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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 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos 
contratos de crédito para imóveis de habitação destinados aos consumidores
(COM(2011)142 – C7-0085/2011 – 2011/0062(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)142),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 1 do artigo 114.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0085/2011),

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

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu,

– Tendo em conta o parecer do Banco Central Europeu,

– Tendo em conta os artigos 55.º e 37.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 
(A7-0000/2011) e os pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores (A7-0000/2001) e da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2011),

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

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

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

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Em Março de 2003, a Comissão lançou 
um processo de identificação e avaliação 
do impacto dos obstáculos ao mercado 

(1) Em Março de 2003, a Comissão lançou 
um processo de identificação e avaliação 
do impacto dos obstáculos ao mercado 
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interno no domínio dos contratos de crédito 
para imóveis de habitação. Em 2007, a 
Comissão adoptou um Livro branco sobre 
a integração dos mercados de crédito 
hipotecário da UE. No Livro Branco, a 
Comissão anunciava a intenção de 
proceder a uma avaliação do impacto das 
diferentes opções de acção política, 
nomeadamente em termos da informação 
pré-contratual, das bases de dados sobre o 
crédito, da solvabilidade, da taxa anual de 
encargos efectiva global e do 
aconselhamento. A Comissão criou ainda 
um grupo de peritos do historial creditício 
para a ajudar a preparar medidas que 
melhorem a acessibilidade, a 
comparabilidade e o carácter exaustivo dos 
dados relativos ao crédito. Foram também 
lançados estudos sobre o papel e as 
operações dos intermediários de crédito e 
das instituições que, não sendo instituições 
de crédito, disponibilizam contratos de 
crédito para imóveis de habitação.

interno no domínio dos contratos de crédito 
para imóveis de habitação, baseando-se em 
pareceres especializados, incluindo o 
relatório de 2006 do grupo de peritos de 
financiamento do crédito hipotecário. Em 
2007, a Comissão adoptou um Livro 
Branco sobre a integração dos mercados de 
crédito hipotecário da UE. No Livro 
Branco, a Comissão anunciava a intenção 
de proceder a uma avaliação do impacto 
das diferentes opções de acção política, 
nomeadamente em termos da informação 
pré-contratual, das bases de dados sobre o 
crédito, da solvabilidade, da taxa anual de 
encargos efectiva global e do 
aconselhamento. A Comissão criou ainda 
um grupo de peritos do historial creditício 
para a ajudar a preparar medidas que 
melhorem a acessibilidade, a 
comparabilidade e o carácter exaustivo dos 
dados relativos ao crédito. Foram também 
lançados estudos sobre o papel e as 
operações dos intermediários de crédito e 
das instituições que, não sendo instituições 
de crédito, disponibilizam contratos de 
crédito para imóveis de habitação.

Or. en

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Na sua Comunicação com data de 
27 de Outubro de 2010 e intitulada "Um 
Acto para o Mercado Único Para uma 
economia social de mercado altamente 
competitiva"1, a Comissão afirma que 
"Paralelamente às reformas estruturais 
em curso no sector financeiro, é 
necessário aumentar a confiança dos 
consumidores nos mercados financeiros 
retalhistas" e que "Os mercados 
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hipotecários europeus são extremamente 
importantes para milhões de cidadãos 
europeus: um empréstimo hipotecário 
constitui uma das decisões financeiras 
mais importantes da vida, implicando um 
compromisso financeiro de várias 
décadas". Além disso, na sua 
Comunicação intitulada "Acto para o 
Mercado Único: Doze alavancas para 
estimular o crescimento e reforçar a 
confiança mútua"2, com data de 13 de 
Abril de 2011, a Comissão compromete-se 
a melhorar a "protecção dos mutuários 
no mercado dos empréstimos 
hipotecários".
_____________
1 COM(2010)0608.
2 COM(2011)0206.

Or. en

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Nos termos do Tratado, o mercado 
interno compreende um espaço sem 
fronteiras internas no qual é assegurada a 
livre circulação das mercadorias e serviços 
e a liberdade de estabelecimento. O 
desenvolvimento de um mercado de crédito 
mais transparente e mais eficaz dentro 
desse espaço é vital para promover o 
desenvolvimento das actividades 
transfronteiras e para que seja criado um 
mercado interno dos contratos de crédito 
para imóveis de habitação. As legislações 
dos diferentes Estados-Membros variam 
muito no que diz respeito às normas de 
conduta na concessão de contratos de 
crédito para imóveis de habitação e na 
regulamentação e supervisão dos 

(2) Nos termos do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, o 
mercado interno compreende um espaço 
sem fronteiras internas no qual é 
assegurada a livre circulação das 
mercadorias e serviços e a liberdade de 
estabelecimento. O desenvolvimento de um 
mercado de crédito mais transparente e 
mais eficaz dentro desse espaço é vital para 
promover o desenvolvimento das 
actividades transfronteiras e para que seja 
criado um mercado interno dos contratos 
de crédito para imóveis de habitação. As 
legislações dos diferentes 
Estados-Membros variam muito no que diz 
respeito às normas de conduta dos 
intervenientes no mercado envolvidos na 
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intermediários de crédito e das instituições 
que, não sendo instituições de crédito, 
disponibilizam contratos de crédito para 
imóveis de habitação. Essas diferenças 
criam obstáculos que limitam o nível da 
actividade transfronteiras, tanto do lado da 
oferta como da procura, reduzindo assim a 
concorrência e as possibilidades de escolha 
no mercado, aumentando o custo do crédito 
para os mutuantes e podendo mesmo 
impedi-los de fazer negócio.

concessão de contratos de crédito para 
imóveis de habitação, no financiamento 
desses contratos e na regulamentação e 
supervisão dos intermediários de crédito e 
das instituições que, não sendo instituições 
de crédito, disponibilizam contratos de 
crédito para imóveis de habitação. Essas 
diferenças criam obstáculos que limitam o 
nível da actividade transfronteiras, tanto do 
lado da oferta como da procura, reduzindo 
assim a concorrência e as possibilidades de 
escolha no mercado, aumentando o custo 
do crédito para os mutuantes e podendo 
mesmo impedi-los de fazer negócio.

Or. en

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A crise financeira mostrou que o 
comportamento irresponsável de alguns 
intervenientes no mercado pode minar os 
fundamentos do sistema financeiro, 
originando desconfiança entre todas as 
partes, nomeadamente nos consumidores, 
com consequências sociais e económicas 
que podem ser graves. Muitos 
consumidores perderam a confiança no 
sector financeiro, e os mutuários têm cada 
vez mais dificuldades em reembolsar os 
seus empréstimos, com um aumento das 
situações de incumprimento e das vendas 
forçadas. Tendo em conta os problemas 
revelados pela crise financeira e no âmbito 
dos esforços para garantir a eficácia e a 
competitividade do mercado interno, a 
Comissão propôs medidas relativas aos 
contratos de crédito para imóveis de 
habitação, incluindo um quadro fiável para 
a intermediação de crédito, tendo em vista 
garantir mercados responsáveis e fiáveis 

(3) Como o G20 reconheceu, a má 
qualidade da concessão de empréstimos 
para imóveis de habitação e os 
instrumentos financeiros associados 
estiveram na origem da crise financeira. 
A crise mostrou como o comportamento 
irresponsável de alguns intervenientes no 
mercado pode minar os fundamentos do 
sistema financeiro, originando 
desconfiança entre todas as partes, 
nomeadamente nos consumidores, com 
consequências sociais e económicas que 
podem ser graves. Muitos consumidores 
perderam a confiança no sector financeiro, 
e os mutuários têm cada vez mais 
dificuldades em reembolsar os seus 
empréstimos, com um aumento das 
situações de incumprimento e das vendas 
forçadas. Em resposta, o G20 
comprometeu-se a melhorar as normas de 
tomada firme dos empréstimos para 
imóveis de habitação e solicitou 
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para o futuro e o restabelecimento da 
confiança dos consumidores.

aconselhamento técnico ao Conselho de 
Estabilidade Financeira (CEF), que, por 
sua vez, recomendou uma série de 
princípios e domínios específicos a 
melhorar. Tendo em conta os problemas 
revelados pela crise financeira e no âmbito 
dos esforços para garantir a eficácia e a 
competitividade de um mercado interno
que assegure a estabilidade financeira e a 
protecção do consumidor, a Comissão 
propôs medidas relativas aos contratos de 
crédito para imóveis de habitação, 
incluindo um quadro fiável para a 
intermediação de crédito, tendo em vista 
garantir mercados responsáveis e fiáveis 
para o futuro e o restabelecimento da 
confiança dos consumidores.

Or. en

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Foram identificados vários problemas 
nos mercados hipotecários da UE 
relacionados com a concessão e a 
contracção irresponsáveis de empréstimos
na fase pré-contratual e com os potenciais 
comportamentos irresponsáveis por parte 
dos intermediários de crédito e de 
instituições que não são instituições de 
crédito. Alguns desses problemas 
colocavam-se com empréstimos em divisas 
estrangeiras, que os consumidores tinham 
escolhido para tirar vantagem das taxas de 
juro que lhes eram oferecidas, mas sem 
terem uma compreensão adequada dos 
riscos de câmbio que envolviam. Estes 
problemas foram agravados pelas 
deficiências dos mercados e da 
regulamentação, para além de outros 
factores como o clima económico geral e 

(4) Foram identificados vários problemas 
nos mercados hipotecários da UE 
relacionados com a concessão e a 
contracção irresponsáveis de empréstimos 
e com os potenciais comportamentos 
irresponsáveis por parte dos intervenientes 
no mercado, incluindo os intermediários 
de crédito e de instituições que não são 
instituições de crédito. Alguns desses 
problemas colocavam-se com empréstimos 
em divisas estrangeiras, que os 
consumidores tinham escolhido para tirar 
vantagem das taxas de juro que lhes eram 
oferecidas, mas sem terem uma 
compreensão adequada dos riscos de 
câmbio que envolviam. Estes problemas 
foram agravados pelas deficiências dos 
mercados e da regulamentação, para além 
de outros factores como o clima económico 
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os baixos níveis de «literacia financeira».
Outros problemas apontados incluem os 
regimes de registo, autorização e 
supervisão ineficazes, incoerentes ou 
inexistentes no que respeita aos 
intermediários de crédito e às instituições 
que, não sendo instituições de crédito, 
concedem crédito para bens imóveis de 
habitação. Os problemas identificados 
poderão ter repercussões significativas a 
nível macroeconómico, resultar em 
prejuízos para os consumidores, funcionar 
como obstáculos económicos ou jurídicos à 
actividade transfronteiras e criar condições 
de concorrência desiguais entre os 
intervenientes.

geral e os baixos níveis de «literacia 
financeira». Outros problemas apontados 
incluem a regulação ou os regimes de 
registo, autorização e supervisão 
ineficazes, incoerentes ou inexistentes no 
que respeita aos intermediários de crédito e 
às instituições que, não sendo instituições 
de crédito, concedem crédito para bens 
imóveis de habitação. Os problemas 
identificados poderão ter repercussões 
significativas a nível macroeconómico, 
resultar em prejuízos para os 
consumidores, funcionar como obstáculos 
económicos ou jurídicos à actividade 
transfronteiras e criar condições de 
concorrência desiguais entre os 
intervenientes.

Or. en

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de facilitar o bom funcionamento 
do mercado interno, com um nível elevado 
de protecção dos consumidores na área 
dos contratos de crédito para imóveis de 
habitação, é necessário estabelecer um 
quadro harmonizado da União Europeia em 
várias áreas. Por outro lado, é também 
necessário estabelecer normas 
harmonizadas para garantir que os 
consumidores que procuram um contrato 
de crédito para um imóvel de habitação 
possam fazê-lo com a certeza de que as 
instituições com quem irão lidar actuam de 
forma profissional e responsável.

(5) A fim de facilitar o bom 
funcionamento, a transparência, a 
eficiência e a competitividade do mercado 
interno na área dos contratos de crédito 
para imóveis de habitação, é necessário 
estabelecer um quadro harmonizado da 
União Europeia em várias áreas. Esse 
quadro deve ser assegurado através de 
contratos de crédito hipotecário 
consistentes, flexíveis e justos, 
promovendo a concessão e contracção 
sustentável de empréstimos e, deste modo, 
oferecendo um nível elevado de protecção 
do consumidor. Por outro lado, é também 
necessário estabelecer normas 
harmonizadas para garantir que os 
consumidores que procuram um contrato 
de crédito para um imóvel de habitação 
possam fazê-lo com a certeza de que as 
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instituições com quem irão lidar actuam de 
forma profissional e responsável. Em 
algumas áreas, um nível elevado de 
harmonização é conveniente para facilitar 
a realização do mercado interno. Noutras 
áreas, devido às diferenças significativas 
entre os mercados de imóveis de 
habitação, as estruturas de crédito 
disponíveis ou os contextos 
consuetudinário e macroeconómico, será 
adequado estabelecer um quadro da 
União que permita uma certa adaptação 
das normas ao contexto local.

Or. en

Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A presente directiva deverá melhorar as 
condições de estabelecimento e 
funcionamento do mercado interno através 
da aproximação das legislações dos 
Estados-Membros e do estabelecimento de 
normas de qualidade para determinados 
serviços, nomeadamente no que se refere à 
distribuição e disponibilização de crédito 
através de mutuantes e intermediários de 
crédito. O estabelecimento de normas de 
qualidade dos serviços para a concessão de 
crédito envolve necessariamente a 
introdução de disposições em matéria do 
regime de autorização e dos requisitos 
prudenciais.

(6) A presente directiva deverá melhorar as 
condições de estabelecimento e 
funcionamento do mercado interno através 
da aproximação das legislações dos 
Estados-Membros, da promoção das boas 
práticas e do estabelecimento de normas 
de qualidade para determinados serviços, 
nomeadamente no que se refere à 
distribuição e disponibilização de crédito 
através de mutuantes e intermediários de 
crédito. O estabelecimento de normas de 
qualidade dos serviços para a concessão de 
crédito envolve necessariamente a 
introdução de disposições em matéria do 
regime de autorização e dos requisitos 
prudenciais.

Or. en
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Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Nos domínios não abrangidos pela 
directiva, os Estados-Membros devem ser 
livres de manter ou aprovar legislação 
nacional. Os Estados-Membros deverão 
poder manter ou introduzir disposições 
nacionais em domínios como o direito 
contratual relativo à validade dos contratos 
de crédito, a avaliação e registo dos 
imóveis, a informação contratual, as 
questões pós-contratuais e a forma de lidar 
com as situações de incumprimento.

(7) Nos domínios não abrangidos pela 
directiva, os Estados-Membros devem ser 
livres de manter ou aprovar legislação 
nacional. Os Estados-Membros deverão 
poder manter ou introduzir disposições 
nacionais em domínios como o direito 
contratual relativo à validade dos contratos 
de crédito, os aspectos da avaliação dos 
imóveis não regulados pela presente 
directiva, o registo dos imóveis, a 
informação contratual e as questões 
pós-contratuais na medida em que não 
sejam reguladas pela presente directiva.

Or. en

Alteração 9

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Como os consumidores e as empresas 
não estão na mesma situação, não 
necessitam do mesmo nível de protecção.
Embora seja importante garantir os direitos 
dos consumidores através de disposições 
que não possam ser derrogadas por 
contrato, é razoável permitir que as 
empresas e organizações celebrem outros 
tipos de contrato. Assim, a presente 
directiva deve ser aplicável aos créditos 
concedidos aos consumidores. Os 
Estados-Membros deverão, no entanto, ter 
a possibilidade de alargar o âmbito de 
aplicação às pessoas singulares ou 
colectivas que não sejam consumidores, 
nomeadamente às microempresas, 

(8) Como os consumidores e as empresas 
não estão na mesma situação, não 
necessitam do mesmo nível de protecção.
Embora seja importante garantir os direitos 
dos consumidores através de disposições 
que não possam ser derrogadas por 
contrato, é razoável permitir que as 
empresas e organizações celebrem outros 
tipos de contrato. Assim, a presente 
directiva deve ser aplicável à concessão de 
crédito aos consumidores. Os 
Estados-Membros deverão, no entanto, ter 
a possibilidade de alargar o âmbito de 
aplicação às pessoas singulares ou 
colectivas que não sejam consumidores, 
nomeadamente às microempresas, 
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conforme definidas na Recomendação 
2003/361/CE da Comissão, de 6 de Maio 
de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas.

conforme definidas na Recomendação 
2003/361/CE da Comissão, de 6 de Maio 
de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas.

Or. en

Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O objectivo da presente directiva é
assegurar que todos os créditos concedidos 
aos consumidores beneficiem de um nível 
de protecção elevado. Logo, a directiva 
deverá aplicar-se aos créditos garantidos 
por bens imóveis ou aos créditos utilizados 
para a aquisição de bens imobiliários em 
certos Estados-Membros, bem como aos 
créditos para renovação de imóveis 
destinados a habitação não abrangidos pela 
Directiva 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 Directiva 
87/102/CEE do Conselho, que define 
regras a nível da União para os contratos 
de crédito ao consumo. Além disso, a 
presente directiva não deverá ser aplicável 
a certos tipos de contratos de crédito 
concedidos por um empregador aos seus 
empregados em determinadas 
circunstâncias, conforme já é previsto na 
Directiva 2008/48/CE.

(9) O objectivo da presente directiva é
promover a concessão e a contracção 
responsáveis de empréstimos no contexto 
de um mercado interno de crédito para 
imóveis de habitação que seja 
transparente, eficiente e competitivo, 
assegurando ao mesmo tempo que todos 
os créditos concedidos aos consumidores 
beneficiem de um nível de protecção 
elevado e que a estabilidade financeira 
seja garantida. Logo, a directiva deverá 
aplicar-se a todos os intervenientes na 
cadeia da oferta de crédito, incluindo os 
promotores imobiliários que transferem 
créditos para os consumidores. Deverá 
aplicar-se aos créditos garantidos por bens 
imóveis ou aos créditos utilizados para a 
aquisição ou o financiamento da 
construção de imóveis de habitação em 
certos Estados-Membros, bem como aos 
créditos para renovação de imóveis 
destinados a habitação não abrangidos pela 
Directiva 2008/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 
2008, relativa a contratos de crédito aos 
consumidores, que define regras a nível da 
União para os contratos de crédito ao 
consumo. Além disso, a presente directiva 
não deverá ser aplicável a certos tipos de 
contratos de crédito concedidos por um 
empregador aos seus empregados em 
determinadas circunstâncias, conforme já é 
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previsto na Directiva 2008/48/CE.

Or. en

Alteração 11

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A presente directiva não deverá 
aplicar-se a certos contratos de crédito que 
irão ser reembolsados a partir do produto 
da venda de um bem imóvel e cujo 
principal objectivo é facilitar o consumo, 
como os produtos de libertação do capital 
imobiliário (equity release) ou outros 
produtos especializados equiparáveis.
Esses contratos de crédito têm 
características específicas que ultrapassam 
o âmbito de aplicação da presente 
directiva. Uma verificação da solvabilidade 
do mutuário, por exemplo, é irrelevante, 
uma vez que os pagamentos são feitos pelo 
mutuante ao mutuário e não o contrário.
Uma transacção deste tipo exigiria 
também, entre outras coisas, uma
informação pré-contratual 
substancialmente diferente. Além disso, 
outros produtos de crédito que envolvem 
imóveis (home reversions), cujas funções 
são comparáveis às das hipotecas inversas
(reverse mortgages) ou das hipotecas 
vitalícias (lifetime mortgages), não 
envolvem a concessão de crédito, pelo que 
não seriam abrangidos pela presente 
directiva. Contudo, a presente directiva 
deverá aplicar-se aos empréstimos 
garantidos cujo objectivo principal seja 
facilitar a aquisição de um imóvel, 
incluindo os empréstimos que não
impliquem o reembolso do capital ou cuja 
finalidade seja proporcionar um 
financiamento temporário entre a venda de 
um bem imóvel e a aquisição de outro.

(10) A presente directiva não deverá 
aplicar-se a certos contratos de crédito ao 
abrigo dos quais uma quantia em 
dinheiro é adiantada a um consumidor 
que detenha um direito de propriedade 
sobre um imóvel de habitação, com vista a 
permitir o acesso à participação no capital 
dessa propriedade imobiliária, que irão ser 
reembolsados a partir do produto da venda
do imóvel de habitação e cujo principal 
objectivo é facilitar o consumo, como os 
produtos de libertação do capital 
imobiliário (equity release) ou outros 
produtos especializados equiparáveis.
Esses contratos de crédito têm 
características específicas que ultrapassam 
o âmbito de aplicação da presente 
directiva. Uma verificação da solvabilidade 
do mutuário, por exemplo, é irrelevante, 
uma vez que os pagamentos são feitos pelo 
mutuante ao mutuário e não o contrário.
Uma transacção deste tipo exigiria 
também, entre outras coisas, uma 
informação pré-contratual 
substancialmente diferente. Além disso, 
outros produtos de crédito que envolvem 
imóveis (home reversions), cujas funções 
são comparáveis às das hipotecas inversas
(reverse mortgages) ou das hipotecas 
vitalícias (lifetime mortgages), não 
envolvem a concessão de crédito, pelo que 
não seriam abrangidos pela presente 
directiva. Contudo, a presente directiva 
deverá aplicar-se aos empréstimos 
garantidos cujo objectivo principal seja 
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facilitar a aquisição de um imóvel de 
habitação, incluindo os empréstimos com 
estruturas de reembolso que não incluam
o reembolso do capital ou cuja finalidade 
seja proporcionar um financiamento 
temporário entre a venda de um imóvel de 
habitação e a aquisição de outro.

