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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A União Europeia não possui, actualmente, nenhuma regulamentação jurídica sobre os 
créditos hipotecários. É de salientar o código de conduta europeu voluntário para os 
empréstimos à habitação, adoptado em Março de 2011 (Recomendação 2001/193/CE da 
Comissão). As disposições da Directiva 2008/48/CE relativa a contratos de crédito aos 
consumidores não se aplicam aos créditos com garantia hipotecária. Contudo, os 
Estados-Membros aplicaram algumas disposições desta directiva igualmente aos créditos com 
garantia hipotecária.

Os mercados de crédito hipotecário assumem uma importância fundamental para o mercado 
interno, mas a sua integração é escassa ou inexistente. Para além das dificuldades gerais que 
obstam à contracção de empréstimos transfronteiras, inclusivamente ao nível do crédito ao 
consumo, como sejam problemas linguísticos, diferentes culturas de financiamento e relações 
de confiança existentes a nível regional, no caso dos créditos hipotecários, acrescem outros 
obstáculos adicionais, designadamente as divergências significativas existentes ao nível do 
direito imobiliário dos Estados-Membros, das normas de avaliação, da legislação em matéria 
de registo predial e de hipotecas ou do direito de execução de hipotecas. A proposta de 
directiva não aborda estes obstáculos, nem tão pouco será possível eliminá-los a médio prazo. 
Importa, pois, dar razão à Comissão no sentido de que as possibilidades de criar um mercado 
interno são muito limitadas, sobretudo do lado do consumidor, e de que o ritmo de 
harmonização deve ser moderado e o enquadramento ser fixado apenas até certo ponto. 
Considerando a crise financeira, outras iniciativas legislativas no domínio dos mercados de 
capitais serão, aliás, mais prementes do que a presente proposta.

Do ponto de vista da protecção dos consumidores, importa referir, antes de mais, que a 
compra de casa e o respectivo financiamento constituem, para muitos cidadãos, o maior 
investimento das suas vidas, pelo que se exige a sua protecção. Em regra, os cidadãos estão 
cientes da magnitude do processo, informam-se e procuram aconselhamento. Em 
contrapartida, o crédito ao consumo já é um segmento de mercado mais massificado, com 
produtos normalizados que também podem ser usados a nível transfronteiriço, em que os 
consumidores mais inexperientes correm o risco de serem apanhados de surpresa. Por isso, 
nos empréstimos para imóveis de habitação ou créditos hipotecários deve ser dada maior 
prioridade à garantia da diversidade de produtos, da liberdade contratual do cidadão 
responsável e da concorrência entre mutuantes.
A possibilidade de atender às características específicas da situação de cada consumidor, 
através da cláusulas contratuais acordadas individualmente com o mutuante e, se necessário, 
com recurso a consultores imparciais, não deve ser limitada pelo excesso de regulamentação 
ao nível europeu, até porque o impacto transfronteiriço continuará a ser reduzido.

Apesar destas diferenças entre, por um lado, o sector abrangido pela directiva relativa a 
contratos de crédito aos consumidores e, por outro, a proposta de directiva relativa a contratos 
de crédito para imóveis de habitação e contratos de crédito hipotecário, importa ter em 
atenção que, embora as disposições não tenham de ser exactamente idênticas, não devem 
existir duas disposições diferentes sobre a mesma matéria, quando os factos a regulamentar 
são os mesmos.
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Muitos Estados-Membros transpuseram as disposições da directiva relativa a contratos de 
crédito aos consumidores de forma a serem igualmente aplicáveis aos créditos com garantia 
hipotecária. Esse facto deve ser levado em consideração.

Tendo em vista a estabilidade dos mercados financeiros, é desnecessário adoptar disposições 
mais rigorosas do que as da directiva relativa a contratos de crédito aos consumidores, uma 
vez que as medidas entretanto adoptadas, por exemplo, em matéria de supervisão bancária, de 
requisitos de fundos próprios e de titularização são igualmente eficazes e constituem 
instrumentos mais adequados. Neste contexto, o relator remete para a proposta da Comissão 
de 20 de Julho de 2011 relativa à aplicação da recomendação do Comité de Supervisão 
Bancária de Basileia (Basileia III)1. Ao passo que, no Livro Verde e no Livro Branco, a 
Comissão usou o termo «crédito hipotecário», a presente proposta de directiva tem o título 
«Directiva relativa aos contratos de crédito para imóveis de habitação». Tanto esta formulação 
como o artigo 1.º induzem em erro. É que, embora não seja logo evidente, a proposta abrange 
apenas contratos de crédito aos consumidores, mas não se limita exclusivamente aos contratos 
de crédito para imóveis de habitação; pelo contrário, abrange todos os contratos de crédito aos 
consumidores garantidos por uma hipoteca, mesmo quando se destinam ao financiamento de 
grandes complexos comerciais, por exemplo, ou à aquisição de um automóvel, de acções ou a 
um crédito a descoberto, o que é, aliás, bastante comum em alguns Estados-Membros. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Título

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 
(A presente alteração aplica-se a todo o 
texto. Se for aprovada, será necessário 
adaptar todo o texto em consonância.)

                                               
1 COM(2011)0453, COM(2011)0452.
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Or. de

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O objectivo da presente directiva é 
assegurar que todos os créditos concedidos 
aos consumidores beneficiem de um nível 
de protecção elevado. Logo, a directiva 
deverá aplicar-se aos créditos garantidos 
por bens imóveis ou aos créditos utilizados 
para a aquisição de bens imobiliários em 
certos Estados-Membros, bem como aos 
créditos para renovação de imóveis 
destinados a habitação não abrangidos pela 
Directiva 2008/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 
2008, relativa a contratos de crédito aos 
consumidores e que revoga a Directiva 
87/102/CEE do Conselho, que define 
regras a nível da União para os contratos 
de crédito ao consumo. Além disso, a 

(9) O objectivo da presente directiva é 
assegurar que todos os créditos concedidos 
aos consumidores beneficiem de um nível 
de protecção elevado. Logo, a directiva 
deverá aplicar-se aos contratos de crédito 
aos consumidores com garantia 
hipotecária ou destinados ao 
financiamento de imóveis em certos 
Estados-Membros, bem como aos créditos 
para renovação de imóveis destinados a 
habitação não abrangidos pela Directiva 
2008/48/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Abril de 2008, relativa 
a contratos de crédito aos consumidores e 
que revoga a Directiva 87/102/CEE do 
Conselho, que define regras a nível da 
União para os contratos de crédito ao 
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presente directiva não deverá ser aplicável 
a certos tipos de contratos de crédito 
concedidos por um empregador aos seus 
empregados em determinadas 
circunstâncias, conforme já é previsto na 
Directiva 2008/48/CE. 

consumo. Além disso, a presente directiva 
não deverá ser aplicável a certos tipos de 
contratos de crédito concedidos por um 
empregador aos seus empregados em 
determinadas circunstâncias, conforme já é 
previsto na Directiva 2008/48/CE. 

