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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2440/2013, внесена от Лаусинете Мансиоли, с испанско 
гражданство, относно ипотечното законодателство в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е един от многото засегнати от испанското ипотечно 
законодателство, което в много случаи е имало унищожителен ефект върху живота на 
хората. Неговият случай засяга спестяванията му в Кастиля-Ла Манча, които 
семейството изглежда е загубило. Изглежда, че домът им е бил конфискуван от 
банката, а семейният бизнес е принудително закрит. Те са загрижени за живота на 
децата си.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 септември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Коментари на Комисията

Националните процедури за уреждане на дългове понастоящем не се регламентират на 
равнището на Съюза и остават в рамките на правомощията на държавите членки.

При все това, законодателството на ЕС за защита на потребителите, и по-специално 
Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните договорни клаузи, изисква от 
държавите членки да въведат подходящи и ефективни мерки за предотвратяване на 
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употребата на неравноправни клаузи, както и да гарантират, че тези несправедливи 
стандартни условия, т.е. условия, които противоречат на изискването за 
добросъвестност и пораждат значителен дисбаланс между правата и задълженията на 
страните, не са обвързващи за потребителите.

При разглеждането на дела относно възбрани върху ипотеки националните съдилища 
трябва да извършват служебна оценка на справедливостта на договорните условия, 
когато разполагат с необходимите правни и фактически елементи за тази оценка. В този 
контекст Съдът на ЕС постанови в своите преюдициални заключения от 20131 и 2014 
г.2, че испанското процесуално право относно принудителното изпълнение върху 
ипотекирани имоти не отговаря на изискванията на Директива 93/13/ЕИО. Испания 
вече предприе законодателни реформи с цел повишаване на закрилата за длъжници в 
случаи на ипотечни възбрани.

По отношение на ипотечните дългове испанската правна система разчита почти изцяло 
на процедурите за ипотечна възбрана. Почти не съществуват процедури, чрез които 
длъжниците да могат да се споразумеят със своите кредитори за планове за погасяване 
на дълга или за освобождаване от отговорност след изтичането на разумен срок от 
обявяването в несъстоятелност. 

На 12 март 2014 г. Комисията прие препоръка за нов подход към фалита и 
несъстоятелността на предприятията, насочена към държавите членки. Препоръката 
приканва държавите членки до 12 март 2015 г. да въведат процедури, позволяващи на 
длъжниците в затруднено финансово положение да преструктурират своите дългове 
към кредиторите с оглед избягване на обявяването в несъстоятелност. Малките 
предприятия или отделни предприемачи, както и големите предприятия следва да могат 
да се възползват от тези процедури. Също така препоръката приканва държавите 
членки да разгледат възможността за прилагане на принципите от препоръката и при 
съдебни дела, свързани с потребителски въпроси, с цел справяне с високото равнище на 
частни дългове в държавите членки и предоставяне на втори шанс за потребителите.

Директива 2014/17/ЕС относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти 
3(Директивата за ипотечните кредити) ще се прилага за ипотечни кредити, 
съществуващи след 21 март 2016 г. и сключени от физически лица за цели, несвързани 
с търговска, стопанска или професионална дейност. Разпоредбите включват изисквания 
за информиране за потребителите, правила и стандарти за предоставяне на услуги, 
задължение за оценка на кредитоспособността на потребителите и основни принципи за 
просрочените задължения и налагането на ипотечни възбрани. По-специално при 
затруднения с плащанията кредиторите ще бъдат насърчавани да предоставят разумна 
отсрочка преди започване на процедура за реализиране на обезпечението. Комисията 
ще следи отблизо транспонирането на директивата.

Заключение

                                               
1 C-415/11 Aziz.
2  C-169/14 Sanchez Morcillo.
3  ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34.
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Комисията не разполага с изпълнителни правомощия по отношение на отделни банки. 
Но Комисията ще обърне специално внимание на правилното транспониране на 
Директивата за ипотечните кредити.

След решенията на Съда на ЕС, които насочват вниманието към пропуските в 
испанското законодателство по отношение на защитата на правата съгласно 
законодателството на ЕС за защита на потребителите Комисията извърши 
широкообхватна оценка на испанското законодателство в контекста на Директива 
93/13/ЕИО. В тази връзка Комисията понастоящем е в контакт с испанските органи, за 
да изясни нерешените въпроси.

Накрая, Комисията ще направи оценка на прилагането на препоръката относно нов 
подход към фалита и несъстоятелността на предприятията от страна на държавите 
членки и ще предложи допълнителни мерки, ако това е необходимо.


