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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

 Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1062/2011, внесена от Loredana Mihaela Simedre, с румънско 
гражданство, относно нарушаване на правата на потребителите при 
договор за заем

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е сключила договор за личен заем с банка Bancpost SA през 
2007 г. Договор за прехвърляне на заема очевидно е бил подписан между Bancpost SA и 
дружество в Ирландия посредством агента Asset Portfolio Romania SRL, чрез който се 
допуска, че е прехвърлен заемът. Този документ не е нито подписан, нито подпечатан.
Вносителката на петицията също така не е била уведомена за прехвърлянето на заема.
Предполагаемият правоприемник не ѝ е дал възможност да изпълни своето задължение 
по своя собствена воля, а е предприел незабавни мерки за налагане на възбрана.
Вносителката на петицията е получила иск за възбрана от друго дружество, Asset 
Portfolio Servicing Romania SRL, което не е упоменато в нито един документ.
Вносителката на петицията счита, че това положение нарушава член 14 от Директива 
87/102/ЕИО за сближаване на законовите, подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите членки относно потребителския кредит и членове 8, 17, 20 
и 38 от Хартата на основните права.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 май 2012 г.
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Директива 87/102/ЕИО за сближаване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите членки относно потребителския кредит 
беше отменена, считано от 11 юни 2010 г., и заменена с Директива 48/2008 относно 
договорите за потребителски кредити.

В двете директиви не се съдържат разпоредби относно начина на събиране на дълга, но 
както посочва вносителката на петицията, се предвиждат правила за прехвърлянето на 
права. Съгласно член 17 от Директива 48/2008/ЕО потребителят трябва да бъде 
информиран относно която и да било цесия на кредита за трета страна, освен ако 
кредиторът продължава да извършва комуникацията с потребителя от името на новия 
кредитор. Разпоредбата гласи: 

"1. Когато правата на кредитора съгласно договор за кредит са цедирани на 
трето лице, потребителят има право да предяви срещу цесионера всички 
възражения, с които е разполагал срещу първоначалния кредитор, включително 
и възражението за прихващане, когато последното е допустимо в 
съответната държава-членка.

2. Потребителят бива информиран за цесията, посочена в параграф 1, освен в 
случаите, когато първоначалният кредитор, в съгласие с цесионера, 
продължава да обслужва кредита по отношение на потребителя.“

В член 9 от Директива 102/1987 се съдържа подобна разпоредба, която обаче не 
задължава кредитора да уведоми потребителя за прехвърлянето. Разпоредбата гласи: 

„Когато правата на кредитора съгласно договор за кредит са прехвърлени на 
трето лице, потребителят има право да предяви спрямо третото лице всички 
възражения, с които е разполагал срещу първоначалния кредитор, включително 
и възражението за прихващане, когато последното е допустимо в 
съответната държава-членка.“

Румъния се присъедини към Европейския съюз през януари 2007 г. и беше задължена 
да транспонира Директива 102/1987 до датата на присъединяването. Задължението за 
отмяна на тази директива и замяната й с Директива 48/2010 обаче влезе в сила едва на 
11 юни 2010 г., което означава, че към момента на подписване на договора за заем през 
2007 г., не е имало задължение за уведомяване на потребителя относно прехвърлянето, 
въпреки че такова задължение е могло да съществува съгласно румънското 
законодателство. 

По отношение на Хартата на основните права изглежда, че основният проблем, посочен 
в петицията, е как е била проведена процедурата за събиране на дълга и след това 
последвалите съдебни процедури. Съгласно член 51, параграф 1 от Хартата, Хартата се 
отнася до държавите-членки, само когато прилагат правото на Съюза и поради това 
Комисията не може да коментира повдигнатите от вносителката на петицията 
проблеми, свързани с основните права.  Вносителката на петицията може да намери 
повече информация за случаите, в които се прилага Хартата, на следния интернет 
адрес: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/rights-breached/index_en.htm.



CM\903815BG.doc 3/3 PE491.003v01-00

BG

Когато Хартата не се прилага, основните права продължават да бъдат гарантирани на 
национално равнище, включително правата и свободите, гарантирани от Европейската 
конвенция за правата на човека, която обвързва държавите членки, независимо от 
задълженията им съгласно правото на ЕС. Тъй като всеки, който счита, че което и да 
било от правата му, гарантирани от Европейската конвенция за правата на човека, са 
нарушени, може да подаде жалба в Европейския съд по правата на човека, вносителката 
на петицията следователно може да обмисли да внесе жалба в този съд.

Вносителката на петицията може да намери повече информация относно процедурите 
за подаване на жалби на този уеб сайт: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequentl
y+asked+questions/.


