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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000064/2016 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

Sylvie Goulard, Michael Theurer, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De 

Backer 
în numele Grupului ALDE 

Subiect: Imprumuturile în monedă străină 

În calitate de gardian al tratatelor europene, Comisia are responsabilitatea de a se asigura că dreptul 
Uniunii Europene este aplicat în mod corect. Demersurile întreprinse de către unele state membre 
pentru a elabora și a adopta măsuri prin intermediul cărora să oblige instituțiile financiare să opereze 
retroactiv conversia împrumuturilor în monedă străină în împrumuturi în moneda locală fac necesară o 
evaluare a compatibilității acestor măsuri cu principiile generale ale dreptului Uniunii. Directiva 
98/34/CE, nou-codificată în Directiva (UE) 2015/1535, obligă statele membre să comunice imediat 
Comisiei orice proiect de regulament care nu se referă la transpunerea actelor legislative adoptate de 
UE sau a dreptului internațional. Prerogativele Comisiei de a formula observații și de a propune 
modificări cu privire la orice proiect de regulament notificat au ca scop asigurarea bunei funcționări a 
pieței interne și reducerea oricăror efecte negative asupra liberei circulații a serviciilor și capitalului.  

1. A fost informată Comisia cu privire la vreun proiect de regulament național care să impună 
obligația unei conversii retroactive a împrumuturilor în monedă străină? Dacă acest lucru s-a 
întâmplat, în ce cazuri a primit Comisia aceste informații? Și-a exercitat Comisia prerogativele 
sale de a formula observații și de a propune modificări cu privire la aceste proiecte de 
regulament? 

2. Din punctul de vedere al Comisiei, este posibil ca o dispoziție națională de aplicare retroactivă a 
conversiei împrumuturilor la o rată de schimb ce nu respectă piața să respecte principiile 
generale ale dreptului Uniunii, mai exact libera circulație a capitalurilor și libertatea de stabilire? În 
acest context, cum evaluează Comisia implementarea Directivei 2014/17/UE, care permite 
adoptarea de reglementări naționale suplimentare în ceea ce privește împrumuturile în monedă 
străină, dar care prevede clar faptul că aceste reglementări naționale nu se pot aplica cu efecte 
retroactive? 

3. Împărtășește Comisia punctul de vedere potrivit căruia toate obligațiile impuse la nivel național cu 
scopul de a realiza conversia retroactivă a împrumuturilor la o rată de schimb ce nu respectă 
piața prezintă un risc substanțial de a produce efecte negative asupra încrederii investitorilor în 
piața internă, mai ales având în vedere faptul că securitatea juridică a investițiilor este afectată 
negativ? Ce măsuri de orientare intenționează să introducă Comisia pentru a preveni apariția 
acestor riscuri inerente măsurilor legislative naționale pe care statele membre le pregătesc în 
prezent? 

4. Care sunt concluziile pe care le trage Comisia din hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene 
în cauza C-312/14, care afirmă că dreptul Uniunii nu conține încă prevederi care să reglementeze 
anumite tranzacții valutare legate de contractele de împrumut?  
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