Or. en

Alteração 12

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Por razões de segurança jurídica, o 
quadro da União no domínio dos contratos 
de crédito para imóveis de habitação 
deverá ser coerente e complementar com 
outros actos da União, em particular nos 
domínios da protecção do consumidor e da 
supervisão prudencial. As definições de 
termos essenciais como «consumidor»,
«mutuante», «intermediário de crédito»,
«contrato de crédito» e «suporte 
duradouro», bem como os principais 
conceitos utilizados na informação 
normalizada para designar as 
características financeiras do crédito, tais 
como o custo total do crédito para o 
consumidor, o montante total imputado ao 
consumidor, a taxa anual de encargos 
efectiva global e a taxa devedora, devem 
estar em consonância com o disposto na 
Directiva 2008/48/CE, para que a mesma 
terminologia se refira ao mesmo tipo de 
factos, independentemente de se tratar de 
um crédito ao consumidor ou de um crédito 
para um imóvel de habitação. Os 
Estados-Membros devem portanto 
assegurar, no quadro da transposição da 
presente directiva, a coerência de aplicação 
e interpretação.

(11) Por razões de segurança jurídica, o 
quadro da União no domínio dos contratos 
de crédito para imóveis de habitação 
deverá ser coerente e complementar com 
outros actos da União, em particular nos 
domínios da protecção do consumidor e da 
supervisão prudencial. As definições de 
termos essenciais como «consumidor»,
«mutuante», «intermediário de crédito»,
«contrato de crédito» e «suporte 
duradouro», bem como os principais 
conceitos utilizados na informação 
normalizada para designar as 
características financeiras do crédito, tais 
como o custo total do crédito para o 
consumidor, o montante total imputado ao 
consumidor, a taxa anual de encargos 
efectiva global e a taxa devedora, devem 
estar em consonância com o disposto na 
Directiva 2008/48/CE, para que a mesma 
terminologia se refira ao mesmo tipo de 
factos, independentemente de se tratar de 
um crédito ao consumidor ou de um crédito 
para um imóvel de habitação. Os 
Estados-Membros devem portanto 
assegurar, no quadro da transposição da 
presente directiva, a devida coerência de 
aplicação e interpretação.
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Or. en

Alteração 13

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Com vista a assegurar um quadro 
coerente para os consumidores no domínio 
do crédito, bem como minimizar os 
encargos administrativos para os mutuantes 
e os intermediários de crédito, o núcleo da 
presente directiva deve seguir a estrutura 
da Directiva 2008/48/CE, nomeadamente 
quanto às noções de que a informação 
incluída na publicidade dos contratos de 
crédito para imóveis de habitação deverá 
ser prestada ao consumidor através de um 
exemplo representativo, de que lhe deverá 
ser comunicada informação pré-contratual 
pormenorizada, através de uma ficha de 
informação normalizada, de que o 
consumidor deverá receber explicações 
adequadas antes da celebração do contrato 
de crédito e de que os mutuantes devem 
verificar a solvabilidade do consumidor 
antes de lhe concederem um empréstimo.
Da mesma forma, deve também ser 
garantido um acesso não discriminatório 
pelos mutuantes às bases de dados de 
crédito relevantes, a fim de que as 
disposições agora previstas sejam 
equivalentes às da Directiva 2008/48/CE.
Tal como acontece com a Directiva 
2008/48/CE, a presente directiva deverá 
garantir a autorização, registo e supervisão 
adequados de todos os mutuantes que 
concedem créditos para imóveis de 
habitação, devendo introduzir a exigência 
de criação e garantia de acesso a 
mecanismos extrajudiciais de resolução de 
litígios.

(12) Com vista a assegurar um quadro 
coerente para os consumidores no domínio 
do crédito, bem como minimizar os 
encargos administrativos para os mutuantes 
e os intermediários de crédito, o quadro da 
presente directiva deve seguir a estrutura 
da Directiva 2008/48/CE em tão grande 
medida quanto possível, nomeadamente 
quanto às noções de que a informação 
incluída na publicidade dos contratos de 
crédito para imóveis de habitação deverá 
ser prestada ao consumidor através de um 
exemplo representativo, de que lhe deverá 
ser comunicada informação pré-contratual 
pormenorizada, através de uma ficha de 
informação normalizada, de que o 
consumidor deverá receber explicações 
adequadas antes da celebração do contrato 
de crédito e de que os mutuantes devem 
verificar a solvabilidade do consumidor 
antes de lhe concederem um empréstimo.
Da mesma forma, deve também ser 
garantido um acesso não discriminatório 
pelos mutuantes às bases de dados de 
crédito relevantes, a fim de que as 
disposições agora previstas sejam 
equivalentes às da Directiva 2008/48/CE.
Tal como acontece com a Directiva 
2008/48/CE, a presente directiva deverá 
garantir a autorização, registo e supervisão 
adequados de todos os mutuantes que 
concedem créditos para imóveis de 
habitação, devendo introduzir a exigência 
de criação e garantia de acesso a 
mecanismos extrajudiciais de resolução de 
litígios.
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Or. en

Alteração 14

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A presente directiva deverá 
complementar a Directiva 2002/65/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Setembro de 2002, relativa à 
comercialização à distância de serviços 
financeiros prestados a consumidores e que 
altera as Directivas 90/619/CEE do 
Conselho, 97/7/CE e 98/27/CE, que 
determina que o consumidor deva ser 
informado da existência ou não do direito 
de rescisão e prevê esse direito de rescisão.
Contudo, enquanto que a Directiva 
2002/65/CE prevê a possibilidade de o 
fornecedor comunicar informação 
pré-contratual após a celebração do 
contrato, essa possibilidade seria 
desadequada nos contratos de crédito para 
imóveis de habitação, dada a importância 
do compromisso financeiro assumido pelo 
consumidor. Por outro lado, como previsto 
na Directiva 85/577/CEE do Conselho, de 
20 de Dezembro de 1985, relativa à 
protecção dos consumidores no caso de 
contratos negociados fora dos 
estabelecimentos comerciais (Directiva 
Vendas Porta-a-Porta), os consumidores 
devem ter o direito de rescisão nos 
contratos de crédito para imóveis de 
habitação celebrados fora do 
estabelecimento comercial e devem ser 
informados da existência desse direito.

(13) A presente directiva deverá 
complementar a Directiva 2002/65/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Setembro de 2002, relativa à 
comercialização à distância de serviços 
financeiros prestados a consumidores, que 
determina que um consumidor que 
conclua um contrato à distância deva ser 
informado da existência ou não do direito 
de rescisão e prevê esse direito de rescisão.
Contudo, embora seja apropriado que a 
Directiva 2002/65/CE regule as 
especificidades dos contratos à distância, 
é necessário assegurar que a informação 
pré-contratual comunicada nesses casos 
cumpra os requisitos da presente directiva 
no que se refere às especificidades dos 
empréstimos para imóveis de habitação. 
Por exemplo, enquanto que a Directiva 
2002/65/CE prevê a possibilidade de o 
fornecedor comunicar informação 
pré-contratual após a celebração do 
contrato, essa possibilidade seria 
desadequada nos contratos de crédito para 
imóveis de habitação, dada a importância 
do compromisso financeiro assumido pelo 
consumidor. Por outro lado, como previsto 
na Directiva 85/577/CEE do Conselho, de 
20 de Dezembro de 1985, relativa à 
protecção dos consumidores no caso de 
contratos negociados fora dos 
estabelecimentos comerciais (Directiva 
Vendas Porta-a-Porta), os consumidores 
devem ter o direito de rescisão nos 
contratos de crédito para imóveis de 
habitação celebrados fora do 
estabelecimento comercial e devem ser 
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informados da existência desse direito.

Or. en

Alteração 15

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Ao mesmo tempo, é importante ter em 
conta as características específicas dos 
contratos de crédito para imóveis de 
habitação que justificam uma abordagem 
diferenciada. Dada a natureza e as 
possíveis consequências para os 
consumidores de contratos de crédito para 
imóveis de habitação, a publicidade e a 
informação pré-contratual personalizada 
devem incluir advertências de risco 
específicas, por exemplo em relação à 
natureza e às implicações da constituição 
de uma garantia. Na linha do que já é 
previsto na abordagem voluntária do sector 
em relação aos empréstimos à habitação, 
para além da informação pré-contratual 
personalizada deve encontrar-se 
permanentemente disponível informação 
pré-contratual de carácter geral. Além 
disso, justifica-se uma abordagem 
diferenciada, para ter em conta os 
ensinamentos da crise financeira, no 
sentido de assegurar que a forma como são 
iniciados os empréstimos seja correcta.
Neste contexto, as disposições sobre a 
verificação da solvabilidade deverão ser 
reforçadas por comparação com o crédito 
ao consumo, os intermediários de crédito 
deverão prestar informações mais precisas 
quanto ao seu estatuto e à sua relação com 
os mutuantes, a fim de divulgar os 
potenciais conflitos de interesse, e todos os 
envolvidos na celebração de contratos de 
crédito para imóveis de habitação deverão 
ser devidamente autorizados, registados e 

(14) Ao mesmo tempo, é importante ter em 
conta as características específicas dos 
contratos de crédito para imóveis de 
habitação que justificam uma abordagem 
diferenciada. Dada a natureza e as 
possíveis consequências para os 
consumidores de contratos de crédito para 
imóveis de habitação, a publicidade e a 
informação pré-contratual personalizada 
devem incluir advertências de risco 
específicas, por exemplo em relação à 
natureza e às implicações da constituição 
de uma garantia. Na linha do que já é 
previsto na abordagem voluntária do sector 
em relação aos empréstimos à habitação, 
para além da informação pré-contratual 
personalizada deve encontrar-se 
permanentemente disponível informação 
pré-contratual de carácter geral. Além 
disso, justifica-se uma abordagem 
diferenciada, para ter em conta os 
ensinamentos da crise financeira, no 
sentido de assegurar que a forma como são 
iniciados os empréstimos seja correcta.
Neste contexto, as disposições sobre a 
verificação da solvabilidade deverão ser 
reforçadas por comparação com o crédito 
ao consumo, os intermediários de crédito 
deverão prestar informações mais precisas 
quanto ao seu estatuto e à sua relação com 
os mutuantes, a fim de divulgar os 
potenciais conflitos de interesse, os 
aspectos do contrato de crédito e a 
conduta dos mutuantes após a conclusão 
do contrato de crédito deverão ser 
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supervisionados. regulados e todos os envolvidos na 
celebração de contratos de crédito para 
imóveis de habitação deverão ser 
devidamente autorizados, registados e 
supervisionados.

Or. en

Alteração 16

Proposta de directiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) É igualmente necessário regular 
algumas áreas adicionais para reflectir a 
especificidade dos empréstimos para 
imóveis de habitação. Dada a importância 
da transacção, é necessário assegurar que 
os consumidores disponham de tempo 
suficiente para reflexão antes de 
assumirem o compromisso de contrair um 
empréstimo. Também é importante 
impedir práticas que possam induzir os 
consumidores a celebrar um contrato de 
crédito que não seja do seu interesse, 
como a associação de outros produtos 
para além das contas correntes ou a 
exigência de contrair determinado 
empréstimo para aquisição de um imóvel. 
Além disso, é importante assegurar que o 
imóvel de habitação seja devidamente 
avaliado, quer antes da conclusão do 
contrato de crédito quer em caso de 
incumprimento. Tendo em conta a 
natureza dos empréstimos, muitas vezes 
de longo prazo, e os riscos que podem 
advir durante a execução do contrato, 
convém prever um certo grau de 
flexibilidade ao longo da vigência do 
crédito e regular a forma de lidar com os 
pagamentos em atraso e as situações de 
incumprimento.

Or. en
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Alteração 17

Proposta de directiva
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) Além disso, convém distinguir os 
contratos de crédito para imóveis de 
habitação que podem representar riscos 
especiais, decorrentes das características 
intrínsecas do produto ou por serem 
significativamente diferentes das práticas 
do mercado e, logo, desconhecidos do 
consumidor, ou devido ao contexto 
económico. Esses riscos especiais devem 
ser devidamente revelados aos 
consumidores e geridos através de 
medidas prudenciais e de supervisão 
adicionais, a fim de assegurar que os 
consumidores que assumam os riscos 
especiais suportem os eventuais custos.

Or. en

Alteração 18

Proposta de directiva
Considerando 14-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-C) A fim de assegurar a 
rastreabilidade e de permitir uma 
supervisão adequada dos empréstimos 
para imóveis de habitação, é necessária 
informação para conhecer as 
concentrações de risco no mercado. Por 
conseguinte, devem ser designados 
registos em toda a União que funcionem 
como repositórios de informação sobre 
esses empréstimos e também sobre a 
utilização dos mesmos como garantias nos 
instrumentos financeiros. Além disso, 
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deve ser criado um sistema de 
identificadores para os empréstimos 
garantidos por imóveis de habitação, com 
a designação de "identificador-chave 
europeu do crédito hipotecário" 
(European Mortgage Key Identifier –
EMKI), para ajudar os intervenientes no 
mercado e os supervisores a conhecer e, 
se for o caso, fazer aplicar os direitos 
relacionados com os imóveis de 
habitação.

Or. en

Alteração 19

Proposta de directiva
Considerando 14-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-D) É igualmente necessário prever a 
supervisão dos mutuantes e 
intermediários de crédito por parte das 
autoridades competentes, no quadro da 
supervisão europeia estabelecida pelo 
Regulamento (UE) n.º 1092/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de Novembro de 2010, relativo à 
supervisão macroprudencial do sistema 
financeiro na União Europeia e que cria 
o Comité Europeu do Risco Sistémico1 e 
pelo Regulamento (UE) n.º 1093/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de Novembro de 2010, que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Bancária Europeia)2 (ABE). 
Dada a natureza distinta dos imóveis de 
habitação, convém prever a atribuição de 
poderes às autoridades competentes dos 
Estados-Membros em que esses imóveis se 
situam, para além dos poderes atribuídos 
às autoridades dos países de origem e de 
acolhimento.
____________
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1 JO L 331 de 15.12.2010, p. 1.
2 JO L 331 de 15.12.2010, p. 12.

Or. en

Alteração 20

Proposta de directiva
Considerando 14-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-E) A fim de aumentar a capacidade 
dos consumidores para tomar decisões 
informadas sobre a contracção de 
empréstimos e a gestão da dívida com 
responsabilidade, os Estados-Membros 
devem trabalhar em conjunto com as 
partes interessadas para facilitar a 
educação dos consumidores nestas áreas.

Or. en

Alteração 21

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os intermediários desenvolvem 
frequentemente outras actividades para 
além da mera intermediação de crédito, 
nomeadamente mediação de seguros ou 
prestação de serviços de investimento. A 
presente directiva deverá, portanto, 
garantir uma certa coerência com a 
Directiva 2002/92/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 9 de 
Dezembro de 2002, relativa à mediação de 
seguros, e com a Directiva 2004/39/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de Abril de 2004, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros, que altera as 

Suprimido 
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Directivas 85/611/CEE e 93/6/CEE do 
Conselho e a Directiva 2000/12/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e que 
revoga a Directiva 93/22/CEE do 
Conselho. Os requisitos prudenciais 
aplicáveis aos intermediários, em 
particular, deverão ser globalmente 
alinhados pela Directiva 2002/92/CE, de 
modo a simplificar o estabelecimento e as 
operações além-fronteiras dos 
intermediários de crédito.

Or. en

Alteração 22

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A crise financeira realçou a 
importância de gerir os conflitos de 
interesses com vista a reduzir os riscos 
que daí advêm e a restaurar a confiança 
do consumidor. Por conseguinte, convém 
regular certos aspectos da remuneração 
do pessoal dos mutuantes e dos 
intermediários de crédito.

Or. en

Alteração 23

Proposta de directiva
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) As disposições da presente 
directiva relativas a remunerações não 
devem prejudicar o exercício pleno dos 
direitos fundamentais garantidos pelos 
Tratados, nomeadamente o n.º 5 do artigo 
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153.º do TFUE, e os direitos, se for o 
caso, dos parceiros sociais de celebrarem 
e aplicarem acordos colectivos, em 
conformidade com as legislações e 
tradições nacionais.

Or. en

Alteração 24

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os mutuantes e intermediários de 
crédito utilizam frequentemente anúncios 
publicitários, muitas vezes com termos e 
condições especiais, a fim de atrair os 
consumidores para um determinado 
produto. Os consumidores devem, por 
conseguinte, ser protegidos contra práticas 
publicitárias desleais ou enganosas e 
devem ter a possibilidade de comparar 
anúncios. Para que os consumidores 
possam comparar as diferentes ofertas, 
serão necessárias disposições específicas 
sobre a publicidade de contratos de crédito 
para imóveis de habitação e uma lista dos 
elementos a incluir nos anúncios e no 
material de marketing que lhes são 
dirigidos. Essas disposições deverão ter em 
conta as especificidades dos contratos de 
crédito para imóveis de habitação, por 
exemplo o facto de que, se os reembolsos 
do empréstimo não forem cumpridos, 
existe o risco de o consumidor perder o 
imóvel. Os Estados-Membros deverão 
continuar a dispor da faculdade de manter 
ou introduzir requisitos de divulgação na 
sua legislação nacional no que se refere à 
publicidade que não contenha informação 
sobre os custos do crédito.

(17) Os mutuantes e intermediários de 
crédito utilizam frequentemente anúncios 
publicitários, muitas vezes com termos e 
condições especiais, a fim de atrair os 
consumidores para um determinado 
produto. Os consumidores devem, por 
conseguinte, ser protegidos contra práticas 
publicitárias desleais ou enganosas e 
devem ter a possibilidade de comparar 
anúncios. Para que os consumidores 
possam comparar as diferentes ofertas, 
serão necessárias disposições específicas 
sobre a publicidade de contratos de crédito 
para imóveis de habitação e uma lista dos 
elementos a incluir nos anúncios e no 
material de marketing que lhes são 
dirigidos. Essas disposições deverão ser 
proporcionais à natureza do anúncio e ao 
meio por este utilizado e deverão ter em 
conta as especificidades dos contratos de 
crédito para imóveis de habitação, por 
exemplo o facto de que, se os reembolsos 
do empréstimo não forem cumpridos, 
existe o risco de o consumidor perder o 
imóvel. Os Estados-Membros deverão 
continuar a dispor da faculdade de manter 
ou introduzir requisitos de divulgação na 
sua legislação nacional no que se refere à 
publicidade que não contenha informação 
sobre os custos do crédito.
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Or. en

Alteração 25

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A publicidade tende a centrar-se num 
ou vários produtos em particular, mas os 
consumidores devem poder tomar as suas 
decisões com pleno conhecimento de toda 
a gama de produtos de crédito oferecidos.
Neste contexto, a informação geral 
desempenha um papel importante, 
informando o consumidor sobre a vasta 
gama de produtos e serviços oferecidos por 
um determinado mutuante ou intermediário 
de crédito e sobre as suas principais 
características. Por conseguinte, os 
consumidores devem poder, em qualquer 
momento, aceder a informações de carácter 
geral sobre os produtos de crédito 
disponíveis. Deverão também receber 
informação personalizada em tempo útil 
antes da celebração do contrato de crédito, 
de forma que lhes permita comparar e 
ponderar sobre as características do 
produto de crédito.

(18) A publicidade tende a centrar-se num 
ou vários produtos em particular, mas os 
consumidores devem poder tomar as suas 
decisões com pleno conhecimento de toda 
a gama de produtos de crédito oferecidos.
Neste contexto, a informação geral 
desempenha um papel importante, 
informando o consumidor sobre a vasta 
gama de produtos e serviços oferecidos por 
um determinado mutuante ou intermediário 
de crédito e sobre as suas principais 
características. Por conseguinte, os 
consumidores devem poder, em qualquer 
momento, aceder a informações de carácter 
geral sobre os produtos de crédito 
disponíveis. Deverão também receber 
informação personalizada em tempo útil 
antes da celebração do contrato de crédito, 
de forma que lhes permita comparar, 
receber aconselhamento e ponderar sobre 
as características do produto de crédito.

Or. en

Alteração 26

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O consumidor pode ainda ter 
necessidade de assistência suplementar 
para determinar, de entre o leque de 
produtos propostos, qual o contrato de 
crédito que melhor se adequa às suas 

(22) O consumidor pode ainda ter 
necessidade de assistência suplementar 
para determinar, de entre o leque de 
produtos propostos, qual o contrato de 
crédito que melhor se adequa às suas 
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necessidades e à sua situação financeira.
Os mutuantes e também, quando a 
transacção se realizar através de um 
intermediário de crédito, estes últimos, 
deverão prestar essa assistência 
relativamente aos produtos de crédito que 
oferecem ao consumidor. A informação 
relevante, bem como as características 
essenciais dos produtos propostos, deverão 
ser explicadas ao consumidor de forma 
personalizada, de modo a que possa 
compreender os efeitos daí decorrentes 
para a sua situação económica. Os Estados-
Membros deverão poder determinar 
quando e em que medida essas explicações 
deverão ser dadas ao consumidor, tendo em 
conta o contexto particular em que o 
crédito é oferecido, as necessidades de 
assistência do consumidor e a natureza de 
cada produto de crédito.

necessidades e à sua situação financeira.
Os mutuantes e também, quando a 
transacção se realizar através de um 
intermediário de crédito, estes últimos, 
deverão fornecer essas explicações sobre 
os produtos de crédito que oferecem ao 
consumidor. A informação relevante, bem 
como as características essenciais dos 
produtos propostos, deverão ser explicadas 
ao consumidor de forma personalizada, de 
modo a que possa compreender os efeitos 
daí decorrentes para a sua situação 
económica. Os Estados-Membros deverão 
poder determinar quando e em que medida 
essas explicações deverão ser dadas ao 
consumidor, tendo em conta o contexto 
particular em que o crédito é oferecido, as 
necessidades de assistência do consumidor 
e a natureza de cada produto de crédito.
Essas explicações e o fornecimento de 
informação personalizada não deverão 
necessariamente constituir uma 
recomendação pessoal.

