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Alteração 102
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Título 1

Texto da Comissão Alteração

DIRECTIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO relativa 
aos contratos de crédito para imóveis de 
habitação

DIRECTIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO relativa 
aos contratos de crédito para imóveis de 
habitação e aos contratos de crédito 
hipotecário 

Or. en

Alteração 103
María Irigoyen Pérez

Proposta de directiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Na sua Comunicação de 13 de Abril 
de 2011 intitulada "Acto para o Mercado 
Único: Doze alavancas para estimular o 
crescimento e reforçar a confiança 
mútua", (COM (2011)0206), a Comissão 
comprometeu-se a melhorar a "protecção 
dos mutuários no mercado dos 
empréstimos hipotecários".

Or. es

Alteração 104
María Irigoyen Pérez

Proposta de directiva
Considerando 3
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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 
para o futuro e o restabelecimento da 
confiança dos consumidores.

(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 de um mercado interno 
garante da estabilidade financeira e da 
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. es

Alteração 105
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O quadro jurídico aplicável deverá dar 
aos consumidores a confiança de que os 
mutuantes e os intermediários de crédito 
actuam em defesa dos interesses dos 
consumidores. Um aspecto essencial para 
garantir essa confiança dos consumidores é 

(16) O quadro jurídico aplicável deverá dar 
aos consumidores a confiança de que os 
mutuantes e os intermediários de crédito 
actuam em defesa dos interesses dos 
consumidores. Um aspecto essencial para 
garantir essa confiança dos consumidores é 
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a obrigação de garantir um elevado nível 
de imparcialidade, honestidade e 
profissionalismo no sector. Embora a
presente directiva deva obrigar a que os 
conhecimentos e competências relevantes 
sejam comprovados a nível da instituição,
os Estados-Membros deverão ter a 
possibilidade de manter ou introduzir 
requisitos desse tipo aplicáveis às pessoas 
singulares.

a obrigação de garantir um elevado nível 
de imparcialidade, honestidade e 
profissionalismo no sector. A presente 
directiva deve obrigar a que os 
conhecimentos e competências relevantes 
sejam comprovados a nível da instituição,
bem como a nível da pessoa singular no 
caso de um intermediário de crédito que 
trabalhe sozinho.

Or. en

Justificação

A fim de proteger o consumidor e de garantir condições de concorrência equitativas, é 
importante que todas as pessoas directamente envolvidas em vendas a crédito ou na 
mediação de créditos demonstrem possuir os conhecimentos e competências necessários para 
o desempenho das suas funções, incluindo o intermediário que trabalha sozinho como pessoa 
singular, sem pessoal.

Alteração 106
Cristian Silviu Buşoi

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 107
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de garantir a maior 
transparência possível e de evitar abusos 
decorrentes de eventuais conflitos de 
interesses quando os consumidores 
utilizam os serviços de intermediários de 
crédito, estes últimos devem estar sujeitos 
a certas obrigações de divulgação de 
informação prévia ao desempenho dos seus 
serviços. As divulgações devem incluir 
informação sobre a identidade dos 
intermediários e sobre as suas ligações com 
os mutuantes, nomeadamente se oferecem 
produtos de um conjunto alargado ou 
apenas de um número mais restrito de 
mutuantes. Os intermediários de crédito
que não estejam vinculados a um 
mutuante ou grupo de mutuantes devem
ainda divulgar aos consumidores 
informação sobre eventuais comissões 
pagas pelos mutuantes em nome de quem 
actuam e sobre as possíveis variações 

(21) A fim de garantir a maior 
transparência possível e de evitar abusos 
decorrentes de eventuais conflitos de 
interesses quando os consumidores 
utilizam os serviços de intermediários de 
crédito, estes últimos devem estar sujeitos 
a certas obrigações de divulgação de 
informação prévia ao desempenho dos seus 
serviços. As divulgações devem incluir 
informação sobre a identidade dos 
intermediários e sobre as suas ligações com 
os mutuantes, nomeadamente se oferecem 
produtos de um conjunto alargado ou 
apenas de um número mais restrito de 
mutuantes. Os intermediários de crédito 
devem divulgar aos consumidores 
informação sobre eventuais comissões 
pagas pelos mutuantes em nome de quem 
actuam e sobre possíveis variações dessas 
comissões. Os Estados-Membros devem 
assegurar condições de concorrência 
equitativas, exigindo informação 
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dessas comissões. comparável sobre os custos de 
distribuição dos mutuantes.

Or. en

Justificação

Os mutuantes directos ou intermediários vinculados devem ter requisitos de remuneração 
comparáveis aos exigidos aos intermediários não vinculados, a fim de assegurar condições 
de concorrência equitativas e um nível equivalente de protecção do consumidor, bem como a 
possibilidade de fazer comparações melhores.

Alteração 108
Cristian Silviu Buşoi

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 
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.

(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 
consideração numa verificação da 
solvabilidade.

Or. en
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Justificação

Questão que se insere melhor no âmbito da directiva relativa aos requisitos de fundos 
próprios.

Alteração 109
Kurt Lechner

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) Se a avaliação da solvabilidade for 
negativa, o crédito só deverá ser concedido 
em casos excepcionais. Tal deverá ser 
documentado para efeitos de auditoria 
pela autoridade de supervisão. 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.

Or. de

Alteração 110
Cristian Silviu Buşoi

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 

(25) Uma avaliação negativa da 
solvabilidade deverá indicar ao mutuante 
que o consumidor não tem condições para 
suportar o empréstimo. 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 
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negativa em termos de crédito. Uma 
avaliação positiva da solvabilidade não 
deverá constituir uma obrigação no sentido 
de o mutuante conceder o crédito.

da solvabilidade não deverá constituir uma 
obrigação no sentido de o mutuante 
conceder o crédito.

Or. en

Alteração 111
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os consumidores devem fornecer toda 
a informação pertinente disponível sobre a 
sua situação financeira e circunstâncias 
pessoais ao mutuante ou intermediário, a 
fim de facilitar a verificação da sua 
solvabilidade. O consumidor não deve, 
contudo, ser penalizado quando não estiver 
em posição de fornecer determinadas 
informações ou avaliações da futura 
evolução da sua situação financeira. Nas 
situações em que os consumidores 
forneçam deliberadamente informação 
incompleta ou incorrecta, os Estados-
Membros deverão ter a possibilidade de 
impor sanções adequadas.

(26) Os consumidores devem fornecer toda 
a informação pertinente disponível sobre a 
sua situação financeira e circunstâncias 
pessoais ao mutuante, a fim de facilitar a 
verificação da sua solvabilidade. O 
consumidor não deve, contudo, ser 
penalizado quando não estiver em posição 
de fornecer determinadas informações ou 
avaliações da futura evolução da sua 
situação financeira. Nas situações em que 
os consumidores forneçam 
deliberadamente informação incompleta ou 
incorrecta, os Estados-Membros deverão 
ter a possibilidade de impor sanções 
adequadas.

Or. en

Justificação

Os intermediários não são responsáveis pela avaliação da solvabilidade do consumidor e não 
têm o mesmo acesso à informação que o mutuante, pelo que não devem ser mencionados 
neste contexto.

Alteração 112
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Considerando 29
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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. 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, bem como dos
mecanismos pelos quais o consumidor em 
causa poderá solicitar a revisão de uma 
decisão automatizada.

Or. en

Alteração 113
Rolandas Paksas
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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 a determinado consumidor 
no que se refere a uma ou várias 
transacções relacionadas com os contratos 
de crédito que mais bem se adequam às 
suas necessidades (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.

Or. en

Alteração 114
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Considerando 31
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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 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 leque de produtos 
oferecidos pelo mutuante ou pelo 
intermediário de crédito ou em todo o
mercado quando o aconselhamento for 
fornecido por uma entidade independente, 
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.

Or. en

Alteração 115
Hans-Peter Mayer

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 
ocorrer durante um período em que a taxa 

(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 
ocorrer durante um período em que a taxa 
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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.

de juro é fixa, o exercício desse direito 
pode ser condicionado à existência de um 
interesse legítimo por parte do consumidor. 
Esse interesse legítimo poderá revestir, por 
exemplo, a forma de um divórcio ou de 
uma situação de desemprego.

Or. de

Alteração 116
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Considerando 32

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 

(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 
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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 
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.

portanto garantir que os consumidores 
disponham do direito estatutário 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 
ocorrer durante um período em que a taxa 
de juro é fixa, o exercício desse direito 
pode ser condicionado à existência de um 
interesse legítimo 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 117
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os intermediários de crédito devem 
estar registados junto da autoridade 

(34) Os intermediários de crédito devem 
estar registados junto da autoridade 
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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.

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, e ao nível da pessoa 
singular no caso de um intermediário de 
crédito que trabalhe sozinho, 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 118
Cristian Silviu Buşoi

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 
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 

(39) A fim de tomar em consideração os 
desenvolvimentos nos 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 atribuídos à Comissão poderes para 
adoptar actos delegados nos termos do 
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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.

artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.
Deverão nomeadamente ser conferidos à 
Comissão poderes para adoptar actos 
delegados que especifiquem 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.

Or. en

Justificação

Muitos pormenores são deixados em aberto em relação aos actos delegados, o que pode dar 
origem a incerteza jurídica e a falta de transparência. A determinação dos requisitos 
necessários em matéria de conhecimentos e competência apropriados deve competir aos 
Estados-Membros.

Alteração 119
Liem Hoang Ngoc, Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem manter ou 
adoptar disposições nacionais mais 
rigorosas em relação a qualquer aspecto 
da presente directiva.

Or. en

Alteração 120
Cornelis de Jong
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Proposta de directiva
Artigo 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem manter ou 
adoptar disposições nacionais mais 
rigorosas em relação a qualquer aspecto 
da presente directiva.

Or. en

Alteração 121
María Irigoyen Pérez

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 
coerentes, flexíveis e justos, promovendo 
simultaneamente a concessão e 
contracção sustentável de empréstimos e, 
deste modo, oferecendo aos consumidores 
um nível elevado de protecção.

Or. es

Alteração 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva é aplicável aos 
seguintes contratos de crédito:

1. A presente directiva é aplicável a:
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Or. en

Alteração 123
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Contratos de crédito garantidos por 
hipoteca ou por outra garantia equivalente 
habitualmente utilizada num 
Estado-Membro sobre imóveis para 
habitação ou garantidos por um direito 
relativo a imóveis para habitação;

a) Contratos de crédito cuja finalidade é 
adquirir ou manter direitos de 
propriedade fundiária ou imobiliária para 
habitação e que são garantidos por 
hipoteca ou por outra garantia equivalente 
habitualmente utilizada num 
Estado-Membro sobre imóveis para 
habitação ou garantidos por um direito 
relativo a imóveis para habitação;

Or. en

Justificação

Todos os Estados-Membros aplicariam as disposições da directiva aos empréstimos 
imobiliários garantidos por hipotecas ou garantias equivalentes. Relativamente aos outros 
empréstimos abrangidos pelo âmbito da proposta da Comissão, os Estados-Membros teriam 
o direito de optar entre a aplicação das disposições da presente directiva ou da directiva 
relativa ao crédito ao consumo.

Alteração 124
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.° 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;

Suprimido
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Or. en

Alteração 125
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

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

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 126
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.° 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 em que o 
mutuante:

i) paga um montante fixo, efectua 
pagamentos periódicos ou outras formas 
de desembolso do crédito em troca de um 
montante resultante do produto da venda 
de um bem imóvel ou de um direito 
relativo ao bem imobiliário; e
ii) não procura um reembolso completo 
do crédito, a menos que ocorram um ou 
mais acontecimentos de vida definidos 
pelos Estados-Membros (libertação do 
capital imobiliário).
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Or. en

Justificação

Harmonização com a intenção descrita no considerando 10.

Alteração 127
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Aos contratos de crédito em que o 
crédito é concedido por um empregador 
aos seus empregados, no âmbito de uma 
actividade secundária, sem lugar a juros 
ou com taxas anuais de encargos efectivas 
globais inferiores às taxas praticadas no 
mercado, e que não sejam propostos ao 
público em geral.

Suprimido

Or. en

Alteração 128
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se um Estado-Membro assim 
entender em relação a uma ou todas as 
respectivas disposições, aos contratos de 
crédito que digam respeito a empréstimos 
concedidos a um público restrito ao 
abrigo de uma disposição legal de 
interesse geral, com taxas de juros 
inferiores às praticadas no mercado ou 
sem juros ou noutras condições mais 
favoráveis para os consumidores do que 
as praticadas no mercado e com taxas de 
juros não superiores às praticadas no 
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mercado.

Or. en

Justificação

Harmonização com o artigo 2.º, n.º 2, alínea l), da Directiva Crédito aos Consumidores. 
Estes regimes permitem que os governos implementem medidas de interesse público, como no 
caso da ajuda a compradores que adquirem bens de habitação pela primeira vez. A sua 
inclusão no âmbito da presente directiva impediria que os governos ajudassem tais grupos 
desta forma.

Alteração 129
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Se um Estado-Membro assim 
entender em relação a uma ou todas as 
respectivas disposições, aos contratos de 
crédito em que a propriedade não se 
destine a habitação do consumidor ou de 
um familiar deste.

Or. en

Justificação

Os empréstimos comerciais para aquisições imobiliárias como investimento são muito 
diferentes dos créditos hipotecários tradicionais, e o consumidor e o mutuante carecem de 
informação e de protecção distintas. Os riscos e a natureza de tais empréstimos são muito 
diferentes dos de um crédito hipotecário convencional. O reembolso, por exemplo, não está 
relacionado com a solvabilidade do consumidor, mas sim com o rendimento locativo obtido.

Alteração 130
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-C) Se um Estado-Membro assim 
entender em relação a uma ou todas as 
respectivas disposições, aos contratos de 
crédito subscritos por um consumidor 
com um rendimento anual líquido não 
inferior a 1 500 000 euros ou um 
património líquido de, pelo menos, 
2 000 000 de euros.

