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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000037/2016 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Othmar Karas, Burkhard Balz 
namens de PPE-Fractie 

Roberto Gualtieri 

Betreft: Leningen in vreemde valuta 

Als hoedster van de Europese Verdragen moet de Commissie waarborgen dat de EU-wetgeving 
correct wordt toegepast. De beoogde en getroffen maatregelen in bepaalde lidstaten op grond 
waarvan financiële instellingen verplicht zijn met terugwerkende kracht leningen in vreemde valuta om 
te zetten in leningen in lokale valuta, moeten derhalve worden onderworpen aan een beoordeling om 
te bepalen of zij verenigbaar zijn met de algemene beginselen van het EU-recht. Uit hoofde van 
Richtlijn 98/34/EG, die recentelijk is gecodificeerd bij Richtlijn (EU) 2015/1535, zijn de lidstaten 
verplicht de Commissie onverwijld ieder ontwerp voor een voorschrift mee te delen, tenzij het de 
omzetting van op EU- of internationaal niveau vastgestelde wetgeving betreft. De mogelijkheid van de 
Commissie om opmerkingen te maken over en wijzigingen voor te stellen voor ieder aangemeld 
ontwerpvoorschrift is bedoeld om de soepele werking van de interne markt te bevorderen en de hinder 
voor het vrije verkeer van diensten en kapitaal te verlichten.  

1. Is de Commissie in kennis gesteld van nationale ontwerpvoorschriften uit hoofde waarvan 
bepaalde leningen in vreemde valuta met terugwerkende kracht moeten worden omgezet? Zo ja, 
welke voorschriften? Heeft de Commissie gebruikgemaakt van haar bevoegdheid om 
opmerkingen te maken over de ontwerpvoorschriften en wijzigingen voor te stellen? 

2. In hoeverre kan volgens de Commissie een nationale regel op grond waarvan leningen met 
terugwerkende kracht moeten worden omgezet tegen een niet-marktgerelateerde wisselkoers in 
overeenstemming zijn met algemene beginselen van het EU-recht zoals het vrije verkeer van 
kapitaal en de vrijheid van vestiging? Hoe beoordeelt de Commissie de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2014/17/EU, uit hoofde waarvan nadere nationale regels voor leningen in vreemde valuta 
zijn toegestaan maar waarin duidelijk is vastgelegd dat dergelijke nationale regels niet met 
terugwerkende kracht kunnen worden toegepast? 

3. Is de Commissie het ermee eens dat nationale regels inzake de omzetting met terugwerkende 
kracht van leningen tegen een niet-marktgerelateerde wisselkoers leiden tot het aanzienlijke 
risico dat het vertrouwen van investeerders in de interne markt wordt geschaad, met name omdat 
de rechtszekerheid van investeringen in negatieve zin wordt beïnvloed? Welke sturende 
maatregelen is de Commissie van plan te nemen om dergelijke risico's, die het gevolg zijn van 
ophanden zijnde wettelijke maatregelen van de lidstaten, te voorkomen? 

4. Welke conclusies trekt de Commissie uit de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in zaak 
C-312/14, waarin is bepaald dat bepaalde transacties in vreemde valuta met betrekking tot 
leningsovereenkomsten nog niet door de EU-wetgeving worden bestreken? 
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