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Temats: Aizdevumi ārvalstu valūtās 

Komisijai kā ES līgumu īstenošanas uzraudzītājai ir jānodrošina ES tiesību aktu pareiza piemērošana. 
Apstāklis, ka dažas dalībvalstis ir izstrādājušas un pieņēmušas pasākumus, ar ko finanšu iestādēm 
tiek noteikts pienākums ārvalstu valūtās piešķirtos aizdevumus ar atpakaļejošu datumu konvertēt 
vietējā valūtā, prasa šādu pasākumu atbilstības izvērtēšanu ES tiesību vispārējiem principiem. 
Direktīva 98/34/EK, kas nesen tika kodificēta kā Direktīva (ES) 2015/1535, uzliek dalībvalstīm 
pienākumu nekavējoties paziņot Komisijai par jebkādiem noteikumu projektiem, kas neattiecas uz 
pieņemto ES vai starptautisko tiesību aktu transponēšanu. Komisijas prerogatīva izdarīt komentārus 
par jebkādiem paziņotajiem noteikumu projektiem un ierosināt tajos grozījumus ir paredzēta, lai 
nodrošinātu iekšējā tirgus netraucētu darbību un mazinātu jebkādu nelabvēlīgu ietekmi uz 
pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti.  

1. Vai Komisija ir informēta par jebkādiem valstu noteikumu projektiem, kas paredz saistības 
ārvalstu valūtās piešķirtos aizdevumus konvertēt ar atpakaļejošu datumu? Ja tas tā tiešām ir, tad 
kādos gadījumos tā šādu informāciju nav saņēmusi? Vai Komisija ir izmantojusi savu prerogatīvu 
komentēt šādus noteikumu projektus un ierosināt tajos grozījumus? 

2. Vai Komisija var paskaidrot, kā valsts noteiktā prasība ārvalstu valūtās piešķirtos aizdevumus 
konvertēt ar atpakaļejošu datumu, izmantojot kursu, kas nav tirgus valūtas kurss, var atbilst ES 
tiesību vispārējiem principiem, tādiem kā kapitāla brīva aprite un brīvība veikt uzņēmējdarbību? 
Kā Komisija šajā sakarībā vērtē Direktīvas 2014/17/ES īstenošanu, ar kuru dalībvalstīm nav 
atļauts pieņemt papildu noteikumus par aizdevumiem ārvalstu valūtās, bet skaidri noteikts, ka 
šādus dalībvalstu noteikumus nevar piemērot ar atpakaļejošu spēku? 

3. Vai Komisija piekrīt, ka jebkādas dalībvalstu noteiktas saistības ārvalstu valūtās piešķirtos 
aizdevumus konvertēt ar atpakaļejošu datumu, izmantojot kursu, kas nav tirgus valūtas kurss, 
rada būtisku risku, ka tiek apdraudēta ieguldītāju uzticēšanās iekšējam tirgum, īpaši attiecībā uz 
to, ka negatīvi tiek ietekmēta ieguldījumu juridiskā noteiktība? Kādus vadošus pasākumus 
Komisija plāno ieviest, lai novērstu, ka šādi riski rodas dalībvalstu vēl nepieņemtu juridisku 
pasākumu dēļ? 

4. Kādus secinājumus Komisija ir izdarījusi no ES Tiesas sprieduma lietā C-312/14, kurā noteikts, 
ka uz atsevišķiem darījumiem ārvalstu valūtā, kas saistīti ar aizdevuma līgumiem, ES tiesību 
aktus vēl neattiecina? 
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