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Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0345/2011, внесена от Anthony Craven, с британско 
гражданство, от името на „National Support Group for victims of failed 
home income plans“ относно неполучаване на обезщетение за опорочени 
схеми за финансиране срещу собственост, предлагани от британските 
строителни дружества основно в края на 80-те години на 20-ти век

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се опитва да получи обезщетение за жертвите на зле 
замислените схеми за финансиране срещу собственост, предлагани през 80-те години 
на 20-ти век.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Петицията се отнася за схеми за финансиране срещу собственост в Обединеното 
кралство. Според уебсайта на Органа за финансов надзор на Обединеното кралство 
(FSA), такава една схема представлява ипотека на жилище с право на доживотно 
ползване на жилището. Заетите пари се използват за осигуряване на редовен фиксиран 
доход до края на живота (годишна рента). С този доход се изплаща лихвата върху 
ипотеката, а останалата част от него може да бъде ползван от заемополучателя. През 80-
те години на 20 век е имало много случаи на неправомерно продаване на подобни схеми 
и поради икономическия климат много от инвестициите са се провалили, като 
същевременно задълженията са се увеличили. Вследствие на това е нараснала 
задлъжнялостта на потребителите. Подобни ипотеки се регулират от FSA едва от 31 
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октомври 2004 г.
Вносителят два пъти се е обръщал с петиции към Европейския парламент във връзка със 
схемите за финансиране срещу собственост: петиция 733/1999 (спомената в новата 
петиция) и петиция 179/2006 (неспомената в новата петиция).

В отговора на петиция 733/1999 Комисията посочи, че „Общността не разполага с преки 
правомощия за намеса, тъй като въпросът е от компетентността на държавите-
членки. Поради това конкретни оплаквания следва да бъдат отправяни към 
компетентните органи в съответните държави-членки.“ В отговора на петиция 
179/2006 Комисията посочи, че „понастоящем държавите-членки остават отговорни 
за защитата на потребителите по отношение на ипотеките... службите на 
Комисията считат, че петицията на г-н Craven не сочи наличието на нарушение на 
правото на Общността.“
Според вносителя, няколко поредни правителства в Обединеното кралство са заявили, че 
не са готови да предложат по-голяма защита от тази, осигурена от Закона за финансовите 
услуги от 1986 г. Той твърди, че строителните дружества, които са продавали тези 
продукти, също не са помогнали на жертвите на продажбите на такива схеми.
Вносителят желае тези несправедливости да бъдат поправени и да бъде изплатена 
компенсация. Освен това той моли Комисията да предостави актуализиран отговор.

Наблюдения на Комисията

Въпросът, предмет на петицията, не е обхванат от правото на ЕС. В ЕС не съществува 
вторично законодателство от 1989 г., което би било приложимо в случая. По-специално, 
правото на ЕС в областта на банкирането1 никога не е регулирало поведението на 
банките спрямо потребителите, тъй като това право обхваща само пруденциалния надзор
През 2001 г. Комисията прие препоръка2, в която са указани насоките относно 
стандартизираната информация, която следва да се предостави на потребителите във 
връзка с ипотеките. Целта на насоките е да се направи по-лесно за потребителите 
сравняването на заемите, предоставяни от различните заемодатели, в това число и 
заемодатели от друга държава-членка, и по този начин да се даде възможност на 
потребителите да направят информиран избор. Насоките, включени в Препоръката са 
били приети под формата на Доброволен кодекс на поведение между предлагащите 
ипотечни кредити и групите на потребителите
През март 2011 г. Комисията прие и предложение за директива относно кредитните 
договори, свързани с жилищна собственост3. Това предложение цели да предостави на 

                                               
1 Освен това Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно 
предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции и Директива 2006/49/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на 
инвестиционните посредници и кредитните институции се отнасят и за агенциите за кредитен рейтинг.
2 Препоръка 2001/193 на Комисията от 1 март 2001 година относно информацията, която трябва да бъде 
предоставена на потребителите преди подписване на договор от институции, отпускащи заеми за 
закупуване на жилище. За повече информация вж. уебсайта на Комисията 
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/home-loans/code_en.htm.
3 COM(2011) 142).
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кредитополучателите по-високо ниво на защита посредством серия от мерки, свързани с 
периода преди подписването на договора: правила, свързани с рекламирането, 
информацията преди сключването на договора, предоставянето на обяснения и 
консултация, правилната оценка на кредитоспособността на кредитополучателя, както и 
правото на предсрочно погасяване на кредита. Предложението има за цел също така да 
гарантира, че всички институции, взимащи участие в създаването и предлагането на 
ипотечни кредити на потребителите, са обект на адекватна регулация и надзор.
Въпреки това предложението изключва продуктите за финансиране срещу собственост, 
които се изплащат от продажбата на собствеността, например когато собственикът 
почине или се премести в дом за възрастни хора, тъй като много от настоящите клаузи в 
предложението не са релевантни или приложими по отношение на такива продукти. 
Освен това съдържанието на предложенията обикновено не се прилага със задна дата.
Също така, към момента предложението е обект на преговори между Европейския 
парламент и Съвета.

Следователно понастоящем държавите-членки остават изцяло отговорни за защитата на 
потребителите по отношение на ипотеките.

Заключения

Към момента държавите-членки остават отговорни за защитата на потребителите по 
отношение на ипотеките. След като бъде одобрено предложението за директива относно 
кредитните договори, свързани с жилищната собственост, държавите-членки ще носят 
отговорността за транспонирането на националното право на тези области, обхванати от 
директивата. За областите, които не са обхванати от директивата, ще продължи да бъде 
прилагано националното право.
Комисията счита, че настоящата петиция не сочи наличие на нарушение на правото на 
ЕС.


