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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000037/2016 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Othmar Karas, Burkhard Balz 
w imieniu grupy PPE 

Roberto Gualtieri 

Przedmiot: Kredyty w walucie obcej 

Jako strażniczka traktatów Komisja odpowiada za zapewnienie prawidłowego stosowania prawa UE. 
Proponowanie i przyjmowanie w niektórych państwach członkowskich środków, które obligują 
instytucje finansowe do retroaktywnego przeliczenia kredytów w walucie obcej na kredyty w walucie 
lokalnej wymaga oceny pod kątem zgodności tych środków z ogólnymi zasadami prawa UE. 
Dyrektywa 98/34/WE, niedawno ujednolicona dyrektywą (UE) 2015/1535, zobowiązuje państwa 
członkowskie do informowania Komisji bezzwłocznie o wszelkich projektach przepisów, które nie 
dotyczą transpozycji przyjętych przepisów UE lub prawa międzynarodowego. Przysługujące Komisji 
prawo do zgłaszania uwag i proponowania zmian do wszelkich zgłoszonych projektów uregulowań ma 
na celu usprawnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego i złagodzenie niekorzystnego wpływu na 
swobodny przepływu usług i kapitału.  

1. Czy Komisja została poinformowana o jakichkolwiek krajowych projektach przepisów, które 
nakładałyby wymóg retroaktywnej konwersji kredytów w walucie obcej? Jeśli tak, jakie były to 
przepisy? Czy Komisja skorzystała z możliwości zgłaszania uwag do projektów przepisów i 
proponowania do nich zmian? 

2. Jak w opinii Komisji wymóg retroaktywnej konwersji kredytów w oparciu o nierynkowy kurs 
walutowy może być zgodny z ogólnymi zasadami prawa UE, jak swobodny przepływ kapitału i 
swoboda przedsiębiorczości? Jak Komisja ocenia wdrożenie dyrektywy 2014/17/UE, która 
dopuszcza dodatkowe przepisy krajowe dotyczące kredytów w walucie obcej, natomiast wyraźnie 
przewiduje, że te krajowe przepisy nie mogą być stosowane ze skutkiem wstecznym? 

3. Czy Komisja zgodzi się z tym, że krajowe wymogi dotyczące retroaktywnej konwersji kredytów w 
oparciu o kurs nierynkowy wiążą się ze znacznym ryzykiem nadszarpnięcia zaufania inwestorów 
na rynku wewnętrznym, zwłaszcza z uwagi na negatywny wpływ na pewność prawa dla 
inwestycji? Jakie wytyczne bierze pod uwagę Komisja w celu zapobieżenia takiemu ryzyku 
związanemu z przygotowywanymi środkami prawnymi w państwach członkowskich? 

4. Jakie wnioski wyciąga Komisja z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-
312/14, w którym stwierdzono, że przepisy UE nie obejmują jeszcze pewnych transakcji w 
walucie obcej związanych z umowami kredytowymi? 
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