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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 – 2019

Комисия по петиции

30.7.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1249/2013, внесена от Мануел Гарсия Барба, с испанско 
гражданство, относно използването на референтен индекс за ипотечните 
кредити с цел определяне на лихвените проценти по ипотечните кредити

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че през 2011 г. Европейският съюз е предупредил за 
проблеми с прозрачността, засягащи използването на референтен индекс за ипотечните 
кредити с цел определяне на лихвените проценти по ипотечните кредити за сметка на 
използването на междубанковия лихвен процент Юрибор (EURIBOR, Euro Inter Bank 
Offered Rate). Предупреждението е последвано от указ EHA/2899/2011 от 28 октомври 
2011 г. относно прозрачността и защитата на ползвателите на банкови услуги, в който 
се посочва конкретно, че индексът вече не може да се използва за определяне на 
лихвите по новите ипотечни кредити или по кредитите, одобрени след 28 април 2012 г., 
и че неговото използване трябва да бъде преустановено напълно една година след 
влизането в сила на указа и неговите правила за прилагане, при условие че през този 
период се изготви преходна схема за ипотечните кредити. До момента Министерството 
на икономиката не е огласило позицията си. Вносителят на петицията е научил от 
пресата, че правителството възнамерява да отложи преходната схема за неопределено 
време, което означава, че испанската национална банка ще продължи да публикува 
въпросните референтни лихвени проценти, като по този начин ще засегне повече от 
1 милион домакинства.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 април 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 30 юли 2014 г.

Комисията е запозната с указ EHA/2899/2011, в който се предвижда премахването на 
референтния лихвен процент IRPH посредством бъдещо законодателство за прилагане 
на указа, след като испанското правителство приеме алтернативен лихвен процент в 
бъдещо законодателство за прилагане на указа. Междувременно, на 5 септември 
2013 г., испански съд1 е обявил лихвения процент IRPH за неправомерен поради 
липсата на прозрачност при изчисляването му. Две години след указ EHA/2899/2011 
испанското правителство приема Закон 14/2013 от 27 септември 2013 г., с който се 
установява референтен лихвен процент, заместващ IRPH, като по този начин го 
премахва. Този заместващ лихвен процент се изчислява въз основа на средния лихвен 
процент по ипотечните кредити, обявяван от кредитните институции през тригодишен 
период. От 1 ноември 2013 г. в определени споразумения за ипотечни кредити новият 
референтен лихвен процент заменя предишния лихвен процент IRPH. В случаите обаче, 
при които в споразумението за кредита вече изрично е упоменат лихвеният процент, 
заместващ IRPH, заместващият лихвен процент се прилага също от 1 ноември 2013 г. 
Промяната на лихвения процент от 1 ноември 2013 г. изглежда е довела до автоматично 
подновяване на договорите. Въпреки това условията по договорите явно са останали 
непроменени. Следователно страните по договорите изглежда нито са имали 
възможност да анулират новите договори, нито да поискат промяна на условията в тях.

Вносителят на петицията твърди, че са му били нанесени вреди в качеството му на 
потребител поради продължителността на преходния период, през който не е могъл да 
се възползва от алтернативни лихвени проценти за ипотечния си кредит.

По принцип Комисията няма правомощия да се намесва в процеса на определяне на 
референтните лихвени проценти, законово приложими за плаващите лихвени проценти 
по ипотечните кредити на национално равнище, тъй като това попада в обхвата на 
компетенциите на съответните национални органи.

Комисията обаче предложи законодателство, с което да се гарантира, че лихвените 
проценти или индексите, използвани като референтни за финансови инструменти или 
финансови договори, се определят по прозрачен начин и че този процес е предмет на 
подходящо управление. Вследствие на това, в отговор на манипулирането на 
широкоразпространени референтни лихвени проценти като Либор (LIBOR) и Юрибор 
(EURIBOR) от редица финансови институции, на 18 септември 2013 г. Комисията внесе 
предложение за регламент2 относно индекси, използвани като референтни показатели 
за целите на финансови инструменти и финансови договори. Целта на предложението е 
да се гарантира, че референтните лихвени проценти, използвани за изчисляване на 
лихвените проценти, са „сигурни“, „надеждни“ и „не са обект на манипулиране“. В 
предложението на Комисията също така се изисква поднадзорните субекти да 
преценяват дали референтните показатели, използвани в ипотечните договори, са 
подходящи. Понастоящем предложението на Комисията се обсъжда от 
съзаконодателите и се очаква да бъде прието до 2015 г.