Or. de

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Além disso, a presente directiva não 
deverá aplicar-se aos contratos de crédito 
para imóveis de habitação e contratos de 
crédito hipotecário de valor superior a 
2 milhões de euros, em conformidade com 
a Directiva 2008/48/CE. Devem ainda ser 
excluídos do âmbito de aplicação as 
moratórias, os contratos de aluguer ou de 
locação financeira, os contratos de crédito 
sob a forma de facilidades de descoberto, 
os contratos de crédito cujo crédito é 
concedido sem juros ou outros encargos, 
os contratos de crédito celebrados com 
empresas de investimento, os contratos de 
crédito que resultem de acordos judiciais, 
os contratos de crédito que digam respeito 
ao pagamento diferido, sem encargos, e os 
contratos de crédito concedidos apenas a 
um público restrito ao abrigo de uma 
disposição legal.

Or. de
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Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) Ao mesmo tempo, é importante ter em 
conta as características específicas dos 
contratos de crédito para imóveis de 
habitação que justificam uma abordagem 
diferenciada. Na linha do que já é previsto 
na abordagem voluntária do sector em 
relação aos empréstimos à habitação, para 
além da informação pré-contratual 
personalizada deve encontrar-se 
permanentemente disponível informação 
pré-contratual de carácter geral. Além 
disso, justifica-se uma abordagem 
diferenciada, para ter em conta os 
ensinamentos da crise financeira, no 
sentido de assegurar que a forma como são 
iniciados os empréstimos seja correcta. A 
solvabilidade deverá ser avaliada de 
acordo com as disposições da Directiva 
2008/48/CE. Os intermediários de crédito 
deverão prestar informações mais precisas 
quanto ao seu estatuto e à sua relação com 
os mutuantes, a fim de divulgar os 
potenciais conflitos de interesse, e todos os 
envolvidos na celebração de contratos de 
crédito para imóveis de habitação deverão 
ser devidamente autorizados, registados e 
supervisionados.

Or. de
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Alteração 8

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 
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.

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

Or. de

Alteração 9

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 

(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 finais 
específicas sobre a publicidade de 
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para imóveis de habitação e uma lista dos 
elementos a incluir nos anúncios e no 
material de marketing que lhes são 
dirigidos. Essas disposições deverão ter em 
conta as especificidades dos contratos de 
crédito para imóveis de habitação, por 
exemplo o facto de que, se os reembolsos 
do empréstimo não forem cumpridos, 
existe o risco de o consumidor perder o 
imóvel. Os Estados-Membros deverão 
continuar a dispor da faculdade de manter 
ou introduzir requisitos de divulgação na 
sua legislação nacional no que se refere à 
publicidade que não contenha informação 
sobre os custos do crédito.

contratos de crédito para imóveis de 
habitação e de contratos de crédito 
hipotecário, bem como uma lista dos 
elementos a incluir nos anúncios e no 
material de marketing que lhes são 
dirigidos, desde que a publicidade faça 
referência aos juros e custos. Caso 
contrário, os Estados-Membros deverão 
continuar a dispor da faculdade de prever 
requisitos de informação na sua 
legislação nacional. Essas disposições 
deverão ter em conta as especificidades dos 
contratos de crédito para imóveis de 
habitação.

Or. de

Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

(22) Apesar de ter direito a receber 
informações pré-contratuais, o 
consumidor pode ainda ter necessidade de 
assistência suplementar para determinar, de 
entre o leque de produtos propostos, qual o 
contrato de crédito que melhor se adequa 
às suas necessidades e à sua situação 
financeira. Por conseguinte, os Estados-
Membros deverão garantir que os 
mutuantes prestem essa assistência 
relativamente aos produtos de crédito que 
oferecem ao consumidor. Sempre que tal 
se revele necessário, as informações pré-
contratuais relevantes, bem como as 
características essenciais dos produtos 
propostos, deverão ser explicadas ao 
consumidor de forma personalizada, de 
modo a que possa compreender os efeitos 
daí decorrentes para a sua situação 
económica. Diese Verpflichtung, dem 
Verbraucher Unterstützung zu leisten, 



PE472.205v01-00 12/65 PA\877227PT.doc

PT

conta o contexto particular em que o 
crédito é oferecido, as necessidades de 
assistência do consumidor e a natureza de 
cada produto de crédito.

sollte gegebenenfalls auch für 
Kreditvermittler gelten. Os Estados-
Membros deverão poder determinar 
quando e em que medida essas explicações 
deverão ser dadas ao consumidor, tendo em 
conta o contexto particular em que o 
crédito é oferecido, as necessidades de 
assistência do consumidor e a natureza de 
cada produto de crédito.

Or. de

Alteração 11

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de promover o estabelecimento 
e o funcionamento do mercado interno e 
garantir um elevado grau de protecção dos 
consumidores em toda a União, é 
necessário garantir a comparabilidade da 
informação relativa às taxas anuais de 
encargos efectivas globais em toda a 
União. O custo total do crédito para o 
consumidor deverá incluir todos os custos 
que o consumidor deva pagar no âmbito do 
contrato de crédito, com excepção dos 
custos notariais. Por conseguinte, deverá 
incluir juros, comissões, taxas, a 
remuneração dos intermediários de crédito 
e quaisquer outros encargos, bem como os 
encargos de seguros ou outros produtos 
conexos, quando estes sejam obrigatórios 
para a obtenção do crédito nos termos e 
condições em que é oferecido. Dado que a 
taxa anual de encargos efectiva global 
apenas pode, na fase pré-contratual, ser 
indicada através de um exemplo, este 
deverá ser representativo. Assim sendo, 
deve corresponder, por exemplo, à duração 
média e ao montante total do crédito 
concedido para o tipo de contrato de 
crédito em causa. Dada a complexidade do