Or. en

Justificação

Os empréstimos concedidos a um cliente com um património líquido elevado diferem dos 
créditos hipotecários normais. A avaliação da solvabilidade, por exemplo, terá geralmente 
em conta o valor dos bens e os empréstimos serão negociados individualmente. O reembolso 
deverá efectuar-se através de pagamentos consideráveis resultantes de dividendos, 
bonificações ou da venda de património, em vez de se basear no rendimento normal. Por 
conseguinte, as disposições da presente directiva não são apropriadas para este tipo de 
crédito hipotecário.

Alteração 131
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-D) Se um Estado-Membro assim 
entender em relação a uma ou todas as 
respectivas disposições, aos contratos de 
crédito em que o crédito deva ser 
reembolsado no prazo de 12 meses.

Or. en

Justificação

Existe um nicho de mercado para o crédito hipotecário de curto prazo que, normalmente, 
existe para "interligar" uma série de transacções imobiliárias associadas, por exemplo, para 
permitir a compra de uma nova casa enquanto a propriedade que o consumidor já possui é 
colocada no mercado. O empréstimo intercalar é então reembolsado a partir do produto da 
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venda da casa já existente. Por conseguinte, as disposições da presente directiva não são 
apropriadas para este tipo de crédito hipotecário.

Alteração 132
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-E) Se um Estado-Membro assim 
entender em relação a uma ou todas as 
respectivas disposições, às organizações 
referidas no artigo 2.º, n.º 5, da Directiva 
2008/48/CE.

Or. en

Justificação

Harmonização com a Directiva Crédito aos Consumidores no que diz respeito às 
cooperativas de crédito, que desempenham um papel importante no alargamento do acesso 
aos serviços financeiros a consumidores que, de outro modo, poderiam não ter essa 
possibilidade.

Alteração 133
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – 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, requerido pelo mutuante – de 
jure ou de facto – ou pela lei e oferecido 
ao consumidor pelo mutuante, por um
intermediário de crédito ou por terceiros, 
conjuntamente com o contrato de crédito;

Or. en
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Alteração 134
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – 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, requerido pelo mutuante – de 
jure ou de facto – ou pela lei e oferecido 
ao consumidor pelo mutuante, por um
intermediário de crédito ou por terceiros, 
conjuntamente com o contrato de crédito;

Or. en

Justificação

Todos os produtos/serviços ligados ao contrato de crédito, requeridos pelo mutuante ou pela 
lei, devem ser abrangidos pela definição de serviço auxiliar, independentemente dos 
respectivos prestadores. O consumidor é muitas vezes levado pelo mutuante a celebrar um 
contrato de crédito relativo a um serviço auxiliar, apesar de esta aquisição não ser 
oficialmente obrigatória. Daí a necessidade de acrescentar "de facto".

Alteração 135
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

e) «Intermediário de crédito», uma pessoa 
singular ou colectiva que não actua como 
mutuante e que, no exercício das suas 
actividades comerciais, empresariais ou 
profissionais, contra remuneração, que 
pode ser de carácter pecuniário ou assumir 
qualquer outra forma de retribuição 
financeira que tenha sido acordada:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en
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Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 136
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

e) «Intermediário de crédito», uma pessoa 
singular ou colectiva que não actua como 
mutuante e que, no exercício das suas 
actividades comerciais, empresariais ou 
profissionais, contra remuneração, que 
pode ser de carácter pecuniário ou assumir 
qualquer outra forma de retribuição 
financeira que tenha sido acordada:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 137
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – 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 e/ou administrativos
relativos a contratos de crédito na acepção 
do artigo 2.º, mas distintos dos referidos na 
subalínea i); ou

Or. en
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Justificação

O aditamento da palavra "ou" torna mais claro que não é necessariamente o intermediário 
de crédito quem desempenha todas estas actividades. É também esta a definição de 
intermediário de crédito na Directiva Crédito aos Consumidores.

Alteração 138
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – 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 na acepção do artigo 2.º, mas 
distintos dos referidos na subalínea i); ou

Or. en

Alteração 139
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – 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 crédito para o 
consumidor», o custo total do crédito para 
o consumidor definido no artigo 3.º, alínea 
g), da Directiva 2008/48/CE, com 
excepção dos custos associados às 
garantias reais do crédito;

Or. de

Alteração 140
Liem Hoang Ngoc
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Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – 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 crédito para o 
consumidor», todos os custos, incluindo 
juros, comissões, taxas e qualquer outro 
tipo de encargos directa ou 
indirectamente ligados ao crédito – com 
excepção dos custos notariais –, e que o 
consumidor é obrigado a pagar no âmbito 
do contrato de crédito, incluindo, entre 
outros, os custos decorrentes de contratos 
para reembolsar o crédito, garantir ou 
segurar a propriedade e facilitar os 
pagamentos, bem como qualquer outro 
contrato de um serviço auxiliar celebrado 
em função ou no contexto do contrato de 
empréstimo à habitação.

Or. en

Alteração 141
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – 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 crédito para o 
consumidor», todos os custos, incluindo 
juros, comissões, taxas e qualquer outro 
tipo de encargos que o consumidor é 
obrigado a pagar no âmbito do contrato 
de crédito e que são conhecidos do 
mutuante, com excepção dos custos 
notariais e dos emolumentos de registo de 
hipoteca; os custos decorrentes de 
serviços auxiliares relacionados com o 
contrato de crédito, em especial os custos 
de avaliação da propriedade e os prémios 
de seguro, são igualmente incluídos se a 
celebração do contrato de serviço for 
obrigatória para a obtenção de crédito ou 
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para a sua obtenção nos termos e 
condições de mercado, e o mutuante deles 
tiver conhecimento.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a exclusão dos custos notariais do âmbito do custo total do crédito, os 
emolumentos de registo de hipoteca devem ser explicitamente excluídos em virtude de não 
serem despesas bancárias e de o mutuante não ter deles conhecimento aquando da 
celebração do contrato de crédito. Além disso, se os prémios de seguro forem, em princípio, 
incluídos na TAEG, esta obrigação deve limitar-se aos custos de que o mutuante tenha 
conhecimento.

Alteração 142
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.° 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) «taxa anual de encargos efectiva 
global», o custo total do crédito para o 
consumidor, expresso em percentagem 
anual do montante total do crédito e, 
quando aplicável, acrescido dos custos 
referidos no artigo 12.º, n.º 2;

m) «taxa anual de encargos efectiva 
global», o total dos encargos cobrados 
pelo mutuante em seu benefício para a 
conclusão e a execução do contrato de 
crédito.

Or. fr

Alteração 143
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea n-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

n-A) "taxa de juro fixa", uma taxa de 
juro fixa e única aplicável por toda a 
duração do contrato de crédito ou uma 
fracção dessa duração;
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Or. de

Alteração 144
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – 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 no quadro de 
um empréstimo, com base em informação 
objectiva sobre as suas circunstâncias 
individuais;

Or. en

Alteração 145
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – 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 de todos os factores pertinentes 
de que o mutuante tenha conhecimento 
no momento da apresentação do pedido 
para determinar se o consumidor será ou 
não capaz de reembolsar o empréstimo;

Or. en

Justificação

A definição de verificação da solvabilidade deve reflectir o facto de a verificação da 
solvabilidade de um potencial consumidor consistir necessariamente não só de uma 
avaliação da capacidade do consumidor para pagar o empréstimo com base no seu 
rendimento, mas também de outros factores relevantes, um dos quais é a existência da 
garantia que confere segurança e solidez ao sistema e faz com que o crédito hipotecário seja 
um modo de financiamento à habitação de baixo risco e baixo custo.
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Alteração 146
Rolandas Paksas

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – 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 de todos os factores pertinentes 
de que o mutuante tenha conhecimento 
no momento da apresentação do pedido 
para determinar se o consumidor será ou 
não capaz de reembolsar o empréstimo;

Or. en

Alteração 147
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea r-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

r-A) «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

Justificação

A definição de avaliador como pessoa singular ou colectiva reflecte devidamente a situação 
pan-europeia.

Alteração 148
Liem Hoang Ngoc
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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 da presente directiva 
e a aplicação de todas as suas disposições 
no interesse do mercado e de todos os 
intervenientes no mercado. Os 
Estados-Membros asseguram que essas 
autoridades sejam investidas de recursos 
suficientes e de todos os poderes de 
investigação e sanção necessários para o 
desempenho das suas funções, incluindo 
poderes de acesso a todas as instalações e 
documentos relevantes.

Entre outras coisas, as autoridades 
competentes efectuam compras-surpresa, 
quando necessário, para controlar se a 
presente directiva está a ser devidamente 
executada.

Or. en

Alteração 149
Cristian Silviu Buşoi

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 da presente directiva
e a aplicação de todas as suas disposições 
no interesse do mercado e de todos os 
intervenientes no mercado. Os 
Estados-Membros asseguram que essas 
autoridades sejam investidas de recursos 
suficientes e de todos os poderes de 
investigação e sanção necessários para o 
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desempenho das suas funções.

Os Estados-Membros possibilitam que os 
requerentes tenham acesso a todas as 
instalações, solicitem a notificação de 
contratos de crédito hipotecário, da Ficha 
Europeia de Informação Normalizada, de 
livros, facturas e todos os outros 
documentos profissionais e que obtenham 
ou façam cópias dos mesmos por 
quaisquer meios e em todos os suportes e 
recolham informações e provas por meio 
de convocatória ou in situ.
Em caso de actividade num 
Estado-Membro de acolhimento, a 
supervisão das actividades que os 
mutuantes e intermediários de crédito 
tenham em curso é efectuada pela 
autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento. A 
autoridade competente do 
Estado-Membro de origem é instada a 
fornecer à autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento todas as 
informações relevantes. As autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento devem dispor de poderes de 
intervenção caso os intermediários de 
crédito não cumpram as suas obrigações e 
responsabilidades definidas na presente 
directiva. Além disso, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento devem dispor do direito de 
recusar autorizações. 

Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem possuir as competências necessárias para poderem agir 
em nome dos consumidores.

Alteração 150
Liem Hoang Ngoc
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Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em caso de actividade num 
Estado-Membro de acolhimento, a 
supervisão das actividades que os 
mutuantes e intermediários de crédito 
tenham em curso é efectuada pela 
autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento. A 
autoridade competente do 
Estado-Membro de origem é instada a 
fornecer à autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento todas as 
informações relevantes. As autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento devem dispor de poderes de 
intervenção caso os intermediários de 
crédito não cumpram as suas obrigações e 
responsabilidades definidas na presente 
directiva. Além disso, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento devem dispor do direito de 
recusar autorizações. 

Or. en

Alteração 151
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades designadas como competentes 
para assegurar a aplicação dos artigos 18.º, 
19.º, 20.º e 21.º da presente directiva sejam 
uma das autoridades competentes referidas 
no artigo 4.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º 1093/2010 que cria uma Autoridade 
Europeia de Supervisão (Autoridade 
Bancária Europeia).

Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades designadas como competentes 
para assegurar a aplicação dos artigos 18.º, 
19.º, 20.º, 21.º, 22.º e 23.º da presente 
directiva sejam uma das autoridades 
competentes referidas no artigo 4.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º 1093/2010 que 
cria uma Autoridade Europeia de 
Supervisão (Autoridade Bancária 
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Europeia).

Or. en

Alteração 152
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades designadas como competentes 
para assegurar a aplicação dos artigos 18.º, 
19.º, 20.º e 21.º da presente directiva sejam 
uma das autoridades competentes referidas 
no artigo 4.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º 1093/2010 que cria uma Autoridade 
Europeia de Supervisão (Autoridade 
Bancária Europeia).

Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades designadas como competentes 
para assegurar a aplicação dos artigos 18.º, 
19.º, 20.º, 21.º, 22.º e 23.º da presente 
directiva sejam uma das autoridades 
competentes referidas no artigo 4.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º 1093/2010 que 
cria uma Autoridade Europeia de 
Supervisão (Autoridade Bancária 
Europeia).

Or. en

Justificação

Não há qualquer razão para excluir as autoridades competentes da aplicação dos artigos 
22.º e 23.º, que tratam da liberdade de estabelecimento para os intermediários de crédito e da 
supervisão dos mutuantes que não sejam instituições de crédito.

Alteração 153
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em caso de actividade num 
Estado-Membro de acolhimento, a 
supervisão das actividades que os 
mutuantes e intermediários de crédito 
tenham em curso é efectuada pela 
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autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento. A 
autoridade competente do 
Estado-Membro de origem é instada a 
fornecer à autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento todas as 
informações relevantes. As autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento devem dispor de poderes de 
intervenção caso os intermediários de 
crédito não cumpram as suas obrigações e 
responsabilidades definidas na presente 
directiva. Além disso, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento devem dispor do direito de 
recusar autorizações. 

Or. en

Justificação

As autoridades reguladoras nacionais devem poder manter as obrigações de investigação e 
notificação aplicáveis aos intermediários que actuem no âmbito da sua jurisdição a fim de 
poder manter um nível elevado de protecção do consumidor.

Alteração 154
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando um mutuante ou 
intermediário de crédito preste serviços 
num Estado-Membro diferente do seu 
Estado-Membro de origem, a supervisão 
das actividades que o mutuante ou 
intermediário de crédito tenham em curso 
é efectuada pela autoridade competente 
do Estado-Membro de acolhimento.
A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem é instada a 
fornecer à autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento todas as 
informações relevantes solicitadas por 
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esta última.
As autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento têm 
competência para intervir, inclusive 
negando o direito de prestação de serviços 
no Estado-Membro de acolhimento, se o 
mutuante ou intermediário de crédito não 
cumprir os requisitos profissionais e 
outros deveres e responsabilidades legais 
definidos na presente directiva ou de 
outra forma exigidos aos mutuantes ou 
intermediários de crédito que operem 
nesse Estado-Membro.
A autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento notifica a 
autoridade competente do 
Estado-Membro de origem, as demais 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros da UE e a Autoridade 
Bancária Europeia de qualquer acção 
intentada contra um mutuante ou 
intermediário de crédito nessas 
circunstâncias, e das razões para a 
mesma.

