
PR\901786PT.doc PE489.471v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

2012/2037(INI)

10.5.2012

PROJETO DE RELATÓRIO
sobre a aplicação da Diretiva 2008/48/CE relativa a contratos de crédito aos 
consumidores
(2012/2037(INI))

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Relatora: Birgit Collin-Langen



PE489.471v01-00 2/7 PR\901786PT.doc

PT

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU.........................................3

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.................................................................................................5



PR\901786PT.doc 3/7 PE489.471v01-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a aplicação da Diretiva 2008/48/CE relativa a contratos de crédito aos 
consumidores
(2012/2037(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e o 
parecer da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 
(A7-0000/2012),

A. Considerando que a abertura dos mercados nacionais ao importante setor económico do 
crédito aos consumidores, o fortalecimento da concorrência e a melhoria do mercado 
interno constituem uma tarefa política da UE, sendo do interesse dos consumidores e dos 
credores;

B. Considerando que, com a Diretiva «Crédito aos Consumidores», se criou um quadro 
jurídico europeu comum para a proteção dos consumidores através de uma harmonização 
orientada e exaustiva em cinco áreas com margens reduzidas para os Estados-Membros, 
que podem afetar, em particular, formas diferentes da transposição;

C. Considerando que, todavia, persistem obstáculos de direito e de facto;

D. Considerando que a Diretiva «Crédito aos Consumidores», devido ao prazo reduzido e às 
variadas e amplas alterações jurídicas a efetuar nesse período, não foi transposta 
atempadamente por todos os Estados-Membros ou foi transposta de forma parcialmente 
incorreta; 

E. Considerando que, de acordo com as recolhas realizadas, a contração transfronteiriça de 
créditos ao consumo não aumentou desde a aplicação da Diretiva, sendo que para tal 
poderão ter contribuído os problemas graves no setor financeiro;

F. Considerando que, nos termos do artigo 27.º da Diretiva, a Comissão, em maio de 2013, 
deve realizar um primeiro processo de revisão relativamente a determinados aspetos e que 
a Comissão já encomendou um estudo;

G. Considerando que o Parlamento Europeu atribui grande importância ao facto de ser 
mantido ao corrente sobre os períodos intercalares e os resultados da revisão e à 
oportunidade de emitir o seu parecer;

1. Congratula-se pelo facto de a Comissão, no quadro da preparação da sua revisão, já estar a 
realizar um estudo relativo aos efeitos sobre o mercado interno e a proteção dos 
consumidores com vista a analisar a importância transfronteiriça, apreciando o vasto 
trabalho desenvolvido pela Comissão, pelos legisladores nacionais e pelas instituições de 
crédito;

2. Sublinha que a melhoria do mercado do crédito aos consumidores pode produzir uma 
mais-valia europeia no sentido da promoção do mercado interno;

3. Nota que o volume de contrações transfronteiriças de crédito ao consumo é inferior a 2 % 
e que, destes, aproximadamente 20 % são contraídos em linha;
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4. Considera que as disposições sobre as informações pré-contratuais, as explicações 
previstas no artigo 5.º, n.º 6, e a análise da solvabilidade em conformidade com o 
artigo 8.º parecem ser suficientes para contrariar os riscos de empréstimos em moeda 
estrangeira;

5. Realça que também é possível contrariar os riscos sistemáticos na área do mercado 
financeiro com medidas de controlo e que, neste sentido, não é necessário alterar a 
Diretiva «Crédito aos Consumidores»;

6. Saúda o processo de controlo «SWEEP» realizado em setembro de 2011 pela Comissão, o 
qual concluiu que, em 70 % dos sítios Web de instituições financeiras analisados, 
faltavam dados na publicidade e dados importantes na proposta e que a apresentação dos 
custos era enganosa, exortando a Comissão e os Estados-Membros a tomar medidas de 
correção adequadas;

7. Verifica que alguns Estados-Membros aproveitaram a possibilidade para alargar o âmbito 
de aplicação a outros produtos financeiros sem que, aparentemente, tal tenha resultado em 
contradições;

8. Sublinha que as disposições legais devem ter por base a generalidade dos casos, o 
consumidor médio e a empresa média, e não escassos casos de abusos;

