medidas corretivas 
tomadas contra o gestor de créditos ou a 
uma decisão fundamentada sobre o motivo 
pelo qual não foram tomadas quaisquer 
medidas, às autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento que 
enviaram essas provas, num período não 
superior a dois meses após ter sido 
efetuado o pedido referido no n.º 8. Se for 
iniciado um processo, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de origem 
devem informar regularmente as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de acolhimento acerca da 
respetiva evolução.

Or. en

Alteração 135

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 

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, em que sejam necessárias ações 
imediatas para enfrentar uma ameaça 
grave aos interesses coletivos dos 
mutuários, o gestor de créditos continuar 
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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.

em violação das regras aplicáveis, 
nomeadamente as obrigações previstas na 
presente diretiva, 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 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem proibir a atividade de 
tais prestadores de serviços de gestão de 
crédito no seu Estado-Membro até que a 
autoridade competente do Estado-
Membro de origem tome uma decisão 
adequada ou tome medidas corretivas.

Or. en

Alteração 136

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 
do próprio contrato de crédito de mau 
desempenho

Or. en

Alteração 137

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um credor forneça a um 

1. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que um credor forneça a um 
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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.

comprador de créditos as informações 
necessárias sobre os direitos do credor ao 
abrigo de um contrato de crédito de mau 
desempenho ou do próprio contrato de 
crédito de mau desempenho e, se 
aplicável, a garantia, para lhe permitir 
avaliar o valor dos direitos do credor ao 
abrigo de um contrato de crédito de mau 
desempenho ou do próprio contrato 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 
desse credor ao abrigo de um contrato de 
crédito de mau desempenho ou desse 
contrato de crédito de mau desempenho, 
assegurando simultaneamente a proteção 
da informação disponibilizada pelo credor 
e a confidencialidade dos dados da 
empresa.

Or. en

Alteração 138

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/UE39 sobre os seguintes pontos:

2. Cabe aos Estados-Membros exigir, 
numa base trimestral, às instituições de 
crédito que transferem os direitos de um 
mutuário ao abrigo de um contrato de 
crédito de mau desempenho ou do próprio 
contrato de crédito de mau desempenho 
que 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/UE39, para cada 
transferência sobre o identificador da 
entidade jurídica do comprador de 
créditos ou, caso esse identificador não 
exista:
i) a identidade do comprador de créditos 
ou dos membros do órgão de direção ou 
de administração do comprador de 
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créditos e das pessoas que detêm 
participações qualificadas 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 
informar, pelo menos, sobre 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 139

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 total em dívida dos direitos 
do credor ao abrigo dos contratos de 
crédito de mau desempenho ou dos 
contratos de crédito de mau desempenho 
transferidos;

Or. en

Alteração 140

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

(b) O valor do contrato de crédito; (b) O número e a dimensão dos 
direitos do credor ao abrigo dos contratos 
de crédito de mau desempenho ou dos 
contratos de crédito de mau desempenho 
transferidos;

Or. en

Alteração 141

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 dos 
contratos de crédito de mau desempenho 
celebrados com os consumidores e os 
tipos de ativos apresentados como 
garantia, quando aplicável.

Or. en

Alteração 142

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 
diretiva, às autoridades competentes do 
Estado-Membro onde o comprador de 
créditos ou o seu representante designado 

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 realização das suas 
tarefas em conformidade com a presente 
diretiva, às autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem do comprador 
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em conformidade com o artigo 17.º, está 
estabelecido e do Estado-Membro onde o 
mutuário está estabelecido ou reside.

de créditos.

Or. en

Alteração 143

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

Alteração 144

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 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 e 
do próprio contrato de crédito de mau 
desempenho. A EBA deve especificar nas 
normas técnicas de execução os campos 
de dados necessários para os direitos dos 
credores ao abrigo de um contrato de 
crédito de mau desempenho ou para o 
próprio contrato de crédito de mau 
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desempenho, a fim de cumprir os 
requisitos de informação estabelecidos no 
artigo 13.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 145

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 diretiva.