Or. en

Alteração 155
María Irigoyen Pérez

Proposta de directiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam medidas 
que facilitem e promovam a compreensão 
por parte dos consumidores da sua 
responsabilidade em matéria de 
contracção de empréstimos e gestão de 
dívidas, nomeadamente no que se refere 
aos contratos de crédito.
2. Os Estados-Membros velarão por que a 
informação seja acessível a todos os 
utentes, para prevenir que a sua ausência 
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torne vulnerável o consumidor que 
normalmente não o é, e garantirão, 
particularmente, a protecção dos 
consumidores cujas características os 
tornam especialmente vulneráveis aos 
contratos de crédito para bens imóveis de 
uso residencial.

Or. es

Alteração 156
Liem Hoang Ngoc

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, em 
função dos melhores interesses do 
consumidor.

Os Estados-Membros asseguram que, em 
caso de não cumprimento dos requisitos 
referidos no parágrafo 1, sejam 
estabelecidas disposições com vista a 
permitir o ajustamento obrigatório do 
contrato de crédito no interesse do 
consumidor afectado e sem nenhum custo 
para este ou, por opção do consumidor, a 
possibilidade de denunciar o acordo de 
uma forma que não o prejudique.

Or. en

Alteração 157
Cristian Silviu Buşoi
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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, o 
mutuante ou o intermediário de crédito 
actuam de forma honesta, justa e 
profissional.

Or. en

Justificação

Os serviços auxiliares na acepção da presente directiva, como os seguros, são já regulados 
noutros actos jurídicos, motivo pelo qual deve aplicar-se o princípio da "lex specialis". Os 
interesses podem ser harmonizados e, portanto, não há necessidade de fazer uma referência 
específica aos melhores interesses do consumidor.

Alteração 158
Liem Hoang Ngoc

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 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.

A remuneração deve ser neutra em 
relação aos produtos. Mais 
concretamente, nem o pessoal nem os 
intermediários de crédito devem, em 
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quaisquer circunstâncias, receber o 
pagamento de uma taxa ou comissão em 
função da taxa ou do tipo de produto de 
crédito contratado com o consumidor.
Em caso de ajustamento de contratos de 
crédito, não deve prever-se qualquer 
remuneração para novos contratos a 
menos que se prove que o ajustamento do 
contrato existente não solucionou o 
problema.
Quaisquer incentivos em espécie 
oferecidos aos intermediários de crédito 
devem ser proibidos.
A remuneração deve ter em conta a taxa 
de incumprimento.

Or. en

Alteração 159
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.° 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;

Suprimido
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Or. en

Justificação

Para proteger os consumidores, basta regulamentar os requisitos de competência da 
gerência, que teria então a responsabilidade de zelar por que o pessoal seja competente para 
exercer as suas funções. Esta solução também seria consonante com a demais legislação da 
União. É um exagero regulamentar os requisitos mínimos de competência dos funcionários.

Alteração 160
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.° 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) Os intermediários de crédito e o pessoal 
dos mutuantes possuam 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;

Or. en

Alteração 161
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.° 1 – alínea a)
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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) Os intermediários de crédito e o pessoal 
dos mutuantes que estejam em contacto 
directo com o consumidor possuam 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, devem
também possuir um nível apropriado de 
conhecimentos e competência no que se 
refere ao serviço auxiliar em causa, nos 
termos do disposto na legislação aplicável 
a esse serviço específico;

Or. en

Justificação

Não é desejável exigir a conformidade apenas com parte de um instrumento jurídico. Por 
exemplo, se um mutuante/intermediário de crédito, além de prestar serviços relacionados 
com um crédito hipotecário, também fornece serviços abrangidos pela mediação de seguros, 
estes devem cumprir o disposto na DMS.

Alteração 162
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.° 1 – alínea b)

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 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;
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Essas pessoas devem estar sujeitas a um 
desenvolvimento profissional contínuo, 
prescrito para validar os seus 
conhecimentos e competências.

Or. en

Alteração 163
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.° 1 – alínea b)

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 dos mutuantes e intermediários de 
crédito que sejam responsáveis ou tenham 
um papel na intermediação ou
aconselhamento sobre contratos de crédito 
possuam um nível apropriado de 
conhecimentos e experiência no que se 
refere aos contratos de crédito. As 
gerências dos intermediários de crédito 
zelam por que o pessoal tenha um nível de 
conhecimentos e de competência
adequado ao exercício das suas funções;

Or. en

Justificação

Importa ter em conta que a maior parte dos mutuantes são instituições de crédito que 
oferecem uma vasta gama de serviços financeiros. Seria, pois, um problema regulamentar os 
requisitos de competência das gerências das instituições de crédito unicamente à luz de um 
produto, nomeadamente os créditos hipotecários. A regulamentação dos requisitos de 
competência deve dizer apenas respeito à gerência dos intermediários de crédito.

Alteração 164
Liem Hoang Ngoc

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

c) Os mutuantes e intermediários de crédito 
sejam fiscalizados a fim de avaliar se as 
exigências referidas no n.º 1, alíneas a) e 
b), são continuamente respeitadas.

c) Os mutuantes e intermediários de crédito 
sejam supervisionados pela autoridade 
competente a fim de avaliar se as 
exigências referidas no n.º 1, alíneas a) e 
b), são continuamente respeitadas.

Or. en

Alteração 165
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os requisitos mínimos de 
competência referidos no n.º 1 sejam 
estabelecidos em conformidade com os 
princípios definidos no Anexo II-A.

Or. en

Alteração 166
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

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.

Suprimido
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Or. en

Justificação

A relação entre os poderes do Estado-Membro de origem, nos termos do n.º 3, e da 
Comissão, nos termos do n.º 4, não é clara. Deve competir ao Estado-Membro de origem 
especificar detalhadamente os requisitos de competência.

Alteração 167
Cristian Silviu Buşoi

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta abordagem pode dar origem a incerteza jurídica e a falta de transparência. A 
determinação dos requisitos necessários em matéria de conhecimentos e competência 
apropriados deve competir aos Estados-Membros.

Alteração 168
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º
Informação normalizada a incluir na Suprimido
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publicidade
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer publicidade relativa a 
contratos de crédito na acepção do artigo 
2.º que indique uma taxa de juro ou 
valores relativos ao custo do crédito para 
o consumidor inclua a informação 
normalizada nos termos do presente 
artigo.
2. A informação normalizada deve 
especificar as seguintes rubricas de modo 
claro, conciso e visível, por meio de um 
exemplo representativo:
a) A identidade do mutuante ou, quando 
aplicável, do intermediário de crédito;
b) Indicação de que o produto anunciado 
é um contrato de crédito e, quando 
aplicável, é garantido por hipoteca ou por 
outra garantia equivalente habitualmente 
utilizada num Estado-Membro sobre 
imóveis para habitação ou é garantido por 
um direito relativo a imóveis para 
habitação;
c) A taxa devedora, indicando se é fixa, 
variável ou ambas, juntamente com o 
detalhe de quaisquer encargos aplicáveis 
incluídos no custo total do crédito para o 
consumidor;
d) O montante total do crédito;
e) A taxa anual de encargos efectiva 
global;
f) A duração do contrato de crédito;
g) O montante das prestações;
h) O montante total imputado ao 
consumidor;
i) Uma advertência, quando aplicável, no 
que se refere ao risco de perda do imóvel 
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 
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habitação ou é garantido por um direito 
relativo a imóveis para habitação.
A informação normalizada deve ser 
facilmente legível ou claramente audível, 
conforme apropriado em função do meio 
utilizado para o marketing e publicidade.
3. Se a celebração de um contrato relativo 
a um serviço auxiliar relativo ao contrato 
de crédito, nomeadamente um seguro, for 
obrigatória para a obtenção do crédito ou 
para a obtenção do crédito nos termos e 
condições em que é comercializado, e o 
custo desse serviço não puder ser 
antecipadamente determinado, deve 
igualmente ser mencionada de modo 
claro, conciso e visível a obrigação de 
celebrar esse contrato, bem como a taxa 
anual de encargos efectiva global.
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 melhor a lista das rubricas da 
informação normalizada a incluir na 
publicidade.
Ao aprovar os referidos actos delegados, a 
Comissão altera nomeadamente, quando 
necessário, a lista das rubricas da 
informação normalizada estabelecida no 
n.º 2, alíneas a) a i), do presente artigo.
5. O presente artigo aplica-se sem prejuízo 
da Directiva 2005/29/CE.

Or. en

Alteração 169
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Indicação de que o produto anunciado 
é um contrato de crédito e, quando 
aplicável, é garantido por hipoteca ou por 
outra garantia equivalente habitualmente 
utilizada num Estado-Membro sobre 
imóveis para habitação ou é garantido por 
um direito relativo a imóveis para 
habitação;

Suprimido

Or. en

Justificação

Em geral, os créditos hipotecários não são vendidos directamente com base num anúncio. A 
pesquisa de mercado revela que os consumidores retêm muito pouca informação da 
publicidade sobre créditos hipotecários, pelo que é mais eficaz focar alguns princípios-chave.

Alteração 170
Liem Hoang Ngoc

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

Texto da Comissão Alteração

c) A taxa devedora, indicando se é fixa, 
variável ou ambas, juntamente com o 
detalhe de quaisquer encargos aplicáveis 
incluídos no custo total do crédito para o 
consumidor;

c) A taxa devedora, indicando se é fixa, 
variável ou ambas, juntamente com o
detalhe de quaisquer encargos aplicáveis 
incluídos no custo total do crédito para o 
consumidor. A TAEG deve ser incluída no 
anúncio de modo pelo menos tão visível 
como qualquer outra informação 
numérica;

Or. en

Alteração 171
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) O montante total do crédito; Suprimido

Or. en

Justificação

Em geral, os créditos hipotecários não são vendidos directamente com base num anúncio. A 
pesquisa de mercado revela que os consumidores retêm muito pouca informação da 
publicidade sobre créditos hipotecários, pelo que é mais eficaz focar alguns princípios-chave.

Alteração 172
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

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

Texto da Comissão Alteração

i) Uma advertência, quando aplicável, no 
que se refere ao risco de perda do imóvel 
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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Nas ordens jurídicas de alguns Estados-Membros, este tipo de advertência seria enganadora, 
na medida em que o risco de uma pessoa perder a sua propriedade não está unicamente 
ligado a empréstimos garantidos por uma hipoteca. Em todo o caso, este requisito é excessivo 
na fase de publicidade.

Alteração 173
Liem Hoang Ngoc
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Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A informação normalizada deve ser 
facilmente legível ou claramente audível, 
conforme apropriado em função do meio 
utilizado para o marketing e publicidade.

A informação normalizada deve ser 
facilmente legível ou claramente audível, 
conforme apropriado em função do meio 
utilizado para o marketing e publicidade.

Qualquer informação fornecida através 
da publicidade deve obedecer ao exemplo 
representativo exibido.
Os Estados-Membros devem adoptar 
critérios para a definição de um exemplo 
representativo.

Or. en

Alteração 174
Louis Grech

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

Texto da Comissão Alteração

A informação normalizada deve ser 
facilmente legível ou claramente audível, 
conforme apropriado em função do meio 
utilizado para o marketing e publicidade.

A informação normalizada deve ser 
facilmente legível ou claramente audível, 
conforme apropriado em função do meio 
utilizado para o marketing e publicidade.
Essa informação normalizada não deve 
ser incluída em caracteres pequenos, mas 
sim destacada de forma bem visível em 
quaisquer documentos.

Or. en

Alteração 175
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Se a celebração de um contrato relativo 
a um serviço auxiliar relativo ao contrato 
de crédito, nomeadamente um seguro, for 
obrigatória para a obtenção do crédito ou 
para a obtenção do crédito nos termos e 
condições em que é comercializado, e o 
custo desse serviço não puder ser 
antecipadamente determinado, deve 
igualmente ser mencionada de modo claro, 
conciso e visível a obrigação de celebrar 
esse contrato, bem como a taxa anual de 
encargos efectiva global.

3. No caso de um serviço auxiliar relativo 
ao contrato de crédito, nomeadamente um 
seguro, se o custo desse serviço não puder 
ser antecipadamente determinado, deve 
igualmente ser mencionada de modo claro, 
conciso e visível a obrigação de celebrar 
esse contrato, e o seu custo deve ser 
incluído na taxa anual de encargos 
efectiva global com base no custo de um 
produto similar oferecido pelo mutuante 
ou por outro prestador.

Or. en

Alteração 176
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta de directiva
Artigo 8 – 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 melhor a lista das rubricas da 
informação normalizada a incluir na 
publicidade.

Suprimido

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

Or. en

Justificação

As obrigações de informação são praticamente idênticas às previstas na DCC. Não é 
necessário especificar essas obrigações.
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Alteração 177
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.°-A
Práticas comerciais desleais
1. O consumidor deve ter sempre o direito 
de adquirir produtos auxiliares a 
prestadores alternativos.
2. A taxa devedora não depende da 
prestação continuada de serviços 
auxiliares por parte de um prestador 
especificado, a menos que o serviço 
auxiliar constitua parte integrante do 
produto de crédito e que haja um 
benefício objectivo para o consumidor.
3. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para proibir os empréstimos em 
divisas estrangeiras, a menos que o 
consumidor receba os seus rendimentos 
nessa divisa.
4. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para proibir as taxas "teaser".

Or. en

Alteração 178
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.°-A
Liberdade para escolher o prestador do 
serviço auxiliar
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1. O consumidor deve ter sempre o direito 
de adquirir produtos auxiliares a 
prestadores alternativos.
2. A taxa devedora não depende da 
prestação continuada de serviços 
auxiliares por parte de um prestador 
especificado, a menos que o serviço 
auxiliar constitua parte integrante do 
produto de crédito e que haja um 
benefício objectivo para o consumidor.

