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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1181/2012, του/της T.C., βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προτάσεις για τη βελτίωση της πρότασης της Επιτροπής όσον αφορά τις 
συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων/η αναφέρουσα παραπέμπει στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας 
(COM (2011)142) και ζητεί να εισαχθεί μια φράση η οποία να διευκρινίζει ότι, σε περίπτωση 
που ο δανειολήπτης αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και η τράπεζα κρίνει ότι η 
αποπληρωμή του δανείου δεν γίνεται σε τακτική βάση και, ως εκ τούτου, προβεί σε 
κατάσχεση της περιουσίας του, η τράπεζα δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα να απαιτήσει 
περαιτέρω αποζημίωση. Ο αναφέρων/η αναφέρουσα επισημαίνει ότι, στη Βουλγαρία, 
υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες οι τράπεζες προέβησαν στην πώληση υποθηκευμένου 
ακινήτου έναντι ποσού πολύ χαμηλότερου από τη συμφωνηθείσα πίστωση και στη συνέχεια 
απαιτούσαν από τον δανειολήπτη να αποπληρώσει το υπόλοιπο του δανείου του με τόκους. Ο 
αναφέρων/η αναφέρουσα θεωρεί ότι οι εν λόγω πρακτικές έχουν ως αποτέλεσμα την 
«υποδούλωση» των πολιτών για το υπόλοιπο της ζωής τους και ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 
έχουν οδηγήσει ορισμένους πολίτες στην αυτοκτονία, λόγω της απελπιστικής κατάστασης 
στην οποία έχουν περιέλθει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013.

Ο αναφέρων ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει στην πρότασή της για οδηγία σχετικά με 
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τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας, διάταξη για την αποδέσμευση των 
καταναλωτών από την υποχρέωση να συνεχίσουν να πληρώνουν τα ενυπόθηκα δάνεια τους, 
όταν το σπίτι τους έχει ήδη ανακτηθεί από τις τράπεζες.

Ισχύουν σήμερα στην Ένωση διαφορετικά συστήματα και νόμοι σχετικά με τις διαδικασίες 
διακανονισμού του χρέους. Οι διαδικασίες αυτές αντιμετωπίζονται σε εθνικό επίπεδο και 
παραμένουν στην αρμοδιότητα των οικείων εθνικών αρχών.
Η εγκριθείσα το Μάρτιο 2011 πρόταση οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με τις σχετικά με τις 
συμβάσεις πίστωσης των ιδιωτών για ακίνητα κατοικίας  επικεντρώνεται στην προσυμβατική 
φάση και δεν ρυθμίζει τη συμβατική σχέση μεταξύ του καταναλωτή και της τράπεζας όταν η 
συμφωνία έχει υπογραφεί, ή τις διαδικασίες διακανονισμού του χρέους. 
Γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες σε σχέση με την 
ανάκτηση, η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει μαζί με την πρόταση οδηγίας της ένα έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της σε σχέση με τα εθνικά μέτρα και τις πρακτικές για την αποφυγή 
των διαδικασιών κατάσχεσης1, με σκοπό να επιστήσει την προσοχή των κρατών μελών στους 
διάφορους μηχανισμούς που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο. 
Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
πρότεινε τροπολογία στην πρόταση οδηγίας για να διασφαλιστεί ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή 
σε εθνικό επίπεδο κανόνες που να επιτρέπουν στα συμβαλλόμενα μέρη μιας σύμβασης 
πίστωσης να συμφωνούν ρητά ότι η επιστροφή της ασφάλειας είναι επαρκής για να 
αποπληρώσει το δάνειο, όταν ο οφειλέτης δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή του (άρθρο 18β - «Υπερημερίες και κατασχέσεις»).
Η πρόταση οδηγίας είναι σήμερα υπό διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

Συμπέρασμα

Αν και η Επιτροπή κατανοεί την αξία της προτεινόμενης τροπολογίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, δεν μπορεί στο παρόν στάδιο της διοργανικής διαπραγμάτευσης για την 
προτεινόμενη οδηγία ούτε να προδικάσει το αποτέλεσμα της τελευταίας, ούτε κατά μείζονα 
λόγο, να προβλέψει τι συνεπάγεται αυτό σχετικά με τις κατασχέσεις.

                                               
1 SEC(2011)357.


