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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно:  Петиция 0401/2011, внесена от M.M., с италианско гражданство, относно 

предполагаема дискриминация от страна на италианска банка

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е италиано-американец, който се опитва да осъществява 
стопанска дейност в Италия. Той твърди, че банката, която използва в момента, се е 
отнесла дискриминационно спрямо него, защото е американец. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2011 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 ноември 2011 г.

Петицията
Първоначално вносителят на петицията е получил заем (наричан „mutuo chirografario“), 
обезпечен с депозитна сметка, възлизаща на 50 000 долара. Той обяснява, че след като е 
изплатил заема, кредиторът не му е върнал обратно точната сума в евро, отговаряща на 
спестовния му влог. Вносителят посочва, че кредиторът е „продал“ спестовната му 
сметка без негово съгласие. Той заявява, че кредиторът е надвзел такси във връзка с 
неговия овърдрафт (наричан от вносителя „кредитна линия“) и че в крайна сметка е 
прекратил заема едностранно. В допълнение вносителят се оплаква, че този кредитор е 
отказал да му отпусне ипотечен кредит. Според вносителя некоректното поведение на 
кредитора спрямо него показва дискриминация въз основа на неговия 
произход/националност, тъй като той е италиано-американски гражданин.
Изглежда, че вносителят е изчерпал вътрешно установения ред за оплаквания във 
въпросната банка и е решил да отнесе въпроса до съда. 
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Наблюдения на Комисията

Що се отнася до потребителските кредити, Директива 2008/48/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски 
кредити1 засяга основно правилата, приложими преди да бъде сключен договорът за 
потребителски кредит, и определени права на потребителите като правото на предсрочно 
погасяване и правото на отказване от договора за кредит. Въпреки че директивата 
изисква от кредитора да информира потребителя относно условията и процедурата за 
прекратяване на договора за кредит под формата на овърдрафт, тя не засяга 
националното право в областта на договорното право, регулиращо правата на 
договарящите се страни да прекратят договора за кредит въз основа на нарушаване на 
договора. В допълнение, тази директива е приложима единствено по отношение на 
потребителите, което означава по отношение на физически лица, действащи извън 
рамките на своята търговска, икономическа или професионална дейност. Освен това, 
тази директива не е приложима по отношение на кредитите, обезпечени с ипотека или с 
друго сравнимо обезпечение. 

По отношение на конкретния случай на ипотечни потребителски кредити, на 31 март 
2011 г. Комисията прие Предложение за директива относно договорите за кредити за 
жилищни имоти2. Предложението засяга основно правилата, приложими преди да бъде 
сключен договор за кредит, свързан с недвижим жилищен имот, каквито са ипотечните 
кредити. Предложението се отнася единствено до ипотечни кредити, сключени от 
потребители, което означава от физически лица, действащи извън рамките на своите 
търговски, стопански или професионални дейности.  Освен това, в него не се разглежда 
поведението на банките по отношение на потребителите след сключването на договора, 
като например взаимоотношенията между потребителя и доставчика след изплащането 
на заема. Предложението не засяга решенията на банката да не отпуска кредит. 
Предложението в момента е обект на преговори между Европейския парламент и Съвета. 
Следователно, понастоящем Европейският съюз не разполага с действащо 
законодателство, уреждащо ипотечните кредити.
Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета3 забранява нелоялните 
търговски практики, каквито са агресивните или заблуждаващите търговски практики. Тя 
обаче е приложима единствено по отношение на сделки от страна на търговци към 
потребители. 
От друга страна, Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
заблуждаващата и сравнителната реклама4 е приложима относно взаимоотношенията 
между търговци и защитава търговците от заблуждаващата реклама и потенциалните 
вредни последици от нея. По-специално, Директивата предвижда критерии за 
определянето на това дали рекламата е заблуждаваща. За целите на Директивата е прието 
общо определение на рекламата, т.е. всяко съобщение във връзка с търговия, занятие, 
занаят или професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки или услуги. 
Въпреки това, въпросното законодателство по принцип не забранява нелоялни търговски 

                                               
1 OВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66.
2 COM(2011) 142.
3 OВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
4 ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21.
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практики, различни от заблуждаващата реклама, в сектора на сделките между търговци. 
Заключения

Директивите на ЕС трябва да бъдат транспонирани в националното право и да бъдат 
прилагани правилно. За областите, които не са обхванати от директивата, ще продължи 
да бъде прилагано националното право. И в двата случая правоприлагането попада преди 
всичко в сферата на компетентност на съответните италиански органи и съдилища. 

Изглежда в дадения случай вносителят на петицията не е действал от позицията на 
потребител. Поради това той не е обхванат от законодателството на ЕС, отнасящо се до 
защитата на потребителите. 
Въпреки това Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама 
може да бъде приложима в случая, ако кредиторът е заблудил вносителя по отношение 
на основните характеристики на услугата и условията, при които тя се предоставя, 
посредством реклама. Ако това е така, вносителят може да отнесе въпроса до вниманието 
на обществените правоприлагащи органи, и/или на националните съдилища, които да се 
произнесат по отношение на всеки конкретен случай относно това дали дадено търговско 
съобщение изглежда подвеждащо и да предприемат действия, ако е необходимо.

По отношение на отказа за отпускане на кредит, този въпрос не се решава на равнище 
ЕС. Banca d'Italia е информирала вносителя, че той може да се обърне към Arbitro 
bancario finanziario, тъй като Banca d'Italia не е била компетентна в разглеждания случай. 
Що се отнася до депозитната сметка и овърдрафта, през февруари 2011 г. Banca d'Italia е 
изискала допълнителна информация от кредитора. Междувременно, през март 2011 г., 
вносителят е отнесъл случая до Tribunal Di Palermo.

Комисията може да се намесва единствено в случай че на нейното внимание са били 
представени достатъчно факти, които доказват неправомерно прилагане, неизпълнение 
или неправилно изпълнение на правото на ЕС от страна на съответните национални 
органи. Предоставените на Комисията елементи на този етап не представляват 
достатъчно доказателство, че случаят е такъв. Поради това проблемът на вносителя 
следва да бъде разрешен на национално равнище. 