Or. en

Alteração 146

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 que o comprador de créditos 
nomeia uma entidade referida 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 147

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2
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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 
dos direitos do credor ao abrigo de um 
contrato de crédito de mau desempenho 
ou de contratos de crédito de mau 
desempenho para além dos previstos nas 
medidas nacionais de transposição da 
presente diretiva, da legislação relativa à 
defesa dos consumidores e do direito dos 
contratos. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que a legislação da União e 
nacional aplicável em matéria de 
execução de contratos, defesa dos 
consumidores, direitos dos mutuários e 
direito penal continua a ser aplicável ao 
comprador de créditos mediante 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 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 ao comprador de créditos.

Or. en

Alteração 148

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente diretiva não prejudica 
as competências nacionais relativas aos 
registos de crédito, incluindo o poder de 
exigir informações aos compradores de 
créditos relativamente aos direitos do 



PE644.827v01-00 94/118 PR\1193984PT.docx

PT

credor ao abrigo de um contrato de 
crédito ou ao próprio contrato de crédito e 
ao seu desempenho.

Or. en

Alteração 149

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. A presente diretiva não afeta as 
legislações dos Estados-Membros que 
alargam o âmbito de aplicação da 
presente diretiva ou impõem requisitos 
adicionais aos compradores de créditos 
que não detenham uma licença nos 
termos do Regulamento n.º 575/2013 e da 
Diretiva 2013/36/UE.

Or. en

Alteração 150

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

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os Estados-Membros podem 
autorizar os compradores de créditos a 
contratar pessoas singulares para a 
prestação de serviços de gestão dos 
créditos que adquirem. Essas pessoas 
singulares devem estar sujeitas a um 
regime nacional de regulamentação e 
supervisão 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 151

Proposta de diretiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido
Utilização de gestores de créditos, 

instituições de crédito ou respetivas filiais
1. Cabe aos Estados-Membros exigir 
que o comprador de créditos ou, se 
aplicável, o seu representante designado 
em conformidade com o artigo 17.º, 
informe as autoridades competentes do 
Estado-Membro onde o comprador de 
créditos ou o seu representante reside ou 
está estabelecido sobre a identidade e o 
endereço da instituição de crédito, da sua 
filial ou do gestor de créditos que 
contrataram para prestar serviços de 
gestão de créditos em relação ao contrato 
de crédito transferido.
2. Se o comprador de crédito ou o 
representante designado em conformidade 
com o artigo 17.º contratar uma 
instituição de crédito ou filial diferente 
para a prestação de serviços de gestão de 
créditos ou um gestor de créditos 
diferente, deve notificar as autoridades 
competentes referidas no n.º 1 sobre essa 
alteração com pelo menos duas semanas 
de antecedência e indicar a identidade e o 
endereço da nova instituição de crédito, 
filial ou gestor de créditos que 
contrataram para a prestação de serviços 
de gestão de créditos em relação ao 
contrato de crédito transferido.
3. Cabe aos Estados-Membros exigir 
que as autoridades competentes do 
Estado-Membro onde o comprador de 
crédito ou, se aplicável, o seu 
representante designado em conformidade 
com o artigo 17.º, reside ou está 
estabelecido transmitam sem demora 
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injustificada as informações recebidas em 
conformidade com o artigo 13.º, n.º 3, às 
autoridades competentes responsáveis 
pela supervisão da instituição de crédito, 
da sua filial ou do gestor de créditos 
referidos nos n.os 1 e 2.