Or. en

Alteração 27

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Uma verificação da solvabilidade deve 
ter em conta todos os factores que possam 
afectar a capacidade do consumidor para 
reembolsar o empréstimo ao longo da sua 
vigência, incluindo, nomeadamente, os 
respectivos rendimentos, despesas 
regulares, classificação e historial de 
crédito, capacidade para enfrentar 
ajustamentos da taxa de juro e outros 
créditos assumidos. Poderão ser 
necessárias disposições adicionais para 
aprofundar a reflexão sobre os diferentes 
elementos que poderão ser tomados em 

(24) Uma verificação da solvabilidade deve 
ter em conta todos os factores que possam 
afectar a capacidade do consumidor para 
reembolsar o empréstimo ao longo da sua 
vigência, incluindo, nomeadamente, os 
respectivos rendimentos, despesas 
regulares, capacidade para enfrentar 
ajustamentos da taxa de juro e outros 
créditos assumidos. Os Estados-Membros 
podem emitir orientações adicionais sobre 
os métodos e critérios de verificação da 
solvabilidade do consumidor, por exemplo 
estabelecendo limites para o rácio entre o 
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consideração numa verificação da 
solvabilidade. Os Estados-Membros 
podem emitir orientações sobre os métodos 
e critérios de verificação da solvabilidade 
do consumidor, por exemplo estabelecendo 
limites para o rácio entre o empréstimo e o 
valor do imóvel ou entre o empréstimo e os 
rendimentos do mutuário.

empréstimo e o valor do imóvel ou entre o 
empréstimo e os rendimentos do mutuário, 
para além dos valores de referência desse 
rácio que devem ser estabelecidos para 
identificar quando se justificam medidas 
prudenciais mais rigorosas ou outras 
medias de supervisão.

Or. en

Alteração 28

Proposta de directiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Uma avaliação negativa da 
solvabilidade deverá indicar ao mutuante 
que o consumidor não tem condições para 
suportar o empréstimo e que, portanto, o 
mutuante não deve conceder esse crédito.
O resultado negativo pode ter diferentes 
origens, nomeadamente a consulta de uma 
base de dados ou uma classificação 
negativa em termos de crédito. Uma 
avaliação positiva da solvabilidade não 
deverá constituir uma obrigação no sentido 
de o mutuante conceder o crédito.

(25) Uma avaliação negativa da 
solvabilidade deverá indicar ao mutuante 
que o consumidor não tem condições para 
suportar o empréstimo e que, portanto, o 
mutuante não deve conceder esse crédito.
O resultado negativo pode ter diferentes 
origens, nomeadamente a consulta de uma 
base de dados ou uma classificação 
negativa em termos de crédito, mas, a fim 
de promover a inclusão financeira, devem 
ser evitadas decisões arbitrárias ou 
discriminatórias. Uma avaliação positiva 
da solvabilidade não deverá constituir uma 
obrigação no sentido de o mutuante 
conceder o crédito.

Or. en

Alteração 29

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A consulta de uma base de dados de (27) A consulta de uma base de dados de 
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crédito é um elemento útil na verificação 
da solvabilidade. Alguns Estados-Membros 
exigem que os mutuantes verifiquem a 
solvabilidade dos consumidores com base 
numa consulta da base de dados relevante.
Os mutuantes deverão também ter a 
possibilidade de consultar as bases de 
dados do historial de crédito durante a 
vigência do empréstimo, a fim de 
identificar e avaliar o potencial de 
incumprimento. Se esse potencial se 
tornar evidente ou for objectivamente 
demonstrado, o mutuante deverá 
contactar o consumidor para discutir 
diferentes opções para evitar a 
possibilidade de incumprimento, por 
exemplo através do reescalonamento do 
empréstimo. De qualquer modo, o 
mutuante só deverá ponderar a hipótese 
de retirar o crédito depois de explorar, 
juntamente com o consumidor, todas as 
alternativas possíveis para evitar uma 
situação de incumprimento. Nos termos 
da Directiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro 
de 1995, relativa à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados, os mutuantes 
devem informar os consumidores sobre a 
consulta de uma base de dados sobre o 
crédito antes dessa consulta ter lugar e os 
consumidores deverão ter o direito de 
aceder às informações a seu respeito 
contidas nessas bases de modo a poderem, 
quando necessário, rectificar, apagar ou 
bloquear os seus dados pessoais aí 
contidos, quando forem incorrectos ou 
tiverem sido objecto de um tratamento 
ilegal.

crédito é um elemento útil na verificação 
da solvabilidade. Alguns Estados-Membros 
exigem que os mutuantes verifiquem a 
solvabilidade dos consumidores com base 
numa consulta da base de dados relevante.
Os mutuantes deverão também ter a 
possibilidade de consultar as bases de 
dados do historial de crédito durante a 
vigência do empréstimo, a fim de 
identificar e avaliar o potencial de 
incumprimento. Nos termos da Directiva 
95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de Outubro de 1995, 
relativa à protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados, 
os mutuantes devem informar os 
consumidores sobre a consulta de uma base 
de dados sobre o crédito antes dessa 
consulta ter lugar e os consumidores 
deverão ter o direito de aceder às 
informações a seu respeito contidas nessas 
bases de modo a poderem, quando 
necessário, rectificar, apagar ou bloquear 
os seus dados pessoais aí contidos, quando 
forem incorrectos ou tiverem sido objecto 
de um tratamento ilegal.

Or. en
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Alteração 30

Proposta de directiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Caso a decisão de recusar um pedido 
de crédito tenha sido tomada com base em 
dados obtidos através da consulta de uma 
base de dados ou na ausência desses dados, 
o mutuante deverá informar o consumidor 
desse facto, identificando a base de dados 
consultada, bem como de qualquer outro 
elemento exigido pela Directiva 95/46/CE, 
de modo a que o consumidor possa exercer 
o seu direito de acesso e, quando 
necessário, possa rectificar, apagar ou 
bloquear os seus dados pessoais aí 
contidos. Caso a decisão de recusar um 
pedido de crédito tenha sido tomada com 
base numa decisão automatizada ou em 
métodos sistemáticos, como por exemplo 
sistemas de pontuação para efeitos de 
crédito, o mutuante deverá informar o 
consumidor desse facto e explicar a lógica 
subjacente à decisão, bem como os 
mecanismos pelos quais o consumidor em 
causa poderá solicitar a revisão manual 
de uma decisão automatizada. Todavia, o 
mutuante não deverá ser obrigado a dar 
essas informações quando estiver proibido 
de o fazer por outra legislação da União, 
por exemplo a legislação em matéria de 
branqueamento de capitais ou de 
financiamento do terrorismo. Além disso, 
essas informações não deverão ser 
prestadas se o seu fornecimento prejudicar 
os objectivos de ordem pública ou de 
segurança pública, como a prevenção, 
investigação, detecção ou instauração de 
processos por infracções penais.

(29) Caso a decisão de recusar um pedido 
de crédito tenha sido tomada com base em 
dados obtidos através da consulta de uma 
base de dados ou na ausência desses dados, 
o mutuante deverá informar o consumidor 
desse facto, identificando a base de dados 
consultada, bem como de qualquer outro 
elemento exigido pela Directiva 95/46/CE, 
de modo a que o consumidor possa exercer 
o seu direito de acesso e, quando 
necessário, possa rectificar, apagar ou 
bloquear os seus dados pessoais aí 
contidos. Todavia, o mutuante não deverá 
ser obrigado a dar essas informações 
quando estiver proibido de o fazer por 
outra legislação da União, por exemplo a 
legislação em matéria de branqueamento 
de capitais ou de financiamento do 
terrorismo. Além disso, essas informações 
não deverão ser prestadas se o seu 
fornecimento prejudicar os objectivos de 
ordem pública ou de segurança pública, 
como a prevenção, investigação, detecção 
ou instauração de processos por infracções 
penais.

Or. en
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Alteração 31

Proposta de directiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Para estarem em condições de 
compreender a natureza do serviço, os 
consumidores deverão ser informados do 
que constitui uma recomendação 
personalizada sobre os contratos de crédito 
adequados às suas necessidades e à sua 
situação financeira (aconselhamento) e de 
quando essas recomendações estão a ser 
fornecidas ou não. Os fornecedores de 
aconselhamento deverão cumprir normas 
geralmente reconhecidas, de modo a 
garantir que seja apresentada ao 
consumidor uma oferta de produtos 
adequada às suas necessidades e 
circunstâncias. Esse serviço deverá basear-
se numa análise equilibrada e 
suficientemente alargada dos produtos 
disponíveis no mercado, bem como na 
verificação rigorosa da situação financeira, 
preferências e objectivos do consumidor. A 
avaliação deverá basear-se em informação 
actualizada e em pressupostos razoáveis 
sobre a evolução das circunstâncias do 
mutuário durante a vigência do 
empréstimo. Os Estados-Membros poderão 
precisar o modo como a adequação de um 
dado produto para um determinado 
consumidor deverá ser apreciada no 
contexto do aconselhamento.

(31) Para estarem em condições de 
compreender a natureza do serviço, os 
consumidores deverão ser informados do 
que constitui uma recomendação 
personalizada especializada sobre os 
contratos de crédito adequados às suas 
necessidades e à sua situação financeira
(aconselhamento) e de quando essas 
recomendações estão a ser fornecidas ou 
não. Por conseguinte, é importante 
assegurar que o serviço de 
aconselhamento seja um serviço distinto e 
remunerado à parte, de forma 
transparente para o consumidor. Os 
consumidores devem igualmente poder 
confiar na competência do consultor. Os 
fornecedores de aconselhamento deverão 
cumprir normas geralmente reconhecidas, 
de modo a garantir que seja apresentada ao 
consumidor uma oferta de produtos 
adequada às suas necessidades e 
circunstâncias e deverão ainda possuir a 
competência profissional necessária para 
fornecer aconselhamento especializado.
Esse serviço deverá basear-se numa análise 
equilibrada e suficientemente alargada dos 
produtos disponíveis no mercado, bem 
como na verificação rigorosa da situação 
financeira, preferências e objectivos do 
consumidor. A avaliação deverá basear-se 
em informação actualizada e em 
pressupostos razoáveis sobre a evolução 
das circunstâncias do mutuário durante a 
vigência do empréstimo. Os 
Estados-Membros poderão precisar o modo 
como a adequação de um dado produto 
para um determinado consumidor deverá 
ser apreciada no contexto do 
aconselhamento. O acto de fazer uma 
oferta vinculativa ao consumidor não 
constitui, só por si, aconselhamento.
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Or. en

Alteração 32

Proposta de directiva
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) A fim de cumprir os objectivos da 
presente directiva, é necessário assegurar 
que a execução dos contratos de crédito, e 
não apenas a sua conclusão, seja 
correcta. Tal requer um certo grau de 
flexibilidade, de forma a assegurar que o 
sistema financeiro satisfaça as 
necessidades dos consumidores, 
preservando simultaneamente as 
garantias das instituições financeiras. 
Convém, portanto, em conformidade com 
as recomendações do CEF, garantir uma 
flexibilidade que permita a mutuantes e 
consumidores gerir e reduzir os riscos aos 
quais estão expostos durante a vigência 
do crédito, através do direito à 
flexibilidade nos pagamentos, do direito à 
conversão do contrato de crédito na divisa 
nacional e do direito devidamente 
calibrado de reembolso antecipado dos 
empréstimos. Convém igualmente prever 
situações em que o mutuante ou o 
consumidor possam desejar transferir o 
contrato de crédito, e permitir que os 
consumidores mantenham o contrato 
quando oferecerem garantias diferentes, 
desde que essas garantias sejam 
equivalentes.

Or. en

Alteração 33

Proposta de directiva
Considerando 32
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Texto da Comissão Alteração

(32) A capacidade de um consumidor para 
reembolsar o seu crédito antes do termo do 
contrato poderá desempenhar um 
importante papel na promoção da 
concorrência no mercado único e da livre 
circulação dos cidadãos da UE. No entanto, 
existem diferenças substanciais entre os 
princípios e condições nacionais ao abrigo 
das quais os consumidores podem proceder 
ao reembolso e as condições em que esse 
reembolso antecipado poderá ter lugar.
Embora reconhecendo a diversidade dos 
mecanismos de financiamento do crédito 
hipotecário e do leque de produtos 
disponíveis, certas normas em matéria de 
reembolso antecipado do crédito são 
essenciais a nível da União para garantir 
que os consumidores tenham a 
possibilidade de se libertarem das suas 
obrigações antes da data estipulada no 
contrato de crédito, bem como a confiança 
necessária para procurarem no mercado os 
produtos que melhor satisfaçam as suas 
necessidades. Os Estados-Membros devem 
portanto garantir, através de legislação ou 
de cláusulas contratuais, que os 
consumidores disponham do direito 
estatutário ou contratual ao reembolso 
antecipado. No entanto, os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de definir as condições de
exercício desse direito. Estas condições 
podem incluir limitações temporais ao 
exercício do direito, tratamentos 
diferenciados em função do tipo de taxa 
devedora, fixa ou variável, ou restrições 
quanto às circunstâncias em que esse 
direito pode ser exercido. Os 
Estados-Membros podem também 
determinar que o mutuante tenha direito a 
uma compensação correcta e 
objectivamente justificada dos potenciais 
custos directamente associados ao 
reembolso antecipado de um crédito. De 
qualquer modo, se o reembolso antecipado 

(32) A capacidade de um consumidor para 
reembolsar o seu crédito antes do termo do 
contrato poderá desempenhar um 
importante papel na promoção da 
concorrência no mercado único e da livre 
circulação dos cidadãos da UE. No entanto, 
existem diferenças substanciais entre os 
princípios e condições nacionais ao abrigo 
das quais os consumidores podem proceder 
ao reembolso e as condições em que esse 
reembolso antecipado poderá ter lugar.
Embora reconhecendo a diversidade dos 
mecanismos de financiamento do crédito 
hipotecário e do leque de produtos 
disponíveis, certas normas em matéria de 
reembolso antecipado do crédito são 
essenciais a nível da União para garantir 
que os consumidores tenham a 
possibilidade de se libertarem das suas 
obrigações antes da data estipulada no 
contrato de crédito, bem como a confiança 
necessária para procurarem no mercado os 
produtos que melhor satisfaçam as suas 
necessidades. Os Estados-Membros devem 
portanto garantir que os consumidores 
disponham do direito estatutário ou 
contratual ao reembolso antecipado. No 
entanto, o exercício desse direito deverá 
estar sujeito a condições dependentes da 
natureza e do financiamento do contrato 
de crédito. A fim de assegurar a eficiência 
do mercado, os Estados-Membros podem 
também determinar que, para preservar as 
suas garantias, o mutuante tenha direito a 
uma compensação correcta e 
objectivamente justificada dos potenciais 
custos directamente associados ao 
reembolso antecipado de um crédito, 
evitando simultaneamente que o 
consumidor seja penalizado. De qualquer 
modo, se o reembolso antecipado ocorrer 
durante um período em que a taxa de juro é 
fixa, o exercício desse direito pode ser 
condicionado à existência de um interesse 
especial por parte do consumidor.
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ocorrer durante um período em que a taxa 
de juro é fixa, o exercício desse direito 
pode ser condicionado à existência de um 
interesse especial por parte do consumidor.
Esse interesse especial poderá revestir, 
por exemplo, a forma de um divórcio ou 
de uma situação de desemprego. Se um 
Estado-Membro optar por estabelecer 
condições desse tipo, estas não deverão 
tornar o exercício do direito ao reembolso 
antecipado demasiado difícil ou oneroso 
para o consumidor.

Or. en

Alteração 34

Proposta de directiva
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) Mesmo quando existam medidas 
para reduzir o risco de incumprimento, 
surgirão situações em que o consumidor 
terá dificuldades em pagar o empréstimo. 
Por conseguinte, é importante assegurar 
que essas situações e eventuais 
incumprimentos sejam tratados da forma 
adequada. Mais concretamente, os 
mutuantes deverão contactar o 
consumidor para discutir as diferentes 
opções para evitar a possibilidade de 
incumprimento, como o reescalonamento 
do empréstimo, e não deverão ponderar a 
hipótese de retirar o crédito sem antes ter 
explorado, juntamente com o consumidor, 
todas as alternativas possíveis para evitar 
uma situação de incumprimento. É 
igualmente importante que o valor das 
garantias seja correctamente calculado ao 
determinar qualquer obrigação pendente 
de um consumidor em situação de 
incumprimento e que a estrutura dessa 
obrigação tenha em conta a necessidade 
de o consumidor dispor de um rendimento 
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mínimo de subsistência.

Or. en

Alteração 35

Proposta de directiva
Considerando 32-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-B) O trabalho solicitado pelo G20 em 
resposta à crise demonstrou que podem 
surgir problemas quando imóveis de 
habitação são avaliados de forma 
incorrecta e quando o papel do imóvel 
como garantia de um empréstimo ou 
instrumento financeiro é pouco claro. 
Esses problemas podem ter consequências 
para os consumidores, a estabilidade 
financeira e a economia em geral. Por 
conseguinte, são necessárias medidas 
para assegurar que as avaliações sejam 
fornecidas por avaliadores competentes, 
de acordo com normas de avaliação 
adequadas, e para assegurar que a 
ligação entre um contrato de crédito e o 
imóvel de habitação ou qualquer outro 
instrumento financeiro para o qual 
ofereça garantias seja registada e possa 
ser rastreada através de um EMKI 
normalizado.

Or. en

Alteração 36

Proposta de directiva
Considerando 32-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-C) A experiência demonstrou que são 
necessárias normas para permitir a 
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identificação e gestão eficazes dos riscos 
financeiros decorrentes dos empréstimos 
para imóveis de habitação. Essas normas 
deverão fornecer parâmetros para
identificar quando a concessão de 
empréstimos é de alto risco e assegurar 
que sejam aplicadas medidas, incluindo 
as resultantes de contratos de crédito com 
riscos especiais, com vista a reduzir ou 
gerir esses riscos a nível do mercado em 
geral ou de uma empresa concreta. Essas 
normas deverão ter em conta o contexto 
económico mais vasto, incluindo a 
estrutura do mercado de imóveis de 
habitação, pelo que é apropriado que 
sejam determinadas pelas autoridades 
competentes locais e aplicadas de maneira 
consistente, independentemente do local 
de prestação de serviços do mutuante. A 
EBA deverá, portanto, intervir na 
resolução de litígios entre autoridades 
competentes nos diferentes 
Estados-Membros sobre as medidas 
necessárias para solucionar problemas 
que possam surgir. Além disso, as 
autoridades competentes deverão 
conhecer as políticas e procedimentos 
existentes nas empresas com vista a 
determinar se os mutuantes e 
intermediários de crédito aplicam os 
procedimentos necessários para respeitar 
a presente directiva. Dado o papel 
potencialmente importante desempenhado 
pelos registos de crédito para a realização 
do mercado interno e uma avaliação 
adequada da solvabilidade, convém 
igualmente que a EBA contribua para a 
supervisão desses registos quando as 
actividades sejam desenvolvidas 
transfronteiras.

Or. en
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Alteração 37

Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os intermediários de crédito devem 
estar registados junto da autoridade 
competente do Estado-Membro em que se 
situa a sua residência ou o seu 
estabelecimento principal, desde que 
tenham sido autorizados em conformidade 
com requisitos profissionais estritos de 
competência, boa reputação e cobertura por 
um seguro de responsabilidade 
profissional. Tendo em vista promover a 
confiança dos consumidores nos 
intermediários de crédito, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
intermediários de crédito autorizados sejam 
sujeitos a uma supervisão contínua e 
rigorosa pela autoridade competente do 
seu Estado-Membro de origem. Estes 
requisitos devem aplicar-se, pelo menos, ao 
nível da instituição, mas os 
Estados-Membros podem determinar que 
as exigências em matéria de autorização e 
registo subsequente sejam também 
aplicáveis individualmente aos empregados 
do intermediário de crédito.

(34) Os intermediários de crédito devem 
estar registados junto da autoridade 
competente do Estado-Membro em que se 
situa a sua residência ou o seu 
estabelecimento principal, desde que 
tenham sido autorizados em conformidade 
com requisitos profissionais estritos de 
competência, boa reputação e cobertura por 
um seguro de responsabilidade 
profissional. Tendo em vista promover a 
confiança dos consumidores nos 
intermediários de crédito, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
intermediários de crédito autorizados sejam 
sujeitos a uma supervisão contínua e 
rigorosa pelas autoridades competentes.
Estes requisitos devem aplicar-se, pelo 
menos, ao nível da instituição, mas os 
Estados-Membros podem determinar que 
as exigências em matéria de autorização e 
registo subsequente sejam também 
aplicáveis individualmente aos empregados 
do intermediário de crédito.

Or. en

Alteração 38

Proposta de directiva
Considerando 35-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

. (35-A) Os intermediários desenvolvem 
frequentemente outras actividades para 
além da mera intermediação de crédito, 
nomeadamente mediação de seguros ou 
prestação de serviços de investimento. A 
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presente directiva deverá, portanto, 
garantir igualmente uma certa coerência 
com a Directiva 2002/92/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de Dezembro de 2002, relativa à mediação 
de seguros, e com a Directiva 2004/39/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
21 de Abril de 2004, relativa aos mercados 
de instrumentos financeiros. Os requisitos 
prudenciais aplicáveis aos intermediários, 
em particular, deverão ser globalmente 
alinhados pela Directiva 2002/92/CE, de 
modo a simplificar o estabelecimento e as 
operações transfronteiras dos 
intermediários de crédito.

Or. en

Alteração 39

Proposta de directiva
Considerando 35-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

. (35-B) A fim de facilitar a capacidade dos 
intermediários de crédito para prestarem 
os seus serviços além-fronteiras, para 
efeitos da cooperação, do intercâmbio de 
informações e da resolução de litígios 
entre autoridades competentes, as 
autoridades competentes responsáveis 
pela autorização e supervisão dos 
intermediários de crédito devem ser as 
mesmas que actuam no quadro da EBA, 
conforme estabelecido no artigo 4.º, n.º 2, 
do Regulamento (CE) n.º 1093/2010.