                                               
1 Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado de Villaba, 5 септември 2013 г.
2 COM/2013/0641 final.
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Освен това в директивата относно ипотечните кредити1 , в сила от 20 март 2014 г., от 
кредиторите се изисква да информират потребителите в преддоговорния етап за 
естеството на лихвения процент и за начина, по който се изчислява. Държавите членки 
също така ще трябва да гарантират, че всички индекси или референтни лихвени 
проценти, използвани за изчисление на лихвения процент, са „ясни“, „обективни“ и 
„подлежащи на проверка“ от страните по договора. Доставчиците на индекси или 
кредиторите ще трябва също да съхраняват информация за тези индекси за минали 
периоди. До 21 март 2016 г. държавите членки ще трябва да транспонират 
разпоредбите на директивата в националното си законодателство.

Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните договорни клаузи може също да бъде 
прилагана. Съгласно член 3, параграф 1 и член 6, параграф 1 от тази директива 
клаузите в договорите между търговци и потребители, които не са индивидуално 
договорени, не са обвързващи за потребителя, ако създават значителна 
неравнопоставеност между интересите на търговеца и на потребителя в ущърб на 
последния. В най-новата съдебна практика на Съда от 2012 г. и 2013 г. се поставя под 
въпрос съответствието на испанското процесуално право с принципите на 
еквивалентност и ефективност на закрилата на длъжниците в този сектор.

След решението по делото Aziz на Съда на Европейския съюз2 през март 2013 г. 
испанските органи приеха по ускорена процедура нов законодателен акт относно 
„мерки за укрепване на закрилата на длъжници по ипотечни заеми“. Като взема 
предвид решението по делото Aziz, този нов закон съдържа, наред с другото, промени 
на испанските правила за изпълнение и на процедурите за жилищни ипотечни кредити 
(Ley de Enjuiciamiento Civil и Ley Hipotecaria), които имат за цел да дадат възможност 
на потребителите да обжалват започнатите срещу тях производства за принудително 
изпълнение, ако те се основават на неравноправни клаузи в договорите. 
Междувременно са постановени няколко определения на Съда на ЕС във връзка с тези 
принципи3, а голям брой дела все още не са приключили4, като всички те са свързани с 
неравноправни клаузи в договорите за ипотечни кредити.

Междувременно Комисията извърши широкообхватна оценка на цялостните последици 
от испанския закон, включително от допълнителните разпоредби на Закон 14/2013 от 
23 септември 2013 г.

Въз основа на резултатите от оценката Комисията ще предприеме съответните 
действия.

Заключение

По принцип Комисията няма правомощия да се намесва в процеса на определяне на 
референтните лихвени проценти, законово приложими за плаващите лихвени проценти 
по ипотечните кредити на национално равнище, тъй като това попада в обхвата на 
компетенциите на съответните национални органи.

                                               
1  Директива 2014/17/ЕС.
2 Виж прессъобщението на следния линк: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030en.pdf..
3 C-537/12 и C-116/13; C-280/13; C-153/13; C-342/13; C-26/13.
4 C-483/13 до C-487/13; C-465/13; C 8/14; C-54/14; C-49/14; C-169/14; C-93/14; C-188/14.
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Комисията обаче ще обърне надлежно внимание на правилното транспониране на 
Директивата за ипотечните кредити, за да се гарантира, че вътрешните референтни 
лихвени проценти за ипотечните кредити, създадени на национално и международно 
равнище, съответстват на изискванията, залегнали в законодателството на ЕС. Предвид 
твърденията за манипулиране на лихвени проценти като ЛИБОР и ЮРИБОР, 
Комисията прие също и предложение за регламент относно финансовите референтни 
показатели, където се изисква лихвените проценти, използвани като референтни при 
финансовите инструменти и при финансовите договори, включително ипотеките, да са 
сигурни, надеждни, подходящи и да не са обект на манипулиране.

Освен това Комисията извършва широкообхватна оценка на цялостните последици от 
испанския закон съгласно Директива 93/13/ЕИО, включително от допълнителните 
разпоредби на параграф 4 от Закон 14/2013 от 23 септември 2013 г. Въз основа на 
резултатите от оценката Комисията ще предприеме съответните действия.


