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Въпрос с искане за устен отговор O-000056/2016 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Elisa Ferreira 
от името на групата S&D 

Относно: Кредити в чуждестранна валута 

В качеството ѝ на пазител на европейските Договори на Комисията е възложено да гарантира 
правилното прилагане на правото на ЕС. Изготвянето и приемането в някои държави членки на 
мерки, които задължават финансовите институции да преобразуват със задна дата кредити в 
чуждестранна валута в кредити в местна валута, налага да се извърши оценка дали тези мерки 
са съвместими с общите принципи на правото на ЕС. Директива 98/34/ЕО, наскоро 
кодифицирана в Директива (ЕС) 2015/1535, задължава държавите членки незабавно да 
уведомяват Комисията за всички проекти на законови уредби, които не се отнасят до 
транспонирането на прието от ЕС законодателство или международно право. Правомощието на 
Комисията да прави коментари и да предлага изменения по всички проекти на законови уредби, 
за които е била уведомена, има за цел да осигури гладкото функциониране на вътрешния пазар 
и да намали всяко отрицателно въздействие върху свободното движение на услуги и капитали.  

1. Уведомена ли е Комисията за национални проекти на законови уредби, които водят до 
задължение за преобразуване със задна дата на кредитите в чуждестранна валута? Ако 
отговорът е утвърдителен, в кои случаи Комисията е получила такава информация? 
Комисията упражнила ли е правомощията си да прави коментари по тези проекти на 
законови уредби и да предлага изменения по тях? 

2. Как според Комисията едно национално изискване за преобразуване на кредити със задна 
дата по непазарен обменен курс може да бъде в съответствие с общите принципи на 
правото на ЕС, като например свободата на движение на капитали и свободата на 
установяване? В тази връзка как оценява Комисията прилагането на Директива 2014/17/ЕС, 
която позволява допълнителни национални разпоредби относно кредитите в чуждестранна 
валута, но ясно посочва, че тези национални разпоредби не могат да се прилагат с обратна 
сила? 

3. Съгласна ли е Комисията, че всяко национално изискване за преобразуване на кредити със 
задна дата по непазарен обменен курс крие съществен риск от подронване на доверието 
на инвеститорите във вътрешните пазари, по-специално като засяга неблагоприятно 
правната сигурност на инвестициите? Какви насочващи мерки планира да предприеме 
Комисията, за да предотврати възникването на такива рискове, които произтичат от висящи 
правни мерки в държавите членки? 

4. Какви са изводите на Комисията от решението на Съда на ЕС по дело С-312/14, в което се 
посочва, че някои трансакции в чуждестранна валута по кредитни споразумения все още не 
са предмет на законодателството на ЕС? 
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