9. Verifica que o aumento de disposições não representa automaticamente uma maior 
proteção do consumidor e que um excesso de informações pode confundir mais do que 
esclarecer o consumidor inexperiente;

10. Considera que é necessário analisar melhor as dificuldades que poderão surgir no 
exercício do direito de retratação no caso de contratos ligados;

11. Considera que as regulamentações complicadas relativas ao reembolso antecipado 
carecem de especial atenção;

12. Verifica que a interpretação do que é um «exemplo representativo» precisa de ser 
melhorada;

13. Sublinha que deve garantir-se um cálculo uniforme da taxa anual de encargos efetiva 
global, que devem eliminar-se dúvidas e que deve criar-se coerência com todos os outros 
instrumentos jurídicos;

14. Sugere que, de futuro, no caso de uma diretiva com alterações tão amplas, o prazo de 
transposição seja de três em vez de dois anos;

15. Sugere que a Comissão analise em que medida é possível garantir o nível de defesa dos 
consumidores no caso dos créditos por SMS, cada vez mais recorrentes;

16. Sublinha que, atualmente, não existe motivo para rever a Diretiva, devendo antes 
garantir-se, em primeiro lugar, que a Diretiva seja transposta corretamente;

17. Considera que, após a transposição e a aplicação integral e correta da Diretiva, os seus 
efeitos factuais e práticos devem ser aguardados e avaliados e que, posteriormente, a 
Comissão deverá relatar ao Parlamento Europeu se constata necessidades de mudança e 
em que medida;

18. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Diretiva «Crédito aos Consumidores» prossegue dois objetivos: um elevado nível de 
proteção do consumidor e o reforço do mercado interno transfronteiriço para créditos aos 
consumidores.

Sem dúvida, o nível de proteção do consumidor aumentou bastante na Europa através da 
harmonização parcialmente exaustiva de algumas componentes essenciais do direito do 
crédito. Contudo, o aumento da contração de créditos ao consumo parece ser insignificante. 
Esta situação pode dever-se ao facto de apenas muito poucas instituições de crédito 
oferecerem créditos aos consumidores transfronteiriços e de, nos últimos anos, o mercado ter 
estado em recessão devido à crise dos mercados financeiros.

Além disso, os obstáculos à contração transfronteiriça de um crédito ao consumo devem-se 
mais a problemas linguísticos ou à falta de um contacto pessoal com a instituição financeira 
do que à área jurídica.

Problemas detetados no âmbito da revisão:

1. Período de transposição:

A Diretiva foi transposta com atraso total ou parcial por alguns Estados-Membros. A principal 
causa para estes atrasos foi o curto período de transposição de dois anos e a abrangência do 
âmbito de regulamentação. Foi necessário alterar e introduzir muitas medidas nas mais 
variadas áreas, como, por exemplo, disposições relativas à proteção dos consumidores, 
disposições gerais relativas ao crédito, acesso a bases de dados, etc. Estes processos são muito 
complexos e afetam tanto os legisladores nacionais como as instituições financeiras. 
Afigura-se adequado, de futuro, prever mais tempo e definir o prazo de transposição para três 
anos.

2. Domínio de aplicação:

Muitos Estados-Membros alargaram o domínio de aplicação a outros produtos financeiros, 
por exemplo, a créditos cobertos por hipoteca ou contratos de locação e de locação financeira, 
o que, aparentemente, não provoca dificuldades.

3. Publicidade:

Na área das disposições relativas à publicidade, os Estados-Membros recorreram às diferentes 
possibilidades de transposição. Algumas dificuldades surgiram com a questão de saber o que 
se deve entender ao certo por «exemplo representativo».

Em 2011, teve lugar uma revisão realizada pela Comissão de 562 sítios Web de crédito aos 
consumidores (SWEEP). A Comissão concluiu que em 46 % dos sítios revistos faltavam 
dados obrigatórios na publicidade, em 43 % faltam dados claros na proposta de contrato 
quanto aos custos totais, ao período do contrato e a alguns custos relacionados com o crédito e 
que, em 20 %, a representação dos custos é enganosa. Na fase de execução, atualmente em 
curso, as entidades nacionais contactam as empresas, solicitam esclarecimentos e exigem a 
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retificação.

