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Om: Lån i udenlandsk valuta 

Som EU-traktaternes vogter er Kommissionen ansvarlig for at sikre, at EU-retten anvendes korrekt. 
Udarbejdelse og vedtagelse af foranstaltninger fra nogle medlemsstaters side, der forpligter de 
finansielle institutioner til med tilbagevirkende kraft at konvertere lån i fremmed valuta til lån i lokal 
valuta, gør det nødvendigt at foretage en vurdering af, hvorvidt disse foranstaltninger er forenelige 
med de generelle principper i EU-retten. Direktiv 98/34/EF, som for nylig er kodificeret ved direktiv 
2015/1535/EU, pålægger medlemsstaterne omgående at underrette Kommissionen om ethvert udkast 
til lovgivning, som ikke vedrører gennemførelsen af vedtaget EU-lovgivning eller international ret. 
Kommissionens beføjelse til at fremsætte bemærkninger til og foreslå ændringer af et meddelt udkast 
til lovgivning har til formål at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsfrit, og mindske eventuelle 
negative virkninger for den frie bevægelighed for tjenesteydelser og kapital.  

1. Er Kommissionen blevet underrettet om nationale udkast til lovgivning, der medfører en 
forpligtelse til konvertering af lån i udenlandsk valuta med tilbagevirkende kraft? I bekræftende 
fald, i hvilke tilfælde har Kommissionen modtaget sådanne oplysninger? Har Kommissionen gjort 
brug af sin beføjelse til at fremsætte bemærkninger til disse udkast til lovgivning og foreslå 
ændringer i dem? 

2. Hvordan mener Kommissionen, at et nationalt krav om konvertering af lån til en 
ikkemarkedsmæssig vekselkurs kan være i overensstemmelse med de generelle principper i EU-
retten, f.eks. de frie kapitalbevægelser og etableringsfriheden? Med hensyn til dette, hvad er 
Kommissionens evaluering af gennemførelsen af direktiv 2014/17/EU, der faktisk tillader 
supplerende nationale bestemmelser om lån i udenlandsk valuta, men klart fastslår, at sådanne 
nationale bestemmelser ikke kan anvendes med tilbagevirkende kraft? 

3. Er Kommissionen enig i, at en eventuel national forpligtelse til med tilbagevirkende kraft at 
konvertere lån til en ikkemarkedsmæssig vekselkurs medfører en betydelig risiko for, at 
investorernes tillid til det indre marked skades, især eftersom retssikkerheden i forbindelse med 
investeringer påvirkes negativt? Hvilke vejledende foranstaltninger agter Kommissionen at træffe 
for at forhindre, at sådanne risici opstår som følge af nationale juridiske tiltag, som verserer i 
medlemsstaterne? 

4. Hvilke konklusioner drager Kommissionen af Domstolens afgørelse i sag C-312/14, ifølge hvilken 
visse transaktioner i udenlandsk valuta i forbindelse med kreditaftaler endnu ikke er omfattet af 
EU-lovgivningen? 
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