(23) A fim de promover o estabelecimento 
e o funcionamento do mercado interno e 
garantir um elevado grau de protecção dos 
consumidores em toda a União, é 
necessário garantir a comparabilidade da 
informação relativa às taxas anuais de 
encargos efectivas globais de modo 
uniforme em toda a União. O custo total 
do crédito para o consumidor deverá 
incluir todos os custos que o consumidor 
deva pagar no âmbito do contrato de
crédito, com excepção dos custos 
associados à garantia do crédito, tais 
como as taxas de registo ou os custos 
notariais. Por conseguinte, deverá incluir 
juros, comissões, taxas, a remuneração dos 
intermediários de crédito e quaisquer 
outros encargos, bem como os encargos de 
seguros ou outros produtos conexos, 
quando estes sejam obrigatórios para a 
obtenção do crédito nos termos e condições 
em que é oferecido. Dado que a taxa anual 
de encargos efectiva global apenas pode, 
na fase pré-contratual, ser indicada através 
de um exemplo, este deverá ser 
representativo. Assim sendo, deve 
corresponder, por exemplo, à duração 
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cálculo de uma taxa anual de encargos 
efectiva global (por exemplo, para créditos 
com taxa de juro variável ou com um 
regime específico de amortização) e a fim 
de permitir a inovação a nível dos 
produtos, poderão ser utilizadas normas 
técnicas de regulamentação para alterar ou 
especificar o método de cálculo da taxa 
anual de encargos efectiva global. A 
definição e a metodologia utilizada para o 
cálculo da taxa anual de encargos 
efectiva global no quadro da presente 
directiva devem ser as mesmas que para a 
Directiva 2008/48/CE, a fim de facilitar a 
compreensão e as comparações por parte 
dos consumidores. Essas definições e 
metodologias podem, no entanto, variar
futuramente, se a Directiva 2008/48/CE 
for entretanto alterada. Os Estados-
Membros serão livres de manter ou 
introduzir proibições de alterações 
unilaterais da taxa devedora pelo mutuante.

média e ao montante total do crédito 
concedido para o tipo de contrato de 
crédito em causa. Dada a complexidade do 
cálculo de uma taxa anual de encargos 
efectiva global (por exemplo, para créditos 
com taxa de juro variável ou com um 
regime específico de amortização) e a fim 
de permitir a inovação a nível dos 
produtos, poderão ser utilizadas normas 
técnicas de regulamentação para alterar ou 
especificar o método de cálculo da taxa 
anual de encargos efectiva global. A fim de 
garantir a comparabilidade, deve 
preconizar-se uma definição e 
metodologia para o cálculo da taxa anual 
de encargos efectiva global que sejam o 
mais uniformes possível na presente
directiva e na Directiva 2008/48/CE. 
Todavia, no caso dos créditos com taxa 
inicial fixa, o cálculo da taxa de encargos 
efectiva global de acordo com a Directiva 
2008/48/CE pode causar muita confusão 
aos consumidores. Por isso, a metodologia 
deve ser corrigida. Futuramente, poderão 
surgir novas divergências, caso as duas 
directivas venham a ser alteradas. Os 
Estados-Membros serão livres de manter 
ou introduzir proibições de alterações 
unilaterais da taxa devedora pelo mutuante.

Or. de

Alteração 12

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 

(25) Se a avaliação da solvabilidade for 
negativa, o crédito só deverá ser 
concedido em casos excepcionais. O 
resultado negativo pode ter diferentes 
origens, nomeadamente a consulta de uma 
base de dados ou uma classificação 
negativa em termos de crédito. Uma 
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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.

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

Or. de

Alteração 13

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) Para efeitos de verificação da 
solvabilidade, os consumidores devem 
fornecer toda a informação pertinente 
disponível sobre a sua situação financeira e 
circunstâncias pessoais ao mutuante ou 
intermediário, sob pena de não lhes ser 
concedido o crédito pretendido. Nas 
situações em que os consumidores 
forneçam deliberadamente informação 
incompleta ou incorrecta, os Estados-
Membros deverão ter a possibilidade de 
impor sanções adequadas.

Or. de

Alteração 14

Proposta de directiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Caso a decisão de recusar um pedido 
de crédito tenha sido tomada com base em 
dados obtidos através da consulta de uma 
base de dados ou na ausência desses dados, 

(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, 
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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.

o mutuante deverá informar o consumidor 
desse facto e comunicar-lhe os dados 
obtidos na base de dados consultada, bem 
como qualquer outro elemento exigido pela 
Directiva 95/46/CE. 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 da 
possibilidade de revisão manual desses 
resultados automatizados, sem que tal 
constitua uma obrigação para o 
mutuante. Todavia, o mutuante não deverá 
ser obrigado a dar essas informações 
quando estiver proibido de o fazer por 
outra legislação da União, por exemplo a 
legislação em matéria de branqueamento 
de capitais ou de financiamento do 
terrorismo. Além disso, essas informações 
não deverão ser prestadas se o seu 
fornecimento prejudicar os objectivos de 
ordem pública ou de segurança pública, 
como a prevenção, investigação, detecção 
ou instauração de processos por infracções 
penais.

Or. de

Alteração 15

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 

(31) Para o consumidor deve ser 
claramente perceptível quando o 
aconselhamento lhe é prestado como um 
serviço independente e distinto da 
concessão de um crédito. Apenas deve ser 
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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.

permitido cobrar uma taxa por esse 
serviço, se o consumidor tiver sido 
informado de forma clara e inequívoca 
desse facto e da respectiva metodologia de 
cálculo. 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 aconselhamento
deverá basear-se numa análise equilibrada 
e suficientemente alargada dos produtos 
disponíveis, bem como na verificação 
rigorosa da situação financeira, 
preferências e objectivos do consumidor, 
que deverá apoiar-se em informação 
actualizada e em pressupostos razoáveis 
sobre a evolução das circunstâncias do 
mutuário durante a vigência do 
empréstimo. Caso esse aconselhamento 
diga respeito exclusivamente à própria 
gama de produtos, o consumidor deverá 
ser alertado para esse facto. 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. de

Alteração 16

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 

(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 
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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 
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 

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, sem prejuízo do princípio da 
obrigatoriedade dos períodos com taxa 
devedora fixa acordados. 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, incluindo perdas de juros, 
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. 
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para o consumidor.

Or. de

Alteração 17

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 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.

Suprimido

Or. de
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Alteração 18

Proposta de directiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

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

(40) A fim de tomar em consideração os 
desenvolvimentos nos mercados de crédito 
para imóveis de habitação, incluindo a 
gama de produtos disponíveis, devem ser 
conferidos à Comissão poderes para 
adoptar actos delegados nos termos do 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia com 
vista a alterar o teor e formato da Ficha 
Europeia de Informação Normalizada 
(FEIN) e a alterar as fórmulas e 
pressupostos utilizados para calcular a taxa 
anual de encargos efectiva global de 
acordo com o anexo I.

Or. de

Alteração 19

Proposta de directiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) A fim de tomar em consideração os 
desenvolvimentos da situação económica, 
nomeadamente em termos de inflação, e 
os desenvolvimentos nos mercados de 
crédito para imóveis de habitação, devem 
ser conferidos à Comissão poderes para 
estipular a quantia monetária mínima do 
seguro de responsabilidade civil 
profissional ou das garantias equivalentes 
a fornecer pelos intermediários de crédito 
através da adopção de normas técnicas de 

Suprimido
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regulamentação.