Or. en

Justificação

Seria injusto e anticoncorrencial obrigar os consumidores a comprar vários produtos e 
serviços ao mesmo fornecedor. Alguns mercados têm desenvolvido sistemas de contratos 
vinculados para obrigar os consumidores a comprar determinados produtos auxiliares. 
Mesmo que a oferta dê ao consumidor uma vantagem total no momento da assinatura do 
contrato, pode não ser esse o caso alguns anos mais tarde. O elo que se forja entre os 
diferentes contratos impede o consumidor de tirar partido das variações do mercado.

Alteração 179
Cristian Silviu Buşoi

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 disponibilizem em 
permanência e transmitam ao consumidor, 
através do próprio mutuante no caso de 
vendas directas ou do intermediário de 
crédito, informação de carácter geral sobre 
os contratos de crédito num suporte 
duradouro e/ou, mediante pedido, em 
formato electrónico.

Or. en

Justificação

Não está claro quem é responsável pela elaboração deste documento. Os intermediários não 
têm necessariamente acesso a toda a informação referida. Deve, portanto, competir ao 
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mutuante fornecer essa informação ao intermediário ou – quando o mutuante fizer uma 
distribuição directa – directamente ao consumidor.

Alteração 180
María Irigoyen Pérez

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 acessível e compreensível sobre os 
contratos de crédito num suporte duradouro 
ou em formato electrónico.

Or. es

Alteração 181
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

Essa informação de carácter geral deve 
incluir pelo menos:

Essa informação de carácter geral deve 
incluir:

Or. en

Justificação

Uma harmonização máxima ofereceria o mesmo nível de protecção do consumidor em toda a 
UE.

Alteração 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os tipos de garantias; c) Os tipos de garantias, incluindo a 
possibilidade de a garantia se situar num 
Estado-Membro diferente;

Or. en

Alteração 183
Liem Hoang Ngoc

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

Texto da Comissão Alteração

g) Um exemplo indicativo do custo total do 
crédito para o consumidor e da taxa anual 
de encargos efectiva global;

g) Um exemplo representativo do custo 
total do crédito para o consumidor e da 
taxa anual de encargos efectiva global;

Or. en

Alteração 184
Liem Hoang Ngoc

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

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 185
Matteo Salvini
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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 implicações para o consumidor do 
relatório de avaliação do imóvel, 
incluindo a parte responsável pela sua 
execução e quaisquer custos associados;

Or. en

Justificação

Ao suprimir a cláusula discricionária relativa à "indicação sobre a necessidade ou não de 
uma avaliação do imóvel", o novo texto pressupõe a necessidade de uma avaliação para cada 
contrato de crédito para imóveis de habitação.

Alteração 186
María Irigoyen Pérez

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – n.° 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Uma advertência, quando aplicável, 
no que se refere ao risco de perda do 
imóvel 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. es

Alteração 187
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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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.

Suprimido

Or. en

Justificação

O consumidor não deve fazer assentar nas isenções fiscais a sua decisão de celebrar um 
contrato de crédito. De qualquer forma, é do conhecimento geral que as autoridades fiscais 
podem requerer essa informação sobre as isenções fiscais.

Alteração 188
María Irigoyen Pérez

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – n.° 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. es

Alteração 189
Kurt Lechner

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o mutuante e, quando aplicável, o 
intermediário de crédito, sem demora 

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

injustificada a partir do momento em que o 
consumidor tenha fornecido a informação 
necessária quanto às suas necessidades, 
situação financeira e preferências, em 
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. Os Estados-
Membros podem prever que se concederá 
ao consumidor a oportunidade de revisão 
e reflexão, dando-lhe um direito 
estatutário ou contratual de rescisão em 
conformidade com as disposições da 
Directiva 2008/48/CE. Essa informação, 
em papel ou noutro suporte duradouro, 
deve ser prestada através da Ficha 
Europeia de Informação Normalizada 
(«FEIN») constante do anexo II.

Or. de

Alteração 190
Liem Hoang Ngoc

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

Texto da Comissão Alteração

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 
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 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o mutuante e, quando aplicável, o 
intermediário de crédito, imediatamente a 
partir do momento em que o consumidor 
tenha fornecido a informação necessária 
quanto às suas necessidades, situação 
financeira e preferências, 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 
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informação, em papel ou noutro suporte 
duradouro, deve ser prestada através da 
Ficha Europeia de Informação 
Normalizada («FEIN») constante do 
anexo II.

duradouro, deve ser prestada
gratuitamente através da Ficha Europeia 
de Informação Normalizada («FEIN») 
constante do anexo II.

Or. en

Alteração 191
Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

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 
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.

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 
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 de 
uma ficha de informação normalizada e 
gratuitamente. Os Estados-Membros 
devem usar a Ficha Europeia de 
Informação Normalizada («FEIN») 
constante do anexo II, a menos ou até que 
uma ficha de informação nacional mais 
adequada seja elaborada e acordada por 
todas as partes interessadas, incluindo 
representantes dos consumidores.

Or. en
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Justificação

Uma vez que vários Estados-Membros implementaram já folhas de informação 
pré-contratual, deve ser permitida uma FEIN ou um documento equivalente.

Alteração 192
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

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

Texto da Comissão Alteração

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 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.

Em tempo útil, antes de o consumidor se 
encontrar obrigado por um contrato de 
crédito ou uma oferta, o mutuante e, se 
for caso disso, o intermediário de crédito 
devem, com base nos termos e nas 
condições do crédito oferecidos pelo 
mutuante e nas informações recebidas do 
consumidor quanto às suas necessidades, 
situação financeira e preferências,
proporcionar 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.

Or. en

Justificação

A presente disposição deve ser adaptada à DCC e à directiva relativa à comercialização à 
distância de serviços financeiros. Esta adaptação deve igualmente conduzir a menos 
burocracia, porquanto o mutuante não seria obrigado a apresentar duas vezes a FEIN.

Alteração 193
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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 
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.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o mutuante e, quando aplicável, o 
intermediário de crédito, imediatamente a 
partir do momento em que o consumidor 
tenha fornecido a informação necessária 
quanto às suas necessidades, situação 
financeira e preferências, em 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
gratuitamente através da Ficha Europeia 
de Informação Normalizada («FEIN») 
constante do anexo II.

Or. en

Justificação

A FEIN deve ser fornecida gratuitamente aos consumidores.

Alteração 194
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Justificação

A disposição proposta criaria incerteza jurídica, dado que um mutuante não sabe se e 
quando o consumidor recebeu ofertas de outros mutuantes, e seria inapropriado exigir tal do 
consumidor. Além disso, não há clareza quanto à consequência do não cumprimento desta 
disposição.

Alteração 195
Liem Hoang Ngoc

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.

Os Estados-Membros devem assegurar que
um projecto de contrato de crédito seja 
fornecido ao consumidor juntamente com 
a FEIN. 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.

Or. en

Alteração 196
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que a FEIN seja válida durante um 
período de tempo claramente indicado e 
suficiente para permitir ao consumidor 
que compare as ofertas disponíveis no 
mercado.

Or. en

Justificação

O período de validade da FEIN é necessário para ajudar o consumidor a comparar as 
ofertas disponíveis no mercado. Escusado será dizer que a FEIN só é válida se o consumidor 
tiver fornecido informações correctas sobre a sua situação financeira.

Alteração 197
Liem Hoang Ngoc

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Nos Estados-Membros que impõem 
normas de correspondência rigorosas 
entre os empréstimos hipotecários 
(activos) e as obrigações hipotecárias 
(passivos) das instituições de crédito 
hipotecário, a indicação da taxa de juros 
na FEIN pode estar sujeita à evolução das 
condições de mercado.

Or. en
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Alteração 198
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3

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 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.

Suprimido

Esses actos delegados devem 
nomeadamente, quando necessário:
a) Alterar a lista das rubricas de 
informação normalizada estabelecidas no 
n.º 1 do presente artigo;
b) Suprimir qualquer uma das rubricas de 
informação estabelecidas no anexo II;
c) Completar a lista das rubricas de 
informação estabelecidas no anexo II;
d) Alterar a apresentação do conteúdo da 
FEIN, estabelecido no anexo II;
e) Completar as instruções de 
preenchimento da FEIN, estabelecidas no 
anexo II.

Or. en

Justificação

Os inúmeros poderes delegados são altamente problemáticos. Os poderes são muito abertos, 
sem definição explícita dos objectivos e conteúdo da delegação de poderes e dizem respeito a 
elementos essenciais da proposta. Podem acabar por conduzir a regras cada vez mais 
divergentes relativas, por um lado, aos créditos ao consumo tradicionais e, por outro lado, 
aos empréstimos e créditos hipotecários.

Alteração 199
Ashley Fox
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Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – 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 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.

Suprimido

Or. en

Alteração 200
Ashley Fox

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;

Suprimido

Or. en

Alteração 201
Ashley Fox

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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 202
Liem Hoang Ngoc

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 forneça gratuitamente ao 
consumidor uma cópia do projecto de 
contrato de crédito.

Or. en

Alteração 203
Louis Grech

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, 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.
Além disso, subentende-se que toda a 
informação pré-contratual deve ser 
fornecida gratuitamente ao consumidor 
pelo mutuante ou, quando aplicável, pelos 
intermediários de crédito.

Or. en
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Alteração 204
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.°-A
Taxas de juro variáveis
1. Os Estados-Membros devem adoptar 
medidas que protejam os consumidores 
em caso de incumprimento das suas 
obrigações quando as taxas de juro 
variáveis se alterarem significativamente.
Se os Estados-Membros não definirem 
limites gerais relativamente às taxas de 
juro variáveis, devem assegurar que todos 
os mutuantes especifiquem um limite 
máximo. A solvabilidade é verificada com 
base neste limite máximo.
2. As alterações das taxas de juro devem 
basear-se apenas em índices objectivos, 
fiáveis, públicos e exteriores ao mutuante, 
como as taxas de mercado.
3. Quando as taxas de juro aumentem, o 
consumidor deve ter sempre a 
possibilidade de optar por prolongar o 
período de reembolso, que não poderá 
exceder 5 anos, sem custos suplementares 
e sem aumento das prestações periódicas.

Or. en

Alteração 205
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.°-A
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Vinculação de 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. A mudança de prestador de serviços 
auxiliares associados ao contrato de 
crédito para imóveis de habitação não 
pode ter incidência na taxa de crédito do 
contrato de crédito para imóveis de
habitação ou em qualquer outro elemento 
do contrato de crédito.

Or. en

Justificação

Estas disposições já se aplicam em alguns Estados-Membros. O crédito não deve depender 
da compra de serviços auxiliares associados. Os consumidores devem estar protegidos de 
aumentos da taxa de crédito em caso de mudança do prestador de serviços auxiliares.

Alteração 206
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da prestação de qualquer dos 
serviços referidos no artigo 3.°, alínea e), 
os intermediário de crédito devem fornecer 
ao consumidor, no mínimo, a seguinte 
informação:

1. Antes da prestação de qualquer dos 
serviços referidos no artigo 3.°, alínea e), 
os intermediários de crédito devem 
fornecer gratuitamente ao consumidor, no 
mínimo, a seguinte informação:

Or. en
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Alteração 207
Liem Hoang Ngoc

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

Texto da Comissão Alteração

h) Para os intermediários de crédito que 
não estejam vinculados, quando aplicável, 
a existência de comissões a pagar pelo 
mutuante ao intermediário de crédito pelos 
seus serviços.

h) Quando aplicável, a existência de 
comissões ou qualquer outro tipo de 
gratificações, inclusive em espécie, a 
pagar pelo mutuante ou outros terceiros ao 
intermediário de crédito pelos seus 
serviços.

Or. en

Alteração 208
Liem Hoang Ngoc

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 devem
fornecer informação sobre a variação dos 
níveis das comissões, expressos em valores 
absolutos, pagas pelos diferentes 
mutuantes responsáveis pelos contratos de 
crédito oferecidos aos consumidores.

Or. en

Alteração 209
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3
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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 actualizar 
a lista das rubricas de informação sobre 
os intermediários de crédito a fornecer ao 
consumidor, tal como previsto no n.° 1 do 
presente artigo.

Suprimido

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.

Or. en

Alteração 210
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar uma aplicação 
uniforme do n.º 1 do presente artigo, são 
conferidos à Comissão poderes para 
determinar, quando necessário, um 
formato normalizado e uma forma de 
apresentação das rubricas de informação 
descritas no n.º 1 do presente artigo.

Suprimido

Or. en

Alteração 211
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mutuantes e, quando aplicável, os 
intermediários de crédito, forneçam 
explicações adequadas ao consumidor 
sobre o(s) contrato(s) de crédito 
proposto(s) e sobre qualquer serviço(s) 
auxiliar(es), de modo a que o consumidor 
possa avaliar se os contratos de crédito 
propostos se adaptam às suas necessidades 
e situação financeira. Uma explicação 
adequada deve incluir o fornecimento de 
informação personalizada sobre as 
características dos créditos oferecidos, sem 
todavia formular qualquer recomendação.
Os mutuantes e, eventualmente, os 
intermediários de crédito, devem avaliar 
com precisão o nível de conhecimentos e 
de experiência em matéria de crédito do 
consumidor, através de quaisquer meios 
necessários, de modo que lhes permita 
determinar o nível das explicações a 
fornecer ao consumidor e adaptar essas 
explicações em conformidade.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mutuantes e, quando aplicável, os 
intermediários de crédito, forneçam 
explicações adequadas ao consumidor 
sobre o(s) contrato(s) de crédito 
proposto(s) e sobre qualquer serviço(s) 
auxiliar(es), de modo a que o consumidor 
possa avaliar se os contratos de crédito 
propostos se adaptam às suas necessidades 
e situação financeira. Uma explicação 
adequada deve incluir o fornecimento de 
informação personalizada sobre as 
características essenciais dos créditos 
oferecidos, sem todavia formular qualquer 
recomendação.