Or. en

Alteração 152

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
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Alteração 153

Proposta de diretiva
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Execução direta de um contrato de crédito 

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
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Alteração 154

Proposta de diretiva
Artigo 19 – título

Texto da Comissão Alteração

Transferência de um contrato de crédito 
por parte de um comprador de créditos

Transferência dos direitos do credor ao 
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 155

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. Cabe aos Estados-Membros exigir 
ao gestor de créditos nomeado que, 
sempre que um comprador de créditos 
transfere os direitos do credor ao abrigo de 
um contrato de crédito de mau 
desempenho ou do próprio contrato de 
crédito de mau desempenho para outro 
comprador de créditos informe, numa base 
trimestral, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem, para cada 
transferência sobre o identificador da 
entidade jurídica do comprador de 
créditos ou, caso esse identificador não 
exista:
i) a identidade do novo comprador de 
créditos ou dos membros do novo órgão de 
direção ou de administração do 
comprador de créditos e das pessoas que 
detêm participações qualificadas no novo 
comprador de créditos na aceção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 36, do Regulamento 
(UE) n.º 575/2013; e
ii) o endereço do novo comprador de 
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créditos.
Além disso, o comprador de créditos deve 
informar de forma agregada pelo menos 
sobre o seguinte:
(a) O saldo total em dívida dos direitos do 
credor ao abrigo dos contratos de crédito 
de mau desempenho ou dos contratos de 
crédito de mau desempenho transferidos;
(b) O número e a dimensão dos direitos do 
credor ao abrigo dos contratos de crédito 
de mau desempenho ou dos contratos de 
crédito de mau desempenho transferidos;
(c) Se a transferência inclui os direitos do 
credor ao abrigo dos contratos de crédito 
de mau desempenho ou dos contratos de 
crédito de mau desempenho celebrados 
com os consumidores e os tipos de ativos 
apresentados como garantia, quando 
aplicável.

Or. en

Alteração 156

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
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Alteração 157

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro onde os 
compradores de crédito ou, se aplicável, 
os seus representantes designados em 
conformidade com o artigo 17.º, residem 
ou estão estabelecidos deve assegurar que 
as autoridades competentes referidas no 
n.º 1 são responsáveis pela supervisão das 
obrigações estabelecidas nos artigos 15.º a 
19.º em relação aos compradores de 
créditos ou, se aplicável, aos seus 
representantes designados em 
conformidade com o artigo 17.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 158

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se os Estados-Membros 
designarem mais do que uma autoridade 
competente em aplicação do disposto no 
n.º 3, devem determinar as tarefas 
respetivas de cada uma dessas autoridades.

4. Se os Estados-Membros 
designarem mais do que uma autoridade 
competente em aplicação do disposto no 
n.º 3, devem determinar as tarefas 
respetivas de cada uma dessas autoridades 
e designar uma delas como ponto de 
entrada único para todos os intercâmbios 
e interações necessários com as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros de origem ou de acolhimento.

Or. en
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Alteração 159

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As autoridades competentes 
verificam também se ainda se encontram 
preenchidos os requisitos estabelecidos no 
artigo 5.º, ou se têm motivos razoáveis 
para suspeitar que, em relação a essa 
instituição, foi ou está a ser efetuada uma 
operação ou uma tentativa de 
branqueamento de capitais ou de 
financiamento do terrorismo, ou que 
existe um risco acrescido de que tal 
aconteça.

Or. en

Alteração 160

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 
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, pelo menos, os seguintes 
poderes:

Or. en

Alteração 161

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) O poder de impor sanções ou 
penalizações administrativas e medidas 
corretivas, em conformidade com as 
disposições de transposição do artigo 22.º;

(d) O poder de impor penalizações 
administrativas e medidas corretivas, em 
conformidade com as disposições de 
transposição do artigo 22.º;

Or. en

Alteração 162

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) O poder de exigir que um gestor de 
créditos afaste membros do seu órgão de 
direção ou administração caso estes não 
cumpram os requisitos estabelecidos no 
artigo 5.º, n.º 1, alínea b);

Or. en

Alteração 163

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 alterem ou atualizem os 
sistemas de governo e os mecanismos de 
controlo interno de um gestor de créditos, 
a fim de garantir de forma eficaz o 
respeito pelos direitos do mutuário, em 
conformidade com as leis que regem o 
contrato de crédito;

Or. en
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Alteração 164

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 alterem ou atualizem as 
políticas aprovadas pelos gestores de 
crédito a fim de assegurar o tratamento 
justo e diligente dos mutuários e o registo 
e tratamento das reclamações dos 
mutuários;

Or. en

Alteração 165

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 do credor ao abrigo dos contratos 
de crédito de mau desempenho ou dos 
próprios contratos de crédito de mau 
desempenho.