Or. en

Alteração 40

Proposta de directiva
Considerando 36
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Texto da Comissão Alteração

(36) A fim de garantir a igualdade de 
condições de concorrência entre os 
mutuantes e de promover a estabilidade 
financeira, e enquanto se aguarda uma 
maior harmonização, os Estados-Membros 
devem garantir que sejam tomadas medidas 
adequadas para a autorização, registo e 
supervisão dos mutuantes que, não sendo 
instituições de crédito, celebram contratos 
de crédito para imóveis de habitação. Não 
é conveniente definir na presente directiva 
condições pormenorizadas para a 
autorização, registo ou supervisão dos 
mutuantes que disponibilizam esse tipo de 
contratos sem serem instituições de crédito, 
tal como definidas na Directiva 
2006/48/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 14 de Junho de 2006, relativa 
ao acesso e ao exercício das actividades 
das instituições de crédito, por razões de 
proporcionalidade; actualmente, o número 
de instituições desse tipo que operam na 
UE é limitado, tal como a sua quota de 
mercado e o número de Estados-Membros 
em que se encontram activas, em especial 
desde a crise financeira. A introdução de 
um «passaporte» para essas instituições 
também não deve ser prevista na presente 
directiva, pela mesma razão.

(36) A fim de garantir a igualdade de 
condições de concorrência entre os 
mutuantes e de promover a estabilidade 
financeira, e enquanto se aguarda uma 
maior harmonização, os Estados-Membros
devem garantir que sejam tomadas medidas 
adequadas para a regulação, autorização, 
registo e supervisão dos mutuantes que, 
não sendo instituições de crédito, celebram 
contratos de crédito para imóveis de 
habitação. Não é conveniente definir na 
presente directiva condições 
pormenorizadas para a autorização, registo 
ou supervisão dos mutuantes que 
disponibilizam esse tipo de contratos sem 
serem instituições de crédito, tal como 
definidas na Directiva 2006/48/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de Junho de 2006, relativa ao acesso e ao 
exercício das actividades das instituições 
de crédito, por razões de 
proporcionalidade; actualmente, o número 
de instituições desse tipo que operam na 
UE é limitado, tal como a sua quota de 
mercado e o número de Estados-Membros 
em que se encontram activas, em especial 
desde a crise financeira. A introdução de 
um «passaporte» para essas instituições 
também não deve ser prevista na presente 
directiva, pela mesma razão.

Or. en

Alteração 41

Proposta de directiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) A fim de tomar em consideração os 
desenvolvimentos nos mercados de crédito 
para imóveis de habitação ou a evolução 

(39) A fim de assegurar uma 
harmonização consistente e tomar em 
consideração os desenvolvimentos nos 
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dos próprios produtos de crédito, bem 
como a evolução da situação económica, 
nomeadamente em termos de inflação, e de 
fornecer explicações complementares sobre 
a forma como deverão ser tratados alguns 
dos requisitos da presente directiva, devem 
ser atribuídos à Comissão poderes para 
adoptar actos delegados nos termos do 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. 
Deverão nomeadamente ser conferidos à 
Comissão poderes para adoptar actos 
delegados que especifiquem em detalhe os 
requisitos profissionais aplicáveis ao 
pessoal dos mutuantes e aos intermediários 
de crédito, os critérios a utilizar para a 
verificação da solvabilidade do 
consumidor e para garantir a adequação 
dos produtos de crédito que lhe são 
oferecidos, ou que determinem uma maior 
harmonização de conceitos fundamentais 
como o «incumprimento», os critérios de 
registo e as condições a aplicar para o 
tratamento dos dados provenientes das 
bases de dados sobre o crédito.

mercados de crédito para imóveis de 
habitação ou a evolução dos próprios 
produtos de crédito, bem como a evolução 
da situação económica, nomeadamente em 
termos de inflação, e de fornecer 
explicações complementares sobre a forma 
como deverão ser tratados alguns dos 
requisitos da presente directiva, devem ser
delegados à Comissão poderes para 
adoptar actos nos termos do artigo 290.º do
TFUE, nomeadamente com vista a 
especificar em detalhe os requisitos 
profissionais aplicáveis ao pessoal dos 
mutuantes, aos intermediários de crédito e 
aos peritos em avaliações, que determinem 
uma maior harmonização de conceitos 
fundamentais como o «incumprimento», os 
critérios de registo e as condições a aplicar 
para o tratamento dos dados provenientes 
das bases de dados sobre o crédito, as 
características do EMKI e o procedimento 
para a sua atribuição, princípios comuns 
em matéria de normas de avaliação e 
definição da independência, e a forma de 
evitar e gerir conflitos de interesses na 
avaliação dos imóveis de habitação. É 
sobretudo importante que a Comissão 
efectue consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, incluindo a nível 
de peritos. A Comissão, na preparação e 
elaboração de actos delegados, deve 
assegurar uma transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. 

Or. en

Alteração 42

Proposta de directiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) A fim de tomar em consideração os (40) A fim de tomar em consideração os 
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desenvolvimentos nos mercados de crédito 
para imóveis de habitação, incluindo a 
gama de produtos disponíveis, devem ser
conferidos à Comissão poderes para 
adoptar actos delegados nos termos do
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia com 
vista a alterar o teor das rubricas da 
informação normalizada a incluir na 
publicidade, o teor e formato da Ficha 
Europeia de Informação Normalizada
(FEIN), a informação a divulgar pelos 
intermediários de crédito, as fórmulas e 
pressupostos utilizados para calcular a taxa 
anual de encargos efectiva global e os 
critérios a ter em conta na verificação da 
solvabilidade dos mutuários.

desenvolvimentos nos mercados de crédito 
para imóveis de habitação, incluindo a 
gama de produtos disponíveis, devem ser
igualmente delegados à Comissão poderes 
para adoptar actos nos termos do artigo 
290.º do TFUE com vista a alterar o teor 
das rubricas da informação normalizada a 
incluir na publicidade, o teor e formato da 
Ficha Europeia de Informação 
Normalizada (FEIN), a informação a 
divulgar pelos intermediários de crédito e
as fórmulas e pressupostos utilizados para 
calcular a taxa anual de encargos efectiva 
global.

Or. en

Alteração 43

Proposta de directiva
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) A fim de assegurar a 
harmonização consistente da verificação 
da solvabilidade, devem ainda ser 
conferidos à Comissão poderes para 
adoptar normas técnicas de 
regulamentação com vista a especificar 
em mais pormenor os pressupostos 
relativos ao montante do reembolso, ao 
rendimento líquido e à estratégia de 
reembolso a utilizar na verificação da 
solvabilidade, bem como as condições 
para que as garantias sejam consideradas 
equivalentes para efeitos de portabilidade.

Or. en



PR\874873PT.doc 41/118 PE469.842v02-00

PT

Alteração 44

Proposta de directiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) A fim de facilitar a capacidade dos 
intermediários de crédito para prestarem 
os seus serviços além-fronteiras, para 
efeitos da cooperação, do intercâmbio de 
informações e da resolução de litígios 
entre autoridades competentes, as 
autoridades competentes responsáveis 
pela autorização e supervisão dos 
intermediários de crédito devem ser as 
mesmas que actuam no quadro da EBA, 
conforme estabelecido no artigo 4.º, n.º 2, 
do Regulamento (CE) n.º 1093/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de Novembro de 2010, que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Bancária Europeia).

Suprimido 

Or. en

Alteração 45

Proposta de directiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) O Parlamento Europeu e o Conselho 
deverão dispor de um prazo de dois meses
a contar da data de notificação para 
formular objecções a um acto delegado.
Por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho, esse prazo deverá poder ser 
prorrogado por um mês para questões que 
suscitem preocupações mais significativas.
O Parlamento Europeu e o Conselho 
deverão também ter a possibilidade de 
comunicar às restantes instituições a sua 
intenção de não formular objecções.

(43) O Parlamento Europeu e o Conselho 
deverão dispor de um prazo de três meses a 
contar da data de notificação para formular 
objecções a um acto delegado. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, esse prazo deverá poder ser 
prorrogado por três meses para questões 
que suscitem preocupações mais 
significativas. O Parlamento Europeu e o 
Conselho deverão também ter a 
possibilidade de comunicar às restantes 
instituições a sua intenção de não formular 
objecções.
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Or. en

Alteração 46

Proposta de directiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Deverá ser avaliada a correcta 
aplicação da presente directiva, tal como os 
progressos realizados na criação de um 
mercado interno com um elevado nível de 
protecção dos consumidores no domínio 
dos contratos de crédito para imóveis de 
habitação. A Comissão deverá portanto 
proceder à revisão da directiva cinco anos 
após o final do prazo para a sua 
transposição. Essa revisão deverá incluir, 
nomeadamente, uma análise da evolução 
do mercado no que respeita às instituições 
que, não sendo instituições de crédito, 
oferecem contratos de crédito para imóveis 
de habitação, bem como uma avaliação da 
necessidade de novas medidas, incluindo 
um passaporte para esse tipo de 
instituições, uma análise da necessidade de 
introduzir direitos e obrigações no que se 
refere à fase pós-contratual dos contratos
de crédito e uma análise destinada a 
verificar se se justifica o eventual 
alargamento do âmbito de aplicação de 
modo a incluir a concessão de empréstimos 
às pequenas empresas.

(44) Deverá ser avaliada a correcta 
aplicação da presente directiva, tal como os 
progressos realizados na criação de um 
mercado interno com um elevado nível de 
protecção dos consumidores no domínio 
dos contratos de crédito para imóveis de 
habitação. A Comissão deverá portanto 
proceder à revisão da directiva cinco anos 
após o final do prazo para a sua 
transposição. Essa revisão deverá incluir, 
nomeadamente, uma análise da evolução 
do mercado no que respeita às instituições 
que, não sendo instituições de crédito, 
oferecem contratos de crédito para imóveis 
de habitação, bem como uma avaliação da 
necessidade de novas medidas, incluindo 
um passaporte para esse tipo de 
instituições, uma análise da necessidade de 
introduzir novos direitos e obrigações no 
que se refere à fase pós-contratual dos 
contratos de crédito, uma avaliação do 
impacto da presente directiva no mercado 
de outros tipos de crédito, incluindo os 
que mutuantes ou consumidores possam 
considerar substituíveis pelos abrangidos 
pelo seu âmbito de aplicação, e uma 
análise destinada a verificar se se justifica 
o eventual alargamento do âmbito de 
aplicação de modo a incluir a concessão de 
empréstimos às pequenas empresas. Além 
disso, a Comissão deverá apresentar 
relatórios sobre as opções existentes para 
responder aos desafios mais vastos do 
sobreendividamento, tendo em conta todos 
os produtos, mercados e intervenientes 
envolvidos na cadeia da oferta de crédito, 
incluindo os aspectos macroeconómicos e 
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as medidas estruturais destinadas a 
proteger os aforradores e fazer face aos 
problemas relacionados com as 
instituições altamente alavancadas. Se 
necessário, essas avaliações deverão ser 
acompanhadas de propostas legislativas.

Or. en

Alteração 47

Proposta de directiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) Nos termos do ponto 34 do Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», os 
Estados-Membros são encorajados a 
elaborar, para si próprios e no interesse da 
União, os seus próprios quadros, que 
ilustrem, na medida do possível, a 
correlação entre a presente directiva e as 
medidas de transposição, e a torná-los
públicos,

(46) Nos termos do ponto 34 do Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», é 
conveniente que os Estados-Membros
elaborem, para si próprios e no interesse da 
União, os seus próprios quadros, que 
ilustrem a correlação entre a presente 
directiva e as medidas de transposição, e
que os tornem públicos,

Or. en

Alteração 48

Proposta de directiva
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

O objectivo da presente directiva é 
estabelecer um enquadramento aplicável a 
determinados aspectos das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros em 
matéria de contratos de crédito para 
imóveis de habitação dirigidos aos 
consumidores e a determinados aspectos 
dos requisitos prudenciais e de supervisão
relativos aos intermediários de crédito e 
aos mutuantes.

A presente directiva estabelece um 
enquadramento aplicável a determinados 
aspectos das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de contratos 
de crédito para imóveis de habitação 
dirigidos aos consumidores e aos requisitos 
prudenciais e de supervisão associados.
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Or. en

Alteração 49

Proposta de directiva
Artigo 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva desenvolve um 
mercado interno mais transparente, eficaz 
e competitivo, através de contratos de 
crédito para imóveis de habitação que 
sejam consistentes, flexíveis e justos, 
promovendo simultaneamente a 
concessão e contracção sustentável de 
empréstimos e, deste modo, oferecendo 
aos consumidores um nível elevado de 
protecção.

Or. en

Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

b) Contratos de crédito cuja finalidade seja 
financiar a aquisição ou a manutenção de 
direitos de propriedade sobre terrenos ou 
edifícios para habitação já existentes ou 
projectados;

b) Contratos de crédito cuja finalidade seja 
financiar a aquisição, a manutenção ou a 
transmissão de direitos de propriedade 
sobre terrenos ou edifícios para habitação 
já existentes ou projectados;

Or. en

Alteração 51

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Contratos de crédito cuja finalidade seja 
a renovação de imóveis para habitação de 
que uma pessoa seja proprietária ou que 
tenciona adquirir, e que não são abrangidos 
pela Directiva 2008/48/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 
2008.

c) Contratos de crédito cuja finalidade seja
financiar a construção de imóveis para 
habitação ou a renovação de imóveis para 
habitação de que uma pessoa seja 
proprietária ou que tenciona adquirir, e que 
não são abrangidos pela Directiva 
2008/48/CE.

Or. en

Alteração 52

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aos contratos de crédito que irão ser 
reembolsados a partir do produto da venda 
de um bem imóvel.

a) Aos contratos de crédito ao abrigo dos 
quais uma quantia em dinheiro é 
adiantada ou paga periodicamente ao 
consumidor que detenha um direito de 
propriedade sobre um imóvel de 
habitação, com vista a permitir o acesso à 
participação no capital dessa propriedade, 
e que irão ser reembolsados a partir do 
produto da venda do imóvel de habitação 
ao qual o contrato de crédito diz respeito.

Or. en

Alteração 53

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Mutuante», uma pessoa singular ou 
colectiva que concede ou promete conceder 
um crédito na acepção do artigo 2.º no 
âmbito das suas actividades comerciais, 

b) «Mutuante», uma pessoa singular ou 
colectiva que concede ou promete conceder 
um crédito nos termos do n.º 1 do artigo 
2.º no âmbito das suas actividades 
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empresariais ou profissionais; comerciais, empresariais ou profissionais;

Or. en

Alteração 54

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Contrato de crédito», um contrato por 
meio do qual um mutuante, directamente 
ou através de um intermediário de crédito, 
concede ou promete conceder a um 
consumidor um crédito na acepção do 
artigo 2.º sob a forma de pagamento 
diferido, empréstimo ou qualquer outro 
acordo financeiro semelhante;

c) «Contrato de crédito», um contrato por 
meio do qual um mutuante, directamente 
ou através de um intermediário de crédito, 
concede ou promete conceder a um 
consumidor um crédito nos termos do n.º 1 
do artigo 2.º sob a forma de pagamento 
diferido, empréstimo ou qualquer outro 
acordo financeiro semelhante;

Or. en

Alteração 55

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «Serviço auxiliar», um serviço 
financeiro oferecido ao consumidor pelo 
mutuante ou intermediário de crédito, 
conjuntamente com o contrato de crédito;

d) «Serviço auxiliar», um serviço 
financeiro oferecido ao consumidor pelo 
mutuante ou intermediário de crédito, 
conjuntamente com o contrato de crédito
ou qualquer serviço que deva ser prestado 
com vista a concluir o contrato de crédito;

Or. en

Alteração 56

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e) – subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) propõe contratos de crédito na acepção 
do artigo 2.° a consumidores;

i) propõe contratos de crédito a 
consumidores;

Or. en

Alteração 57

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) presta assistência aos consumidores 
mediante a realização de trabalhos 
preparatórios relativos a contratos de 
crédito na acepção do artigo 2.º, mas
distintos dos referidos na subalínea i);

ii) presta assistência aos consumidores 
mediante a realização de trabalhos 
preparatórios relativos a contratos de 
crédito distintos dos referidos na subalínea 
i);

Or. en

Alteração 58

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) celebra contratos de crédito na acepção 
do artigo 2.º com consumidores, em nome 
do mutuante;

iii) celebra contratos de crédito com 
consumidores, em nome do mutuante; ou

Or. en

Alteração 59

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea e) – subalínea iii-a) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

iii-A) fornece aconselhamento na acepção 
do n.º 1 do artigo 17.º;

Or. en

Alteração 60

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) «Instituições que não são instituições de 
crédito», uma pessoa singular ou colectiva 
que concede ou promete conceder um 
crédito na acepção do artigo 2.º no 
exercício das suas actividades comerciais, 
empresariais ou profissionais e que não é 
uma instituição de crédito;

i) «Instituições que não são instituições de 
crédito», uma pessoa singular ou colectiva 
que concede ou promete conceder um 
crédito nos termos do n.º 1 do artigo 2.º no 
exercício das suas actividades comerciais, 
empresariais ou profissionais e que não é 
uma instituição de crédito;

Or. en

Alteração 61

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) «Pessoal», qualquer empregado do 
mutuante ou do intermediário de crédito
que tenha contactos com os consumidores 
e que exerça as actividades abrangidas pela 
presente directiva;

j) «Pessoal», qualquer pessoa singular que 
exerça as actividades abrangidas pela 
presente directiva e trabalhe para ou actue 
em nome do mutuante ou do 
intermediário de crédito;

Or. en
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Alteração 62

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) «Custo total do crédito para o 
consumidor», o custo total do crédito para 
o consumidor definido no artigo 3.º, alínea 
g), da Directiva 2008/48/CE;

k) «Custo total do empréstimo», o custo 
total do crédito para o consumidor definido 
no artigo 3.º, alínea g), da Directiva 
2008/48/CE;

(Esta modificação aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço; a sua aprovação impõe 
adaptações técnicas em todo o texto.)

Or. en

Alteração 63

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o) «Verificação da solvabilidade», a 
avaliação da aptidão do consumidor para 
cumprir as suas obrigações no quadro de 
um empréstimo;

o) «Verificação da solvabilidade», a 
avaliação da aptidão do consumidor para 
cumprir as suas obrigações decorrentes do 
contrato de crédito;

Or. en

Alteração 64

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea r-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

r-A) «Autoridade local competente», a 
autoridade ou autoridades competentes 
designadas em conformidade com o n.º 1 
do artigo 4.º no Estado-Membro em que o 
imóvel de habitação se situa e ao qual o 
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contrato de crédito diz ou poderá dizer 
respeito.

Or. en

Alteração 65

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea r-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

r-B) «Contratos de crédito com riscos 
especiais» para imóveis de habitação, os 
contratos que, devido às suas 
características intrínsecas como produto, 
ao desvio em relação às práticas correntes 
do mercado ou ao contexto económico 
representam riscos especiais para 
mutuantes ou consumidores em 
comparação com outros contratos de 
crédito alternativos. 

Or. en

Alteração 66

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea r-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

r-C) «Aconselhamento», o fornecimento 
de recomendações personalizadas com 
base na experiência profissional do 
consultor no que se refere a uma ou mais 
transacções relacionadas com contratos 
de crédito.

Or. en
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Alteração 67

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea r-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

r-D) «Avaliador», pessoa singular ou 
colectiva que, no exercício das suas 
actividades comerciais, empresariais ou 
profissionais, efectua avaliações de 
imóveis para habitação ou dos terrenos 
em que esses imóveis se situam ou 
poderão situar-se.

Or. en

Alteração 68

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros designam as
autoridades competentes encarregadas de 
assegurar a execução da presente directiva 
e asseguram que as mesmas sejam 
investidas de todos os poderes necessários 
para o desempenho das suas funções.

Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes encarregadas de 
assegurar a execução e cumprimento a 
nível nacional da presente directiva e 
asseguram que as mesmas sejam investidas 
de todos os poderes necessários para o 
desempenho das suas funções.

Or. en

Alteração 69

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros informam a 
Comissão da designação das autoridades 
competentes, indicando a eventual 
repartição de funções entre as diferentes 

Os Estados-Membros informam a 
Comissão e a EBA da designação das 
autoridades competentes, indicando a 
eventual repartição de funções entre as 
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autoridades competentes. diferentes autoridades competentes.

Or. en

Alteração 70

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros designam 
autoridades competentes com poderes 
para acompanhar os casos em que 
promotores imobiliários tenham contraído 
um empréstimo para construir um imóvel 
de habitação e, antes de transferir a 
propriedade para o consumidor, exijam 
ou recebam do comprador o pagamento 
de prestações com vista a reembolsar o 
empréstimo ou parte do mesmo.

Or. en

Alteração 71

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que, no caso de existirem várias 
autoridades competentes no seu território, 
estas desenvolvam uma estreita 
colaboração, por forma a que possam 
desempenhar as suas funções eficazmente.

2. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que, no caso de existirem várias 
autoridades competentes no seu território, 
estas desenvolvam uma estreita 
colaboração entre elas e com a EBA, por 
forma a que possam desempenhar as suas 
funções eficazmente.

Or. en
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Alteração 72

Proposta de directiva
Capítulo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Capítulo 1-A
Educação financeira

Artigo 4.°-A
Educação financeira dos consumidores

1. Os Estados-Membros asseguram que 
sejam tomadas medidas para apoiar a 
educação dos consumidores no que diz 
respeito à contracção de empréstimos e 
gestão da dívida com responsabilidade, 
nomeadamente no que se refere aos 
contratos de crédito.
2. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as partes interessadas sejam 
devidamente envolvidas na concepção e 
desenvolvimento dessas medidas.

Or. en

Alteração 73

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros determinam que, 
aquando da concessão, mediação ou 
aconselhamento sobre o crédito e, se for 
caso disso, da prestação de serviços 
auxiliares aos consumidores, o mutuante 
ou o intermediário de crédito actuam de 
forma honesta, justa e profissional, em 
função dos melhores interesses do 
consumidor.