Or. de

Alteração 20

Proposta de directiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) O Parlamento Europeu e o Conselho 
deverão dispor de um prazo de dois meses
a contar da data de notificação para 
formular objecções a um acto delegado. 
Por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho, esse prazo deverá poder ser 
prorrogado por um mês para questões que 
suscitem preocupações mais significativas. 
Ferner sollten das Europäische Parlament 
und der Rat den anderen Institutionen 
gegebenenfalls mitteilen können, dass sie 
nicht beabsichtigen, Einwände zu erheben.

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

Or. de

Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O objectivo da presente directiva é 
estabelecer um enquadramento aplicável a 
determinados aspectos das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros, 
bem como a determinados aspectos dos 
requisitos prudenciais e de supervisão 
relativos aos intermediários de crédito e 
aos mutuantes, na medida em que digam 
respeito a contratos de crédito aos 
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aos mutuantes. consumidores com garantia hipotecária 
ou destinados ao financiamento de 
imóveis.

Or. de

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Contratos de crédito cuja finalidade, no 
momento da sua celebração, seja financiar 
a aquisição ou a manutenção de direitos de 
propriedade sobre terrenos ou edifícios 
para habitação já existentes ou projectados;

Or. de

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

c) Contratos de crédito cuja finalidade seja c) Contratos de crédito cuja finalidade seja 



PE472.205v01-00 22/65 PA\877227PT.doc

PT

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.

a renovação de imóveis para habitação de 
que uma pessoa seja proprietária, 
usufrutuária 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.

Or. de

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Contratos de crédito, cujo montante 
total de crédito seja superior a 2 milhões 
de euros;

Or. de

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

b-B) Moratórias relativas a contratos de 
crédito por um período não superior a 6 
meses, se a taxa devedora da moratória 
não for superior à taxa de juro 
contratual;

Or. de
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Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

b-C) Contratos de aluguer ou de locação 
financeira que não prevejam uma 
obrigação de compra do objecto do 
contrato, seja no próprio contrato, seja 
num contrato separado; considera-se que 
existe uma obrigação se assim for 
decidido unilateralmente pelo mutuante;

Or. de

Justificação

Em conformidade com o artigo 2.º, n.º2, alínea d), da Directiva relativa a contratos de 
crédito aos consumidores.

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

b-D) Contratos de crédito sob a forma de 
facilidades de descoberto;

Or. de

Justificação

Em conformidade com o artigo 2.º, n.º2, alínea e), da Directiva relativa a contratos de 
crédito aos consumidores.
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Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

b-E) Contratos de crédito cujo crédito é 
concedido sem juros ou outros encargos e 
contratos de crédito por força dos quais o 
crédito deva ser reembolsado no prazo de 
três meses e pelos quais apenas o 
pagamento de encargos insignificantes é 
devido;

Or. de

Justificação

Em conformidade com o artigo 2.º, n.º2, alínea f), da Directiva relativa a contratos de crédito 
aos consumidores.

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

b-F) Contratos de crédito celebrados com 
empresas de investimento tal como 
definidas no n.º 1 do artigo 4.º da 
Directiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 
2004, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros, ou com 
instituições de crédito tal como definidas 
no artigo 4.º da Directiva 2006/48/CE que 
tenham por objecto autorizar um 
investidor a realizar uma transacção que 
incida sobre um ou mais dos instrumentos 
especificados na Secção C do anexo I da 
Directiva 2004/39/CE, sempre que a 
empresa de investimento, ou a instituição 
de crédito que concede o crédito, 
intervenham nessa transacção;
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Or. de

Justificação

Em conformidade com o artigo 2.º, n.º 2, alínea h), da Directiva relativa a contratos de 
crédito aos consumidores.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

b-G) Contratos de crédito que resultem de 
uma transacção num tribunal ou perante 
outra autoridade pública;

Or. de

Justificação

Em conformidade com o artigo 2.º, n.º2, alínea i), da Directiva relativa a contratos de crédito 
aos consumidores.

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

b-H) Contratos de crédito que digam
respeito ao pagamento diferido, sem 
encargos, de uma dívida existente;

Or. de

Justificação

Em conformidade com o artigo 2.º, n.º2, alínea j), da Directiva relativa a contratos de crédito 
aos consumidores.
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Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

b-I) 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 mercado.

Or. de

Justificação

Os empréstimos bonificados visam promover objectivos de política económica, social e 
ambiental e são concedidos em condições mais favoráveis do que as praticadas no mercado, 
ao abrigo de disposições legais. Em conformidade com o artigo 2.º, n.º 2, alínea l), da 
Directiva relativa a contratos de crédito aos consumidores, estes empréstimos devem ser 
excluídos do âmbito de aplicação da presente directiva.

Alteração 34

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

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

k) «Custo total do 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 à garantia 
do crédito;
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Or. de

Justificação

Adaptação à Directiva relativa a contratos de crédito aos consumidores, também em 
conformidade com a alteração 11.

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

l-A) «Montante total do crédito»: o limite 
máximo ou total dos montantes 
disponibilizados nos termos de um 
contrato de crédito, independentemente de 
serem desembolsados ao consumidor ou a 
terceiros;

Or. de

Justificação

Uma vez que o conceito é usado na proposta (artigo 8.º, n.º 2, alínea d)), convém defini-lo, 
em conformidade com o artigo 3.º, alínea l), da Directiva 2008/48/CE.

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

r-A) «Imóvel de habitação», um imóvel 
destinado principalmente a fins de 
habitação;

Or. de
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Justificação

Uma vez que o conceito é usado na proposta, convém defini-lo.

Alteração 37

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 asseguram que as mesmas sejam 
investidas de todos os poderes necessários 
para o desempenho das suas funções. 
Quando os Estados-Membros aplicarem 
disposições da presente directiva através 
de normas que, de acordo com o seu 
direito nacional, não estejam sujeitas a 
um controlo oficial, os Estados-Membros 
em causa podem prescindir de designar 
autoridades competentes ou de delegar 
poderes para esse efeito às autoridades 
designadas.

Or. de

Alteração 38

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 

Quando for necessário designar 
autoridades e delegar poderes nessas 
autoridades, 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 
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Bancária Europeia). 4.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 
1093/2010.