Or. en

Alteração 166

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem avaliam, 
pelo menos uma vez por ano, a 
implementação por parte de um gestor de 
créditos dos requisitos estabelecidos no 

2. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem avaliam, 
segundo uma abordagem baseada no 
risco, a implementação por parte de um 
gestor de créditos dos requisitos 
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artigo 5.º, n.º 1, alíneas c), d) e e). estabelecidos no artigo 5.º, n.º 1, alíneas c), 
d), e) e e-B).

Or. en

Alteração 167

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cabe às autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem informar de 
forma regular, e pelo menos uma vez por 
ano, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento acerca dos 
resultados da avaliação referida no n.º 2, 
incluindo informações sobre quaisquer 
penalizações administrativas ou medidas 
corretivas tomadas.

4. Cabe às autoridades competentes 
do Estado-Membro de origem informar as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de acolhimento acerca dos 
resultados da avaliação referida no n.º 2, 
incluindo informações sobre quaisquer 
penalizações administrativas ou medidas 
corretivas tomadas.

Or. en

Alteração 168

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que a autoridade competente do 
Estado-Membro de origem possa exigir a 
um gestor de créditos, a um prestador de 
serviços de gestão de créditos ou a um 
comprador de créditos ou ao seu 
representante nomeado em conformidade 
com o artigo 17.º que não cumpram os 
requisitos das disposições nacionais de 
transposição da presente diretiva que 
adotem, numa fase precoce, todas as 
medidas ou ações necessárias para cumprir 
essas disposições.

6. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que a autoridade competente do 
Estado-Membro de origem possa exigir a 
um gestor de créditos, a um prestador de 
serviços de gestão de créditos ou a um 
comprador de créditos que não cumpram 
os requisitos das disposições nacionais de 
transposição da presente diretiva que 
adotem, numa fase precoce, todas as 
medidas ou ações necessárias para cumprir 
essas disposições.
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Or. en

Alteração 169

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 definirem 
penalizações penais, estes devem impor 
regras que estabeleçam penalizações 
administrativas e medidas corretivas 
adequadas aplicáveis pelo menos nas 
seguintes situações:

Or. en

Alteração 170

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, 
incluindo a legislação nacional de 
transposição da presente diretiva;

(a) Um gestor de créditos não cumpre 
o requisito estabelecido 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 
funções foram subcontratadas incorre 
numa infração grave das normas jurídicas 
aplicáveis, incluindo a legislação nacional 
de transposição da presente diretiva;

Or. en

Alteração 171

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1 – alínea b)
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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 
gestor de créditos, tal como estabelecido 
no artigo 5.º, n.º 1, alínea c), não 
permitem assegurar o respeito dos direitos 
do mutuário e o cumprimento das regras 
relativas à proteção dos dados pessoais;

Or. en

Alteração 172

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 gestor 
de créditos, tal como estabelecido no 
artigo 5.º, n.º 1, alínea e), 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 173

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Um comprador de créditos ou, se 
aplicável, o seu representante designado 
em conformidade com o artigo 17.º, não 
comunica as informações previstas nas 
medidas nacionais de transposição dos 
artigos 16.º, 18.º e 19.º;

Suprimido
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Or. en

Alteração 174

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

Texto da Comissão Alteração

(f) Um comprador de créditos ou, se 
aplicável, o seu representante designado 
em conformidade com o artigo 17.º, não 
cumpre os requisitos das medidas 
nacionais de transposição do artigo 15.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 175

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

Texto da Comissão Alteração

(g) Um comprador de créditos não 
cumpre os requisitos das medidas 
nacionais de transposição do artigo 17.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 176