1. Os Estados-Membros determinam que, 
aquando da concessão, mediação ou 
aconselhamento sobre o crédito e, se for 
caso disso, da prestação de serviços 
auxiliares aos consumidores, o mutuante 
ou o intermediário de crédito actuam de 
forma honesta, justa e profissional. 
Aquando da oferta dos seus produtos ou 
da execução do contrato, o mutuante ou o 
intermediário de crédito actua em função 
dos melhores interesses do consumidor.
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Or. en

Alteração 74

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o modo como os mutuantes 
remuneram o seu pessoal e os 
intermediários de crédito relevantes e o 
modo como os intermediários de crédito 
remuneram o seu pessoal não ponham em 
causa o cumprimento da obrigação de 
actuar em função do interesse dos melhores 
interesses do consumidor, como referido 
no n.º 1.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o modo como os mutuantes 
remuneram o seu pessoal e os 
intermediários de crédito relevantes, o 
modo como os intermediários de crédito 
remuneram o seu pessoal e o modo como 
os mutuantes e os intermediários de 
crédito podem ser remunerados pela 
venda de serviços auxiliares não ponham 
em causa o cumprimento da obrigação de 
actuar em função do interesse dos melhores 
interesses do consumidor, como referido 
no n.º 1.

Or. en

Alteração 75

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a remuneração do pessoal 
dos mutuantes responsável pela 
verificação da solvabilidade ou pela 
prestação de aconselhamento não esteja 
associada aos resultados obtidos por 
produtos específicos ou aos objectivos de 
venda.

Or. en
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Alteração 76

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros de origem devem 
assegurar que:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que:

Or. en

Alteração 77

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O pessoal dos mutuantes e dos 
intermediários de crédito possua um nível 
apropriado de conhecimentos e 
competência no que se refere à oferta ou 
concessão de contratos de crédito na 
acepção do artigo 2.º, ou à actividade de 
intermediação de crédito, tal como 
definida no artigo 3.º, alínea e). Se a 
celebração de um contrato de crédito 
incluir um serviço auxiliar, nomeadamente
serviços de seguros ou de investimento, o 
pessoal deve também possuir um nível 
apropriado de conhecimentos e 
competência no que se refere ao serviço 
auxiliar em causa, de modo a cumprir os 
requisitos do artigo 19.º da Directiva 
2004/39/CE e do artigo 4.º da Directiva 
2002/92/CE;

a) O pessoal dos mutuantes e dos 
intermediários de crédito possua um nível 
apropriado de conhecimentos e 
competência no que se refere à oferta ou 
concessão de contratos de crédito, ou à 
actividade de intermediação de crédito, em 
conformidade com a função 
desempenhada e o mercado relevante. Se 
a celebração de um contrato de crédito 
incluir um serviço auxiliar relacionado 
com serviços de seguros ou de 
investimento, o pessoal deve também 
possuir um nível apropriado de 
conhecimentos e competência no que se 
refere ao serviço auxiliar em causa, de 
modo a cumprir os requisitos do artigo 19.º 
da Directiva 2004/39/CE e do artigo 4.º da 
Directiva 2002/92/CE;

Or. en

Alteração 78

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) As pessoas singulares dos órgãos 
gestores dos mutuantes e intermediários de 
crédito que sejam responsáveis ou tenham 
um papel na intermediação, 
aconselhamento ou aprovação de contratos 
de crédito possuam um nível apropriado de 
conhecimentos e competência no que se 
refere aos contratos de crédito;

b) As pessoas singulares dos órgãos 
gestores ou de supervisão dos mutuantes e 
intermediários de crédito que sejam 
responsáveis ou tenham um papel na 
concepção dos produtos, na intermediação, 
aconselhamento ou aprovação de contratos 
de crédito possuam um nível apropriado de 
conhecimentos e competência no que se 
refere aos contratos de crédito e ao 
mercado relevante;

Or. en

Alteração 79

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros de origem devem 
assegurar que o nível apropriado de 
conhecimentos e competência seja 
determinado com base em habilitações ou 
experiência reconhecidas.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o nível apropriado de conhecimentos e 
competência seja determinado com base 
em habilitações ou experiência 
reconhecidas.

Or. en

Alteração 80

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros de origem tornam 
públicos os critérios que tiverem 
estabelecido para determinar se o pessoal 
dos intermediários de crédito ou mutuantes 
cumpre as suas exigências em matéria de 
competência. Tais critérios devem incluir 

3. Os Estados-Membros tornam públicos 
os critérios que tiverem estabelecido para 
determinar se o pessoal dos intermediários 
de crédito ou mutuantes cumpre as suas 
exigências em matéria de competência.
Tais critérios devem incluir uma lista de 
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uma lista de todas as habilitações 
reconhecidas.

todas as habilitações reconhecidas.

Or. en

Alteração 81

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São delegados à Comissão, em 
conformidade com o artigo 26.º e sob 
reserva das condições previstas nos 
artigos 27.º e 28.º, poderes para especificar 
os requisitos previstos nos n.os 1 e 2 do 
presente artigo e, em especial, os requisitos 
necessários para determinar os 
conhecimentos e competência apropriados.

4. São conferidos à Comissão poderes 
para adoptar actos delegados, em 
conformidade com o artigo 26.º, para 
especificar os requisitos previstos nos n.os 1 
e 2 do presente artigo e, em especial, os 
requisitos necessários para determinar os 
conhecimentos e competência apropriados, 
de acordo com a função desempenhada e 
o mercado relevante.

Or. en

Alteração 82

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) O montante das prestações; g) O número, a frequência e o montante 
das prestações;

Or. en

Alteração 83

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea i-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

i-A) Uma página na Internet ou interface 
idêntica do mutuante ou do intermediário 
de crédito, onde a informação referida no 
presente parágrafo pode ser obtida de
forma claramente audível ou facilmente 
legível e passível de ser impressa. 

Or. en

Alteração 84

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No caso de anúncios curtos emitidos 
na rádio ou na televisão, cuja duração 
não seja superior a 20 segundos, ou 
publicados em jornais ou revistas 
impressos e com uma dimensão inferior a 
um oitavo de página, a informação 
completa referida no n.º 2, alíneas g), h) e 
i), pode ser omitida desde que inclua um 
apelo no sentido de obter mais 
informação na página da Internet 
referida na alínea i-A) do n.º 2.

Or. en

Alteração 85

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao aprovar os referidos actos delegados, a 
Comissão altera nomeadamente, quando 
necessário, a lista das rubricas da 
informação normalizada estabelecida no 

Ao aprovar os referidos actos delegados, a 
Comissão complementa nomeadamente, 
quando necessário, a lista das rubricas da 
informação normalizada estabelecida no 
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n.º 2, alíneas a) a i), do presente artigo. n.º 2, alíneas a) a i-A), do presente artigo.

Or. en

Alteração 86

Proposta de directiva
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Informação pré-contratual Informação geral

Or. en

Alteração 87

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mutuantes ou, quando aplicável, os 
intermediários de crédito disponibilizem 
em permanência informação de carácter 
geral sobre os contratos de crédito num 
suporte duradouro ou em formato 
electrónico.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mutuantes ou, quando aplicável, os 
intermediários de crédito disponibilizem 
em permanência informação de carácter 
geral sobre os contratos de crédito num 
suporte duradouro ou em formato 
electrónico e que, de qualquer modo, 
esteja acessível numa página Web ou 
interface idêntica do mutuante ou do 
intermediário de crédito, de forma 
claramente audível ou facilmente legível e 
passível de ser impressa.

Or. en

Alteração 88

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) Indicação sobre se existe a possibilidade 
de reembolso antecipado e, quando 
aplicável, uma descrição das condições 
associadas a esse reembolso antecipado;

i) Uma descrição das condições associadas 
a esse reembolso antecipado;

Or. en

Alteração 89

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Indicação sobre a necessidade ou não 
de uma avaliação do imóvel e, quando 
aplicável, da parte responsável pela sua 
execução;

j) As medidas necessárias em relação à
avaliação do imóvel e qualquer custo 
associado para o consumidor;

Or. en

Alteração 90

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Pormenores sobre o modo de obter 
informações sobre isenções fiscais 
aplicáveis aos juros do contrato de crédito 
ou outras subvenções públicas.

k) Pormenores sobre o modo de obter 
informações sobre obrigações e isenções 
fiscais aplicáveis aos juros do contrato de 
crédito ou outras subvenções públicas;

Or. en

Alteração 91

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea k-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

k-A) A legislação aplicável antes e depois 
da conclusão de um contrato;

Or. en

Alteração 92

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea k-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-B) Uma advertência no que se refere ao 
risco de perda do imóvel para habitação 
em caso de incumprimento dos 
compromissos associados ao contrato de 
crédito, nos casos em que o crédito é 
garantido por hipoteca ou outra garantia 
equivalente habitualmente utilizada num 
Estado-Membro sobre imóveis para 
habitação ou é garantido por um direito 
relativo a imóveis para habitação.

Or. en

Alteração 93

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Informação pré-contratual

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o mutuante e, quando aplicável, o 
intermediário de crédito, sem demora 
injustificada a partir do momento em que o 
consumidor tenha fornecido a informação 
necessária quanto às suas necessidades, 
situação financeira e preferências, em 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o mutuante e, quando aplicável, o 
intermediário de crédito, sem demora 
injustificada a partir do momento em que o 
consumidor tenha fornecido a informação 
necessária quanto às suas necessidades, 
situação financeira e preferências, em 
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conformidade com o artigo 14.º, 
proporcione ao consumidor a informação 
personalizada necessária para comparar os 
créditos disponíveis no mercado, avaliar as 
suas implicações e tomar uma decisão com 
conhecimento de causa quanto à celebração 
de um contrato de crédito. Essa 
informação, em papel ou noutro suporte 
duradouro, deve ser prestada através da 
Ficha Europeia de Informação 
Normalizada («FEIN») constante do 
anexo II.

conformidade com o artigo 14.º, 
proporcione ao consumidor gratuitamente
a informação personalizada necessária para 
comparar os créditos disponíveis no 
mercado, avaliar as suas implicações e 
tomar uma decisão com conhecimento de 
causa quanto à celebração de um contrato 
de crédito. Essa informação, em papel ou 
noutro suporte duradouro, deve ser 
prestada através da Ficha Europeia de 
Informação Normalizada («FEIN») 
constante do anexo II.

Or. en

Alteração 94

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que
qualquer oferta vinculativa para o 
mutuante fornecida ao consumidor seja 
acompanhada de uma FEIN. Nessas 
circunstâncias, os Estados-Membros 
devem assegurar que os contratos de 
crédito só possam ser celebrados depois de 
o consumidor ter tido tempo suficiente para 
comparar as propostas, avaliar as suas 
implicações e tomar uma decisão com 
conhecimento de causa sobre se deseja 
aceitar uma oferta, qualquer que seja o 
meio de celebração do contrato.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os contratos de crédito só possam ser 
celebrados depois de o consumidor ter
recebido, num suporte duradouro, uma 
oferta vinculativa para o mutuante e ter 
usufruído de um período de tempo 
suficiente para comparar a oferta com 
outras propostas, obter aconselhamento de 
terceiros se necessário e avaliar as suas 
implicações e tomar uma decisão com 
conhecimento de causa sobre se deseja 
aceitar a oferta, qualquer que seja o meio 
de celebração do contrato. O período de 
reflexão após a oferta não deve ser 
inferior a 14 dias úteis e inclui o período 
durante o qual é concedido um direito de 
rescisão e em que os Estados-Membros 
permitem a conclusão do contrato antes 
do termo do período de reflexão.

Or. en
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Alteração 95

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que a oferta vinculativa permaneça válida 
pelo menos durante o tempo suficiente 
estabelecido pelos Estados-Membros em 
conformidade com o n.º 2. Quando uma 
oferta vinculativa para o mutuante for 
fornecida ao consumidor, deve ser 
acompanhada da FEIN.

Or. en

Alteração 96

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que o mutuante e, quando 
aplicável, o intermediário de crédito,
satisfizeram os requisitos em matéria de 
prestação de informações ao consumidor 
antes da celebração de um contrato à 
distância, conforme estabelecido no artigo 
3.º da Directiva 2002/65/CE, se tiverem 
fornecido a FEIN.

Só se considera que o mutuante e, quando 
aplicável, o intermediário de crédito 
satisfizeram os requisitos em matéria de 
prestação de informações ao consumidor 
antes da celebração de um contrato à 
distância, conforme estabelecido no artigo 
3.º da Directiva 2002/65/CE, se tiverem
pelo menos fornecido a FEIN.

Or. en

Alteração 97

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Qualquer informação adicional que o 
mutuante ou, quando aplicável, o 

Qualquer informação adicional, incluindo 
advertências jurídicas, que o mutuante ou, 
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intermediário de crédito, queira prestar ao 
consumidor deve ser dada num documento 
separado que possa ser anexado à FEIN.

quando aplicável, o intermediário de 
crédito sejam obrigados a prestar ao 
consumidor deve ser fornecida num 
documento separado, anexado à FEIN.

Or. en

Alteração 98

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. São delegados à Comissão, em 
conformidade com o artigo 26.º e sob 
reserva das condições previstas nos 
artigos 27.º e 28.º, poderes para alterar as 
rubricas de informação normalizada 
estabelecidas no n.º 1 do presente artigo, 
bem como o teor e formato da FEIN, 
estabelecidos no anexo II.

3. São conferidos à Comissão poderes 
para adoptar actos delegados, em 
conformidade com o artigo 26.º, para 
completar e actualizar as rubricas de 
informação normalizada estabelecidas no 
n.º 1 do artigo 9.º, bem como o teor e 
formato da FEIN, estabelecidos no anexo 
II.

Or. en

Alteração 99

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Esses actos delegados devem
nomeadamente, quando necessário:

Nomeadamente:

Or. en

Alteração 100

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Alterar a lista das rubricas de 
informação normalizada estabelecidas no 
n.º 1 do presente artigo;

a) A lista das rubricas de informação 
normalizada estabelecidas no n.º 1;

Or. en

Alteração 101

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Suprimir qualquer uma das rubricas de 
informação estabelecidas no anexo II;

Suprimido

Or. en

Alteração 102

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Completar a lista das rubricas de 
informação estabelecidas no anexo II;

c) A lista das rubricas de informação 
estabelecidas no anexo II;

Or. en

Alteração 103

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Alterar a apresentação do conteúdo da 
FEIN, estabelecido no anexo II;

d) A apresentação do conteúdo da FEIN, 
estabelecido no anexo II;
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Or. en

Alteração 104

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Completar as instruções de 
preenchimento da FEIN, estabelecidas no 
anexo II.

e) As instruções de preenchimento da 
FEIN, estabelecidas no anexo II.

Or. en

Alteração 105

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso das comunicações por 
telefonia vocal referidas no artigo 3.º, n.º 
3, da Directiva 2002/65/CE, a descrição 
das principais características do serviço 
financeiro a fornecer nos termos do artigo 
3.º, n.º 3, alínea b), segundo travessão, 
dessa directiva deve incluir pelo menos as 
rubricas referidas no anexo II, parte A, 
pontos 2, 3, 4 e 5.

Suprimido

Or. en

Alteração 106

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As disposições do n.º 3 do artigo 3.º e 
do n.º 2 do artigo 5.º da Directiva 
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2002/65/CE não se aplicam aos contratos 
de crédito.

Or. en

Alteração 107

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o mutuante ou o intermediário de 
crédito, a pedido do consumidor, lhe 
forneça gratuitamente uma cópia do 
projecto de contrato de crédito. Esta 
disposição não é aplicável nos casos em
que, no momento em que é feito o pedido, 
o mutuante não estiver disposto a celebrar 
o contrato de crédito com o consumidor.

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o mutuante ou o intermediário de 
crédito lhe forneça gratuitamente uma 
cópia por escrito do projecto de contrato de 
crédito. Esta disposição não é aplicável nos 
casos em que, no momento em que é feito 
o pedido, o mutuante não estiver disposto a 
celebrar o contrato de crédito com o 
consumidor.

Or. en

Alteração 108

Proposta de directiva
Artigo 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-B
Serviços auxiliares

1. Os Estados-Membros devem proibir os 
mutuantes ou os intermediários de crédito 
de associar a oferta de um contrato de 
crédito à compra de seguros ou outros 
produtos financeiros oferecidos por 
determinado prestador de serviços 
especificado pelo mutuante ou 
intermediário de crédito, excepto em caso 
de abertura de uma conta corrente.
2. Os Estados-Membros devem proibir os 
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mutuantes ou os intermediários de crédito 
de associar a oferta de um contrato de 
crédito à prestação de serviços por parte 
de avaliadores, notários, consultores 
jurídicos ou qualquer outro prestador de 
serviços especificado pelo mutuante ou 
intermediário de crédito.

Or. en

Alteração 109

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

Texto da Comissão Alteração

b) Registo em que está inscrito e meios 
para verificar se se encontra efectivamente 
registado;

b) Número de registo, registo em que está 
inscrito e meios para verificar esse registo;

Or. en

Alteração 110

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

Texto da Comissão Alteração

c) Quando actuar como intermediário de 
crédito vinculado, o intermediário deve 
identificar-se como tal e, a pedido do 
consumidor, fornecer o nome do(s) 
mutuante(s) em nome de quem actua;

c) Quando actuar como intermediário de 
crédito vinculado, o intermediário deve 
identificar-se como tal e fornecer o nome 
do(s) mutuante(s) em nome de quem actua;

Or. en

Alteração 111

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) Se o intermediário de crédito oferece 
o serviço de aconselhamento e indica 
quando a prestação desse serviço é 
obrigatória, em conformidade com o 
artigo 17.º ou ao abrigo da legislação 
nacional;

Or. en

Alteração 112

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os intermediários de crédito não 
vinculados devem, a pedido do 
consumidor, fornecer-lhe informação 
sobre a variação dos níveis das comissões 
pagas pelos diferentes mutuantes 
responsáveis pelos contratos de crédito 
oferecidos aos consumidores. O 
consumidor deve ser informado de que tem
o direito a solicitar essa informação.

2. Os intermediários de crédito não 
vinculados devem fornecer-lhe informação 
sobre a variação dos níveis das comissões 
pagas pelos diferentes mutuantes 
responsáveis pelos contratos de crédito 
oferecidos aos consumidores. O 
consumidor deve ser informado de que tem 
direito a essa informação.

Or. en

Alteração 113

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao adoptar os referidos actos delegados, a 
Comissão altera nomeadamente, quando 
necessário, a lista das rubricas de 
informação estabelecida no n.º 1 do 
presente artigo.

Ao adoptar os referidos actos delegados, a 
Comissão completa e actualiza
nomeadamente, quando necessário, a lista 
das rubricas de informação estabelecida no 
n.º 1.
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Or. en

Alteração 114

Proposta de directiva
Artigo 11 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As explicações adequadas devem incluir 
uma explicação das informações e dos 
termos incluídos na informação 
pré-contratual a fornecer em conformidade 
com os artigos 9.º e 10.º, bem como das 
consequências que a celebração do contrato 
de crédito poderá ter para o consumidor, 
nomeadamente em caso de falta de 
pagamento pelo consumidor.

As explicações adequadas devem incluir
pelo menos uma explicação das 
informações e dos termos incluídos na 
informação pré-contratual a fornecer em 
conformidade com os artigos 9.º e 10.º, 
bem como das consequências que a 
celebração do contrato de crédito poderá 
ter para o consumidor, nomeadamente em 
caso de falta de pagamento pelo 
consumidor.

Or. en

Alteração 115

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se a abertura de uma conta for obrigatória 
para obter o crédito, os custos de 
manutenção dessa conta, os custos de 
utilização de meios que permitam 
operações de pagamento e levantamentos 
dessa conta, bem como outros custos 
relativos a operações de pagamento, são 
incluídos no custo total do crédito para o 
consumidor, excepto quando esses custos 
tiverem sido apresentados de forma clara e 
separada no contrato de crédito ou em 
qualquer outro contrato celebrado com o 
consumidor.

Se a abertura de uma conta corrente for 
obrigatória como serviço auxiliar para 
obter o crédito, os custos de manutenção 
dessa conta, os custos de utilização de 
meios que permitam operações de 
pagamento e levantamentos dessa conta, 
bem como outros custos relativos a 
operações de pagamento, são incluídos no 
custo total do crédito para o consumidor, 
excepto quando esses custos tiverem sido 
apresentados de forma clara e separada no 
contrato de crédito ou em qualquer outro 
contrato celebrado com o consumidor.

Or. en



PR\874873PT.doc 71/118 PE469.842v02-00

PT

Alteração 116

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Qualquer potencial de amortização 
negativa deve ser incluído no montante 
total do crédito utilizado no cálculo.

Or. en

Alteração 117

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para os contratos de crédito com 
cláusulas que permitam variações da taxa 
devedora e, quando aplicável, dos encargos 
incluídos na taxa anual de encargos 
efectiva global, mas que não sejam 
quantificáveis no momento do cálculo, a 
taxa anual de encargos efectiva global é 
determinada com base no pressuposto de 
que a taxa devedora e outros encargos são 
calculados ao nível definido aquando da 
assinatura do contrato.

4. Para os contratos de crédito com 
cláusulas que permitam variações da taxa 
devedora e, quando aplicável, dos encargos 
incluídos na taxa anual de encargos 
efectiva global, mas que não sejam 
quantificáveis no momento do cálculo, a 
taxa anual de encargos efectiva global é 
determinada com base no pressuposto de 
que a taxa devedora e outros encargos são 
calculados ao nível implícito aquando da 
assinatura do contrato.

Or. en

Alteração 118

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São delegados à Comissão, em 
conformidade com o artigo 26.º e sob 

São conferidos à Comissão poderes para 
adoptar actos delegados, em conformidade 
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reserva das condições previstas nos 
artigos 27.º e 28.º, poderes para alterar a 
fórmula e os pressupostos utilizados no 
cálculo da taxa anual de encargos efectiva 
global, definidos no anexo II.

com o artigo 26.º, para actualizar a 
fórmula aplicável e os pressupostos 
utilizados no cálculo da taxa anual de 
encargos efectiva global, definidos no 
anexo I.

Or. en

Alteração 119

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Quando adoptar esses actos delegados, a 
Comissão altera, quando necessário, a 
fórmula ou os pressupostos definidos no 
anexo I, nomeadamente quando os 
pressupostos definidos no presente artigo e 
no anexo I não forem suficientes para 
calcular de modo uniforme a taxa anual de 
encargos efectiva global ou já não 
estiverem adaptados à situação comercial 
do mercado.

