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Θέμα: Δάνεια σε ξένο νόμισμα 

Ως θεματοφύλακας των ευρωπαϊκών συνθηκών, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει την ορθή 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Η κατάρτιση και η έγκριση μέτρων από ορισμένα κράτη μέλη με 
σκοπό να υποχρεωθούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μετατρέψουν αναδρομικά σε τοπικό 
νόμισμα τα δάνεια που έχουν συναφθεί σε ξένο νόμισμα, απαιτεί αξιολόγηση της συμβατότητας των 
μέτρων αυτών με τις γενικές αρχές της νομοθεσίας της ΕΕ. Η οδηγία 98/34/ΕΚ, η οποία 
κωδικοποιήθηκε πρόσφατα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535, υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
γνωστοποιούν αμέσως στην Επιτροπή κάθε σχέδιο κανονιστικών διατάξεων το οποίο δεν αφορά τη 
μεταφορά διατάξεων του δικαίου της ΕΕ ή του διεθνούς δικαίου στο εθνικό δίκαιο. Το προνόμιο της 
Επιτροπής να υποβάλλει παρατηρήσεις και να προτείνει τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε κοινοποιηθέν 
σχέδιο κανονιστικών διατάξεων έχει ως στόχο την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς και τον περιορισμό ενδεχόμενων δυσμενών επιπτώσεων στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών και των κεφαλαίων.  

1. Έχει ενημερωθεί η Επιτροπή σχετικά με τα εθνικά σχέδια κανονιστικών διατάξεων με τα οποία 
θεσπίζεται υποχρέωση αναδρομικής μετατροπής σε τοπικό νόμισμα των δανείων που έχουν 
συναφθεί σε ξένο νόμισμα; Εάν ναι, σε ποιες περιπτώσεις έλαβε αυτές τις πληροφορίες; Έκανε η 
Επιτροπή χρήση της δυνατότητας να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με αυτά τα σχέδια 
κανονιστικών διατάξεων και να προτείνει τροποποιήσεις; 

2. Με ποιον τρόπο μπορεί, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, να συνάδει μια εθνική απαίτηση, με 
αναδρομική ισχύ, για τη μετατροπή δανείων με τη χρήση μη αγοραίας συναλλαγματικής ισοτιμίας 
με τις γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και η 
ελευθερία εγκατάστασης; Εν προκειμένω, πώς αξιολογεί η Επιτροπή την εφαρμογή της οδηγίας 
2014/17/ΕΕ, η οποία επιτρέπει τη θέσπιση πρόσθετων εθνικών ρυθμίσεων όσον αφορά τα δάνεια 
σε ξένο νόμισμα, αλλά αναφέρει ρητά ότι αυτές οι εθνικές ρυθμίσεις δεν μπορούν να έχουν 
αναδρομική ισχύ; 

3. Συμφωνεί η Επιτροπή ότι οποιαδήποτε εθνική απαίτηση για την αναδρομική μετατροπή δανείων 
με τη χρήση μη αγοραίας συναλλαγματικής ισοτιμίας ενέχει σημαντικό κίνδυνο να κλονιστεί η 
εμπιστοσύνη των επενδυτών στην εσωτερική αγορά, συγκεκριμένα λόγω του γεγονότος ότι 
επηρεάζεται αρνητικά η ασφάλεια δικαίου των επενδύσεων; Ποια κατευθυντήρια μέτρα σχεδιάζει 
να λάβει η Επιτροπή για να αποτρέψει τη δημιουργία τέτοιων κινδύνων εξαιτίας των εθνικών 
νομικών μέτρων που δεν έχουν ακόμη θεσπίσει τα κράτη μέλη; 

4. Ποια συμπεράσματα συνάγει η Επιτροπή από την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-312/14, 
σύμφωνα με την οποία ορισμένες συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που αφορούν συμβάσεις δανείων 
δεν καλύπτονται ακόμη από τη νομοθεσία της ΕΕ;  
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