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 177

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

Texto da Comissão Alteração

(g-B) Um gestor de créditos permite que 
uma ou mais pessoas que não cumpram 
os requisitos estabelecidos no artigo 5.º, 
n.º 1, alínea b), se tornem ou permaneçam 
membros do órgão de direção ou de 
administração; 

Or. en

Alteração 178

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 179

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 revogação de uma 
autorização para a prestação de serviços de 
gestão de créditos;

Or. en
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Alteração 180

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma injunção que exija que o 
gestor de créditos ou o comprador de 
créditos ou, se aplicável, o seu 
representante designado em conformidade 
com o artigo 17.º, corrija a infração, cesse 
a conduta em causa e se abstenha de a 
repetir;

(b) Uma injunção que exija que o 
gestor de créditos corrija a infração, cesse a 
conduta em causa e se abstenha de a 
repetir;

Or. en

Alteração 181

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 
relevantes, incluindo as seguintes:

Or. en

Alteração 182

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O grau de responsabilidade do 
gestor de créditos ou do comprador de 
créditos ou, se aplicável, do seu 

(b) O grau de responsabilidade do 
gestor de créditos ou do comprador de 
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representante designado em conformidade 
com o artigo 17.º, responsável pela 
infração;

créditos responsável pela infração;

Or. en

Alteração 183

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A importância dos lucros obtidos 
ou das perdas evitadas por causa da 
infração por parte do gestor de créditos ou 
do comprador de créditos ou, se aplicável, 
do seu representante designado em 
conformidade com o artigo 17.º, 
responsável pela infração, na medida em 
que possam ser determinados;

(d) A importância dos lucros obtidos 
ou das perdas evitadas por causa da 
infração por parte do gestor de créditos ou 
do comprador de créditos responsável pela 
infração, na medida em que possam ser 
determinados;

Or. en

Alteração 184

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Infrações anteriores do gestor de 
créditos ou do comprador de créditos ou, 
se aplicável, do seu representante 
designado em conformidade com o artigo 
17.º, responsável pela infração;

(g) Infrações anteriores do gestor de 
créditos ou do comprador de créditos 
responsável pela infração;

Or. en

Alteração 185

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5
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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 
podem aplicar 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 186

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, antes de tomarem qualquer 
decisão relativa à aplicação das 
penalizações administrativas ou medidas 
corretivas estabelecidas no n.º 2 do 
presente artigo, as autoridades competentes 
dão ao gestor de créditos em causa, ao 
comprador de créditos ou, se aplicável, ao 
seu representante designado em 
conformidade com o artigo 17.º, a 
oportunidade de serem ouvidos.

6. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que, antes de tomarem qualquer 
decisão relativa à aplicação das 
penalizações administrativas ou medidas 
corretivas estabelecidas no n.º 2 do 
presente artigo, as autoridades competentes 
dão ao gestor de créditos em causa ou ao 
comprador de créditos a oportunidade de 
serem ouvidos.

Or. en

Alteração 187

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Cabe aos Estados-Membros (Não se aplica à versão 
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assegurar que qualquer decisão relativa à 
aplicação das penalizações administrativas 
ou medidas corretivas estabelecidas no 
n.º 2 é devidamente fundamentada e 
passível de recurso.

portuguesa.)

Or. en

Alteração 188

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

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros podem 
decidir não definir regras em matéria de 
penalizações administrativas para 
infrações que estejam sujeitas a sanções 
penais nos termos do seu direito nacional. 
Nesse caso, os Estados-Membros 
comunicam à Comissão as disposições do 
direito penal aplicáveis.

Or. en

Alteração 189

Proposta de diretiva
Título 5

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a decisão da Conferência dos Presidentes, 
de 16 de outubro de 2019, que aprovou a divisão proposta e a elaboração de dois relatórios 
legislativos distintos por parte da Comissão ECON, com base na proposta da Comissão 
COM(2018)0135. As partes suprimidas serão objeto de um projeto de relatório separado, que 
é objeto de um processo à parte (2018/0063B(COD)).
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Alteração 190

Proposta de diretiva
Artigo 34 – parágrafo 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, 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 191

Proposta de diretiva
Artigo 34 – parágrafo 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, quando 
aplicável, das alterações introduzidas por 
força de lei;

Or. en

Alteração 192

Proposta de diretiva
Artigo 36 – parágrafo 1
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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.