Quando adoptar esses actos delegados, a 
Comissão actualiza, quando necessário, a 
fórmula ou os pressupostos definidos no 
anexo I, nomeadamente quando os 
pressupostos definidos no presente artigo e 
no anexo I não forem suficientes para 
calcular de modo uniforme a taxa anual de 
encargos efectiva global ou já não 
estiverem adaptados à situação comercial 
do mercado.

Or. en

Alteração 120

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes da celebração do contrato de 
crédito, o mutuante proceda a uma 
verificação rigorosa da solvabilidade do 
consumidor, com base em critérios como o 
rendimento, poupanças, dívidas e outros 
compromissos financeiros do consumidor.
Esta verificação deve ser efectuada com 
base na informação necessária, obtida pelo 
mutuante ou, quando aplicável, pelo 
intermediário de crédito junto do 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes da celebração do contrato de 
crédito, o mutuante proceda a uma 
verificação rigorosa da solvabilidade do 
consumidor e ao controlo adequado dessa 
verificação, com vista a garantir uma 
capacidade razoável para o serviço da 
dívida após a conclusão do contrato de 
crédito.  Esta verificação deve ser 
efectuada com base na informação 
necessária, obtida pelo mutuante ou, 



PR\874873PT.doc 73/118 PE469.842v02-00

PT

consumidor ou junto de fontes internas ou 
externas relevantes, e deve respeitar os 
requisitos de necessidade e 
proporcionalidade definidos no artigo 6.º 
da Directiva 95/46/CE. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os mutuantes estabeleçam processos 
adequados para a verificação da 
solvabilidade dos consumidores. Estes 
processos são regularmente revistos, 
devendo ser mantidos registos 
actualizados dos mesmos.

quando aplicável, pelo intermediário de 
crédito junto do consumidor ou junto de 
fontes internas ou externas relevantes, e 
deve respeitar os requisitos de necessidade 
e proporcionalidade definidos no artigo 6.º 
da Directiva 95/46/CE. A avaliação de 
riscos por peritos não deve ser substituída 
por parâmetros quantitativos em
processos de subscrição automáticos nem 
depender exclusivamente da classificação 
de créditos fornecida por peritos externos 
ou da classificação baseada apenas no 
historial de crédito.

Or. en

Alteração 121

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a verificação da 
solvabilidade seja aplicada sem 
discriminação aos empréstimos para 
imóveis de habitação situados no seu 
território e inclua pelo menos os seguintes 
critérios:
a) A verificação não deve permitir que se 
conte com um aumento do valor do imóvel 
como meio de reembolsar o empréstimo;
b) A verificação deve ser efectuada com 
base no rendimento líquido disponível do 
consumidor à data, tendo em conta 
prestações sociais, dívidas e outros 
compromissos financeiros, bem como 
alterações previsíveis devido a reforma 
durante o prazo do empréstimo;  se a 
verificação incidir sobre um contrato de 
crédito ao abrigo do qual o mutuário não 
deverá ocupar o imóvel e que permita ao 
mutuário arrendar esse imóvel, os 
Estados-Membros poderão autorizar os 
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mutuantes a ter em conta o rendimento 
previsível razoável da renda aquando da 
verificação de solvabilidade;
c) A verificação deve basear-se numa 
análise realista do montante do reembolso 
suficiente para pagar a dívida antes do 
vencimento final, à taxa totalmente 
indexada, pressupondo um calendário de 
reembolso de amortização total, bem 
como da estrutura de reembolso, que deve 
incluir as alterações previsíveis 
decorrentes da estrutura do produto, uma 
margem para aumentos das taxas 
ajustáveis nos casos em que esses 
aumentos sejam permitidos ao abrigo do 
contrato de crédito, e, se for caso disso, 
uma margem para o impacto da 
amortização negativa nos pagamentos 
subsequentes.

Or. en

Alteração 122

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os mutuantes estabeleçam 
processos adequados para a verificação 
da informação referida no número 
anterior. Esses processos devem ser 
revistos periodicamente, devendo ser 
mantidos registos actualizados dos 
mesmos.

Or. en

Alteração 123

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Quando a verificação da solvabilidade 
do consumidor resultar numa perspectiva 
negativa quanto à sua capacidade para
reembolsar o crédito durante o período de 
vigência do contrato de crédito, que o 
mutuante recuse o crédito;

a) Quando a verificação da solvabilidade 
do consumidor resultar numa perspectiva 
negativa quanto à sua capacidade para
cumprir as suas obrigações no quadro de 
um empréstimo durante o período de 
vigência do contrato de crédito, que o 
mutuante recuse o crédito;

Or. en

Alteração 124

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Quando um pedido de crédito for 
rejeitado, que o mutuante informe o 
consumidor imediata e gratuitamente dos 
motivos da rejeição;

b) Quando um pedido de crédito for 
rejeitado, que o mutuante informe o 
consumidor imediata e gratuitamente dos 
motivos dessa rejeição;

Or. en

Alteração 125

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Sem prejuízo do direito geral de acesso 
previsto no artigo 12.° da Directiva 
95/46/CE, sempre que um pedido for 
rejeitado com base num decisão 
automatizada ou uma decisão baseada em 
métodos automatizados, como a 
classificação automática do risco de 
crédito, que o mutuante informe imediata 
e gratuitamente o consumidor e lhe 
explique a lógica subjacente à decisão 

Suprimido
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automatizada;

Or. en

Alteração 126

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) A possibilidade de o consumidor 
solicitar que a decisão seja revista por 
métodos manuais.

f) A possibilidade de o consumidor 
solicitar que a decisão seja revista.

Or. en

Alteração 127

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São delegados à Comissão, em 
conformidade com o artigo 26.º e sob 
reserva das condições previstas nos 
artigos 27.º e 28.º, poderes para 
especificar e alterar os critérios a 
considerar na realização de uma 
verificação da solvabilidade, tal como 
definida no n.º 1 do presente artigo, bem 
como para assegurar que os produtos de 
crédito não sejam inadequados para o 
consumidor em causa, tal como 
estabelecido no n.º 4 do presente artigo.

5. A fim de assegurar a harmonização 
consistente do presente artigo, a EBA 
deve elaborar projectos de normas 
técnicas de regulamentação para 
especificar em mais pormenor os critérios 
estabelecidos no n.º 1, alíneas a-A), b) e 
c), a considerar na realização de uma 
verificação da solvabilidade, e estabelecer 
procedimentos para a sua verificação.

A EBA deve apresentar à Comissão esses 
projectos de normas técnicas de 
regulamentação até... *.
São delegados à Comissão poderes para 
adoptar as normas técnicas de 
regulamentação referidas no primeiro 
parágrafo em conformidade com os 
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artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1093/2010.
_______________
 JO inserir a data correspondente a: 6 meses 
após a entrada em vigor da presente directiva.

Or. en

Alteração 128

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores forneçam aos 
mutuantes e, quando aplicável, aos 
intermediários de crédito, informação 
completa e exacta sobre a sua situação 
financeira e circunstâncias pessoais, no
contexto do pedido de crédito. Essa 
informação deve ser apoiada, quando 
necessário, por provas documentais de 
fontes passíveis de verificação 
independente.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores forneçam aos 
mutuantes e, quando aplicável, aos 
intermediários de crédito, informação 
completa e exacta sobre a sua situação 
financeira e circunstâncias pessoais, no
decurso do pedido de crédito. Essa 
informação deve ser apoiada, quando 
necessário, por provas documentais de 
fontes passíveis de verificação 
independente.

Or. en

Alteração 129

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os consumidores 
disponham do direito de acesso à 
informação obtida pelo mutuante a partir 
de bases de dados. Se um consumidor 
contestar o carácter exaustivo ou o rigor 
de qualquer informação que lhe diga 
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respeito incluída no ficheiro de uma base 
de dados e comunicar esse facto à base de 
dados, esta deve proceder, gratuitamente, 
a uma nova investigação razoável para 
determinar se a informação contestada é 
efectivamente incorrecta. Deve ainda 
registar que a informação foi contestada 
ou suprimir a mesma do relatório sobre o 
crédito até a nova investigação estar 
concluída e só então deve proceder aos 
ajustes necessários.

Or. en

Alteração 130

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem 
assegurar a aplicação de mecanismos de 
compensação adequados se uma 
instituição de crédito tomar uma decisão 
desfavorável, recusando um empréstimo 
com base num relatório incorrecto 
fornecido por um registo de crédito. 

Or. en

Alteração 131

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São delegados à Comissão, em 
conformidade com o artigo 26.º e sob 
reserva das condições previstas nos 
artigos 27.º e 28.º, poderes para definir 
critérios uniformes de registo de crédito e 
as condições em matéria de tratamento de 

A fim de assegurar a harmonização 
consistente do n.º 1, são conferidos à 
Comissão poderes para adoptar actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
26.º, para definir critérios básicos de 
registo de crédito e as condições em 
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dados a aplicar no âmbito das bases de 
dados referidas no n.° 1 do presente artigo.

matéria de tratamento de dados a aplicar no 
âmbito das bases de dados referidas no n.° 
1.

Or. en

Alteração 132

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da presente directiva, o 
«aconselhamento» constitui um serviço 
distinto da concessão de um crédito. Um 
serviço desta natureza só pode ser 
comercializado na qualidade de 
aconselhamento quando a remuneração do 
indivíduo que presta o serviço for 
transparente para o consumidor.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o aconselhamento seja fornecido 
como um serviço distinto da concessão de 
um crédito e que um serviço desta natureza 
só possa ser comercializado na qualidade 
de aconselhamento quando:

a) A pessoa singular ou colectiva que 
fornece o aconselhamento seja um 
mutuante ou intermediário de crédito 
devidamente autorizado;
b) O consultor possua a competência 
profissional adequada; e
c) A remuneração do serviço for 
transparente para o consumidor e 
explicitamente acordada com este antes 
da prestação do serviço.

Or. en

Alteração 133

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

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o mutuante ou intermediário de 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que:
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crédito informe o consumidor se, no 
contexto de uma determinada transacção, 
lhe está ou lhe irá ser prestado 
aconselhamento. Essa informação pode 
ser prestada através de informação 
pré-contratual adicional. 

a) O mutuante ou intermediário vinculado 
informe o consumidor se, no contexto de 
uma determinada transacção, lhe está a 
ser prestado ou lhe irá ser prestado 
aconselhamento. Se o mutuante fornecer 
aconselhamento, deve transmitir ao 
consumidor, antes da prestação do 
serviço, a informação aplicável referida 
no n.º 1 do artigo 10.º; e
b) Os intermediários de crédito não 
vinculados forneçam aconselhamento ao 
consumidor.
Se as condições previstas no n.º 1, no n.º 
2, alíneas a) e b), e no n.º 2-A não forem 
cumpridas, não deve ser formulada ao 
consumidor uma recomendação 
personalizada sobre o contrato de crédito.

Quando é fornecido aconselhamento aos 
consumidores, os Estados-Membros devem 
assegurar, para além dos requisitos 
estabelecidos nos artigos 5.º e 6.º, que os 
mutuantes e intermediários de crédito:

2-A. Quando é fornecido aconselhamento 
aos consumidores, os Estados-Membros 
devem assegurar, para além dos requisitos 
estabelecidos nos artigos 5.º e 6.º, que os 
mutuantes e intermediários de crédito:

Or. en

Alteração 134

Proposta de directiva
 Artigo 17 – n.º 2 – alínea -a) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

-a) Forneçam aconselhamento em função 
dos interesses do consumidor e com base 
numa análise objectiva e justa;

Or. en
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Alteração 135

Proposta de directiva
Capítulo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Reembolso antecipado Correcta execução dos contratos de 
crédito

Or. en

Alteração 136

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o consumidor disponha do direito 
estatutário ou contratual a reembolsar 
antecipadamente o seu crédito antes do 
termo do contrato. Em caso de reembolso 
antecipado do crédito, o consumidor tem 
direito a uma redução do custo total do 
mesmo, correspondente aos juros e custos 
relativos ao período remanescente do 
contrato.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o consumidor disponha do direito 
estatutário a reembolsar antecipadamente o 
seu crédito antes do termo do contrato. Em 
caso de reembolso antecipado do crédito, o 
consumidor tem direito a uma redução do 
custo total do mesmo, correspondente aos 
juros e custos relativos ao período 
remanescente do contrato.

Or. en

Alteração 137

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem prever que o 
exercício do direito a que se refere o n.º 1 
seja sujeito a determinadas condições. 
Estas condições podem incluir limitações 

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mutuantes não imponham 
qualquer sanção a um consumidor que 
exerça o direito a que se refere o n.º 1 e 
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temporais ao exercício do direito, 
tratamentos diferenciados em função do 
tipo de taxa devedora ou restrições quanto 
às circunstâncias em que esse direito pode 
ser exercido. Os Estados-Membros podem 
também determinar que o mutuante tem 
direito a uma compensação correcta e 
objectivamente justificada dos potenciais 
custos directamente associados ao 
reembolso antecipado de um crédito. De 
qualquer modo, se o reembolso 
antecipado ocorrer durante um período 
em que a taxa de juro é fixa, o exercício 
desse direito pode ser condicionado à 
existência de um interesse especial por 
parte do consumidor.

devem preservar as garantias do 
mutuante, assegurando ao mesmo tempo 
a eficiência dos mercados.

Or. en

Alteração 138

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se um Estado-Membro optar por 
estabelecer condições desse tipo, estas não 
deverão tornar o exercício do direito 
referido no n.º 1 excessivamente difícil ou 
oneroso para o consumidor.

Os Estados-Membros devem assegurar 
que as seguintes disposições sejam 
cumpridas:

a) Se o contrato de crédito for financiado 
por instrumentos resgatáveis negociados 
em mercados regulamentados, assiste ao 
consumidor o direito de reembolsar o 
contrato de crédito mediante o valor 
determinado pelas condições de mercado 
do instrumento resgatável;
b) Se o contrato de crédito disser respeito 
a um empréstimo com taxa de juro fixa 
durante parte ou a totalidade da vigência 
do contrato e for financiado a longo 
prazo, assiste ao consumidor o direito de 
reembolsar o contrato de crédito:
i) Gratuitamente após o termo do prazo 
com taxa de juro fixa; ou
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ii) Antes do termo do prazo com taxa de 
juro fixa, nos casos em que haja um 
interesse especial por parte do 
consumidor, aquando do pagamento da 
compensação ao mutuante pelos 
potenciais custos directamente associados 
ao reembolso antecipado do crédito;
c) No caso dos contratos de crédito não 
referidos nas alíneas a) ou b), assiste ao 
consumidor o direito de reembolsar o 
contrato de crédito num prazo não 
superior a três meses após a comunicação 
ao mutuante da sua intenção nesse 
sentido. 
No contexto da alínea b), subalínea ii), a 
existência de um interesse especial por 
parte do consumidor deve ser reconhecida 
pelo menos em situações que envolvam 
perda involuntária do posto de trabalho, 
necessidade de mobilidade, doença grave 
ou morte.
No contexto da alínea c), os 
Estados-Membros podem manter uma 
compensação estatutária ou contratual 
por reembolso antecipado, mas essa 
compensação não deve ser superior a 1 % 
da dívida pendente.

Or. en

Alteração 139

Proposta de directiva
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.°-A 
Portabilidade

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mutuantes permitam que os 
mutuários conservem um contrato de 
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crédito quando estes mudem de casa, 
desde que o valor do novo imóvel seja 
suficiente para constituir a garantia 
exigida pelo contrato e se forem 
observadas as condições necessárias para 
que as garantias sejam consideradas 
equivalentes, nos termos do n.º 2.
2. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas adequadas para assegurar que, 
nos casos em que, ao abrigo da legislação 
nacional, os contratos de crédito para 
imóveis de habitação situados noutros 
Estados-Membros sejam considerados 
equivalentes aos contratos de crédito para 
imóveis de habitação situados no seu 
território para efeitos de agrupamento em 
instrumentos financeiros transaccionados 
em mercados secundários, esses contratos 
também sejam considerados equivalentes 
para efeitos do n.º 1.
3. A fim de assegurar a harmonização 
consistente do direito de portabilidade, a 
EBA deve elaborar projectos de normas 
técnicas de regulamentação para 
especificar em mais pormenor as 
condições necessárias para considerar a 
garantia equivalente, em conformidade 
com o n.º 1 do presente artigo.
A EBA deve apresentar à Comissão esses 
projectos de normas técnicas de 
regulamentação até... *.
4. São delegados à Comissão poderes para 
adoptar as normas técnicas de 
regulamentação referidas no primeiro 
parágrafo, em conformidade com os 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE)
n.º 1093/2010.
_______________
 JO inserir a data correspondente a: 6 meses 
após a entrada em vigor da presente directiva.

Or. en
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Alteração 140

Proposta de directiva
Artigo 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-B 
Conversão de empréstimos em divisas 

estrangeiras
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos de contratos de crédito 
relacionados com empréstimos em divisas 
estrangeiras, o consumidor tenha o direito 
de converter o empréstimo na divisa do 
Estado-Membro, num prazo razoável.
2. Os Estados-Membros devem prever que 
o mutuante tenha direito a obter uma 
compensação correcta e objectivamente 
justificada dos potenciais custos 
directamente associados ao exercício 
desse direito, mas não devem permitir que 
os mutuantes imponham sanções 
decorrentes do exercício do mesmo.

Or. en

Alteração 141

Proposta de directiva
Artigo 18-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-C
Flexibilidade nos pagamentos

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mutuantes permitam que os 
consumidores efectuem pagamentos que 
excedam, sem qualquer sanção, o 
montante estipulado pela estrutura de 
amortização do empréstimo incluída no 
contrato de crédito e, deste modo, tenham 
direito ao reembolso futuro dos 
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pagamentos previstos, de acordo com a 
estrutura de amortização, até ao valor 
correspondente ao anterior pagamento 
superior ao montante estipulado.

Or. en

Alteração 142

Proposta de directiva
Artigo 18-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-D
Contratos inversos

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, a fim de cobrir os riscos de velhice 
ou reforma, as partes num contrato de 
crédito possam acordar em converter o 
mesmo numa hipoteca inversa ou outro 
contrato de crédito ao abrigo do qual uma 
quantia em dinheiro seja adiantada ou 
paga periodicamente ao consumidor, com 
vista a permitir o acesso à participação no 
capital do imóvel para habitação, quantia 
essa que acabará por ser reembolsada a 
partir do produto da venda do imóvel para 
habitação.

Or. en

Alteração 143

Proposta de directiva
Artigo 18-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-E
Mudança de mutuante

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mutuantes possam transferir os 
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contratos de crédito ou as respectivas 
carteiras para outras instituições 
financeiras sem o consentimento do 
consumidor, desde que as condições do 
crédito não sejam alteradas em detrimento 
do consumidor. O presente número 
aplica-se sem prejuízo do artigo 122.º-A 
da Directiva 2006/48/CE.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que as carteiras de créditos hipotecários 
sejam transferíveis para outros mutuantes 
sem o registo de uma nova escritura 
hipotecária para cada crédito na carteira 
transferida.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores tenham igualmente 
direito a transferir o contrato de crédito 
para outro mutuante que esteja disposto a 
aceitar a transferência e que faça uma 
oferta vinculativa ao consumidor, desde 
que:
a) A oferta vinculativa melhore 
significativamente as condições 
económicas oferecidas ao consumidor, 
seja através de um aumento de, pelo 
menos, 100 pontos de base na taxa de 
juro, seja através do alargamento ou 
redução de mais de um terço do prazo 
previsto para o reembolso da dívida 
pendente; 
b) O mutuante se recuse a fazer uma 
oferta vinculativa antes do termo da 
oferta feita pelo novo mutuante que 
corresponda pelo menos às condições da 
oferta vinculativa feita pelo novo
mutuante; e
c) O mutuante receba uma compensação 
adequada, se for caso disso, em 
conformidade com a legislação nacional. 
Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nestes casos, a compensação não 
constitua uma penalização do consumidor 
e que, quando um contrato de crédito 
estiver em vigor há cinco anos, a 
compensação não seja superior a 1 % da 
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dívida pendente.

Or. en

Alteração 144

Proposta de directiva
Artigo 18-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-F
Mudança de mutuário 

1. Os Estados-Membros devem permitir a 
transferência de um contrato de crédito 
abrangido pelo âmbito do artigo 2.º, n.º 1, 
de um mutuário para um consumidor, se 
esse contrato for transferido para o 
consumidor em paralelo com a venda de 
um imóvel, na condição de o mutuante ter 
procedido a uma verificação da 
solvabilidade do consumidor, nos termos 
do artigo 14.º, de não ter concluído que 
existem perspectivas negativas quanto à 
sua capacidade de reembolso e de ter feito 
uma oferta vinculativa ao consumidor 
antes da transferência do contrato de 
crédito.
2. Os Estados-Membros devem proibir os 
promotores imobiliários de associar a 
venda de um imóvel projectado ou 
existente à transferência para o 
consumidor de um contrato de crédito 
abrangido pelo âmbito do artigo 2.º, n.º 1, 
se for transferido para o consumidor.

