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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

30.1.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2120/2013, внесена от L.M.V.M., с испанско гражданство, 
относно ипотечните кредити в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от метода за изплащане на неговия ипотечен 
кредит, прилаган от банката BBVA в Испания. Той изразява недоверието си към 
правните и политическите институции на национално равнище и моли ЕП да проучи 
практиките на банките, използвани по отношение на техните клиенти. По-конкретно 
той изтъква, че неговият заем с плаващ лихвен процент не е коригиран спрямо 
колебанията на лихвените проценти, определяни от ЕЦБ. Той иска парите му да бъдат 
възстановени и счита банковите практики за несправедливи. В допълнение той се 
оплаква от твърде бавната реакция на банката на негови запитвания за разяснения. Той 
счита това поведение на BBVA за умишлено.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 септември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 януари 2015 г.

Коментари на Комисията 

Начинът, по който се изчисляват лихвените проценти в договорите за потребителски 
кредити, понастоящем не се регулира на равнището на Съюза.

Редица некоректни клаузи в договорите за потребителски кредити бяха 
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идентифицирани от испанските съдилища, в това число и клаузи за долен праг на 
лихвения процент, които не позволяват на държателите на ипотечни кредити да се 
възползват от намаляване на разходите по заемите1.

Съгласно Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските 
договори2 договорна клауза, която води до значителна неравнопоставеност между 
страните в ущърб на потребителя, се счита за несправедлива и като такава не е 
обвързваща. В приложението към директивата е представен списък с договорните 
условия, които могат да бъдат счетени за неравноправни, като например неотменимо 
обвързване на потребителя с условия, с които той не е имал реална възможност да се 
запознае преди сключването на договора (алинея 1, подточка и) от приложението) или 
даване право на търговеца да изменя едностранно условията по договора без 
основателна причина, което е посочено в самия договор (алинея 1, подточка й) от 
приложението). Въпреки че неравноправните клаузи не са обвързващи за 
потребителите, националните органи и съдилища трябва да определят дали конкретни 
клаузи в договора на потребителя следва да се считат за неравноправни въз основа на 
националното законодателство, прието в изпълнение на директивата. 

Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики от страна на търговци 
към потребители3 възпира търговските оператори от използването на нелоялни 
практики спрямо потребителите. Нейните разпоредби изискват от търговците да 
действат в съответствие с дължимата професионална грижа и да предоставят по ясен, 
разбираем и своевременен начин съществена информация, от която се нуждаят 
потребителите, за да вземат информирано решение за купуване, като например 
основните характеристики и цената на продукта. 

Директива 2014/17/ЕС относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за 
потребители 4 ще се прилага единствено за ипотечните кредити, съществуващи след 21 
март 2016 г., и не урежда съдържанието на кредитните договори, а съдържанието на 
преддоговорната информация. По-конкретно, кредиторите ще трябва да информират 
потребителите относно основните характеристики на кредита, включително формулата, 
използвана при преизчисляването на лихвения процент, и различните ѝ компоненти, 
както и когато е достъпна допълнителна информация относно индексите или лихвените 
проценти, използвани във формулата; потенциалните рискове, свързани с лихвения 
процент по кредита, и най-лошия сценарий в случай на промени в лихвения процент по 
кредита; структурата на погасяване на заема. Директивата изисква също така от 
държавите членки да гарантират, че всеки индекс или ориентировъчен процент, 
използван за изчисление на лихвения процент, е ясен, достъпен, обективен и подлежащ 
на проверка от страните по договора за кредит и от компетентните органи. Кредиторът 
ще трябва също така да информира потребителя за всяка промяна в приложимия лихвен 
процент по кредита по време на срока на договора, преди промяната да породи 
действие. Комисията ще следи отблизо транспонирането на директивата.

Освен това Комисията прие предложение за регламент относно индекси, използвани 

                                               
1 Клаузите за долен праг на лихвените проценти бяха обявени също така за недействителни от Върховния 
съд, aff.241/2013, на 9 май 2013 г.
2 OВ L 095, 21.4.1993 г., стр. 29.
3 OВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
4 OВ L 60, 28.2.2014 г., стр.34.
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като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови 
договори1, за да се гарантира, че създаваните и използвани в ЕС референтни показатели 
са стабилни, надеждни, представителни и подходящи за целта (включително чрез 
оценка за пригодност) и че не са предмет на манипулация.

Въпросите, повдигнати в петицията, не са свързани с преструктурирането на банките. 
Следователно изглежда, че Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на 
кредитни институции и инвестиционни посредници, не е приложима.

Заключение

Комисията не разполага с правомощия за правоприлагане по отношение на отделни 
търговци. 

Вносителят на петицията може да отнесе случая до вниманието на Централната банка 
на Испания2 по отношение на твърденията за забавяне на отговора от страна на 
неговата банка. Националните съдилища остават отговорни да решават във всеки 
отделен случай дали условията, използвани в конкретен договор, трябва да се считат за 
неравноправни в съответствие с Директива 93/13.

                                               
1 COM/2013/0641 final.
2 http://www.bde.es/clientebanca/quejas/quejas.htm


