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Tema: Peticija Nr. 1181/2012 dėl pasiūlymų patobulinti Komisijos komunikatą dėl 
kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės, kurią pateikė 
Bulgarijos pilietis T. C.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymą dėl direktyvos dėl 
kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės (COM(2011) 142) ir siūlo jame 
naudoti formuluotę, kuria būtų nurodoma, kad tais atvejais, kai skolininkas patiria finansinius 
sunkumus ir bankas prieina prie išvados, kad paskola nemokama reguliariai, ir dėl to areštuoja 
skolininko turtą, bankas nebeturi teisės reikalauti kitos kompensacijos. Peticijos pateikėjas 
paaiškina, kad Bulgarijoje yra buvę atvejų, kai bankas pardavė įkeistą turtą už daug mažesnę 
sumą nei sutarta kredito suma ir toliau reikalavo, kad skolininkas išmokėtų likusią paskolą su 
palūkanomis. Peticijos pateikėjas mano, kad dėl tokių veiksmų piliečiai visam gyvenimui 
tampa vergais ir daugeliu atveju juos apima tokia neviltis, kad jie atima sau gyvybę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Peticijos pateikėjas prašo Komisijos į savo pasiūlymą dėl direktyvos dėl kredito sutarčių dėl 
gyvenamosios paskirties nuosavybės1 įtraukti nuostatą, kuria būtų siekiama padėti panaikinti 
vartotojams prievolę toliau mokėti būsto paskolą tais atvejais, kai jų būstą jau yra perėmę 
bankai.

                                               
1 COM(2011) 142.
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Šiuo metu skolų išieškojimo procedūrų srityje visoje Sąjungoje galioja skirtingos sistemos ir 
įstatymai. Dėl šių procedūrų sprendžiama nacionaliniu lygmeniu ir jos toliau priskiriamos 
susijusių nacionalinių valdžios institucijų jurisdikcijai.
2011 m. kovo mėn. priimtame Komisijos pasiūlyme dėl direktyvos dėl kredito sutarčių dėl 
gyvenamosios paskirties nuosavybės daugiausia dėmesio skiriama ikisutartiniam etapui ir juo 
nereglamentuojami sutartiniai vartotojo ir banko santykiai pasirašius sutartį arba skolos 
išieškojimo procedūros.
Komisija žino apie su būsto perėmimu susijusius sunkumus, su kuriais susiduria Europos 
Sąjungos piliečiai, ir kartu su pasiūlymu dėl direktyvos paskelbė Komisijos tarnybų darbinį 
dokumentą dėl nacionalinių priemonių ir praktikos, taikytinos siekiant išvengti hipotekines 
paskolas mokančių gyventojų nuosavybės teisės atėmimo procedūrų1, norėdama atkreipti 
valstybių narių dėmesį į skirtingus nacionaliniu lygmeniu taikomus mechanizmus. 
Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas pasiūlė įtraukti pasiūlymo dėl 
direktyvos pakeitimą, siekiant užtikrinti, kad nacionaliniu lygmeniu būtų taikomos taisyklės, 
pagal kurias kredito sutarties šalims būtų leidžiama aiškiai susitarti, kad užstato grąža būtų 
pakankama paskolai grąžinti, jei skolininkas nevykdytų mokėjimo įsipareigojimų (18b 
straipsnis „Įsiskolinimai ir apribojimai“). 
Dėl pasiūlymo dėl direktyvos šiuo metu deramasi Taryboje ir Europos Parlamente. 

Išvada

Nors Komisija supranta Europos Parlamento siūlomo pakeitimo svarbą, šiuo tarpinstitucinių 
derybų dėl siūlomos direktyvos etapu ji negali nei nuspėti jų rezultato, nei juo labiau to, kas 
bus nustatyta apribojimų klausimu.“

                                               
1 SEC(2011) 357.