Or. en

Alteração 145

Proposta de directiva
Artigo 18-G (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-G
Pagamentos em atraso e execução de 

hipotecas
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os mutuantes exerçam uma tolerância 
razoável e envidem esforços diligentes 
com vista a obter uma solução negociada 
antes de iniciar processos de execução de 
hipotecas relacionados com contratos de 
crédito.
2. Os Estados-Membros podem manter ou 
introduzir requisitos em relação ao 
processo a adoptar ou às opções que 
devem ser exploradas antes de iniciar 
processos de execução de hipotecas 
referentes a imóveis situados no seu 
território. Nos casos em que o mutuário 
tenha reembolsado uma parte substancial 
ou a maior parte do empréstimo durante 
um longo período de tempo, essas opções 
devem incluir a alteração provisória do 
acordo contratual entre o mutuante e o 
consumidor.
3. Os Estados-Membros devem proibir as 
sanções por incumprimento que acresçam 
ao reembolso da parte remanescente do 
empréstimo quando esse incumprimento 
resulte de circunstâncias fora do controlo 
do mutuário ou quando a sanção não seja 
proporcionada ou seja calculada tendo em 
conta a parte do empréstimo que não 
tenha sido objecto de incumprimento.
4. Os Estados-Membros devem permitir 
que a devolução da garantia seja 
suficiente para reembolsar o empréstimo 
se essa cláusula tiver sido expressamente 
acordada pelas partes no contrato de 
crédito.
5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos em que sejam iniciados 
processos de execução de hipotecas, o 
mutuante credite ao consumidor, como 
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valor da garantia, um valor pelo menos 
igual à avaliação mais recente levada a 
cabo em conformidade com os requisitos 
mínimos para o reconhecimento de 
garantias constituídas por imóveis 
estabelecidos no anexo VIII, parte 2, 
ponto 8, da Directiva 2006/48/CE.
6. Se os mutuantes de crédito hipotecário 
para habitação tiverem acesso pleno aos 
bens do consumidor após a conclusão do 
processo de execução de hipotecas e 
continuar a existir uma dívida pendente, 
os Estados-Membros devem assegurar 
que a confiscação de salários, pensões de 
reforma ou proventos equivalentes seja 
limitada de forma a preservar um 
rendimento mínimo suficiente para 
manter um nível de vida condigno.

Or. en

Alteração 146

Proposta de directiva
Capítulo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Capítulo 8-A
Mercados transparentes e fiáveis

Or. en

Alteração 147

Proposta de directiva
Artigo 18-H (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-H
Identificador-chave europeu do crédito 

hipotecário
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1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a cada novo contrato de crédito seja 
atribuído um identificador-chave europeu 
do crédito hipotecário (EMKI).
2. O EMKI deverá ser um código 
normalizado, expresso em caracteres 
alfanuméricos, que contenha pelo menos 
a seguinte informação:
a) O Estado-Membro no qual se situa o 
imóvel que serve de garantia;
b) O mutuante que concedeu o crédito;
c) Os dados para a identificação do imóvel 
num registo que forneça informação ao 
público sobre os direitos relacionados com 
os imóveis de habitação.
3. São conferidos à Comissão poderes 
para adoptar actos delegados, em 
conformidade com o artigo 26.º, para 
especificar em mais pormenor as 
características do EMKI e os 
procedimentos relativos à atribuição deste 
indicador.
4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o EMKI conste de todos os registos 
designados que forneçam informação 
sobre contratos de crédito. Essa 
informação deve estar acessível aos 
utilizadores.

Or. en

Alteração 148

Proposta de directiva
Artigo 18-I (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-I
Registos de contratos de crédito para 

imóveis de habitação
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o início, alteração ou termo de 
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qualquer contrato de crédito situado no 
seu território seja notificado a um registo 
designado pelo Estado-Membro.
2. Essa notificação deve incluir pelo 
menos a seguinte informação:
a) O EMKI;
b) A identificação do imóvel para 
habitação ao qual o contrato de crédito 
diz respeito;
c) O montante do empréstimo;
d) A maturidade do empréstimo;
e) A divisa na qual o empréstimo estiver 
expresso;
f) O mutuante que concedeu o 
empréstimo;
g) O consumidor que contraiu o 
empréstimo.
3. Esta informação deve estar acessível 
por via electrónica, através de um portal 
centralizado, às partes no contrato, aos 
mutuantes e intermediários, aos 
detentores de direitos no contrato de 
crédito ou no imóvel para habitação 
associado, às autoridades competentes e a 
todos os demais utilizadores reconhecidos 
pela legislação nacional.

Or. en

Alteração 149

Proposta de directiva
Artigo 18-J (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-J
Registo dos produtos financeiros 

relacionados com contratos de crédito 
para imóveis de habitação

1. Os Estados-Membros devem designar 
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registos que, para cada instrumento 
financeiro garantido contra um ou vários 
contratos de crédito para imóveis de 
habitação, incluam, pelo menos, dados 
sobre o emitente do instrumento 
financeiro, a informação necessária para 
identificar o instrumento financeiro e o 
EMKI para cada contrato de crédito que 
fornece a garantia ao instrumento 
financeiro.
2. Esta informação deve estar acessível 
por via electrónica, através de um portal 
centralizado, às partes no contrato, às 
autoridades competentes e a todos os 
demais utilizadores reconhecidos pela 
legislação nacional.
3. No caso de instrumentos derivados 
relacionados com contratos de crédito 
para imóveis de habitação, os 
Estados-Membros podem considerar que 
os repositórios de transacções previstos 
nos artigos 64.º, 65.º e 66.º do 
Regulamento (UE) n.º .../2011 [EMIR] 
satisfazem os requisitos estabelecidos no 
n.º 1, desde que também satisfaçam os 
critérios de acessibilidade estabelecidos 
no n.º 2.

Or. en

Alteração 150

Proposta de directiva
Artigo 18-K (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-K
Avaliação de imóveis para habitação

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os avaliadores que efectuam 
avaliações de imóveis para habitação, 
utilizadas para avaliar a garantia nos 
contratos de crédito, sejam profissionais 



PE469.842v02-00 94/118 PR\874873PT.doc

PT

competentes.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que seja criado um registo, 
periodicamente actualizado, dos 
avaliadores considerados competentes em 
termos profissionais.
3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os avaliadores que efectuam 
avaliações utilizadas pelo mutuante para 
avaliar a garantia sejam suficientemente 
independentes do mutuante, do mutuário 
e, se for o caso, do intermediário de 
crédito, a fim de fornecer uma avaliação 
objectiva e imparcial.
4. A fim de assegurar uma harmonização 
consistente, devem ser conferidos à 
Comissão poderes para adoptar actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
26.º, com vista a especificar normas 
mínimas de avaliação, normas mínimas 
em relação à independência e normas 
profissionais mínimas para os 
avaliadores.
5. Os Estados-Membros podem especificar 
os critérios adicionais que devem ser 
utilizados para determinar a competência 
profissional dos avaliadores. Esses 
critérios não devem incluir o requisito de 
que o avaliador esteja estabelecido no seu 
território.

Or. en

Alteração 151

Proposta de directiva
Artigo 18-L (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-L
Índices imobiliários

1. Os Estados-Membros devem promover 
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a utilização de índices dos preços dos 
imóveis para habitação a nível nacional, 
regional e local com vista a proporcionar 
uma base melhorada para o 
acompanhamento das tendências no 
âmbito da avaliação de imóveis para 
habitação.
2. A EBA deve elaborar orientações, em 
conformidade com o artigo 16.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010, a fim 
de permitir a comparabilidade dos 
diferentes índices imobiliários.

Or. en

Alteração 152

Proposta de directiva
Artigo -19 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo -19.º
Requisitos prudenciais gerais

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades locais competentes 
formulem e publiquem as normas 
aplicáveis aos empréstimos para imóveis 
de habitação com vista a permitir a 
identificação e gestão eficazes dos riscos 
financeiros, tendo em conta as 
características específicas dos seus 
mercados. Estas normas devem incluir 
pelo menos:
a) Um nível de referência para um rácio 
prudente entre o montante do empréstimo 
e o valor do activo (LTV);
b) Orientações para a avaliação dos 
rácios entre o valor do empréstimo e os 
rendimentos do mutuário (LTI), entre o 
serviço da dívida da hipoteca e os 
rendimentos do mutuário (DTI) e entre o 
valor do empréstimo e os bens do 
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mutuário (LTA).
c) Níveis de referência para uma 
proporção prudente da carteira de 
empréstimos de uma instituição ou 
mercado em relação aos rácios 
especificados nas alíneas a) e b), tendo em 
conta os riscos individuais e cumulativos 
e a evolução do mercado.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades locais competentes 
tenham os poderes necessários para 
fiscalizar o comportamento dos mutuantes 
e lhes exigir que tomem medidas 
progressivas e proporcionadas nos casos 
em que as proporções referidas na alínea 
c) sejam excedidas com vista a gerir os 
riscos identificados.
Estas medidas vinculativas podem incluir 
obrigações de notificação específicas, a 
utilização do seguro hipotecário ou de 
produtos cobertos, disposições dinâmicas, 
contribuições adicionais para o regime de 
garantia de depósitos, a imposição de 
limites firmes ao rácio entre o montante 
do empréstimo e o valor do activo dos 
novos empréstimos para imóveis de 
habitação situados na totalidade ou em 
parte do seu território e concedidos por 
um único mutuante, por um grupo de 
mutuantes ou pela totalidade dos 
mutuantes.

Or. en

Alteração 153

Proposta de directiva
Artigo -19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -19.º-A 
Requisitos prudenciais específicos
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1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades locais competentes 
formulem e publiquem normas 
vinculativas para as diferentes categorias 
de contratos de crédito que constituem 
contratos de crédito com riscos especiais.
2. Estas normas vinculativas devem 
incluir pelo menos:
a) Informação adicional e advertências de 
risco a incluir na informação 
pré-contratual relacionada com os 
produtos com riscos especiais;
b) As medidas prudenciais específicas 
descritas no n.º 2 do artigo -19.º.
3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os seguintes contratos de crédito 
sejam sempre considerados contratos de 
crédito com riscos especiais: 
a) Os contratos de crédito em que o 
empréstimo é concedido numa divisa 
estrangeira;
b) Os contratos de crédito que permitem 
uma variação significativa do pagamento 
de juros durante a vigência do contrato;
c) Os contratos de crédito nos quais é 
acordado entre as partes que a devolução 
da garantia é suficiente para reembolsar o 
empréstimo.
4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades locais competentes 
tenham poderes para especificar as 
características adicionais que se 
considerará constituírem contratos de 
crédito com riscos especiais no seu 
território.

Or. en

Alteração 154

Proposta de directiva
Artigo -19-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo -19.º-B
Aplicação das normas

1. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem devem ser 
responsáveis pela aplicação às empresas e 
filiais estabelecidas no seu território das 
normas e medidas formuladas em 
conformidade com os artigos -19.º 
e -19.º-A. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem devem aplicar 
os requisitos da autoridade local 
competente referidos nos artigos -19.º e  
19.º-A aos contratos de crédito para 
imóveis de habitação no território das 
autoridades locais competentes.
2. A autoridade competente relevante deve 
comunicar à ABE as medidas vinculativas 
adoptadas em conformidade com os 
artigos -19.º e 19.º-A, e esta última deve, 
por sua vez, notificar o CERS, em 
conformidade com as suas obrigações nos 
termos do artigo 32.º do Regulamento 
(UE) n.º 1093/2010. Nos casos em que 
uma autoridade competente tenha 
imposto medidas especiais a um 
mutuante, nos termos do artigo -19.º, a 
autoridade competente relevante deve 
exigir igualmente que a empresa divulgue 
esta informação aos seus accionistas.
3. Nos casos em que uma autoridade 
competente não concorde com o 
procedimento ou o conteúdo de uma 
acção ou inacção por parte de uma 
autoridade competente de outro 
Estado-Membro, devem aplicar-se os 
procedimentos estabelecidos no artigo 19.º 
do Regulamento (UE) n.º 1093/2010.
4. A EBA pode emitir orientações ou 
recomendações, em conformidade com o 
artigo 16.º do Regulamento (UE) n.º 
1093/2010, relacionadas com os requisitos 
prudenciais gerais e específicos, ou para 
especificar os procedimentos de 
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notificação à ABE e ao Comité Europeu 
do Risco Sistémico dos desenvolvimentos 
com implicações para o risco sistémico, 
conforme definido na alínea c) do artigo 
2.º do Regulamento (UE) n.º 1092/2010. 
No caso de risco sistémico, a EBA pode 
adoptar medidas equivalentes às 
adoptadas pelas autoridades locais em 
relação a situações transfronteiras.

Or. en

Alteração 155

Proposta de directiva
Artigo -19-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -19.º-C
Governo das sociedades

1. Os mutuantes e os intermediários de 
crédito devem aplicar políticas e 
procedimentos explícitos e documentados 
no que diz respeito às actividades 
relacionadas com contratos de crédito 
regulados no âmbito da presente directiva.
2. O conselho de administração ou órgão 
equivalente deve incluir no seu relatório 
anual uma alusão à existência de tais 
políticas e procedimentos.

Or. en

Alteração 156

Proposta de directiva
Artigo -19-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -19.º-D
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Supervisão dos registos de crédito
Os Estados-Membros devem assegurar 
que os registos de crédito que 
desenvolvem actividades no seu território 
sejam devidamente supervisionados pelas 
autoridades competentes e pelas 
autoridades responsáveis pela protecção 
de dados. Sem prejuízo dos poderes 
conferidos pelo Regulamento (UE) n.º 
1093/2010, a EBA deve contribuir para a 
supervisão dos registos de crédito que 
desenvolvam actividades transfronteiras 
na União.

Or. en

Alteração 157

Proposta de directiva
Artigo -19-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -19.º-E 
Testes de esforço

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o mutuante efectue testes de esforço 
sobre o impacto dos aumentos das taxas 
de juro para o perfil de risco dos contratos 
de crédito durante a vigência dos 
contratos de crédito com taxas ajustáveis.
Esses testes de esforço devem considerar, 
pelo menos, um cenário de base de 1 % de 
aumento da taxa de juro, incluir uma 
comparação com a evolução histórica das 
taxas de juro durante um período 
equivalente à duração do contrato de 
crédito, ser coerentes com as expectativas 
das autoridades monetárias e não devem, 
em caso algum, permitir expectativas 
negativas quanto à evolução das taxas de 
juro.

Or. en
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Alteração 158

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os intermediários de crédito devem ser 
devidamente autorizados a exercer as 
actividades referidas no artigo 3.°, alínea 
e), por uma autoridade competente, como 
definida no artigo 4.°, no seu 
Estado-Membro de origem. Essa 
autorização é concedida com base nos 
requisitos estabelecidos no Estado-Membro 
de origem do intermediário de crédito e 
inclui a observância dos requisitos de 
competência profissional previstos no 
artigo 20.º.

1. Os intermediários de crédito devem ser 
devidamente autorizados a exercer as 
actividades referidas no artigo 3.°, alínea 
e), por uma autoridade competente referida
no artigo 4.°, no seu Estado-Membro de 
origem. Essa autorização é concedida com 
base nos requisitos estabelecidos no 
Estado-Membro de origem do 
intermediário de crédito e inclui a 
observância dos requisitos de competência 
profissional previstos no artigo 21.º.

Or. en

Alteração 159

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar a 
criação de um balcão único de informação 
que permita um acesso fácil e rápido à 
informação constante do registo nacional, 
que deve ser compilada por via electrónica 
e permanentemente actualizada. Esse 
balcão de informação deve igualmente 
permitir a identificação das autoridades 
competentes de cada Estado-Membro, 
referidas no artigo 4.º.

4. Os Estados-Membros devem assegurar a 
criação de um balcão único de informação 
que permita um acesso fácil e rápido à 
informação constante do registo nacional
de intermediários de crédito, que deve ser 
compilada por via electrónica e 
permanentemente actualizada. Esse balcão 
de informação deve igualmente permitir a 
identificação das autoridades competentes 
de cada Estado-Membro, referidas no 
artigo 4.º. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a EBA tenha acesso a este 
balcão único de informação, e a EBA 
deve publicar, no seu sítio Web, 
referências ou hiperligações a este balcão 
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de informação.

Or. en

Alteração 160

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3  

Texto da Comissão Alteração

3. São delegados à Comissão poderes para 
adoptar e, quando necessário, alterar as
normas técnicas de regulamentação no 
sentido de estipular o montante mínimo do 
seguro de responsabilidade civil 
profissional ou garantia equivalente 
referidos no n.º 1, alínea b).

3. A fim de assegurar a harmonização 
consistente do presente artigo, a EBA 
deve elaborar projectos de normas técnicas 
de regulamentação no sentido de estipular 
o montante mínimo do seguro de 
responsabilidade civil profissional ou 
garantia equivalente referidos no n.º 1, 
alínea b).

As normas técnicas de regulamentação 
referidas no primeiro parágrafo são 
adoptadas em conformidade com os 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1093/2010.
A EBA elabora projectos de normas 
técnicas de regulamentação que estipulem 
o montante mínimo do seguro de 
responsabilidade civil profissional ou 
garantia equivalente referido no n.º 1, 
alínea b), que apresenta à Comissão para 
aprovação [no prazo de seis meses a 
contar da adopção da presente proposta]. 
A EBA analisa e, se necessário, elabora 
novos projectos de normas técnicas de 
regulamentação para alterar o montante 
mínimo do seguro de responsabilidade civil 
profissional ou garantia equivalente 
referido no n.º 1, alínea b), que apresenta à 
Comissão para aprovação pela primeira vez
[quatro anos a contar da data de entrada 
em vigor da directiva] e, depois disso, 
bianualmente.

A EBA apresenta à Comissão esses
projectos de normas técnicas de 
regulamentação até ...*. A EBA analisa e, 
se necessário, elabora novos projectos de 
normas técnicas de regulamentação para 
alterar o montante mínimo do seguro de 
responsabilidade civil profissional ou 
garantia equivalente referido no n.º 1, 
alínea b), que apresenta à Comissão para 
aprovação pela primeira vez até ...** e, 
depois disso, bianualmente.

São delegados à Comissão poderes para 
adoptar os projectos de normas técnicas 
de regulamentação referidos nos 
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parágrafos 1 e 2, em conformidade com 
os artigos 10.º a 14.º do Regulamento 
(UE) n.º 1093/2010.
_______________
JO inserir a data correspondente a: 6 meses 
após a data de entrada em vigor da presente 
directiva.
JO inserir a data correspondente a: 4 anos 
após a data de entrada em vigor da presente 
directiva.

Or. en

Alteração 161

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autorização dos intermediários de 
crédito pelo respectivo Estado-Membro de 
origem produz efeitos em todo o território 
da União, sem obrigação de solicitar uma 
nova autorização das autoridades 
competentes do(s) Estado(s)-Membro(s) de 
acolhimento.

1. A autorização dos intermediários de 
crédito pelo respectivo Estado-Membro de 
origem produz efeitos em todo o território 
da União, sem obrigação de solicitar uma 
nova autorização das autoridades 
competentes do(s) Estado(s)-Membro(s) de 
acolhimento ou das autoridades locais 
competentes.

Or. en

Alteração 162

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No prazo de um mês após essa informação, 
estas autoridades competentes notificam às 
autoridades competentes do(s) 
Estado(s)-Membro(s) de acolhimento em 
causa a intenção do intermediário de 

No prazo de um mês após essa informação, 
estas autoridades competentes notificam às 
autoridades competentes do(s) 
Estado(s)-Membro(s) de acolhimento em 
causa e à EBA a intenção do intermediário 
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crédito, informando simultaneamente o 
intermediário de crédito dessa notificação.

de crédito, informando simultaneamente o 
intermediário de crédito dessa notificação.

Or. en

Alteração 163

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes de diferentes 
Estados-Membros devem cooperar entre si 
sempre que necessário para efeitos do 
exercício das funções que lhes são 
atribuídas pela presente directiva, 
utilizando os seus poderes, tal como 
estabelecidos na presente directiva ou na 
legislação nacional. As autoridades 
competentes devem prestar assistência às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros. Em particular, devem 
trocar informações e cooperar em 
actividades de investigação ou de 
supervisão.

As autoridades competentes de diferentes 
Estados-Membros devem cooperar entre si
e com a EBA sempre que necessário para 
efeitos do exercício das funções que lhes 
são atribuídas pela presente directiva, 
utilizando os seus poderes, tal como 
estabelecidos na presente directiva, na 
legislação da UE ou na legislação 
nacional. Em particular, devem trocar 
informações e cooperar em actividades de 
investigação ou de supervisão. As 
autoridades competentes devem prestar 
assistência às autoridades competentes 
dos outros Estados-Membros.

Or. en

Alteração 164

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento, tendo 
informado a autoridade competente do 
Estado-Membro de origem, toma todas as 
medidas que se revelem necessárias para 
proteger os consumidores e o correcto 
funcionamento dos mercados, 
nomeadamente impedindo os 

a) A autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento, tendo 
informado a autoridade competente do 
Estado-Membro de origem, toma todas as 
medidas que se revelem necessárias para 
proteger os consumidores e o correcto 
funcionamento dos mercados, 
nomeadamente impedindo os 
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intermediários de crédito faltosos de 
iniciarem novas operações no seu 
território. A Comissão é informada de tais 
medidas sem demora injustificada.

intermediários de crédito faltosos de 
iniciarem novas operações no seu 
território. A Comissão e a EBA são 
informadas de tais medidas sem demora 
injustificada.

Or. en

Alteração 165

Proposta de directiva
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar
que as instituições que não sejam 
instituições de crédito, tal como referidas 
no artigo 3.º, alínea i), sejam sujeitas a 
mecanismos adequados de autorização, 
registo e supervisão por uma autoridade 
competente, conforme definidos no artigo 
4.º.

Os Estados-Membros que permitem que as 
instituições que não sejam instituições de 
crédito forneçam contratos de crédito para 
imóveis de habitação devem assegurar 
que as mesmas sejam sujeitas a 
mecanismos adequados de regulação,
autorização, registo e supervisão por
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 166

Proposta de directiva
Artigo 26

Texto da Comissão Alteração

1. Os poderes para adoptar actos delegados
referidos no artigo 6.º, n.º 4, no artigo 8.º, 
n.º 4, no artigo 9.º, n.º 3, no artigo 10.º, n.º 
3, no artigo 14.º, n.º 5, e no artigo 16.º, 
n.º 2, são conferidos à Comissão por um 
período indeterminado a contar da 
entrada em vigor da presente directiva.

1. Os poderes para adoptar actos delegados 
são conferidos à Comissão sob reserva das 
condições estabelecidas no presente 
artigo.

