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Vprašanje za ustni odgovor O-000056/2016 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

Elisa Ferreira 
v imenu skupine S&D 

Zadeva: Posojila v tuji valuti 

Kot varuhinja evropskih Pogodb je Komisija odgovorna za zagotavljanje pravilne uporabe zakonodaje 
EU. Ker so nekatere države članice pripravile in sprejele ukrepe, ki zavezujejo finančne institucije, da 
retrospektivno pretvorijo posojila v tuji valuti v posojila v lokalni valuti, je treba opraviti oceno, ali so ti 
ukrepi združljivi s splošnimi načeli prava EU. Direktiva 98/34/ES, kodificirana v novi Direktivi (EU) 
2015/1535, zavezuje države članice, da takoj obvestijo Komisijo o vsakem osnutku predpisov, ki ni 
povezan s prenosom sprejete zakonodaje EU ali mednarodnega prava. Namen omogočanja Komisiji, 
da poda pripombe in predlaga spremembe k vsakemu priglašenemu osnutku predpisov, je 
spodbujanje nemotenega delovanja notranjega trga in zmanjšanje negativnih učinkov na prost pretok 
storitev in kapitala.  

1. Ali je bila Komisija obveščena o nacionalnih osnutkih predpisov, ki zahtevajo retrospektivno 
pretvorbo posojil v tuji valuti? Če je odgovor pritrdilen, v katerih primerih je prejela tovrstne 
informacije? Ali je Komisija izvrševala svojo pravico podajanja pripomb in vlaganja predlogov 
sprememb k tem osnutkom predpisov? 

2. Kako so lahko po mnenju Komisije nacionalne zahteve za retrospektivno pretvorbo posojil po 
netržnem menjalnem tečaju v skladu s splošnimi načeli prava EU, kot sta prost pretok kapitala in 
svoboda ustanavljanja? Kako Komisija ocenjuje izvajanje Direktive 2014/17/EU, ki dovoljuje 
dodatne nacionalne predpise o posojilih v tuji valuti, toda jasno določa, da se takšni nacionalni 
predpisi ne bodo uporabljali z retroaktivnim učinkom? 

3. Ali se Komisija strinja, da vsaka nacionalna zahteva za retrospektivno pretvorbo posojil po 
netržnem menjalnem tečaju prinaša veliko tveganje, da bo zaupanje vlagateljev na notranjem 
trgu zmanjšano, zlasti zaradi negativnih posledic za pravno varnost naložb? Katere usmerjevalne 
ukrepe namerava Komisija uvesti za preprečitev takšnih tveganj, ki izhajajo iz dejstva, da države 
članice niso sprejele nacionalnih pravnih ukrepov? 

4. Katere ugotovitve je Komisija sprejela na podlagi sodbe Sodišča Evropske unije o zadevi C-
312/14, ki določa, da zakonodaja EU še ne krije nekaterih transakcij v tuji valuti v zvezi z dogovori 
o posojilih? 
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