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Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0783/2012, внесена от B.B.C., с испанско гражданство, относно 
предполагаемо нарушаване на испанската конституция по отношение 
практиките на банките при ипотечните кредити

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията цитира член 47 от испанската конституция, в който се 
заявява, че: „Всички испанци имат правото на достойно и съответстващо на нуждите 
им жилище. Публичните органи насърчават необходимите условия и установяват 
целесъобразни норми, така че това право да стане ефективно [...]” Вносителят на 
петицията счита, че испанското правителство не съблюдава това задължение и 
критикува практиките на банките, довели до това, че гражданите са вземали неизгодни 
ипотечни кредити. Вносителят призовава правителството да се намеси пряко, за да 
промени условията по тези ипотечни кредити.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Комисията няма правомощия да контролира прилагането на испанската конституция от 
страна на правителството на Испания. 

Вносителят на петицията заявява, че много хора са подписали ипотеки, без да им бъде 
предоставена ясна, разбираема и правилна информация. Що се отнася до ипотеките, 
понастоящем ЕС не разполага със специфично действащо  законодателство, което да 
урежда въпросите, свързани с ипотечните кредити. За да се преодолее този проблем и 
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да се допринесе за отговорното отпускане и вземане на заеми, през март 2011 г. 
Европейската комисия прие предложение за Директива относно договорите за кредити 
за жилищни имоти, COM(2011)0142, което понастоящем е предмет на преговори между 
Съвета и Европейския парламент. Това предложение за директива се отнася преди 
всичко до преддоговорния етап.

Въпреки това съществува законодателство на Съюза, приложимо за посочените 
практики, а именно Директива 2005/29/EО относно нелоялни търговски практики и 
Директива 93/13/EИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори.  

Разпоредбите на Директива 2005/29/EО изискват търговците да действат в съответствие 
с дължимата професионална грижа и да представят по ясен, разбираем и своевременен 
начин съществена информация, необходима на потребителите, за да вземат 
информирано решение, включваща основните характеристики на продукта или 
услугата, предлагана за продажба. Освен това търговците не трябва да заблуждават 
потребителите например във връзка с ползите или потенциалните рискове, които може 
да се очакват при ползването на продукта. 

Директива 93/13/EИО относно неравноправните клаузи в договорите предвижда, че 
условията на договорите следва да бъдат написани на ясен и разбираем език, както и че 
клауза в договора, създаваща значителна неравнопоставеност между страните в ущърб 
на потребителя, се счита за неравноправна и като такава не е обвързваща. Освен това 
приложението към директивата съдържа списък с договорни условия, които може да 
бъдат счетени за неравноправни, като например окончателно обвързване на 
потребителя с условия, с които той не е имал реална възможност да се запознае преди 
сключването на договора или даване право на продавача или доставчика да изменя 
едностранно условията по договора без основателна причина, което е посочено в самия 
договор.

Дело C-415/11 Aziz, което понастоящем е висящо пред Съда, се отнася до 
съвместимостта на испанската процесуална система с Директива 93/13/EИО по 
отношение на принудителното изпълнение върху ипотекирани имоти. В своето 
становище (с незадължителен характер) от 8 ноември 2012 г.  генералният адвокат 
предложи, наред с другото, испанското законодателство да бъде счетено за 
несъвместимо с Директива 93/13/EИО, доколкото потребителите не могат да постигнат 
временно спиране на изпълнението, включително на съдебното отстранение от дома 
им, с цел извършване на оценка на неравноправния характер на условията в договора за 
заем. Очаква се Съдът да произнесе своето решение след няколко месеца.

Във всеки случай, дори въпросите да са обхванати от законодателството на ЕС, 
испанските съдилища и органи са длъжни да прилагат съответните правила.  

В случай че Съдът постанови решение, с което се изисква Испания да промени своята 
процесуална система по отношение на ипотечните кредити, Комисията би предприела 
мерки, за да се убеди, че подобни изменения са били осъществени. 

Що се отнася до вече сключени ипотечни кредити, мерките, които изисква вносителят 
на петицията, за да се облекчи положението на потребителите, са от компетентността 
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на националните органи и Комисията няма право да предприема каквито и да било 
действия в тази област.