2. Os poderes para adoptar actos 
delegados referidos nos artigos 6.º, n.º 4, 
8.º, n.º 4, 9.º-A, n.º 3, 10.º, n.º 3, 12.º, n.º 5, 
16.º, n.º 2, 18.º-H, n.º 3, e 18.º-K, n.º 4, são 
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conferidos à Comissão por um período de 
quatro anos a contar de...*. A Comissão 
elabora um relatório sobre a delegação de 
poderes, o mais tardar nove meses antes 
do final do período de quatro anos. A 
delegação de poderes é tacitamente 
prolongada por períodos de igual 
duração, salvo se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho se opuserem a tal 
prolongamento, o mais tardar até três 
meses antes do final de cada período.
3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 6.º, n.º 4, 8.º, n.º 4, 9.º, n.º 3, 10.º, 
n.º 3, 12.º, n.º 5, 16.º, n.º 2, 18.º-H, n.º 3, e 
18.º-K, n.º 4, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes especificados nessa decisão. A 
revogação produz efeitos no dia seguinte 
ao da publicação da respectiva decisão no 
Jornal Oficial da União Europeia ou 
numa data posterior nela indicada. A 
decisão de revogação não afecta a 
validade dos actos delegados já em vigor.

2. Assim que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

4. Assim que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

3. O poder de adoptar actos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas nos artigos 27.º e 
28.º

5. Qualquer acto delegado adoptado em 
conformidade com os artigos 6.º, n.º 4, 8.º, 
n.º 4, 9.º-A, n.º 3, 10.º, n.º 3, 12.º, n.º 5, 
16.º, n.º 2, 18.º-H, n.º 3, e 18.º-K, n.º 4, só 
pode entrar em vigor se não forem 
formuladas objecções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de 
três meses a contar da notificação desse 
acto ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo do 
referido prazo, ambas as instituições 
tiverem informado a Comissão de que não 
formularão objecções. Esse período será 
prolongado por três meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.
______________

* JO inserir a data de entrada em vigor da 
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presente directiva.

Or. en

Alteração 167

Proposta de directiva
Artigo 27 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Suprimido 
Revogação da delegação
1. A delegação de poderes referida no 
artigo 6.º, n.º 4, no artigo 8.º, n.º 4, no 
artigo 9.º, n.º 3, no artigo 10.º, n.º 3, no 
artigo 14.º, n.º 5, e no artigo 16.º, n.º 2, 
pode ser revogada em qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho.
2. A instituição que tiver dado início a um 
procedimento interno para decidir da 
revogação da delegação de poderes deve 
informar o outro legislador e a Comissão, 
o mais tardar um mês antes da adopção 
da decisão final, indicando os poderes 
delegados susceptíveis de ser revogados e 
os motivos da eventual revogação.
3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes especificados nessa 
decisão. Produz efeitos imediatamente ou 
numa data posterior nela fixada. A 
decisão de revogação não prejudica os 
actos delegados já em vigor. É publicada 
no Jornal Oficial da União Europeia.

Or. en

Alteração 168

Proposta de directiva
Artigo 28
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º Suprimido 
Objecções aos actos delegados
1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prorrogado por um mês.
2. Se, no termo do prazo referido no n.º 1, 
nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho tiverem formulado objecções ao 
acto delegado, este é publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entra em 
vigor na data nele prevista. O acto 
delegado pode ser publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entrar em 
vigor antes do termo desse prazo se o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão da sua 
intenção de não formularem objecções.
3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções a um 
acto delegado entretanto adoptado no 
prazo definido no n.º 1, este não entra em 
vigor. A instituição que formular 
objecções deve expor os motivos das 
mesmas.

Or. en

Alteração 169

Proposta de directiva
Artigo 31 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma avaliação da satisfação dos 
consumidores em relação à FEIN;

a) Uma avaliação do cumprimento da 
FEIN e da utilização, conhecimento e
satisfação dos consumidores em relação à
mesma;
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Or. en

Alteração 170

Proposta de directiva
Artigo 31 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Uma análise da eventual necessidade de 
introduzir direitos e obrigações no que se 
refere à fase pós-contratual dos contratos 
de crédito;

f) Uma análise da eventual necessidade de 
introduzir direitos e obrigações adicionais
no que se refere à fase pós-contratual dos 
contratos de crédito;

Or. en

Alteração 171

Proposta de directiva
Artigo 31 – parágrafo 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Uma avaliação da eventual necessidade 
de alargar o seu âmbito de aplicação às 
empresas de pequena dimensão.

g) Uma avaliação da eventual necessidade 
de alargar o seu âmbito de aplicação às 
empresas de pequena dimensão como 
mutuários;

Or. en

Alteração 172

Proposta de directiva
Artigo 31 – parágrafo 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Uma avaliação do impacto da 
presente directiva no mercado de outros 
tipos de crédito, incluindo os que 
mutuantes ou consumidores possam 
considerar substituíveis pelos abrangidos 
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pelo seu âmbito de aplicação.

Or. en

Alteração 173

Proposta de directiva
Artigo 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º-A
Novas iniciativas relativas à concessão e 
contracção responsáveis de empréstimos

Até ...*, a Comissão apresenta um 
relatório completo que avalie os desafios 
mais gerais do sobreendividamento 
privado. Esse relatório deve identificar os 
mercados, produtos e intervenientes 
envolvidos na cadeia da oferta de crédito e 
analisar as diferentes opções existentes 
para combater estes problemas, incluindo 
medidas macroeconómicas relacionadas 
com a evolução do crédito, os seus limites 
e utilizações, medidas estruturais 
destinadas a proteger os aforradores nas 
entidades de depósito e medidas 
destinadas a instituições altamente 
alavancadas e às consequentes 
vulnerabilidades do sistema financeiro. O 
relatório será acompanhado, se for caso 
disso, de propostas legislativas.
________________
* JO inserir a data: 12 meses após a data de 
entrada em vigor da presente directiva.

Or. en

Alteração 174

Proposta de directiva
Anexo 2 – Parte A – quadro – ponto 6 – última linha



PR\874873PT.doc 111/118 PE469.842v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(Quando aplicável) [Advertência sobre a 
variabilidade das prestações]

(Quando aplicável) [Advertência sobre a 
variabilidade das prestações e diferentes 
cenários dependendo da evolução da taxa 
de juro]

Or. en

Alteração 175

Proposta de directiva
Anexo 2 – Parte A – quadro – ponto 7 – última linha

Texto da Comissão Alteração

Certifique-se de que tomou conhecimento 
de todos os demais impostos e custos (p. 
ex.: despesas notariais) associados a este 
empréstimo.

Tome nota dos seguintes custos associados 
a este empréstimo:

[Despesas notariais]
[Despesas de registo]
[Despesas de avaliação]
[Impostos aplicáveis de acordo com a 
legislação nacional]
(Quando aplicável) [Quaisquer outros 
custos relacionados com obrigações 
associadas a este empréstimo de acordo 
com a legislação nacional]
(Quando aplicável) [Taxas relativas a 
quaisquer outros serviços contratados 
com o mutuante (tais como despesas 
associadas à manutenção de uma conta, 
seguro, etc.)]

Or. en

Alteração 176

Proposta de directiva
Anexo 2 – Parte B – secção 6 – ponto 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) Quando taxa de juro puder ser revista e 
o montante das prestações posteriores a 
cada revisão for desconhecido, o mutuante 
pode indicar no quadro de amortização um 
montante constante das prestações para 
todo o período de vigência do crédito.
Nesse caso, o mutuante deve chamar a 
atenção do mutuário para essa 
característica, diferenciando visualmente 
os montantes que são conhecidos dos 
montantes hipotéticos (p. ex.: utilizando 
caracteres, caixas ou sombreados 
diferentes). Além disso, um texto 
claramente legível deve explicar em que 
períodos os valores apresentados no quadro 
podem variar e porquê. O mutuante deve 
também indicar: 1) quando pertinente, os 
limites máximos e mínimos aplicáveis; 2)
um exemplo de como o montante da
prestação poderá variar quando a taxa de 
juro aumentar ou diminuir numa 
percentagem de 1%, ou mais, quando for 
esse o caso mais realista atendendo à 
magnitude da variação normal das taxas de 
juro; e 3) quando existir um limite 
máximo, o montante da prestação no pior 
dos cenários.

(4) Quando a taxa de juro puder ser revista 
e o montante das prestações posteriores a 
cada revisão for desconhecido, o mutuante 
pode indicar no quadro de amortização um 
montante constante das prestações para 
todo o período de vigência do crédito.
Nesse caso, o mutuante deve chamar a 
atenção do mutuário para essa 
característica, diferenciando visualmente 
os montantes que são conhecidos dos 
montantes hipotéticos (p. ex.: utilizando 
caracteres, caixas ou sombreados 
diferentes). Além disso, um texto 
claramente legível deve explicar em que 
períodos os valores apresentados no quadro 
podem variar e porquê. O mutuante deve 
também indicar: a) quando pertinente, os 
limites máximos e mínimos aplicáveis; b)
um exemplo de como o montante da 
prestação poderá variar quando a taxa de 
juro aumentar ou diminuir numa 
percentagem de 1%, ou mais, quando for 
esse o caso mais realista atendendo à 
magnitude da variação normal das taxas de 
juro; e c) quando existir um limite máximo, 
o montante da prestação no pior dos 
cenários ou, quando não existir um limite 
máximo, um exemplo do pior dos cenários 
que poderá ser mais bem especificado 
através de um acto delegado.

Or. en

Alteração 177

Proposta de directiva
Anexo 2 – Parte B – secção 7 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O mutuante deve também incluir uma 
lista de todos os custos por categoria, com 
indicação dos respectivos montantes, a 

(2) O mutuante deve também fornecer uma 
lista desagregada de todos os custos, com 
indicação dos respectivos montantes, a 
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quem devem ser pagos e em que momento.
Quando o montante não for conhecido, o 
mutuante deve apresentar uma gama 
possível ou uma indicação de como esse 
montante será calculado.

quem devem ser pagos e em que momento.
Quando o montante não for conhecido, o 
mutuante deve apresentar uma gama 
possível ou uma indicação de como esse 
montante será calculado.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. OS MERCADOS HIPOTECÁRIOS DA UE 

As hipotecas são, muitas vezes, o mais importante compromisso a longo prazo assumido por 
uma família. São fundamentais para o acesso à propriedade de uma casa (cerca de 70 % na 
UE) e têm uma grande importância económica. Em 2009, o crédito hipotecário ascendia a 
6 126 milhões de euros – 52,3 % do PIB da UE. Entre 1998 e 2009, o mercado cresceu em 
quase todos os Estados-Membros, embora, devido à crise, se tenha verificado um declínio 
desde 2008. 

Os mercados do crédito hipotecário de retalho da UE estão fragmentados e a actividade 
transfronteiras é escassa, embora, segundo o Banco Central Europeu, tenha duplicado entre 
1997 e 2008, e a concentração está a aumentar. 

As diferenças significativas existentes entre os Estados-Membros não se traduziram em 
diversidade dentro de cada país. A diversidade de produtos possibilita a inclusão financeira, e 
os mercados mais maduros oferecem um leque mais vasto de produtos para ir ao encontro das 
preferências dos consumidores.

Os níveis de concentração não são homogéneos (os dados revelam uma correlação negativa 
entre a dimensão do mercado e a concentração), mas informações recentes mostram que a 
concentração aumentou de tal modo que, em média, a quota de mercado dos 5 maiores 
mutuantes de cada Estado-Membro é superior a 75 %. 

O preço do crédito hipotecário equivale à soma da margem de lucro dos mutuantes, dos custos 
de distribuição e gestão, dos custos de financiamento e dos custos decorrentes da assunção de
riscos.

Em geral, os mutuantes são instituições de crédito, mas, em pelo menos 5 Estados-Membros, 
as instituições que não são instituições de crédito representam até 12 %. 

Na maior parte dos países, os mutuantes procedem à distribuição directa através da sua rede 
de filiais. A distribuição indirecta é particularmente importante na Hungria, na Irlanda, nos 
Países Baixos e no Reino Unido. Segundo os peritos, os mutuantes cujo principal 
financiamento provém de depósitos têm vastas redes de distribuição directa, ao passo que os 
mutuantes financiados sobretudo através dos mercados de capitais têm redes limitadas de 
distribuição e dependem mais de intermediários.

Em 2002, 61 % das hipotecas foram financiadas por depósitos, 17,5 % por obrigações 
cobertas e 10 % por títulos garantidos por hipotecas residenciais. As alternativas ao 
financiamento baseado em depósitos permitem a correspondência entre a duração do 
empréstimo e o financiamento, facilitam a portabilidade das carteiras e são essenciais para 
desenvolver o financiamento transfronteiras dos mercados secundários. Na sequência da crise, 
as disparidades entre créditos e depósitos acentuaram-se.
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O mercado norte-americano do crédito hipotecário de alto risco foi o epicentro da crise. A UE 
foi afectada através da exposição aos derivados, o que agravou as condições financeiras e 
aumentou os desequilíbrios económicos. Este facto contribuiu para rebentar a "bolha 
imobiliária" em alguns Estados-Membros e gerar tensões em outros que tinham assumido 
importantes riscos de crédito em divisas estrangeiras.

A necessidade da concessão e contracção responsável de empréstimos aumentou desde o 
início da crise. A análise do mercado de crédito hipotecário ("Mortgage market review") 
publicada pela FSA em Julho de 2010 reconhece que cerca de 50 % de todos os pedidos de 
hipotecas em 2007 e 2008 foram processados sem verificação dos rendimentos e que "no auge 
do mercado, quase 33 % de todas as hipotecas residenciais concedidas no Reino Unido foram 
vendidas prevendo apenas o pagamento periódico de juros, sendo que cerca de três quartos 
dessas hipotecas nem especificavam o modo de pagamento".

II. OBJECTIVO POLÍTICO

Paralelamente à criação do euro, o Plano de Acção dos Serviços Financeiros (PASF) de 1999 
visava proporcionar um quadro financeiro moderno que minimizasse os custos da 
intermediação de capital e financeira e garantisse o acesso aos mercados retalhistas e a 
segurança destes.

A integração no mercado dos serviços financeiros a retalho constitui um objectivo desde o 
PASF, embora ainda não se tenha cumprido. É uma condição essencial para beneficiar 
plenamente do mercado interno e uma importante contribuição para o crescimento. O Livro 
Branco da Comissão, de 2007, sobre o crédito hipotecário refere que "uma maior integração 
dos mercados hipotecários é fundamental para a economia europeia, bem como para o 
funcionamento do mercado interno".

A fim de atingir os objectivos da UE 2020 em matéria de crescimento sustentável e de retirar 
ensinamentos da crise em conformidade com o roteiro do G20, é necessário um mercado 
interno de crédito hipotecário que seja estável, resistente, eficaz e aberto à concorrência. Tal 
requer práticas correctas de tomada firme, relações simétricas entre as partes e a informação 
adequada dos consumidores; estas condições são igualmente necessárias para promover a 
inclusão financeira e assegurar um nível elevado de protecção do consumidor. Por 
conseguinte, o nosso objectivo deve consistir em realizar de forma sustentável um mercado 
interno do crédito hipotecário.

III. LEGISLAR MELHOR

É importante assegurar que a regulação a nível europeu traga valor acrescentado. Devemos 
desenvolver o acervo já existente e manter a coerência com a CCD (que alguns 
Estados-Membros aplicaram às hipotecas), reconhecendo simultaneamente as especificidades 
decorrentes da duração e importância das hipotecas.

Preservando a subsidiariedade e a proporcionalidade, devemos abolir as barreiras no mercado 
interno, mas encarar a diversidade a nível nacional como uma mais-valia. Os modelos que
funcionem e que resultem de tradições jurídicas e culturais há muito estabelecidas devem ser 
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preservados. Não há qualquer necessidade de uma harmonização total e, na maior parte dos 
domínios, deve estabelecer-se apenas uma base comum, dando aos Estados-Membros margem 
de manobra para introduzir medidas nacionais. Em alguns casos, poderá ser necessário um 
limite máximo para assegurar a eficiência do mercado, oferecendo uma harmonização 
"enquadrada".

IV. A PROPOSTA DA COMISSÃO: A NOSSA AVALIAÇÃO

O relator foi designado em Outubro de 2010, na sequência de uma consulta realizada em 2009 
e de um documento de trabalho publicado pela Comissão em 2010 sobre a concessão e 
contracção responsáveis de empréstimos. Em seguida, o relator escreveu ao Comissário 
Barnier, referindo que "a concessão e contracção irresponsáveis de empréstimos estiveram na 
origem do endividamento excessivo, uma das principais causas da crise financeira" e 
solicitando que o âmbito de aplicação de qualquer proposta fosse "mais vasto que os aspectos 
retalhistas da concessão de empréstimos hipotecários".

Uma vez confirmado o âmbito limitado da proposta, o presidente da Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários e o relator escreveram novamente ao Comissário, explicando que 
"os dados comprovam que os principais problemas não se prendem com a falta de pagamento 
pelo consumidor de empréstimos para imóveis de habitação" e pedindo "garantias de que esta 
proposta será apenas o primeiro passo para uma estratégia coerente da UE que vise solucionar 
o problema das más práticas de concessão de empréstimos". Dado o compromisso assumido 
pelo Comissário Barnier no sentido de que a Comissão "não vai ignorar estas questões nas 
suas futuras deliberações", o relator concentrou-se na presente proposta e introduziu uma 
cláusula sobre "Novas iniciativas relativas à concessão e contracção responsáveis de 
empréstimos".

Depois de se ter reunido com várias partes interessadas, o relator pensa que a proposta será 
recebida com agrado, embora precise ainda de ser aperfeiçoada e completada. 

A proposta diz respeito às condições aplicáveis aos mutuantes e aos intermediários de crédito, 
às autoridades competentes e aos requisitos de supervisão. Estes últimos devem ser reforçados 
de maneira coerente com a nova arquitectura de supervisão europeia. A proposta contém 
igualmente disposições sobre a informação e as práticas que antecedem a conclusão do 
contrato de crédito, a taxa anual de encargos efectiva global, a verificação de solvabilidade, o 
acesso às bases de dados, o aconselhamento e o reembolso antecipado. Todos estes elementos 
devem reflectir os princípios da análise da subscrição de hipotecas (2011) do Conselho de 
Estabilidade Financeira e ter em conta a lei Dodd-Frank dos EUA (2010) com vista a 
promover a consistência global.

A proposta deve dar resposta imediata a outras questões essenciais: uma abordagem baseada 
no risco, educação financeira, correcta execução e transparência. É necessário definir uma 
categoria de contratos com riscos especiais para corrigir uma uniformidade excessiva da 
regulação; para combater o "analfabetismo financeiro" que está na origem das práticas 
irresponsáveis; para dar resposta aos principais problemas durante a vigência do contrato de 
crédito, garantindo a flexibilidade através de um maior equilíbrio entre concorrência e 
estabilidade; e para promover mercados hipotecários transparentes, inteligentes e fiáveis.
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V. PONTOS ESSENCIAIS DO RELATÓRIO 

Novas iniciativas relativas à concessão e contracção responsáveis de empréstimos: Como 
já se explicou mais acima, a Comissão é instada a apresentar relatórios sobre as opções 
existentes para combater a alavancagem excessiva, incluindo medidas macroeconómicas 
relacionadas com a evolução do crédito, os seus limites e utilizações, medidas destinadas a 
proteger os aforradores e a solucionar o problema das instituições altamente alavancadas com 
vista a determinar que outras propostas legislativas serão necessárias.

Contratos com riscos especiais: Este tipo de contrato deve ser definido e os riscos devem ser 
geridos através de medidas adicionais, incluindo advertências aos consumidores e requisitos 
prudenciais mais rigorosos, a fim de que as partes que corram maiores riscos suportem 
também os custos potenciais da assunção desses riscos.

Verificação da solvabilidade: É essencial para a realização de um mercado sustentável. A 
própria directiva deve reflectir as normas mínimas recomendadas pelo Conselho de 
Estabilidade Financeira, mesmo que essas normas sejam ulteriormente desenvolvidas através 
de normas técnicas. A verificação deve ser robusta, mas, para evitar a exclusão financeira, 
deve usar-se de discrição a fim de proteger os consumidores de decisões arbitrárias ou 
injustificadas de recusa de crédito.

Período de reflexão: Os consumidores devem dispor de tempo para comparar as ofertas e 
solicitar aconselhamento. O relatório prevê alguma flexibilidade, permitindo que tal ocorra 
antes ou depois da conclusão do contrato, ou uma combinação das duas hipóteses.

Aconselhamento: É importante definir e fornecer normas claras em matéria de 
aconselhamento e distinguir esse aconselhamento, que inclui uma recomendação 
personalizada, de materiais de marketing personalizados que não contêm essa recomendação. 
Tal inclui assegurar que a remuneração não incentive indevidamente aqueles que fornecem 
aconselhamento.

Reembolso antecipado: Os consumidores devem dispor do direito ao reembolso antecipado, 
em determinadas condições. Um quadro europeu comum deve basear-se nas tradições 
jurídicas dos Estados-Membros e ter em conta as diferentes estruturas de financiamento do 
crédito hipotecário. Esse quadro deve assegurar que os consumidores não sejam penalizados 
por exercerem os seus direitos e, em conformidade com a lei Dodd-Frank, que o nível das 
garantias oferecidas ao mutuante sejam consistentes com a eficiência do mercado.

Avaliação: Tanto mutuantes como consumidores devem dispor de uma avaliação rigorosa e 
imparcial dos imóveis. São propostas normas de avaliação e, no caso da execução de 
hipotecas, é assegurada a coerência com o valor determinado ao abrigo da Directiva 
Requisitos de Capital.

Rastreabilidade: A crise mostrou a importância de assegurar a rastreabilidade dos direitos 
relacionados com os imóveis de habitação no que diz respeito aos mutuantes e àqueles que 
investem em instrumentos para os quais os ditos direitos oferecem garantias. Deve ser 
atribuído aos novos contratos de crédito um identificador-chave europeu do crédito 
hipotecário que assegure que a ligação entre o empréstimo e o imóvel possa ser identificada 
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nos mercados primários e secundários.

Autoridades locais competentes: O Estado-Membro no qual o imóvel se situa deve ter 
poderes para estabelecer as normas aplicáveis aos empréstimos para imóveis no seu território. 
Essas normas devem aplicar-se através da cooperação entre as autoridades competentes. É 
necessária coordenação a nível europeu, nomeadamente no que diz respeito à identificação e 
gestão do risco sistémico.


