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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1181/2012, którą złożył T.C. (Bułgaria) w sprawie propozycji 
poprawy komunikatu Komisji w sprawie umów o kredyt związanych
z nieruchomościami mieszkalnymi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi 
(COM(2011) 142) i proponuje wprowadzenie przepisu stanowiącego, że jeśli kredytobiorca 
znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, a bank stwierdza, że kredyt bankowy nie jest 
spłacany regularnie i w związku z tym konfiskuje własność kredytobiorcy, bank nie ma prawa 
domagać się dodatkowego odszkodowania. Składający petycję wyjaśnia, że w Bułgarii 
zdarzały się przypadki, w których bank sprzedawał obciążoną nieruchomość za kwotę niższą 
niż kwota zatwierdzonego kredytu, a następnie zwracał się do kredytobiorcy z żądaniem 
spłaty reszty kredytu wraz z odsetkami. Składający petycję uważa, że takie praktyki zmieniają 
obywateli w niewolników do końca ich życia i że w wielu przypadkach ludzie, którzy znaleźli 
się w takiej sytuacji, popełniali samobójstwo.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Składający petycję zwraca się do Komisji, by do swojego wniosku dotyczącego dyrektywy
w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi1 wprowadziła 
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przepis ułatwiający zwolnienie konsumentów z obowiązku dalszego spłacania kredytu 
hipotecznego po przejęciu własności ich domu przez banki.

W Unii obowiązują obecnie różne systemy i przepisy dotyczące procedury regulowania 
długu. Procedury te podlegają decyzji na szczeblu krajowym i należą do jurysdykcji 
odpowiednich władz krajowych.
Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie umów o kredyt związanych
z nieruchomościami mieszkalnymi przyjęty w marcu 2011 r. skupia się na etapie 
poprzedzającym podpisywanie umowy i nie reguluje stosunków umownych między 
konsumentami a bankiem istniejących od chwili podpisania umowy, ani też procedury 
regulowania długu. 
Komisja, świadoma trudności, jakie napotykają europejscy obywatele w przypadku przejęcia 
własności, opublikowała wraz z wnioskiem dotyczącym dyrektywy dokument roboczy
w sprawie krajowych środków i praktyk mających na celu uniknięcie wszczynania 
postępowań zajęcia1, tak by zwrócić uwagę państw członkowskich na różnice
w mechanizmach istniejących na szczeblu krajowym.
Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego zaproponowała poprawkę do 
wniosku dotyczącego dyrektywy, w której proponuje, by zapewnić na szczeblu krajowym 
istnienie przepisów zezwalających stronom umowy o kredyt wyraźne uzgodnienie, że zwrot 
zabezpieczenia jest wystarczający do spłaty kredytu, jeżeli kredytobiorca zalega ze spłatą (art. 
18b (zaległe płatności i zajęcie zabezpieczenia). 
Wniosek dotyczący dyrektywy jest obecnie przedmiotem negocjacji między Radą
a Parlamentem Europejskim.

Wniosek

O ile Komisja rozumie meritum poprawki proponowanej przez Parlament Europejski, to na 
obecnym etapie negocjacji międzyinstytucjonalnych nad proponowaną dyrektywą nie może 
przewidywać wyniku negocjacji ani tym bardziej przypuszczalnych skutków w odniesieniu 
do zajęcia zabezpieczenia. 
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