
CM\1034241BG.doc PE537.456v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

29.8.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1436/2013, внесена от А.Т., с испанско гражданство, относно 
едностранни промени на условията по ипотечните кредити в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията заявява, че банка, с която нейното семейство е сключило 
ипотека, едностранно е изменила условията и месечните погасителни вноски за този 
банков заем.

Въпреки жалбите, които е внесла до централната банка на Испания, вносителката на 
петицията твърди, че не е получила отговор на въпросите си.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 май 2014 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 август 2014 г.

Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори1

може и да не е приложима към случая, тъй като първоначалният заем изглежда включва 
отношение между стопански субекти.  Съгласно член 3, параграф 1 и член 6, 
параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО договорните клаузи 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. Националните съдилища са 

                                               
1 OВ L 95, 21.4.1993 г., стр. 29.
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компетентни да оценят дали дадена договорна клауза е неравноправна.

Отпускането на кредити между стопански субекти по принцип се урежда от 
разпоредбите на националното частно право.   Правото на ЕС регламентира с много 
малко изключения само потребителските кредити.

На пръв поглед изглежда необичайно, че задължението по един заем би могло да се 
прехвърли към друг заем без знанието на всички заинтересовани страни. Дали една 
банка може да увеличи вноските едностранно или не зависи от националния режим на 
частното договорно право. 

На 4 февруари 2014 г. ЕС прие Директивата за ипотечните кредити1. Тя ще се прилага 
само за договори за кредит след 21 март 2016 г. Кредиторите ще бъдат длъжни да 
информират кредитополучателите на преддоговорния етап относно основните 
характеристики на заема (т.е. заем с фиксиран или променлив лихвен процент) 
посредством европейския стандартизиран информационен формуляр (ЕСИФ) и относно 
ефективните годишни разходи по заема посредством годишния процент на разходите 
(ГПР). Съображение 67 от директивата гласи, че „на потребителите следва да се 
предоставя информация относно лихвения процент както по време на договорните 
отношения, така и на преддоговорния етап. Държавите членки следва да могат да 
запазват или въвеждат ограничения или забрани за едностранната промяна на лихвения 
процент по кредита от страна на кредитора. Държавите членки следва да могат също да 
предвиждат, че в случай на промяна на лихвения процент потребителят има правото да 
получи актуализиран погасителен план.“

Директивата обаче не регламентира прехвърлянето на задължението от един договор за 
кредит към друг. Тези прехвърляния са регламентирани от националното договорно 
или гражданско право.

Заключение

Поради липса на приложимо право на ЕС, на вносителя на петицията се препоръчва да 
продължи с усилията за разрешаване на въпроса чрез съответните национални канали 
за подаване на жалби.

                                               
1 Директива 2014/17/ЕС от 4 февруари 2014 година относно договорите за кредити за жилищни 

недвижими имоти за потребители.