A título de derrogação, os Estados-
Membros podem igualmente designar 
autoridades ainda não incluídas entre as 
autoridades competentes identificadas no 
artigo 4.º, n.º 2, do regulamento referido, 
desde que o Estado-Membro em causa 
garanta que se apliquem a essas 
autoridades, por analogia, as disposições 
do dito regulamento relevantes para 
assegurar a aplicação dos artigos 18.º, 
19.º, 20.º e 21.º da presente directiva.

Or. de

Alteração 39

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que, no caso de existirem várias 
autoridades competentes no seu território, 
estas desenvolvam uma estreita 
colaboração.

Or. de

Alteração 40

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 

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

auxiliares aos consumidores, o mutuante 
ou o intermediário de crédito actuam de 
forma honesta, justa e profissional e 
respeitam igualmente os direitos e
interesses do consumidor.

Or. de

Alteração 41

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 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 referida
no n.º 1.

Or. de

Alteração 42

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. de

Alteração 43

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Esta obrigação não se aplica aos casos em 
que o direito interno exige que a 
publicidade relativa a contratos de crédito 
indique a taxa anual de encargos efectiva 
global e não uma taxa de juros ou valores 
relativos a qualquer custo do crédito para 
o consumidor na acepção do primeiro 
parágrafo.

Or. de

Justificação

Adaptação ao artigo 4.º, n.º 1, da Directiva relativa a contratos de crédito aos consumidores.

Alteração44

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A informação normalizada deve 
especificar as seguintes rubricas de modo 
claro, conciso e visível, por meio de um 
exemplo representativo:

2. A informação normalizada deve indicar 
os seguintes elementos de modo claro, 
conciso e notório, por meio de um 
exemplo representativo:

Or. de

Justificação

Adaptação ao artigo 4.º, n.º 2, da Directiva relativa a contratos de crédito aos consumidores.
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Alteração 45

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

Or. de

Justificação

Requisito demasiado amplo para a publicidade.

Alteração 46

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) A duração do contrato de crédito; f) Se for caso disso, a duração do contrato 
de crédito;

Or. de

Justificação

Adaptação ao artigo 4.º, n.º 2, alínea d), da Directiva relativa a contratos de crédito aos 
consumidores.

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

g) O montante das prestações; g) Se for caso disso, o montante das 
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prestações.

Or. de

Justificação

Adaptação ao artigo 4.º, n.º 2, alínea f), da Directiva relativa a contratos de crédito aos 
consumidores.

Alteração 48

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) O montante total imputado ao
consumidor;

Suprimido

Or. de

Alteração 49

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

Requisitos demasiado amplos para a publicidade, o que não corresponde à imagem de um 
consumidor responsável.

Alteração 50

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. de

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

Em conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, da Directiva relativa a contratos de crédito aos 
consumidores.

Alteração 52

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 indicativo e representativo 
do cálculo do custo total do crédito para o 
consumidor e da taxa anual de encargos 
efectiva global;

Or. de

Justificação

Adaptação ao artigo 8.º, n.º 2, e ao artigo 5.º, n.º 1, alínea 1 g), da Directiva relativa a contratos de 
crédito ao consumidor.

Alteração 53

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. de

Justificação

A obrigação de prestar estas informações contraria a imagem do consumidor responsável e 
poderá constituir um obstáculo ao mercado interno. Além disso, trata-se de uma 
uniformização com a Directiva relativa a contratos de crédito aos consumidores.
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Alteração 54

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

Texto da Comissão Alteração

k-A) No caso de um contrato de crédito no 
qual os pagamentos efectuados pelo 
consumidor não constituam uma 
amortização correspondente imediata do 
montante total do crédito, mas sejam 
utilizados para reconstituir o capital nos 
períodos e nas condições previstas no 
contrato de crédito ou num contrato 
adicional, as informações pré-contratuais 
previstas no n.º 2 devem incluir uma 
declaração clara e concisa de que não é 
exigida uma garantia por parte de 
terceiros no âmbito do contrato de crédito 
para assegurar o reembolso do montante 
total do crédito levantado ao abrigo desse 
contrato de crédito, salvo se tal garantia 
for dada.

Or. de

Justificação

Adaptação ao artigo 5.º, n.º 5, da Directiva relativa a contratos de crédito aos consumidores.

Alteração 55

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o mutuante e, quando aplicável, o 
intermediário de crédito, sem demora 
injustificada a partir do momento em que o 
consumidor tenha fornecido a informação 
necessária quanto às suas necessidades, 
situação financeira e preferências, em 
conformidade com o artigo 14.º, 
proporcione ao consumidor a informação 

2. 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, 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, com base 
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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.

nos termos e nas condições do crédito 
oferecidas pelo mutuante e, se for caso 
disso, nas preferências expressas pelo 
consumidor e nas informações por este 
fornecidas, dar ao consumidor a 
informação personalizada necessária para 
comparar diferentes ofertas, a fim de 
tomar uma decisão com conhecimento de 
causa quanto à celebração de um contrato 
de crédito. Tais informações, em papel ou 
noutro suporte duradouro, devem ser 
prestadas através da Ficha Europeia de 
Informação Normalizada («FEIN») 
constante do anexo II.

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

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

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.

Os Estados-Membros podem estipular que 
sejam prestadas informações adicionais 
ao consumidor. Tais informações, assim 
como quaisquer informações adicionais 
facultativas que o mutuante ou, quando 
aplicável, o intermediário de crédito, queira 
prestar ao consumidor devem ser dadas
num documento separado que possa ser 
anexado à FEIN.

Or. de
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Justificação

Uniformização com a Directiva relativa a contratos de crédito aos consumidores. Além disso, 
as diferenças substanciais existentes entre as disposições nacionais também podem implicar 
a necessidade de informações diferentes para fins de protecção dos consumidores.

Alteração 56

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.

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

Or. de

Alteração 57

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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Alteração 58

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 60

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros asseguram que 
a eventual taxa a pagar pelo consumidor 
ao intermediário de crédito pelos seus 
serviços seja comunicada ao mutuante 
pelo intermediário de crédito com o 
objectivo de calcular a taxa anual de 
encargos efectiva global.

Or. de

Justificação

Em conformidade com o artigo 21.º, alínea c), da Directiva relativa a contratos de crédito 
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aos consumidores.

Alteração 61

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São delegados à Comissão, em 
conformidade com o artigo 26.º e sob 
reserva das condições previstas nos 
artigos 27.º e 28.º, poderes para 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. de

Alteração 62

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. de
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Alteração 63

Proposta de directiva
Artigo 11

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 garantir que 
os mutuantes e, se for caso disso, os 
intermediários de crédito forneçam 
explicações adequadas ao consumidor, de 
modo a colocá-lo numa posição que lhe 
permita avaliar se o contrato de crédito 
proposto se adapta às suas necessidades e 
situação financeira, eventualmente 
fornecendo as informações pré-
contratuais e as informações resultantes 
da FEIN, explicando as características 
essenciais dos produtos propostos e os 
efeitos específicos que possam ter para o 
consumidor, incluindo as consequências 
da falta de pagamento pelo consumidor.
Os Estados-Membros podem adaptar a 
forma e a extensão em que esta 
assistência é prestada, bem como 
identificar quem a presta, às 
circunstâncias específicas da situação na 
qual se propõe o contrato de crédito, a 
quem é proposto e ao tipo de crédito 
oferecido.

