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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1047/2011, внесена от Rudolf Buda, с унгарско гражданство, 
относно обменния курс, прилаган от унгарската банка

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от това, че банката едностранно прави промени в 
договор за заем, който той е подписал през 2006 г. Той също така се оплаква, че 
обменният курс на унгарския форинт и швейцарския франк — който е бил на първо 
място условието да вземе заема, се е повишил значително от 2006 г., когато вносителят 
е подписал договора за заем. Когато договорът е бил подписан през 2006 г., обменният 
курс е бил 1 CHF=168 HUF и оттогава се е повишил на 
1 CHF=266 HUF, което вносителят счита за непропорционално и иска да провери дали 
обменният курс се използва правилно и дали поведението на банката не представлява 
злоупотреба.
Вносителят прави също и множество политически забележки относно положението в 
Унгария.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Коментари на Комисията

На 31 март 2011 г. Комисията представи предложение за директива относно договорите 
за кредити за жилищни имоти. Тази директива следва да бъде приета след 
одобряването ѝ от Европейския парламент и Съвета. Съгласно предложението 
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държавите членки имат 2 години за транспониране на договореното законодателство в 
националното право. Поради това ЕС понастоящем няма действащо законодателство за 
отделни области, с което да се уреждат ипотечните кредити, отпускани както в 
национална, така и в чуждестранна валута.

Въпреки това тук следва да се отбележи съществуващото право на Общността, което 
може да има значение по отношение на разглежданите факти, и по-специално:

– Директива 2008/48/ЕО относно договорите за потребителски кредити1 урежда 
предоставянето на информация на потребителите по отношение на договорите за 
кредит. По-специално тя изисква заемодателите да предоставят на заемополучателите 
подробна информация относно условията на договора, на преддоговорния и на 
договорния етап. Тази информация следва да се предостави посредством формуляра за 
Стандартна европейска информация относно потребителския кредит.

– Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики2, с която се изисква при 
поведението си търговците да спазват изискванията за дължима професионална грижа 
(и след сключването на сделка) и да представят по ясен, недвусмислен и своевременен 
начин съществена информация, необходима на потребителите, за да направят 
осведомен избор, включително основните характеристики и условия на предлаганата за 
продажба услуга. По-специално пропускът да се информират потребителите относно 
особеностите на заемите в чужда валута, например как ще се коригира обменният курс, 
може да бъде счетен за заблуждаващ пропуск по смисъла на член 7 от директивата.

– Директива 1993/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските 
договори3 има за цел недопускане на значителен дисбаланс между правата и 
задълженията на потребителите, от една страна, и на продавачите и доставчиците, от 
друга. Това общо изискване бива заменено от примерен и неизчерпателен списък на 
клаузите, които се считат за неправомерни. Условия, които са определени от 
национален съд или административен орган като неравноправни по смисъла на 
директивата, не са задължителни за потребителите. По-специално условие, с което биха 
се определили значително непропорционални финансови условия за изплащане на заем, 
които явно са в ущърб на потребителя, може да се счита за неправомерно по смисъла на 
директивата.

Всички тези законодателни актове на ЕС са транспонирани в националното право и 
следователно съответните, преди всичко, унгарски органи и съдилища са компетентни 
да ги прилагат. 

                                               
1    ОВ L 133 от 22.5.2008 г., стр. 66.
2 Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни 

търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на 
Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския 
парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета 
(„Директива за нелоялни търговски практики“).

3 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в 
потребителските договори.
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Заключения

Комисията не разполага с компетентността да разследва отделни случаи на проблеми 
между дадена банка и нейните клиенти. Това е задача на националните органи или 
националните съдилища. 
В този конкретен случай вносителят на петицията се приканва да вземе под внимание 
различните варианти, които са на разположение на потребителите в Унгария, в 
допълнение към предприемането на съдебни действия:

Първо, вносителят на петицията може да подаде жалба пред унгарския Финансов 
арбитражен съвет (ФАС) (www.pszaf.hu/pbt), който се занимава с официални жалби от 
потребители относно доставчиците на финансови услуги. Той също така е член на 
Европейската мрежа за решаване на финансови спорове (FIN-NET).

Второ, вносителят на петицията може да се обърне към Националната асоциация за 
защита на потребителите в Унгария — НАЗПУ — OFE — Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület, която би могла да предостави допълнителна информация за това какви 
действия могат да се предприемат във връзка с такива кредити в Унгария.

Logodi utca 22-24
 HU - 1012 BUDAPEST

 Тел.: 003613117030
Факс: 003613317386

Електронен адрес: ofebp@axelero.hu/oferiroda@t-online.hu
Уебсайт: www.ofe.hu

Накрая, доколкото е известно на Комисията, унгарските органи предвиждат 
създаването на два допълнителни инструмента с цел облекчаване на положението на 
длъжниците по ипотечни заеми в швейцарски франкове, просрочени повече от 90 дни: 

– Схемата за лихвени субсидии за жилищни кредити, която ще предвижда при 
определени условия постепенно намаляваща лихвена субсидия за потребители, които 
са превалутирали в унгарски форинти (HUF) своите заеми; и
- Националното дружество за управление на активи, което при определени условия 
може да закупи жилищния имот на отговарящи на условията за допустимост длъжници 
по ипотечни кредити. По тази схема задлъжнелите потребители могат да имат 
възможността при определени условия да останат в същото жилище като наематели.

За повече информация относно условията за допустимост за участие в някоя от тези 
схеми вносителят на петицията следва да разгледа следните уебсайтове и/или да се 
обърне към следните институции:

 Уебсайт на правителството за подпомагане на ипотечни кредитори, които се 
сблъскват с проблеми: www.hitelsegitseg.hu/

 Уебсайт на Финансовия надзорен орган (PSZAF) за кредитори, които се сблъскват с 
проблеми: http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/kiemelt_fogyaszto/fizetesi_nehezsegek

Национално дружество за управление на активи/Nemzeti Eszközkezelő Zrt.: Тел./Kék 
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szám: 06-40-100-444; Електронен адрес: info@netzrt.hu; Уебсайт: http://www.netzrt.hu/.


