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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0626/2011, внесена от Daniel Marian Iorga, с румънско гражданство, 
от името на „Plataforma de Afectados por la Hipoteca“, относно твърдения за 
нарушения на испанската конституция по отношение на ипотеките за 
закупуване на имоти

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е член на испанско сдружение, наречено „Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca“, което се бори срещу негативните последици от испанското 
законодателство по отношение на заемите, предоставяни от банките на частни лица за 
закупуване на имоти. Вносителят на петицията счита, че тези последици са в 
противоречие с испанската конституция. По същество, когато частно лице няма 
средства, за да плати за имота, той се ипотекира от банката, а живеещият там трябва да 
напусне имота, но продължава да изплаща ипотеката. Вносителят на петицията 
предлага имотът да се предава на банката, а лицето да се освобождава от задължението 
да изплаща ипотеката.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 януари 2012 г.

Вносителят на петицията, от името на испанското сдружение „Mortgage Platform“, 
търси подкрепата и посредничеството на Европейския парламент за постигане на 
въвеждането на datio in solutum в испанското законодателство. За тази цел испанският 
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парламент понастоящем обсъжда закон. Той ще освободи испанските потребители от 
задължението да продължат да изплащат ипотеката си в ситуация, в която имотите им 
вече са били отнети от банките. Вносителят на петицията твърди, че фактът, че 
държавата позволява на банките да отнемат имотите, като в същото време все още 
изискват ипотеката да бъде погасявана от потребителите, е в нарушение на член 25 от 
Всеобщата декларация за правата на човека и член 11 от Международния пакт за 
икономически, социални и културни права и член 47 от испанската конституция.

Концепцията за datio in solutum не се регулира от правото на ЕС и е от изключителната 
компетентност на държавите членки да уредят този въпрос, както считат за уместно.

През март 2011 г. Европейската Комисия представи предложение за директива относно 
договорите за кредити за жилищни имоти (COM(2011)0142). Понастоящем тази
директива се обсъжда от Парламента и от Съвета. И все пак приложното поле на това 
предложение се ограничава до преддоговорната фаза и не регламентира нито 
процедурите по уреждане на спорове, нито договорните отношения между клиента и 
кредитора, след като веднъж споразумението е било подписано.

Въпросът е свързан с националното процесуално право и законодателството, уреждащо 
несъстоятелността на физически лица. Следователно, регулиране на равнище ЕС не 
изглежда оправдано в този момент. Независимо от това през март 2011 г., Комисията 
публикува работен документ на службите на Комисията относно националните мерки и 
практики за избягване на процедурите за налагане на възбрана на жилищни ипотечни 
кредити (SEC(2011)357). Целта бе да се предостави картографиране на най-добрите 
практики в ЕС и да се приведат примери и насоки за националните публични власти и 
кредиторите за това по какъв начин са били разгледани и разрешени въпросите, 
свързани с нарастващите проценти на неплатежоспособност в други държави членки с 
цел да се избегнат възбрани.

Заключение

Комисията се отнася с внимание към въпроса, повдигнат от вносителя на петицията, но 
на този етап не смята да предприема действия на ниво ЕС. Следователно въпросът 
следва да се разреши на национално ниво от компетентните национални власти.