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

Or. de

Justificação

Uniformização com a Directiva relativa a contratos de crédito aos consumidores.
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Alteração 64

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. 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.

2. Para efeitos de cálculo da taxa anual de 
encargos efectiva global, o custo total do 
crédito para o consumidor deve ser 
determinado, excluindo os encargos a 
pagar pelo consumidor pelo 
incumprimento de alguma das obrigações 
que lhe incumbem por força do contrato de 
crédito.

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.

Os custos relativos à manutenção de uma 
conta que registe simultaneamente 
operações de pagamento e levantamentos 
de crédito, os custos relativos à utilização 
ou ao funcionamento de um meio de 
pagamento que permita ao mesmo tempo 
operações de pagamento e levantamentos 
de crédito, bem como outros custos 
relativos às operações de pagamento, são 
incluídos no custo total do crédito para o 
consumidor, excepto se a abertura da 
conta for facultativa e os custos da conta 
tiverem sido determinados de maneira
clara e de forma separada no contrato de 
crédito ou em qualquer outro contrato 
celebrado com o consumidor.

Or. de

Justificação

Adaptação ao artigo 19.º, n.º 2, da Directiva relativa a contratos de crédito aos 
consumidores.

Alteração 65

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para os contratos de crédito com  4. Para os contratos de crédito com 



PA\877227PT.doc 43/65 PE472.205v01-00

PT

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.

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 for acordada 
uma taxa devedora fixa para o período 
inicial, o cálculo da taxa devedora deve 
basear-se, pelo menos, na taxa devedora 
fixada inicialmente. 

Or. de

Justificação

A actual metodologia de cálculo de acordo com a Directiva 2008/48/CE pode causar muita 
confusão aos consumidores. Eventualmente, a Directiva 2008/48/CE deverá ser adaptada em 
conformidade.

Alteração 66

Proposta de directiva
Artigo 12 – 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 alterar a 
fórmula e os pressupostos utilizados no 
cálculo da taxa anual de encargos efectiva 
global, definidos no anexo II.

5. São delegados à Comissão, em 
conformidade com o artigo 26.º, poderes 
para alterar a fórmula de cálculo da taxa 
anual de encargos efectiva global, definida
no anexo I.

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

Quando adoptar esses actos delegados, a 
Comissão altera, quando necessário, a 
fórmula definida no anexo I. 
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estiverem adaptados à situação comercial 
do mercado.

Or. de

Alteração 67

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 avalie a solvabilidade 
do consumidor com base em informações 
suficientes, se for caso disso obtidas do 
consumidor e, se necessário, com base na 
consulta da base de dados relevante. 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. de

Justificação

Não há nenhuma razão imperiosa para não seguir as disposições da Directiva relativa a 
contratos de crédito aos consumidores, uma vez que existem outros instrumentos neste 
domínio, como sejam a Directiva relativa à adequação dos fundos próprios (Directiva 
2006/49/CE) e a Directiva relativa ao acesso à actividade das instituições de crédito e ao seu 
exercício (Directiva 2006/48/CE). 
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Alteração 68

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 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; 

Or. de

Justificação

A proibição legal da celebração de um contrato iria longe de mais.

Alteração 69

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 da 
rejeição;

Or. de

Justificação

Não existe nenhuma obrigação de conceder um crédito e, por conseguinte, também não deve 
existir nenhuma obrigação de informar sobre os motivos de rejeição. A divulgação dos 
motivos de rejeição poderia, além disso, fomentar o recurso a práticas fraudulentas para 
obter créditos.
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Alteração 70

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

Texto da Comissão Alteração

d) Quando o pedido de crédito for recusado 
com base nos dados contidos numa base 
de dados que tenha sido consultada, ou na 
ausência desses dados, que o mutuante 
informe imediata e gratuitamente o 
consumidor do nome da base de dados 
consultada e do respectivo responsável, 
bem como do direito que assiste ao 
consumidor de aceder e, se necessário, 
rectificar os dados contidos nessa base de 
dados que lhe digam respeito.

d) Quando o pedido de crédito for rejeitado 
com base na consulta de uma base de 
dados, que o mutuante informe imediata e 
gratuitamente o consumidor do resultado 
dessa consulta e dos elementos da base de 
dados consultada.

Or. de

Justificação

Uniformização com a Directiva relativa a contratos de crédito aos consumidores.

Alteração 71

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;

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 numa decisão 
automatizada ou numa decisão baseada em 
métodos automatizados, como a 
classificação automática do risco de 
crédito, que o mutuante informe imediata e 
gratuitamente o consumidor desse facto;

Or. de
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Alteração 72

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 advertência ao consumidor de que 
existe a possibilidade de revisão manual 
da rejeição do pedido de crédito; mas que 
tal não obriga o mutuante a efectuar essa 
revisão.

Or. de

Justificação

O consumidor não deve apenas poder «solicitar» a revisão, mas também ser advertido para 
essa possibilidade. Não existe nenhuma obrigação de o mutuante efectuar essa revisão, 
embora possa vir a ser imposta pela concorrência.

Alteração 73

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 

Suprimido
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vigência do contrato de crédito proposto.

Or. de

Justificação

Este parágrafo deve ser suprimido por motivos de protecção dos dados.

Alteração 74

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. de

Alteração 75

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores forneçam aos 
mutuantes e, quando aplicável, aos 
intermediários de crédito, informação 
completa e exacta sobre a sua situação 
financeira e circunstâncias pessoais, no 
contexto do pedido de crédito. Essa 

1. O mutuante ou intermediário de crédito 
deve comunicar ao consumidor, em tempo 
útil, quais as informações, incluindo as 
provas passíveis de verificação 
independente exigidas, que o consumidor 
lhe deverá apresentar, assim como o 
respectivo prazo de entrega, para que o 
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informação deve ser apoiada, quando 
necessário, por provas documentais de 
fontes passíveis de verificação 
independente.

mutuante possa proceder à verificação 
obrigatória da solvabilidade do 
consumidor e tomar a decisão sobre a 
eventual concessão de crédito.

Or. de

Justificação

Uniformização com a Directiva relativa a contratos de crédito aos consumidores.

Alteração 76

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. 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.

