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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que no Livro Verde da Comissão sobre o crédito hipotecário na União 
Europeia (COM(2005)327) é feita uma avaliação da pertinência de uma legislação 
comunitária tendo em vista uma maior integração dos mercados europeus de crédito 
hipotecário, com o objectivo de reforçar a competitividade da UE,

B. Considerando que um mercado de crédito hipotecário aberto, eficaz e mais integrado 
poderá responder às necessidades ligadas à mobilidade crescente da mão-de-obra e dos 
cidadãos no mercado interno,

C. Considerando que a protecção dos consumidores europeus deve ser um elemento 
essencial de todas as acções legislativas em matéria de crédito hipotecário, que para a 
maior parte dos cidadãos da UE representa o maior compromisso financeiro da vida 
inteira, com incidências a longo prazo sobre o seu nível de vida e a sua estabilidade 
financeira,

D. Considerando que uma maior transparência no que respeita às características essenciais 
dos produtos hipotecários disponíveis permitirá não apenas melhorar a eficácia do 
mercado como igualmente reforçar a confiança dos mutuários da UE que pretendam 
realizar operações de crédito hipotecário noutros Estados-Membros, possibilitando-lhes 
ainda tomar uma decisão com pleno conhecimento,

E. Considerando que subsistem diferenças marcantes nos Estados-Membros entre os 
sistemas jurídicos e as culturas empresariais, particularmente no que respeita às 
disposições que regulam os aspectos não abrangidos pela legislação da UE (como os 
processos de execução, a legislação relativas à propriedade, os registos imobiliários, as 
condições contratuais, etc.),

F. Considerando que entraves importantes no mercado têm obstado, até agora, o 
desenvolvimento das ofertas transfronteiriças de crédito hipotecário, as quais representam 
actualmente menos de 1% do conjunto do mercado hipotecário da UE,

G. Considerando que os corretores hipotecários podem desempenhar um papel importante, 
servindo-se do seu conhecimento dos produtos hipotecários não apenas no mercado dos 
seus respectivos países, mas também no mercado dos outros Estados-Membros, 
estimulando a actividade transfronteiriça e actuando como elo de ligação entre os 
consumidores e as instituições financeiras estrangeiras e locais,

H. Considerando que, a fim de aumentar a eficácia e a competitividade do mercado europeu 
de crédito hipotecário, será talvez preferível examinar em primeiro lugar a aplicação e o 
funcionamento do Código de Conduta relativo aos empréstimos à habitação1, bem como a 

  
1 "Código de Conduta voluntário sobre as informações a prestar antes da celebração de contratos de 



PE 376.602v02-00 4/5 PA\625744PT.doc

PT

utilização da Ficha Europeia de Informação Normalizada (FEIN), a fim de garantir que os 
consumidores obtenham informações transparentes e comparáveis sobre os empréstimos 
à habitação,

I. Considerando que o código de conduta sobre os empréstimos à habitação tem sido 
aplicado com resultados variáveis em cada Estado-Membro, sem resolver, contudo, o 
problema geral da ausência de um quadro jurídico comum,

1. Reconhece que uma integração reforçada e bem orientada do mercado europeu de crédito 
hipotecário pode trazer potenciais benefícios para os consumidores; 

2. Solicita uma harmonização das disposições que regem a quantidade e a qualidade das 
informações e conselhos técnicos que devem ser fornecidos, elementos que são 
necessários para que o mutuário possa tomar uma decisão com pleno conhecimento sobre 
o contrato hipotecário que irá assinar;

3. Insiste na necessidade de que tais informações sejam exaustivas e compreensíveis, 
devendo ser fornecidas o quanto antes na língua materna do mutuário, a fim de lhe 
permitir fazer uma escolha com pleno conhecimento desde o princípio do processo;

