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Tárgy: Devizahitelek 

Az Európai Szerződések őreként a Bizottság felel az uniós jog megfelelő alkalmazásának 
garantálásáért. Azzal kapcsolatban, hogy egyes tagállamok olyan intézkedéseket hoztak és fogadtak 
el, amelyek arra kötelezik a pénzügyi intézményeket, hogy a devizahiteleket visszamenőleges hatállyal 
helyi pénznemben folyósított kölcsönöké alakítsák át, értékelni kell, hogy ez összeegyeztethető-e az 
uniós jog általános elveivel. A 2015/1535/EU irányelvben most kodifikált 98/34/EK irányelv értelmében 
a tagállamoknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell a Bizottságot minden rendelettervezetről, amely 
nem kapcsolódik elfogadott uniós jog vagy nemzetközi jog átültetéséhez. A Bizottságnak az az 
előjoga, hogy bármely ilyen rendelettervezettel kapcsolatban megjegyzést tegyen vagy módosításokat 
javasoljon, a belső piac zökkenőmentes működésének biztosítását és a szolgáltatások és a tőke 
szabad mozgására nézve bármely kedvezőtlen hatás csökkentését célozza.  

1. Kapott-e tájékoztatást a Bizottság olyan nemzeti rendelettervezetről, amelynek értelmében 
kötelező a devizahitelek visszamenőleges hatályú konvertálása? Amennyiben igen, mely 
esetekben kapott ilyen tájékoztatást? Élt-e a Bizottság azzal az előjogával, hogy megjegyzést 
fűzzön a rendelettervezetekhez vagy azokkal kapcsolatban módosításokat javasoljon? 

2. A Bizottság véleménye szerint hogyan felelhet meg a nem a piaci árfolyamon történő 
hitelkonvertálásra irányuló, visszamenőleges hatályú nemzeti előírás az uniós jog általános 
alapelveinek, így a tőke szabadságának és a letelepedés szabadságának? E tekintetben hogyan 
értékeli a Bizottság a 2014/17/EU irányelv végrehajtását, amely lehetővé teszi a devizahitelekkel 
kapcsolatos nemzeti rendelkezések meghozatalát, de egyértelműen kimondja, hogy az ilyen a 
nemzeti rendelkezések nem alkalmazandók visszamenőleges hatállyal? 

3. Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy a nem piaci árfolyamon történő, visszamenőleges hatályú 
hitelkonvertálásra irányuló bármely nemzeti kötelezettség azzal a jelentős kockázattal jár, hogy 
sérül a belső piacba vetett befektetői bizalom, különös tekintettel arra, hogy ez az intézkedés 
negatív hatást gyakorol a befektetések jogbiztonságára? Milyen iránymutató intézkedések 
bevezetését tervezi a Bizottság a tagállamok függőben lévő nemzeti jogi intézkedései szóban 
forgó kockázatainak elhárítása érdekében? 

4. Milyen következtetést von le a Bizottság a Bíróság C-312/14 ügyben hozott ítéletéből, amely 
kimondja, hogy egyes, hitelmegállapodással kapcsolatos devizaügyletekre még nem vonatkozik 
uniós jogszabály? 
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