Or. en

Alteração 212
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mutuantes e, quando aplicável, os 
intermediários de crédito, forneçam 
explicações adequadas ao consumidor 
sobre o(s) contrato(s) de crédito 
proposto(s) e sobre qualquer serviço(s) 
auxiliar(es), de modo a que o consumidor 
possa avaliar se os contratos de crédito 
propostos se adaptam às suas necessidades 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mutuantes e, quando aplicável, os 
intermediários de crédito, forneçam 
explicações adequadas ao consumidor 
sobre o(s) contrato(s) de crédito 
proposto(s) e sobre qualquer serviço(s) 
auxiliar(es), de modo a que o consumidor 
possa avaliar se os contratos de crédito 
propostos se adaptam às suas necessidades 
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e situação financeira. Uma explicação 
adequada deve incluir o fornecimento de 
informação personalizada sobre as 
características dos créditos oferecidos, sem 
todavia formular qualquer recomendação.
Os mutuantes e, eventualmente, os 
intermediários de crédito, devem avaliar 
com precisão o nível de conhecimentos e 
de experiência em matéria de crédito do 
consumidor, através de quaisquer meios 
necessários, de modo que lhes permita 
determinar o nível das explicações a 
fornecer ao consumidor e adaptar essas 
explicações em conformidade.

e situação financeira. Uma explicação 
adequada deve incluir o fornecimento de 
informação personalizada sobre as 
características dos créditos oferecidos,
incluindo os respectivos custos e riscos,
sem todavia formular qualquer 
recomendação. Os mutuantes e, 
eventualmente, os intermediários de 
crédito, devem avaliar com precisão o nível 
de conhecimentos e de experiência em 
matéria de crédito do consumidor, através 
de quaisquer meios necessários, de modo 
que lhes permita determinar o nível das 
explicações a fornecer ao consumidor e 
adaptar essas explicações em 
conformidade.

Or. en

Alteração 213
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mutuantes e, quando aplicável, os 
intermediários de crédito, forneçam 
explicações adequadas ao consumidor 
sobre o(s) contrato(s) de crédito 
proposto(s) e sobre qualquer serviço(s) 
auxiliar(es), de modo a que o consumidor 
possa avaliar se os contratos de crédito 
propostos se adaptam às suas necessidades 
e situação financeira. Uma explicação 
adequada deve incluir o fornecimento de 
informação personalizada sobre as 
características dos créditos oferecidos, sem 
todavia formular qualquer recomendação.
Os mutuantes e, eventualmente, os 
intermediários de crédito, devem avaliar
com precisão o nível de conhecimentos e 
de experiência em matéria de crédito do 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mutuantes e os intermediários de 
crédito, forneçam explicações adequadas 
ao consumidor sobre o(s) contrato(s) de 
crédito proposto(s) e sobre qualquer 
serviço(s) auxiliar(es), de modo a que o 
consumidor possa avaliar se os contratos 
de crédito propostos se adaptam às suas 
necessidades e situação financeira. Uma 
explicação adequada deve incluir o 
fornecimento de informação personalizada 
sobre as características dos créditos 
oferecidos, incluindo os respectivos custos 
e riscos, sem todavia formular qualquer 
recomendação. Os mutuantes e os 
intermediários de crédito devem avaliar o 
nível de conhecimentos e de experiência 
em matéria de crédito do consumidor, 
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consumidor, através de quaisquer meios 
necessários, de modo que lhes permita 
determinar o nível das explicações a 
fornecer ao consumidor e adaptar essas 
explicações em conformidade.

através de quaisquer meios necessários, de 
modo que lhes permita determinar o nível 
das explicações a fornecer ao consumidor e 
adaptar essas explicações em 
conformidade.

Or. en

Justificação

Não há nenhuma razão objectiva para fazer uma distinção entre mutuantes e intermediários 
de crédito, já que, por vezes, os consumidores só entram em contacto com os intermediários.  
Portanto, a obrigação de fornecer explicações deve aplicar-se igualmente a ambas as 
categorias. No entanto, é desproporcionado pedir aos mutuantes e intermediários de crédito 
que avaliem  "com precisão" o nível de conhecimentos, pois tal pode ser impossível na 
prática.

Alteração 214
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa anual de encargos efectiva global, 
equivalente, numa base anual, ao valor 
actual do conjunto dos compromissos
(levantamentos, reembolsos e encargos), 
existentes ou futuros, acordados pelo 
mutuante e pelo consumidor, é calculada 
de acordo com a fórmula matemática 
constante no anexo I.

1. A taxa anual de encargos efectiva global, 
equivalente, numa base anual, ao valor 
actual do conjunto dos compromissos
(levantamentos, reembolsos e encargos), 
existentes ou futuros, acordados pelo 
mutuante e pelo consumidor, é calculada 
de acordo com a fórmula matemática 
constante no anexo I. A taxa anual de 
encargos efectiva global deve ter em 
devida conta o impacto de todos os 
factores relevantes. A taxa anual deve 
incluir todos os custos e o fluxo de 
tesouraria, bem como contratos 
compostos para o reembolso do montante 
do crédito.

Or. en
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Alteração 215
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos de cálculo da taxa anual de 
encargos efectiva global, o custo total do 
crédito para o consumidor deve ser 
determinado sem tomar em consideração 
qualquer encargo a pagar pelo 
consumidor pelo incumprimento de 
alguma das obrigações que lhe incumbem 
por força do contrato de crédito.

Para efeitos de cálculo da taxa anual de 
encargos efectiva global, deve ser 
determinado o total dos encargos cobrados 
pelo mutuante em seu benefício para a 
conclusão e a execução do contrato de 
crédito.

Or. fr

Alteração 216
Liem Hoang Ngoc

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 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.

Or. en
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Alteração 217
Liem Hoang Ngoc

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 definido aquando da
assinatura do contrato.

Se o consumidor designar prestadores 
alternativos de serviços auxiliares, o 
mutuante e o intermediário de crédito 
devem recalcular a TAEG com base nos 
custos desses serviços auxiliares.

Or. en

Alteração 218
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Todavia, as partes podem acordar no 
contrato de crédito que a informação 
referida no n.º 1 seja prestada 
periodicamente ao consumidor se a 
alteração da taxa devedora tiver uma 
correlação directa com a evolução de uma 
taxa de referência, se a nova taxa de 
referência for publicada por meios 
adequados e se a informação sobre a nova 
taxa de referência estiver igualmente 

2. Todavia, as partes podem acordar no 
contrato de crédito que a informação 
referida no n.º 1 seja prestada 
periodicamente ao consumidor se a
alteração da taxa devedora tiver uma 
correlação directa com a evolução de uma 
taxa de referência, se a nova taxa de 
referência for publicada por meios 
adequados e se a informação sobre a nova 
taxa de referência estiver igualmente 
acessível nas instalações do mutuante, e 
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acessível nas instalações do mutuante. comunicada pessoalmente ao consumidor, 
juntamente com o montante das novas 
prestações mensais.

Or. en

Alteração 219
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Todavia, as partes podem acordar no 
contrato de crédito que a informação 
referida no n.º 1 seja prestada 
periodicamente ao consumidor se a 
alteração da taxa devedora tiver uma 
correlação directa com a evolução de uma 
taxa de referência, se a nova taxa de 
referência for publicada por meios 
adequados e se a informação sobre a nova 
taxa de referência estiver igualmente 
acessível nas instalações do mutuante.

Suprimido

Or. en

Justificação

Dado o impacto directo que a alteração da taxa teria para o consumidor, a notificação 
individual é preferível aos avisos públicos.

Alteração 220
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Todavia, as partes podem acordar no 
contrato de crédito que a informação 
referida no n.º 1 seja prestada 

2. Todavia, as partes podem acordar no 
contrato de crédito que a informação 
referida no n.º 1 seja prestada 
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periodicamente ao consumidor se a 
alteração da taxa devedora tiver uma 
correlação directa com a evolução de uma 
taxa de referência, se a nova taxa de 
referência for publicada por meios 
adequados e se a informação sobre a nova 
taxa de referência estiver igualmente 
acessível nas instalações do mutuante.

periodicamente ao consumidor se a 
alteração da taxa devedora tiver uma 
correlação directa com a evolução de uma 
taxa de referência, se a nova taxa de 
referência for publicada por meios 
adequados e se a informação sobre a nova 
taxa de referência estiver igualmente 
acessível nas instalações do mutuante. O 
mutuante pode continuar a informar os 
consumidores periodicamente sobre 
alterações da taxa devedora nos casos em 
que esta não se correlacione directamente 
com uma alteração da taxa de referência, 
se tais disposições estiverem em vigor 
antes da entrada em vigor da presente 
directiva.

Or. en

Justificação

Em alguns Estados-Membros, os consumidores podem ser informados de alterações da taxa 
devedora através do anúncio dessas alterações nos jornais nacionais, nos casos em que tal 
prática exista e seja amplamente aceite nesse Estado-Membro, situação na qual o 
Estado-Membro deve ter o direito de manter esse sistema.

Alteração 221
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos casos em que as alterações da 
taxa devedora sejam determinadas por 
meio de leilões nos mercados de capitais 
e, por conseguinte, seja impossível ao 
mutuante informar o consumidor de 
qualquer alteração antes da entrada em 
vigor da mesma, o mutuante deve, em 
tempo útil antes do leilão, informar o 
consumidor por escrito do próximo 
procedimento e do nível previsto da nova 
taxa devedora.
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Or. en

Justificação

Quando as alterações da taxa devedora forem determinadas por meio de leilões nos 
mercados de capitais, o mutuante não terá uma noção exacta da nova taxa até que o leilão 
tenha sido encerrado e as obrigações vendidas.

Alteração 222
Liem Hoang Ngoc

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 
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.

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, bem como da acessibilidade 
do contrato de crédito e das suas 
condições para o consumidor, com base 
em critérios que devem ser tornados 
públicos, 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 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 do consumidor e da 
acessibilidade do contrato de crédito e das 
suas condições para o consumidor no 
interesse dos consumidores. Estes 
processos são regularmente revistos, 
devendo ser mantidos registos actualizados 
dos mesmos.
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Or. en

Alteração 223
Cristian Silviu Buşoi

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 
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.

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.
Se a verificação incidir sobre um contrato 
de crédito ao abrigo do qual o consumidor 
ou um familiar deste não deverão ocupar 
mais de 40 % do imóvel e que permita ao 
consumidor arrendar a totalidade ou 
parte do imóvel, os Estados-Membros 
poderão autorizar os mutuantes a ter em 
conta o rendimento previsível razoável da 
renda aquando da verificação de 
solvabilidade. Esta verificação deve ser 
efectuada com base na informação 
necessária, obtida pelo mutuante ou, 
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. 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.

Or. en
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Justificação

As transacções de compra para arrendamento efectuadas a título pessoal (e não através de 
uma sociedade de responsabilidade limitada) e as transacções relativas a imóveis em parte 
para habitação e em parte comerciais devem ser consideradas empréstimos pessoais 
caucionados por um imóvel. Tais créditos devem acabar por ser reembolsados a partir do 
rendimento locativo gerado pelo imóvel e, portanto, têm base nesse rendimento locativo, e 
não no rendimento do consumidor.

Alteração 224
Cornelis de Jong

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 
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.

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, bem como da acessibilidade 
do contrato de crédito e das suas 
condições para o consumidor, com base 
em critérios que devem ser tornados 
públicos, 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 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 do consumidor e da 
acessibilidade do contrato de crédito e das 
suas condições para o consumidor no 
interesse dos consumidores. Estes 
processos são regularmente revistos, 
devendo ser mantidos registos actualizados 
dos mesmos.
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Or. en

Alteração 225
Liem Hoang Ngoc

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O objectivo visado pela verificação 
da solvabilidade do consumidor deve 
incluir a prevenção do 
sobreendividamento.
Em caso de falta de pagamento, o 
mutuante deve assumir a 
responsabilidade se a decisão se basear 
numa má verificação da solvabilidade do 
consumidor e da adequação do contrato 
de crédito. Os custos relacionados com a 
concessão irresponsável de empréstimos 
devem ser suportados pelo mutuante.

Or. en

Alteração 226
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando aplicável, os 
Estados-Membros devem assegurar que, 
aquando do estabelecimento do rácio 
entre o empréstimo e o valor do imóvel, a 
avaliação do valor do imóvel utilizada 
para garantir o contrato de crédito seja 
devidamente efectuada. Os mutuantes 
devem comunicar todas as avaliações e 
potenciais reservas suscitadas sobre o 
valor de um imóvel. Os Estados-Membros 
devem assegurar que a avaliação do 
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imóvel seja fornecida por partes 
independentes e reconhecidas.

Or. en

Justificação

A qualidade da avaliação do imóvel é essencial para avaliar a segurança financeira do 
consumidor.

Alteração 227
Liem Hoang Ngoc

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Quando aplicável, os 
Estados-Membros devem assegurar que, 
aquando do estabelecimento do rácio 
entre o empréstimo e o valor do imóvel, a 
avaliação do valor do imóvel utilizada 
para garantir o contrato de crédito seja 
devidamente efectuada. Os mutuantes 
devem comunicar todas as avaliações e 
potenciais reservas suscitadas sobre o 
valor de um imóvel. Os Estados-Membros 
devem assegurar que a avaliação do 
imóvel seja fornecida por partes 
independentes e reconhecidas. Se a 
avaliação do valor do imóvel não tiver 
sido correctamente efectuada, um tribunal 
pode decretar que a dívida seja totalmente 
anulada após a recuperação. 

Or. en

Alteração 228
Hans-Peter Mayer

Proposta de directiva
Artigo 14 – parágrafo 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;

Suprimido

Or. de

Alteração 229
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta de directiva
Artigo 14 – parágrafo 2 – alínea a)

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;

Suprimido

Or. en

Justificação

O mutuante deve, naturalmente, ter em conta os resultados da verificação de solvabilidade, 
mas a regra inflexível aqui proposta poderia ter resultados indesejados, designadamente uma 
recusa de crédito desprovida de fundamento legítimo a alguns consumidores. Basta estipular 
que, nos termos do artigo 5.º, n.º 1, o mutuante actue de forma honesta, justa e profissional, e 
em função dos melhores interesses do consumidor, quando tome a decisão de conceder o 
crédito.