4. Entende que o código de conduta relativo aos empréstimos à habitação e a Ficha 
Europeia de Informação Normalizada (FEIN) constituem instrumentos importantes, mas 
que, ainda assim, não são suficientes para proteger devidamente os interesses económicos 
dos cidadãos que se desloquem para os vários países da UE e pretendam adquirir bens 
imobiliários noutros Estados-Membros; 

5. Solicita, em particular, o estabelecimento de normas comuns da UE para a base de 
cálculo da Taxa Anual Efectiva Global (TAEG), por considerar que se trata de um 
elemento determinante para fornecer ao consumidor um meio válido de comparar os 
“preços reais” de um crédito hipotecário;

6. Pede que se proceda à definição de limites harmonizados em matéria de TAEG, que 
sejam aplicáveis, pelo menos, nos Estados-Membros da Zona Euro;

7. Sublinha que cabe ao mutuante a responsabilidade de prestar, além dos dados relativos à 
TAEG, informações pormenorizadas a respeito de todos os demais custos e respectivas 
despesas referentes à transacção, bem como das obrigações jurídicas que incumbem ao 
mutuário (despesas de notário, de registo e de gestão, requisitos fiscais, etc.); 

8. Considera que a harmonização das possibilidades de optar por um reembolso antecipado 
e dos limites aplicáveis aos encargos associados ao reembolso antecipado poderiam 
beneficiar o mutuário/consumidor, na medida em que isto não se traduza em prémios de 
risco mais elevados; solicita, portanto, à Comissão a adopção das medidas necessárias 
para proteger os consumidores que optem pelo reembolso antecipado de um empréstimo;

9. Convida a Comissão a estudar a possibilidade de desenvolver a função dos intermediários 

    
empréstimo à habitação", Recomendação da Comissão de 1 de Março de 2001, publicada no JO L 69 de 
10.3.2001.
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no que respeita à comercialização e venda transfronteiriças de créditos hipotecários no 
mercado da UE;

10. Pede que todas as disposições legislativas da UE em vigor em matéria de protecção de 
dados sejam estritamente respeitadas em todas as operações ligadas à avaliação dos riscos 
relativamente à qualidade do crédito de um mutuário, bem como para a conservação 
dessas informações em qualquer tipo de base de dados;

11. Incita a Comissão a encorajar os Estados-Membros a instituir o mais rapidamente 
possível sistemas compatíveis de registos prediais ou de assentamento de bens 
imobiliários, para facilitar o intercâmbio de informações relativas à propriedade 
imobiliária, de modo a assegurar a exactidão e a transparência; entende que um acesso 
não discriminatório a essas bases de dados pode contribuir de forma significativa para 
incentivar os mutuantes a operarem a nível transfronteiriço;

12. Insta os Estados-Membros a adoptarem uma abordagem diferenciada quanto à aplicação 
dos procedimentos nacionais referentes aos contratos de crédito hipotecário, a fim de ter 
em conta a situação pessoal e social dos consumidores; apoia a sugestão da Comissão de 
elaborar um painel de avaliação actualizado regularmente que apresente informações 
sobre o custo e a duração dos procedimentos de venda forçada nos Estados-Membros e 
convida aquela Instituição a examinar regularmente a eficácia dessa medida;

13. Exorta a Comissão a examinar os meios de continuar a desenvolver o Código de Conduta 
voluntário relativo aos empréstimos à habitação, bem como a utilização da Ficha 
Europeia de Informação Normalizada (FEIN), e encoraja vivamente uma maior utilização 
de ambos os instrumentos em todos os Estados-Membros.

14. Solicita à Comissão que apresente uma proposta de directiva tendo em vista a 
harmonização dos aspectos essenciais do mercado de crédito hipotecário particularmente 
relevantes para os consumidores da UE, incluindo o estabelecimento de normas comuns 
da UE para a base de cálculo da TAEG, bem como uma lista de informações que devem 
acompanhar obrigatoriamente todas as ofertas de crédito hipotecário apresentadas a um 
mutuário potencial.