Suprimido

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos em que o consumidor opte 
por não fornecer a informação necessária 
para uma verificação da solvabilidade, o 
mutuante ou o intermediário de crédito 
avise o consumidor de que não está em 
condições de proceder à verificação da 
sua solvabilidade e que, 
consequentemente, o crédito não lhe pode 
ser concedido. Essa advertência pode ser 
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feita num formato normalizado.

Or. de

Alteração 77

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. de

Alteração 78

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» constitui um serviço 
distinto da concessão de um crédito. 
Apenas é permitido cobrar uma taxa 
específica pelo aconselhamento, se o 
consumidor tiver sido informado da 
obrigação de pagar uma taxa e da 
respectiva metodologia de cálculo.
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Or. de

Alteração 79

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 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, de modo que lhes 
permita recomendar os contratos de crédito 
mais adequados às necessidades e à 
situação financeira e pessoal do 
consumidor e, se for caso disso, chamem a 
atenção do consumidor para o facto de 
estarem a considerar exclusivamente a 
sua própria gama de produtos;

Or. de

Alteração 80

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. 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 

2. 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, incluindo perdas de juros,
directamente associados ao reembolso 
antecipado de um crédito. De qualquer 
modo, se o reembolso antecipado ocorrer 
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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.

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.

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.

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

Or. de

Justificação

Esclarece incertezas jurídicas. Convém, de resto, depositar confiança no legislador nacional.

Alteração 81

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Alteração 82

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos procedimentos 
destinados à retirada de uma autorização 
ou do direito de os Estados-Membros 
aplicarem sanções penais, os Estados-
Membros devem assegurar, em 
conformidade com o respectivo direito 
nacional, que possam ser tomadas as 
medidas administrativas adequadas ou 
aplicadas sanções administrativas contra 
as pessoas responsáveis, quando as 
disposições adoptadas em aplicação da 
presente directiva não tiverem sido 
cumpridas. Os Estados-Membros 
asseguram que essas medidas sejam 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

Os Estados-Membros devem estabelecer o 
regime de sanções aplicáveis à violação 
das disposições nacionais adoptadas em 
execução da presente directiva e tomar 
todas as medidas necessárias para 
garantir a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

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 
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assegurar que essas sanções sejam 
aplicadas.

Or. de

Justificação

Adaptação ao artigo 23.º da Directiva relativa a contratos de crédito aos consumidores.

Alteração 83

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a autoridade competente divulgue ao 
público quaisquer medidas ou sanções 
que sejam aplicadas por infracção das 
disposições adoptadas em aplicação da 
presente directiva, a menos que essa 
divulgação ponha seriamente em risco os 
mercados financeiros ou cause danos 
desproporcionados às partes envolvidas.

Suprimido

Or. de

Justificação

Em conformidade com o artigo 23.º da Directiva relativa a contratos de crédito aos 
consumidores. Estas medidas ou sanções não devem destinar-se a expor publicamente os 
infractores.

Alteração 84

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar o 
estabelecimento de procedimentos 

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
instauração de procedimentos 
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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, 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.

extrajudiciais adequados e eficazes de 
resolução dos litígios de consumo 
relacionados com contratos de crédito,
recorrendo, se necessário, a organismos
existentes.

Or. de

Justificação

Alteração 85

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que esses organismos cooperem 
activamente na resolução de litígios
transfronteiras.

2. Os Estados-Membros devem incentivar 
os referidos organismos a cooperarem no 
sentido de também poderem resolver 
litígios transfronteiriços relacionados com 
contratos de crédito.

Or. de

Justificação

Adaptação ao artigo 24.º da Directiva relativa a contratos de crédito aos consumidores.
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Alteração 86

Proposta de directiva
Artigo 26

Texto da Comissão Alteração

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

1. O poder de adoptar actos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

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

2. O poder de adoptar os actos delegados 
referidos no artigo 9.º, n.º 3, alíneas d) e 
e), e no artigo 12.º, n.º 5, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado 
a partir de ...*.

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

3. A delegação de poderes a que se refere 
o artigo 9.º, n.º 3, alíneas d) e e), e o 
artigo 12.º, n.º 5, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes especificados nessa decisão. Esta 
decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
especificada na decisão de revogação. A 
decisão não altera a validade dos actos 
delegados já em vigor.
3-A. Assim que adoptar um acto delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
3-B. Os actos delegados adoptados nos 
termos do artigo 9.º, n.º 3, alíneas d) e e), 
e do artigo 12.º, n.º 5, só entram em vigor 
se não tiverem sido formuladas objecções 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de três meses a contar 
da notificação desse acto ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu 
e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objecções a 
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formular. Por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho, este prazo é 
prorrogado por dois meses.
_______________
 inserir data de entrada em vigor da presente 
directiva.

Or. de

Alteração 87

Proposta de directiva
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Suprimido
Revogação da delegação

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

Or. de



PE472.205v01-00 58/65 PA\877227PT.doc

PT

Justificação

Adaptação às supressões efectuadas.

Alteração 88

Proposta de directiva
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º Suprimido
Objecções aos actos delegados

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

Or. de



PA\877227PT.doc 59/65 PE472.205v01-00

PT

Alteração 89

Proposta de directiva
Artigo 29 – título

Texto da Comissão Alteração

Carácter imperativo da presente directiva Harmonização e carácter imperativo da 
presente directiva

Or. de

Justificação

Em conformidade com o artigo 22.º da Directiva relativa a contratos de crédito aos 
consumidores.

Alteração 90

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Na medida em que a presente directiva 
prevê disposições harmonizadas, os 
Estados-Membros não podem manter ou 
introduzir no respectivo direito interno 
disposições divergentes daquelas que vêm 
previstas na presente directiva para além 
das nela estabelecidas.

Or. de

Justificação

Adaptação à Directiva relativa a contratos de crédito aos consumidores. 
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Alteração 91

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que os 
consumidores não sejam privados da 
protecção concedida pela presente directiva 
pelo facto de ter sido escolhido o direito de 
um país terceiro como direito aplicável ao 
contrato de crédito.

3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que o 
consumidor não seja privado da protecção 
concedida pela presente directiva pelo 
facto de ter sido escolhido o direito de um 
país terceiro como direito aplicável ao 
contrato de crédito, desde que este 
contrato apresente uma relação estreita 
com o território de um ou mais Estados-
Membros.

Or. de

Justificação

Adaptação ao artigo 22.º, n.º 4, da Directiva relativa a contratos de crédito aos consumidores.

Alteração 92

Proposta de directiva
Artigo 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º-A
Medidas transitórias

A presente directiva não é aplicável aos 
contratos de crédito vigentes à data da 
entrada em vigor das disposições 
nacionais de transposição.