Alteração 230
Rolandas Paksas

Proposta de directiva
Artigo 14 – parágrafo 2 – alínea a)



PE475.786v01-00 84/128 AM\881849PT.doc

PT

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;

Suprimido

Or. en

Alteração 231
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 2 – alínea a)

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 obrigações contratuais 
resultantes do contrato de crédito, que o 
mutuante, se ainda assim decidir 
conceder o crédito, indique esse facto por 
escrito, assim como os motivos da sua 
decisão unicamente para fins prudenciais;

Or. fr

Alteração 232
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 2 – alínea a)

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 

a) Quando a verificação da solvabilidade 
do consumidor resultar numa perspectiva 
negativa quanto à sua capacidade para
cumprir as obrigações contratuais 
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vigência do contrato de crédito, que o 
mutuante recuse o crédito;

resultantes do contrato de crédito, que o 
mutuante, se ainda assim decidir conceder
o crédito, apresente provas documentais 
para demonstrar, quando tal for 
necessário para efeitos de supervisão, que 
assim fez e para apoiar a sua decisão;

Or. en

Justificação

A proibição legal de concessão de crédito no caso de um resultado negativo da verificação de 
solvabilidade seria desproporcionada, uma vez que violaria o princípio da liberdade 
contratual.

Alteração 233
Damien Abad

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 consumidor possa, se o 
desejar, solicitar ao mutuante que lhe 
comunique os motivos da rejeição;

Or. fr

Alteração 234
Cristian Silviu Buşoi

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;

Or. en
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Justificação

A informação dos motivos da rejeição poderia levar os consumidores a modificar o seu 
pedido, fornecendo informações falsas.

Alteração 235
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

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 
automatizada;

Suprimido

Or. en

Alteração 236
Cristian Silviu Buşoi

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 

Suprimido
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explique a lógica subjacente à decisão 
automatizada;

Or. en

Justificação

Esta disposição deve ser suprimida à luz do artigo 15.º da Directiva 95/46/CE relativa à 
protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais.

Alteração 237
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

O valor acrescentado desta disposição para os consumidores não é claro.

Alteração 238
Cristian Silviu Buşoi

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
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Justificação

Uma revisão por métodos manuais seria particularmente pesada para os mutuantes.

Alteração 239
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, se as partes considerarem possíveis 
aumentos do montante total do crédito
concedido ao consumidor após a 
celebração do contrato de crédito, a 
informação financeira de que o mutuante 
dispõe em relação ao consumidor seja 
actualizada e a sua solvabilidade volte a ser 
verificada antes de ser concedido qualquer 
aumento significativo do montante total do 
crédito.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, se o consumidor pedir um aumento 
do montante total do crédito após a 
celebração do contrato de crédito, a 
informação financeira de que o mutuante 
dispõe em relação ao consumidor seja 
actualizada e a sua solvabilidade volte a ser 
verificada antes de ser concedido qualquer 
aumento significativo do montante total do 
crédito.

Or. en

Justificação

O montante total do crédito também pode aumentar em consequência de taxas devedoras 
variáveis. Convém clarificar que a informação financeira só deve ser actualizada quando o 
consumidor pedir um aumento do crédito.

Alteração 240
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para além da verificação da 
solvabilidade do consumidor, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
mutuantes e intermediários de crédito 
obtenham a informação necessária sobre a 

4. Para além da verificação da 
solvabilidade do consumidor, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
mutuantes e intermediários de crédito 
obtenham a informação necessária sobre a 
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situação pessoal e financeira do 
consumidor e sobre as suas preferências e 
objectivos e considerem um número 
suficientemente grande de contratos de 
crédito da sua gama de produtos para 
permitir identificar os produtos que não 
sejam inadequados para o consumidor em 
causa, tendo em conta as suas 
necessidades, situação financeira e 
circunstâncias pessoais. Essas 
considerações devem basear-se em 
informação actualizada no momento e em 
pressupostos razoáveis sobre a evolução da 
situação do consumidor ao longo da 
vigência do contrato de crédito proposto.

situação pessoal e financeira do 
consumidor e sobre as suas preferências e 
objectivos e considerem um número 
suficientemente grande de contratos de 
crédito da sua gama de produtos para 
permitir identificar os produtos que mais 
convenham ao consumidor em causa, 
tendo em conta as suas necessidades, 
situação financeira e circunstâncias 
pessoais. Essas considerações devem 
basear-se em informação actualizada no 
momento e em pressupostos razoáveis 
sobre a evolução da situação do 
consumidor ao longo da vigência do 
contrato de crédito proposto.

Os Estados-Membros devem assegurar 
ainda que qualquer pedido de informação 
se restrinja às necessidades da verificação 
de solvabilidade e que os dados recolhidos 
neste contexto não sejam utilizados para 
outros fins. O consumidor deve ter pleno 
acesso a quaisquer dados relativos à sua 
situação pessoal e a possibilidade de os 
corrigir quando necessário.

Or. en

Alteração 241
Hans-Peter Mayer

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para além da verificação da 
solvabilidade do consumidor, os Estados-
Membros devem assegurar que os 
mutuantes e intermediários de crédito 
obtenham a informação necessária sobre 
a situação pessoal e financeira do 
consumidor e sobre as suas preferências e 
objectivos e considerem um número 
suficientemente grande de contratos de 
crédito da sua gama de produtos para 

Suprimido
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permitir identificar os produtos que não 
sejam inadequados para o consumidor em 
causa, tendo em conta as suas 
necessidades, situação financeira e 
circunstâncias pessoais. Essas 
considerações devem basear-se em 
informação actualizada no momento e em 
pressupostos razoáveis sobre a evolução 
da situação do consumidor ao longo da 
vigência do contrato de crédito proposto.

Or. de

Alteração 242
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para além da verificação da 
solvabilidade do consumidor, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os mutuantes e intermediários de crédito 
obtenham a informação necessária sobre 
a situação pessoal e financeira do 
consumidor e sobre as suas preferências e 
objectivos e considerem um número 
suficientemente grande de contratos de
crédito da sua gama de produtos para 
permitir identificar os produtos que não 
sejam inadequados para o consumidor em 
causa, tendo em conta as suas 
necessidades, situação financeira e 
circunstâncias pessoais. Essas 
considerações devem basear-se em 
informação actualizada no momento e em 
pressupostos razoáveis sobre a evolução 
da situação do consumidor ao longo da 
vigência do contrato de crédito proposto.

Suprimido

Or. en
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Justificação

O texto parece sugerir que o mutuante tem de pedir informações sobre as circunstâncias do 
consumidor por duas vezes, primeiro para a verificação da solvabilidade e, em segundo 
lugar, após a verificação, para cumprir as obrigações previstas no presente número. Tal 
originaria uma burocracia desnecessária.

Alteração 243
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 244
Catherine Stihler

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 

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

pedido de crédito. Essa informação deve 
ser apoiada, quando necessário, por provas 
documentais de fontes passíveis de 
verificação independente.

Or. en

Alteração 245
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No que se refere à informação a fornecer 
pelo consumidor para que o mutuante 
possa proceder a uma verificação 
aprofundada da solvabilidade do 
consumidor e tomar a decisão sobre a 
eventual concessão de crédito, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
mutuantes indiquem claramente, na fase 
pré-contratual, a informação que o 
consumidor lhes deve prestar, incluindo 
quando necessário provas passíveis de 
verificação independente. Os 
Estados-Membros devem também 
assegurar que os mutuantes indiquem o 
momento exacto em que os consumidores 
devem fornecer essa informação.

No que se refere à informação a solicitar 
ao consumidor nos termos do n.º 1, os
Estados-Membros devem assegurar que os 
mutuantes indiquem claramente, na fase 
pré-contratual, a informação que o 
consumidor lhes deve prestar, incluindo 
quando necessário provas passíveis de 
verificação independente. Os 
Estados-Membros devem também 
assegurar que os mutuantes indiquem o 
momento exacto em que os consumidores 
devem fornecer essa informação.

Or. en

Alteração 246
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem
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assegurar que os mutuantes e, se for caso 
disso, os intermediários de crédito 
apliquem as medidas adequadas de "due 
diligence" com vista a verificar se o 
consumidor forneceu a informação 
necessária solicitada no n.º 1. Os 
Estados-Membros devem assegurar que, 
após uma oferta de crédito, o consumidor 
não possa ser sancionado pelo oferente de 
crédito pelo não fornecimento de 
informação completa, quando o oferente 
de crédito ou, se for caso disso, o 
intermediário de crédito não tenha 
solicitado essa informação ao consumidor 
ou não tenha aplicado as medidas 
adequadas de "due diligence" com vista a 
assegurar o fornecimento dessa 
informação completa.

Or. en

Alteração 247
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todos os mutuantes tenham um acesso 
não discriminatório às bases de dados 
utilizadas no seu território para efeitos da 
verificação da solvabilidade dos 
consumidores e do seguimento do historial 
de cumprimento das obrigações de crédito 
por parte dos mesmos consumidores, 
durante a vigência do contrato de crédito.
Essas bases de dados incluem as bases de 
dados operadas por organismos privados, 
agências de referência e registos públicos 
no sector do crédito.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todos os mutuantes tenham um acesso 
não discriminatório às bases de dados 
utilizadas no seu território para efeitos da 
verificação da solvabilidade dos 
consumidores e do seguimento do historial 
de cumprimento das obrigações de crédito 
por parte dos mesmos consumidores, 
durante a vigência do contrato de crédito.
Essas bases de dados incluem as bases de 
dados operadas por organismos privados, 
agências de referência e registos públicos 
no sector do crédito.

A nível transfronteiriço, apenas os dados 
de crédito negativos, incluindo a 
informação da ausência de dados de 
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crédito negativos, podem ser trocados.

Or. en

Alteração 248
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. 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 
dados a aplicar no âmbito das bases de 
dados referidas no n.° 1 do presente 
artigo.

Suprimido

Esses actos delegados devem, 
nomeadamente, definir os limiares de 
registo a aplicar às bases de dados e 
prever definições consensuais dos 
principais conceitos utilizados.

Or. en

Justificação

Estes poderes delegados podem tornar obrigatório o estabelecimento de bases de dados que 
contenham dados de crédito positivos. Actualmente, só o estabelecimento de bases de dados 
que contenham dados de crédito negativos é permitido na Finlândia. Os poderes delegados 
não devem ser utilizados para a introdução de alterações em políticas gerais importantes, 
por exemplo no domínio da protecção de dados.

Alteração 249
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. 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 
dados a aplicar no âmbito das bases de 
dados referidas no n.° 1 do presente 
artigo.

Suprimido

Esses actos delegados devem, 
nomeadamente, definir os limiares de 
registo a aplicar às bases de dados e 
prever definições consensuais dos 
principais conceitos utilizados.

Or. en

Justificação

Devido ao importante papel das agências de avaliação de crédito no sector dos serviços 
financeiros, não é conveniente que tais definições sejam estabelecidas através de actos 
delegados. A definição de critérios uniformes de registo de crédito e de condições em matéria 
de tratamento de dados seria uma tarefa onerosa para os registos de crédito e especialmente 
para os consumidores e mutuantes. Nada indica que esse custo seria justificado pelo facto de 
estimular de forma eficaz um mercado de crédito hipotecário mais vasto. Poderia haver 
consequências imprevistas.

Alteração 250
Liem Hoang Ngoc

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 
dados a aplicar no âmbito das bases de 

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 de dados de 
crédito negativos e as condições em 
matéria de tratamento de dados a aplicar no 
âmbito das bases de dados referidas no n.° 
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dados referidas no n.° 1 do presente artigo. 1 do presente artigo.

Or. en

Alteração 251
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as decisões tomadas pelas 
autoridades responsáveis pela protecção 
de dados ou pelos tribunais do 
Estado-Membro de origem do consumidor 
ou por essas mesmas autoridades ou 
tribunais em outros Estados-Membros dos 
quais provenham os dados relativos ao 
consumidor sejam respeitadas e aplicadas 
em qualquer outro Estado-Membro da 
mesma forma e sem necessidade de o 
consumidor iniciar novos processos 
administrativos ou judiciais. Essas 
decisões incluem, mas não só, casos de 
dados erróneos ou erroneamente 
atribuídos, dados recolhidos de forma 
irregular, suposições irregulares, dados 
contestados e qualquer uma das acções 
resultantes, incluindo a supressão, 
rectificação, observações ou a proibição 
do uso desses dados. Os Estados-Membros 
devem assegurar que os consumidores 
sejam informados de quaisquer dados 
trocados sobre si a nível transfronteiriço.
Após a rectificação dos dados, os 
consumidores têm direito a uma 
reavaliação da sua solvabilidade e ao 
posterior ajustamento dos seus contratos 
de crédito, bem como a uma compensação 
pelos danos incorridos.

Or. en
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Alteração 252
Liem Hoang Ngoc

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. Para efeitos da presente directiva, o
«aconselhamento independente sobre 
crédito à habitação» constitui um serviço 
distinto da concessão de um crédito. Um 
serviço desta natureza só pode ser 
comercializado na qualidade de 
aconselhamento independente sobre 
crédito à habitação quando a remuneração 
do indivíduo que presta o serviço for 
transparente para o consumidor e se não 
houver conflitos de interesses com o 
consumidor. Os consultores de crédito à 
habitação só podem descrever-se como 
independentes se considerarem o 
conjunto do mercado.

Or. en

Alteração 253
Cristian Silviu Buşoi

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 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.
Quando é fornecido aconselhamento aos 
consumidores, os Estados-Membros devem 
assegurar, para além dos requisitos 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o mutuante ou intermediário de crédito 
informe o consumidor se, no contexto de 
uma determinada transacção, lhe irá ser 
prestado aconselhamento e, se for caso 
disso, devem indicar a remuneração a 
pagar pelo consumidor para que lhe seja 
prestado esse aconselhamento. Essa 
informação pode ser prestada através de 
informação pré-contratual adicional.
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estabelecidos nos artigos 5.º e 6.º, que os 
mutuantes e intermediários 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:

Or. en

Justificação

Redacção mais precisa para fazer uma distinção clara entre os casos em que não é fornecido 
aconselhamento e os casos em que este é fornecido.