O tratamento dos dados pessoais para 
efeitos da presente diretiva deve ser 
efetuado nos termos do Regulamento (UE) 
2016/679 e do Regulamento (UE) 
2018/1725.

Or. en

Alteração 193

Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
que recebam informações confidenciais no 
exercício das suas funções e obrigações ao 
abrigo da presente diretiva utilizam essas 
informações apenas no quadro dessas 
mesmas funções e obrigações.

3. Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que as autoridades competentes 
que recebam informações confidenciais no 
exercício das suas funções e obrigações ao 
abrigo da presente diretiva utilizam essas 
informações apenas no quadro dessas 
mesmas funções e obrigações ao abrigo 
das disposições nacionais de transposição 
da presente diretiva. O intercâmbio de 
informações está sujeito às condições de 
sigilo profissional a que se refere o artigo 
76.º da Diretiva 2014/65/UE.

Or. en

Alteração 194

Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros preveem que 
todas as pessoas que trabalhem ou 
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tenham trabalhado para as autoridades 
competentes, bem como os revisores de 
contas e peritos mandatados pelas 
mesmas autoridades, fiquem sujeitas ao 
dever de sigilo profissional.

Or. en

Alteração 195

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, será aplicável o artigo 4.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, será aplicável o artigo 4.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/20111-A.

__________________
1-A Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências 
de execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Alteração 196

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. 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. A avaliação deve compreender, 
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pelo menos, os seguintes elementos:

Or. en

Alteração 197

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – alínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) O número de gestores de créditos 
autorizados na União e o número de 
gestores de créditos que prestam os seus 
serviços num Estado-Membro de 
acolhimento;

Or. en

Alteração 198

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – alínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) O número de direitos do credor ao 
abrigo de contratos de crédito de mau 
desempenho ou dos contratos de crédito 
de mau desempenho adquiridos junto de 
instituições de crédito por compradores de 
créditos residentes ou estabelecidos no 
mesmo Estado-Membro que a instituição 
de crédito, num Estado-Membro que não 
o da instituição de crédito ou fora da 
União;

Or. en

Alteração 199

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – alínea iii) (nova)



PR\1193984PT.docx 117/118 PE644.827v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

iii) A avaliação do risco existente de 
branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo associado às 
atividades desempenhadas pelos gestores 
de créditos e pelos compradores de 
créditos;

Or. en

Alteração 200

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – alínea iv) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv) A cooperação entre as autoridades 
competentes ao abrigo do artigo 37.º.

Or. en

Alteração 201

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar 
e publicar, o mais tardar até 31 de 
dezembro de 2020, as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

1. Os Estados-Membros devem adotar 
e publicar, o mais tardar até 24 meses após 
a entrada em vigor, as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Or. en
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Alteração 202

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas disposições a partir de 1 de 
janeiro de 2021.

Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas disposições a partir do dia 
seguinte ao prazo de 24 meses a contar da 
data de entrada em vigor.

Or. en

Alteração 203

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todavia, os artigos 4.º, n.º 1, 7.º e 9.º a 
12.º são aplicáveis a partir de 1 de julho 
de 2021.

Em derrogação, as entidades que já 
realizem, em conformidade com o direito 
nacional, atividades de prestação de 
serviços de gestão de crédito definidas no 
artigo 3.º, n.º 9, na data prevista no 
primeiro parágrafo, serão autorizadas a 
continuar a exercer essas atividades no 
Estado-Membro de origem até 30 meses a 
partir da data de entrada em vigor ou até 
à data de obtenção da autorização 
prevista na presente diretiva, consoante o 
que ocorrer primeiro.

Or. en