Or. de

Justificação

Adaptação ao artigo 30.º da Directiva relativa a contratos de crédito aos consumidores.
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Alteração 93

Proposta de directiva
Anexo I – secção I – 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, não 
sendo, todavia, inferior à taxa devedora 
fixa. 

Or. de

Justificação

Adaptação às alterações propostas.

Alteração 94

Proposta de directiva
Anexo II – Parte A – Formulário modelo da FEIN – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Taxa de juro 3. Taxa de juro

A TAEG é o custo total do empréstimo, 
expresso em percentagem anual. A TAEG 
é indicada para o ajudar a comparar as 
diferentes ofertas. A TAEG aplicável ao 
seu empréstimo é de [TAEG]. Inclui:

A TAEG é o custo total do empréstimo, 
expresso em percentagem anual. A TAEG 
é indicada para o ajudar a comparar as 
diferentes ofertas. A TAEG aplicável ao 
seu empréstimo é de [TAEG]. Inclui:

Taxa de juro [valor em percentagem] Taxa devedora [valor em percentagem]

[Outros componentes da TAEG] [Outros componentes da TAEG]

Or. de
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Alteração 95

Proposta de directiva
Anexo II – Parte A – Formulário modelo da FEIN – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. Reembolso antecipado 8. Reembolso antecipado
(Quando aplicável) Este empréstimo não 
pode ser reembolsado antecipadamente.

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

(Quando aplicável) Tem a possibilidade de 
reembolsar total ou parcialmente este 
empréstimo antecipadamente.

(Quando aplicável) Tem a possibilidade de 
reembolsar total ou parcialmente este 
empréstimo antecipadamente.

(Quando aplicável) [Condições] (Quando aplicável) [Condições]
[Procedimento] [Procedimento]

(Quando aplicável) Custos do reembolso 
antecipado:

(Quando aplicável) Compensação:

(Quando aplicável) Se decidir reembolsar 
este empréstimo antecipadamente, queira 
contactar-nos para apurar os custos exactos
do reembolso antecipado nesse momento.

(Quando aplicável) Se decidir reembolsar 
este empréstimo antecipadamente, queira 
contactar-nos para apurar o montante 
exacto da compensação por custos e 
perdas de juros nesse momento.

Or. de

Alteração 96

Proposta de directiva
Anexo II – Parte A – Formulário modelo da FEIN – ponto 14 – segundo travessão

Texto da Comissão Alteração

(Quando aplicável) A taxa de juro do 
presente empréstimo não se manterá fixa 
durante todo o período de vigência do 
empréstimo.

(Quando aplicável) A taxa de juro do 
presente empréstimo não se manterá fixa 
durante todo o período de vigência do 
empréstimo. Poderá aumentar 
significativamente após o período com 
taxa fixa.

Or. de
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Alteração 97

Proposta de directiva
Anexo II – Parte A – Formulário modelo da FEIN – ponto 14 – quinto travessão

Texto da Comissão Alteração

Terá igualmente de pagar outros impostos 
e custos (quando aplicável), p. ex.: 
despesas notariais.

Terá igualmente de pagar outros impostos 
e custos associados à garantia do crédito 
(quando aplicável), p. ex.: taxas de registo,
despesas notariais.

Or. de

Alteração 98

Proposta de directiva
Anexo II – Parte A – Formulário modelo da FEIN – ponto 14 – sétimo travessão

Texto da Comissão Alteração

(Quando aplicável) A sua casa pode vir a 
ser recuperada se não cumprir o 
pagamento das prestações.

Suprimido

Or. de

Justificação

Adaptação às alterações propostas.

Alteração 99

Proposta de directiva
Anexo II – Parte A – Formulário modelo da FEIN – ponto 14 – oitavo travessão (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso os pagamentos não constituam uma 
amortização correspondente imediata do 
montante total do crédito, mas sejam 
utilizados para reconstituir o capital, deve 
chamar-se a atenção para o facto de o 
contrato de crédito ou o contrato 
adicional não exigirem nenhuma garantia 
para assegurar o reembolso do montante 
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total do crédito levantado ao abrigo desse 
contrato de crédito, salvo se tal garantia 
for dada.

Or. de

Alteração 100

Proposta de directiva
Anexo II – parte B – secção 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Para além da taxa de juro, todos os 
outros custos incluídos na TAEG devem 
ser indicados (designação e equivalência 
em percentagem). Nos casos em que a 
indicação de uma taxa percentual para cada 
um destes custos não seja possível ou não 
faça sentido, o mutuante deve fornecer uma 
taxa percentual global.

(1) Para além da taxa devedora, todos os 
outros custos incluídos na TAEG devem 
ser indicados (designação e equivalência 
em percentagem). Nos casos em que a 
indicação de uma taxa percentual para cada 
um destes custos não seja possível ou não 
faça sentido, o mutuante deve fornecer uma 
taxa percentual global. Se for acordada 
uma taxa devedora fixa para o período 
inicial, no fim do qual a taxa devedora é 
ajustada de acordo com um indicador 
acordado, deve ser expressamente referido 
que a taxa devedora e a taxa anual de 
encargos efectiva global não podem 
exceder significativamente a taxa 
devedora fixa e a taxa de juro efectiva 
inicial, se for caso disso.

Or. de

Alteração 101

Proposta de directiva
Anexo II – parte B – secção 8 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Quando o reembolso antecipado 
implicar custos, o mutuante deve chamar a 
atenção do mutuário para esse facto e 
indicar o respectivo montante. Nos casos 
em que o montante dos custos do 

(2) Se o reembolso antecipado implicar o 
pagamento de uma compensação, o 
mutuante deve chamar a atenção do 
mutuário para esse facto e indicar o 
respectivo montante. Nos casos em que o 
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reembolso antecipado depender de vários 
factores, como o montante reembolsado ou 
a taxa de juro em vigor no momento do 
reembolso antecipado, o mutuante deve 
indicar de que modo são calculados os 
custos do reembolso antecipado. O 
mutuante deve nesses casos apresentar pelo 
menos dois exemplos ilustrativos que 
demonstrem ao mutuário o nível dos custos 
do reembolso antecipado em diferentes 
cenários possíveis.

montante da compensação depender de 
vários factores, como o montante 
reembolsado ou a taxa de juro em vigor no 
momento do reembolso antecipado, o 
mutuante deve indicar de que modo é 
calculada a compensação. O mutuante 
deve nesses casos apresentar pelo menos 
dois exemplos ilustrativos que demonstrem 
ao mutuário o nível da compensação em 
diferentes cenários possíveis.

Or. de

Justificação

Adaptação às alterações propostas.