Alteração 254
Phil Prendergast

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Tomem em consideração um número 
suficientemente grande de contratos de 
crédito disponíveis no mercado, de modo 
que lhes permita recomendar os contratos 
de crédito mais adequados às necessidades 
e à situação financeira e pessoal do 
consumidor;

(a) Tomem em consideração um número 
suficientemente grande de contratos de 
crédito e prestadores disponíveis no 
mercado, de modo que lhes permita 
recomendar os contratos de crédito mais 
adequados às necessidades e à situação 
financeira e pessoal do consumidor;

Or. en

Alteração 255
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Tomem em consideração um número 
suficientemente grande de contratos de 
crédito disponíveis no mercado, de modo 
que lhes permita recomendar os contratos 
de crédito mais adequados às necessidades 

(a) Informem o consumidor sobre o leque
de contratos de crédito por si 
disponibilizados para que o consumidor 
compreenda a base de recomendação de 
contratos de crédito adequados às suas 
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e à situação financeira e pessoal do 
consumidor;

necessidades e situação financeira e 
pessoal;

Or. en

Alteração 256
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 17 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Tomem em consideração um número 
suficientemente grande de contratos de 
crédito disponíveis no mercado, de modo 
que lhes permita recomendar os contratos 
de crédito mais adequados às necessidades 
e à situação financeira e pessoal do 
consumidor;

(a) Tomem em consideração um número 
suficientemente grande de contratos de 
crédito disponíveis no leque de produtos 
oferecidos pelo mutuante ou seu 
intermediário de crédito, de modo que lhes 
permita recomendar os contratos de crédito 
mais adequados às necessidades e à 
situação financeira e pessoal do 
consumidor;

Or. en

Justificação

Seria irrealista requerer dos mutuantes que prestassem aconselhamento sobre as ofertas de 
outro mutuante.

Alteração 257
Liem Hoang Ngoc

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) o aconselhamento independente 
sobre crédito à habitação prestado pelos 
mutuantes e intermediários de crédito 
será documentado para o consumidor.

Or. en
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Alteração 258
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades independentes 
beneficiárias de apoio público forneçam 
aos consumidores informações claras e 
neutras sobre um número suficientemente 
grande de contratos de crédito disponíveis 
no mercado.

Or. en

Justificação

Organismos independentes poderiam fornecer aos consumidores informações objectivas e 
neutras. Esta possibilidade teria m carácter complementar ou constituiria uma alternativa ao 
aconselhamento prestado pelos mutuantes e pelos intermediários de crédito.

Alteração 259
Damien Abad

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. fr
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Alteração 260
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

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 ou contratual a reembolsar 
antecipadamente, na totalidade ou em 
parte, 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

Justificação

Adaptação ao n.º1 do artigo 16.º da directiva relativa ao crédito aos consumidores. É 
importante que os consumidores disponham do direito ao reembolso parcial antecipado do 
empréstimo.

Alteração 261
María Irigoyen Pérez

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 

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.
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contrato.

Or. es

Alteração 262
Cristian Silviu Buşoi

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

Justificação

Os consumidores devem dispor sempre do direito a reembolsar antecipadamente o seu 
crédito, sem prejuízo das condições referidas no presente artigo.

Alteração 263
Liem Hoang Ngoc

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 
temporais ao exercício do direito, 
tratamentos diferenciados em função do 

Os Estados-Membros devem prever a 
observância dos seguintes princípios no 
seu mercado:



AM\881849PT.doc 103/128 PE475.786v01-00

PT

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.

a) O consumidor tem o direito de proceder 
ao reembolso em qualquer momento.
b) Não são autorizadas despesas de 
reembolso. Os Estados-Membros podem 
definir um montante máximo para a 
compensação pelo reembolso antecipado 
ou excluir a compensação em geral, de 
acordo com as especificidades do seu 
mercado do crédito à habitação.
c) No caso de a compensação não estar já 
fixada ou limitada a um nível inferior, o 
método de cálculo da mesma deve ser 
devidamente definido e transparente. Os 
consumidores que procedem ao reembolso 
serão compensados se o reemboso 
antecipado tiver lugar num momento em 
que as taxas de mercado forem favoráveis 
ao mutuante.
d) Os consumidores são informados do 
seu direito a procederem ao reembolso 
antecipado e do montante da 
compensação prevista, já na fase 
pré-contratual de acordo com as 
especificidades nacionais.
e) Os contratos a taxa variável não devem 
prever compensações pelo reembolso 
antecipado.
f) O reembolso antecipado de contratos a 
taxas fixas é permitido sem qualquer 
compensação para o final de um período 
fixo. Os Estados-Membros podem fixar a  
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duração máxima dos períodos fixos.
g) Em caso de refinanciamento de um 
crédito com outro mutuante, os eventuais 
os emolumentos pagos pelo registo de 
hipoteca serão limitadas ou excluídas.
h) Os contratos podem prever outras 
opções de reembolso antecipado sem 
compensação.

Or. en

Alteração 264
Hans-Peter Mayer

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 
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.

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 
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 legítimo por parte do consumidor.

Or. de

Alteração 265
Kurt Lechner
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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 
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.

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 
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 - quer seja na data de 
conclusão do contrato de crédito ou numa 
data ulterior  -, o exercício desse direito 
pode ser condicionado à existência de um 
interesse especial por parte do consumidor.

Or. de

Alteração 266
Damien Abad

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 
temporais ao exercício do direito, 
tratamentos diferenciados em função do 
tipo de taxa devedora ou restrições quanto 
às circunstâncias em que esse direito pode 

Os Estados-Membros podem determinar 
que o mutuante tem direito a uma 
compensação correcta, quando justificada,
dos potenciais custos directamente 
associados ao reembolso antecipado de um 
crédito. Essa compensação deve ser 
calculada de acordo com um método 
transparente definido antes da assinatura 
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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.

do contrato.

O consumidor deve ser informado 
claramente do direito referido no n. º 1 e 
do montante da indemnização 
compensatória ou dos elementos que 
determinam o respectivo cálculo.

Or. fr

Alteração 267
María Irigoyen Pérez

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 
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 

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 
preservem as garantias do mutuante,
assegurando ao mesmo tempo a eficiência 
dos mercados.
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interesse especial por parte do consumidor.

Or. es

Alteração 268
Cristian Silviu Buşoi

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 
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.

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 
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. 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 também 
determinar que o mutuante tenha direito a 
uma compensação correcta e 
objectivamente justificada dos potenciais 
custos e perdas 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 legítimo por parte do consumidor.

Or. en



PE475.786v01-00 108/128 AM\881849PT.doc

PT

Justificação

Embora os consumidores devam dispor sempre do direito de reembolsar antecipadamente o 
seu crédito, o exercício desse direito pode conduzir a uma perda financeira para o mutuante. 
Seria justo que os mutuantes fossem compensados pela perda directamente relacionada com 
o reembolso antecipado. O método de cálculo da compensação deve ser tão transparente 
quanto possível para o consumidor.

Alteração 269
Hans-Peter Mayer

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.

Suprimido

Or. de

Alteração 270
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.°-A
Avaliação de imóveis para habitação
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as avaliações de imóveis para 
habitação que sejam utilizadas para 
avaliar a garantia nos contratos de crédito 
sejam levadas a efeito de acordo com 
normas de avaliação internacionais.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os avaliadores que efectuam 
avaliações utilizadas por mutuante para 
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avaliar a garantia e os responsáveis pela 
selecção do avaliador, pela atribuição do 
relatório de avaliação e pelo 
acompanhamento do processo de 
avaliação sejam suficientemente 
independentes do mutuante, do mutuário 
e, quando aplicável, do intermediário de 
crédito, para fornecerem uma avaliação 
objectiva e imparcial.
Os Estados-Membros podem especificar 
outros critérios que serão utilizados para 
determinar a competência profissional 
dos avaliadores, designadamente 
certificação acreditada, formação 
validada e acompanhamento do 
desempenho. Esses critérios não devem 
incluir o requisito de que o avaliador 
esteja estabelecido no seu território.
A fim de garantir a transparência e rigor 
dos relatórios de avaliação dos imóveis, os 
Estados-Membros tornarão públicos 
dados brutos relativos aos imóveis e 
transacções disponíveis para o mercado, 
visando a sua fácil reutilização.

Or. en

Justificação

A adopção de normas de avaliação comuns facilita a promoção da concessão de empréstimos 
transfronteiras e o aumento da fiabilidade dos relatórios de avaliação dos imóveis à escala 
transfronteiriça. O processo de decisão em material de crédito deve ser estruturado de forma 
a assegurar a independência das decisões dos responsáveis pela atribuição da avaliação dos 
imóveis e pelo controlo do processo. A correcta verificação das competências profissionais é 
fundamental para assegurar que o avaliador adere a um código deontológico comum. Como 
explicitamente requerido pela Directiva 98/2003/CE, o rigor e a disponibilidade dos dados 
são fundamentais.

Alteração 271
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1
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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 ou estar 
registados junto de uma autoridade 
competente, em conformidade com o 
disposto no artigo 4.º do seu Estado-
Membro de acolhimento, 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 ou 
registo é concedida com base nos 
requisitos estabelecidos no Estado-Membro 
de origem do intermediário de crédito e 
inclui a observância dos requisitos de 
competência previstos nos artigos 6.º e 
21.º. O que subsequentemente for previsto 
para a autorização aplica-se ao registo.

Or. en

Justificação

Do ponto de vista da protecção do consumidor, é essencial que os intermediários de crédito 
estejam obrigados a cumprir os requisitos previstos nos artigos 6.º e 21.º. A opção de chamar 
autorização ou registo ao procedimento deve ser deixada ao critério dos Estados-Membros 
em função das suas tradições administrativas. Neste contexto, convém igualmente notar que, 
nos termos da Directiva 2002/92/CE, é necessário o registo por parte dos mediadores de 
seguros.

Alteração 272
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as actividades correntes dos 
intermediários de crédito autorizados sejam 
sujeitas a supervisão pelas autoridades 
competentes do Estado-Membro de
origem, referidas no artigo 4.º.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as actividades correntes dos 
intermediários de crédito autorizados sejam 
sujeitas a supervisão pelas autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento, referidas no artigo 4.º. As 
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autoridades competentes do Estado-
Membro de acolhimento devem dispor de 
poderes de intervenção caso os 
intermediários de crédito não cumpram as 
suas obrigações e responsabilidades 
definidas na presente Directiva. As 
autoridades competentes do Estado-
Membro de acolhimento devem ter direito 
a recusar o acesso com passaporte caso 
tenham razões justificadas para duvidar 
de que estes intermediários estão a 
cumprir os pré-requisitos anteriormente 
definidos na presente Directiva.

Or. en

Justificação

As autoridades reguladoras nacionais devem poder manter as obrigações de investigação e 
notificação aplicáveis aos intermediários que actuem no âmbito da sua jurisdição, a fim de 
poder manter um nível elevado de protecção do consumidor.

Alteração 273
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem 
restringir os reembolsos dos 
consumidores aos mutuantes e 
intermediários de crédito antes da efectiva 
conclusão do contrato de crédito.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma disposição necessária para precaver as tentativas de fraude.

Alteração 274
Ashley Fox
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Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se um intermediário de crédito dispuser 
de uma sucursal num Estado-Membro 
que não o seu Estado-Membro de origem, 
a autoridade competente do Estado-
Membro onde se situe a sucursal 
assumirá responsabilidade por garantir 
que os serviços prestados pela sucursal no 
seu território são conformes às obrigações 
previstas nos artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 
10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 17.º e 18.º, 
bem como as medidas adoptadas em 
conformidade com estas disposições.
A autoridade competente do Estado-
Membro onde se situe a sucursal tem o 
direito de verificar os procedimentos 
adoptados pela sucursal e de exigir as 
alterações estritamente necessárias para 
permitir à autoridade competente aplicar 
as obrigações impostas nos artigos 5.º, 6.º, 
7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 
17.º e 18.º, bem como as medidas 
adoptadas em conformidade com estas 
disposições em relação aos serviços 
prestados e/ ou às actividades exercidas 
pela sucursal no seu território.

Or. en

Justificação

Assegura que as autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento possam 
regulamentar a actividade empresarial no seu território, atendendo às implicações para a 
protecção do consumidor.

Alteração 275
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 4 – frase introdutória



AM\881849PT.doc 113/128 PE475.786v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

4. Quando o Estado-Membro de 
acolhimento tiver motivos claros e 
demonstráveis para concluir que um 
intermediário de crédito que actua no seu 
território ao abrigo da liberdade de 
prestação de serviços ou através de uma 
sucursal não está a cumprir as obrigações 
estabelecidas na presente directiva, deve 
dar conhecimento desse facto à autoridade 
competente do Estado-Membro de origem, 
que toma as medidas adequadas. Nos casos 
em que, apesar das medidas tomadas pela 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem, um intermediário de crédito 
persistir em agir de forma claramente 
prejudicial aos interesses dos consumidores 
do Estado-Membro de acolhimento ou ao 
correcto funcionamento dos mercados, são 
aplicáveis as seguintes disposições:

4. Quando o Estado-Membro de 
acolhimento tiver motivos claros e 
demonstráveis para concluir que um 
intermediário de crédito que actua no seu 
território ao abrigo da liberdade de 
prestação de serviços ou através de uma 
sucursal não está a cumprir as obrigações 
estabelecidas na presente directiva, que 
não conferem poderes à autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento, deve dar conhecimento desse 
facto à autoridade competente do Estado-
Membro de origem, que toma as medidas 
adequadas. Nos casos em que, apesar das 
medidas tomadas pela autoridade 
competente do Estado-Membro de origem, 
um intermediário de crédito persistir em 
agir de forma claramente prejudicial aos 
interesses dos consumidores do Estado-
Membro de acolhimento ou ao correcto 
funcionamento dos mercados, são 
aplicáveis as seguintes disposições:

Or. en

Justificação

Assegura que as autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento possam 
regulamentar a actividade empresarial no seu território, atendendo às implicações para a 
protecção do consumidor.