4. Informações pré-contratuais:

As disposições relativas às informações pré-contratuais, que devem ser disponibilizadas ao 
consumidor numa folha normalizada, foram harmonizadas exaustivamente. A transposição 
para o direito nacional ocorreu em parte textualmente ou com ajustes e melhorias linguísticas.

Em alguns Estados-Membros, questionou-se a eficácia da folha informativa normalizada. As 
informações serão demasiado abrangentes, de difícil compreensão e, em parte, muito técnicas, 
o que frequentemente conduz à recusa do consumidor. Além disso, parece questionável se é 
adequada como instrumento de comparação para créditos de diferentes proponentes. Note-se 
igualmente que a disponibilização da folha informativa normalizada aumentou os custos dos 
credores, o que se reflete nos custos do crédito.

5. Informações contratuais:

O sistema abrangente introduzido recentemente não provocou dificuldades conhecidas na 
transposição.

6. Direito de retratação:

O direito de retratação, que já existia em alguns Estados-Membros, foi introduzido de forma 
uniforme e exaustiva. As dificuldades persistem na questão de saber quando começa a 
decorrer o prazo de retratação. Assim, alguns Estados-Membros previram a possibilidade de o 
prazo de retratação só começar depois do início de um período de reflexão ou que o início do 
prazo fica suspenso em caso de falhas nas informações contratuais. Surgiram também dúvidas 
sobre a questão de saber se o direito de retratação só pode ser exercido após o reembolso do 
crédito.

7. Reembolso antecipado:

Não se conhecem dificuldades importantes na transposição dos regulamentos relativos aos 
reembolsos antecipados. Em alguns Estados-Membros, que antes não previam nenhuma 
indemnização do credor, criticou-se que esta indemnização conduz à redução do nível de 
proteção dos consumidores. 

8. Cálculo da taxa anual de encargos efetiva global:

As disposições relativas ao cálculo da taxa anual de encargos efetiva global foram 
complementadas em 2011 no âmbito do procedimento de comitologia. No entanto, parecem 
ainda subsistir dúvidas em determinados casos.

A Comissão apresentou diretrizes sobre a interpretação da taxa anual de encargos efetiva 
global, que, contudo, não têm caráter juridicamente obrigatório na aceção de uma lei.

É desejável que a taxa anual de encargos efetiva global seja aplicada de forma idêntica em 
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todos os instrumentos jurídicos europeus.

9. Notas:

A obrigação de fornecer explicações em conformidade com o artigo 5.º, n.º 6, foi transposta 
de modo distinto pelos Estados-Membros. Alguns Estados-Membros concretizam esta 
obrigação através da discriminação de determinadas medidas especiais. Por exemplo, a 
Áustria previu a regulamentação especial de frisar os riscos no caso de empréstimos em 
moeda estrangeira.

10. Verificação da solvabilidade:

A obrigação de avaliação da solvabilidade do consumidor foi transposta de forma distinta 
pelos Estados-Membros. Alguns Estados-Membros concretizaram a verificação da 
solvabilidade e, por exemplo, tornaram obrigatória a consulta da base de dados. Alguns 
Estados-Membros deixam aos tribunais a questão de saber se os requisitos foram satisfeitos.

11. Créditos por SMS:

A procura de créditos por SMS não para de aumentar; a oferta deste tipo de crédito existe não 
só nos países escandinavos, como também no Reino Unido e nos Estados-Membros da 
Europa de Leste. Exorta-se os Estados-Membros a dedicarem especial atenção a este 
problema e a garantirem uma proteção efetiva dos consumidores. Devem considerar-se as 
respetivas especificidades do país e eventualmente também tomar medidas que vão além das 
disposições da Diretiva «Crédito aos Consumidores».

12. Conclusão:

Cabe agora à Comissão rever a transposição e pressionar no sentido da sua aplicação nos 
Estados-Membros. Depois, deverá conceder-se tempo às partes envolvidas para que estas se 
habituem às novas regulamentações e reúnam experiências. Posteriormente, deverá realizar-se 
uma avaliação exaustiva dos efeitos da Diretiva do ponto de vista do direito e dos factos, com 
base na qual poderão eventualmente ser perspetivadas alterações à Diretiva.