Alteração 276
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se as autoridades competentes de um 
Estado-Membro de acolhimento 
verificarem que um intermediário de 
crédito que tem uma sucursal no seu 
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território infringe as disposições legais ou 
regulamentares adoptadas por esse 
Estado nos termos do disposto na presente 
directiva que conferem poderes às 
autoridades competentes do Estado-
Membro de acolhimento, exigirão que o 
intermediário de crédito em causa ponha 
fim a essa situação irregular.
Nos casos em que, apesar das medidas 
tomadas pela autoridade competente do 
Estado-Membro de origem, um 
intermediário de crédito persistir em agir 
de forma claramente prejudicial aos 
interesses dos consumidores do 
Estado-Membro de acolhimento ou ao 
correcto funcionamento dos mercados, 
são aplicáveis as seguintes disposições:
(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 
intermediários de crédito faltosos de 
iniciarem novas operações no seu 
território. A Comissão é informada de tais 
medidas sem demora injustificada.
(b) Em acréscimo, a autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento pode ainda remeter a questão 
à EBA e solicitar a sua assistência em 
conformidade com o artigo 19.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010. Nesse 
caso, a EBA pode agir no exercício das 
competências que lhe são conferidas por 
esse artigo.

Or. en

Justificação

Assegura que as autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento possam 
regulamentar a actividade empresarial no seu território, atendendo às implicações para a 
protecção do consumidor.
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Alteração 277
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prever 
sanções para os casos específicos em que 
os consumidores, com conhecimento de 
causa, forneçam informações incompletas 
ou incorrectas com o objectivo de obter 
um resultado positivo na verificação de 
solvabilidade, quando as informações 
completas e exactas conduziriam a um 
resultado negativo nessa verificação, 
revelando-se depois incapazes de cumprir 
as condições do contrato de crédito, e 
adoptar todas as medidas necessárias para 
assegurar que essas sanções sejam 
aplicadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 278
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar o 
estabelecimento de procedimentos 
apropriados e eficazes de reclamação e de 
recurso para a resolução extrajudicial de 
litígios relacionados com os direitos e 
obrigações decorrentes da presente 
directiva entre mutuantes e consumidores 
ou entre intermediários de crédito e 
consumidores, utilizando para esse fim os 
organismos já existentes, se for caso disso. 
Os Estados-Membros devem assegurar, 

1. Os Estados-Membros devem assegurar o 
estabelecimento de procedimentos 
apropriados, independentes, equilibrados e 
eficazes de reclamação e de recurso para a 
resolução extrajudicial de litígios 
relacionados com os direitos e obrigações 
decorrentes da presente directiva entre 
mutuantes e consumidores ou entre 
intermediários de crédito e consumidores.
Os organismos já existentes podem ser 
utilizados se estabelecidos de forma 
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além disso, que todos os mutuantes e 
intermediários de crédito adiram a um ou 
mais dos organismos que promovem 
procedimentos de reclamação e de recurso 
desse tipo.

neutra e equilibrada. Os Estados-
Membros devem assegurar, além disso, que 
todos os mutuantes e intermediários de 
crédito adiram a um ou mais dos 
organismos que promovem procedimentos 
de reclamação e de recurso desse tipo.

Or. en

Justificação

Há na Europa uma enorme diferença na aplicação dos regimes ADR. Enquanto que em 
alguns Estados-Membros os regimes ADR são verdadeiramente independentes dos 
prestadores, tal não é o caso em alguns outros países.

Alteração 279
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1

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 referidos no artigo 12.º, 
n.º 5, são conferidos à Comissão por um 
período indeterminado, a partir da data de 
entrada em vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

Alteração técnica devida a alterações anteriores.

Alteração 280
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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.

1. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 12.º, n.º 5, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho.

Or. en

Justificação

Alteração técnica devida a alterações anteriores.

Alteração 281
Ashley Fox

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 da satisfação dos 
consumidores em relação à FEIN e à 
respectiva utilização;

Or. en

Alteração 282
María Irigoyen Pérez

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.° 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. es

Alteração 283
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Anexo I – secção II – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) No que se refere aos contratos de 
crédito para os quais seja acordada uma 
taxa devedora fixa para o período inicial, 
no fim do qual uma nova taxa devedora é 
determinada e, posteriormente, ajustada 
periodicamente de acordo com um 
indicador acordado, o cálculo da taxa anual 
de encargos efectiva global (TAEG) 
baseia-se no pressuposto de que, no final 
do período com taxa devedora fixa, a taxa 
devedora é a mesma que aquando do 
cálculo da TAEG, com base no valor do 
indicador acordado nesse momento.

(j) No que se refere aos contratos de 
crédito para os quais seja acordada uma 
taxa devedora fixa para o período inicial, 
no fim do qual uma nova taxa devedora é 
determinada e, posteriormente, ajustada 
periodicamente de acordo com um 
indicador acordado, o cálculo da taxa anual 
de encargos efectiva global (TAEG) 
baseia-se no pressuposto de que, no final 
do período com taxa devedora fixa, a taxa 
devedora é a mesma que aquando do 
cálculo da TAEG, com base no valor do 
indicador acordado nesse momento. No 
que se refere aos contratos de crédito com 
uma taxa devedora fixa para um período 
inicial de, pelo menos, cinco anos e, em 
particular, quando esteja previsto um 
novo acordo com uma taxa fixa, o acordo 
e as condições variáveis apenas serão 
acordadas em preparação para o caso de 
um novo acordo fixo não ter sido 
acordado, apenas deve ser tida em conta a 
taxa devedora fixa inicial.

Or. en

Alteração 284
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Anexo II – parte A – Modelo da FEIN – Texto introdutório – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O presente documento foi elaborado em 
[data], em resposta ao seu pedido de 
informações. O presente documento não 
constitui uma obrigação de concessão de 
empréstimo.

O presente documento foi elaborado em 
[data], em resposta ao seu pedido de 
informações. O presente documento não 
constitui uma oferta juridicamente 
vinculativa ou uma obrigação de 
concessão de empréstimo.

Or. en

Justificação

Cumpre clarificar que a FEIN, não é uma oferta juridicamente vinculativa para o 
consumidor.

Alteração 285
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Anexo II – parte A – Modelo da FEIN – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Mutuante 1. Mutuante (quando aplicável) e 
intermediário de crédito

Or. en

Justificação

Uma vez que a obrigação de fornecer uma FEIN, prevista no n.º 2 do artigo 9.º, se aplica 
também ao intermediário de crédito. É, por conseguinte, conveniente incluir o intermediário.

Alteração 286
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Anexo II – parte A – Modelo da FEIN – ponto 1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Autoridade de supervisão: [Nome e 
endereço Web da autoridade de 

Suprimido
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supervisão]

Or. en

Justificação

A presente referência não tem qualquer valor acrescentado e poderia gerar confusão, 
porquanto o mutuante também fornece informações sobre o regime interno de reclamações.

Alteração 287
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Anexo II – parte A – Modelo da FEIN – ponto 1 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Pessoa a contactar: [Dados completos da 
pessoa a contactar]

Suprimido

Or. en

Justificação

Incluir informações sobre a pessoa a contactar é supérfluo, porquanto o nome da pessoa a 
contactar pode mudar ao longo do período de reembolso do empréstimo.

Alteração 288
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Anexo II – parte A – Modelo da FEIN – ponto 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Montante de cada prestação 5. No caso de reembolso do empréstimo, 
montante de cada prestação

Or. en

Justificação

Comparativamente ao ponto 9 da FEIN original no que respeita ao “montante de cada 
prestação”, este ponto não tem em conta os empréstimos hipotecários sem período de 
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carência. A FEIN poderia ser capaz de contemplar não só o reembolso do crédito 
hipotecário, mas também os empréstimos hipotecários sem período de carência, o que existe 
em certos Estados-Membros da UE.

Alteração 289
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Anexo II – parte A – Modelo da FEIN – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. Quadro de amortização ilustrativo Suprimido
Este quadro mostra o montante a pagar 
em cada [periodicidade].
As prestações (coluna [n.º pertinente]) 
constituem a soma dos juros pagos 
(coluna [n.º pertinente]), do capital 
reembolsado (coluna [n.º pertinente]) e, 
quando aplicável, de outros custos 
(coluna [n.º pertinente]). Quando 
aplicável, Os custos indicados na coluna 
«Outros custos» referem-se a [lista de 
custos]. Capital em dívida (coluna [n.º 
pertinente]) é o montante do empréstimo 
que ainda tem de ser reembolsado depois
de cada prestação.
[Montante e divisa do empréstimo]
[Duração do empréstimo]
[Taxa de juro]
[Quadro]
(Caso se aplique) [Advertência sobre a 
variabilidade das prestações]

Or. en

Justificação

Dada a grande quantidade de informação contida no quadro de amortização ilustrativo, 
propõe-se transferi-lo para o final da FEIN.
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Alteração 290
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Anexo II – parte A – Modelo da FEIN – ponto 6 – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

(Caso se aplique) [Advertência sobre a 
variabilidade das prestações]

(Caso se aplique) [Advertência sobre a 
variabilidade das prestações e diferentes 
cenários dependendo da evolução da taxa 
de juro]

Or. en

Alteração 291
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Anexo II – parte A – Modelo da FEIN – ponto 7 – parágrafo 7

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]
(Caso se aplique) [Quaisquer outros 
custos relacionados com as obrigações 
associadas a este empréstimo de acordo 
com a legislação nacional]
(Caso se aplique) [Taxas relativas a 
quaisquer outros serviços contratados 
com o mutuante (tais como despesas 
associadas à manutenção de uma conta, 
seguro, etc.)]

Or. en
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Alteração 292
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Anexo II – Parte A – Modelo da FEIN – ponto 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(Quando aplicável) Este empréstimo não 
pode ser reembolsado antecipadamente.

Suprimido

Or. en

Alteração 293
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Anexo II – parte A – Modelo da FEIN – ponto 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(Quando aplicável) Este empréstimo não 
pode ser reembolsado antecipadamente.

Suprimido

Or. en

Justificação

O consumidor deve poder sempre reembolsar o empréstimo antecipadamente.

Alteração 294
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Anexo II – parte A – Modelo da FEIN – ponto 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A. Quadro de amortização ilustrativo
Este quadro mostra o montante a pagar 
em cada [periodicidade].
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As prestações (coluna [n.º pertinente]) 
constituem a soma dos juros pagos 
(coluna [n.º pertinente]), do capital 
reembolsado (coluna [n.º pertinente]) e, 
quando aplicável, de outros custos 
(coluna [n.º pertinente]). Quando 
aplicável, os custos indicados na coluna 
«Outros custos» referem-se à [lista de 
custos]. Capital em dívida (coluna [n.º 
pertinente]) é o montante do empréstimo 
que ainda tem de ser reembolsado depois 
de cada prestação.
[Montante e divisa do empréstimo]
[Duração do empréstimo]
[Taxa de juro]
[Quadro]
[Advertência sobre a variabilidade das 
prestações]

Or. en

Justificação

Dada a grande quantidade de informação contida no quadro de amortização ilustrativo, 
propõe-se transferi-lo para o final da FEIN.

Alteração 295
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Anexo II – parte B – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

No preenchimento da FEIN, devem ser 
seguidas as seguintes instruções:

No preenchimento da FEIN, devem ser 
seguidas as seguintes instruções, e as 
informações devem ser fornecidas em 
linguagem simples e clara compreensível 
para um consumidor médio:

Or. en
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Justificação

A FEIN deve ser compreensível para o consumidor médio.

Alteração 296
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Anexo II – parte B – secção 6 – ponto 4

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 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 consumidor 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; bem como 

(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.
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Or. en

Alteração 297
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Anexo II – 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 
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.

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

Alteração 298
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Anexo 7 – parte B – Secção 7 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O mutuante deve informar o 
consumidor sobre a sua liberdade de 
optar pelos serviços auxiliares de um 
outro prestador da sua escolha.

Or. en

Justificação

O consumidor deve ser devidamente informado sobre a sua liberdade de escolha do prestador 
de serviços auxiliares.

Alteração 299
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Proposta de directiva
Anexo II-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo II-A
Requisitos mínimos de competência
1. Os requisitos mínimos de competência 
do pessoal dos mutuantes e intermediários 
de crédito devem incluir: 
(a) Um adequado conhecimento dos 
produtos hipotecários e serviços 
auxiliares tipicamente oferecidos 
conjuntamente com os produtos 
hipotecários;
(b) Um adequado conhecimento da 
legislação dos Estados-Membros em que o 
produto será vendido;
(c) Um adequado conhecimento e 
compreensão do processo de aquisição de 
imóveis nos Estados-Membros em que o 
produto será vendido;
(d) Um adequado conhecimento de 
avaliação de segurança;
(e) Um apropriado conhecimento da 
organização e funcionamento dos registos 
prediais no Estado-Membro em que a 
garantia está situada;
(f) Um adequado nível de competência 
económica e financeira;
(g) Um adequado conhecimento em 
matéria de ética;
(h) A capacidade de avaliar a 
credibilidade do consumidor.
2. O nível apropriado de conhecimentos e 
competência deve ser determinado com 
base:
(a) em qualificações reconhecidas, 
designadamente, diplomas, habilitações, 
formações profissionais, testes de 
competência; ou
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(b) Na experiência profissional, que pode 
ser definida como um número mínimo de 
anos de trabalho em domínios 
relacionados com a celebração, 
distribuição ou intermediação de produtos 
do crédito.
3. Os Estados-Membros podem 
diferenciar entre o nível de requisitos 
profissionais para o pessoal dos 
mutuantes, o pessoal dos intermediários 
de crédito e a respectiva gestão.

Or. en


