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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1088/2016, ko iesniedzis Francijas valstspiederīgais J. R., 
par aizdomām, ka ar ASV Ārvalstu konta nodokļa atbilstības aktu (FATCA) 
tiek pārkāpti ES tiesību akti, un par ASV tiesību aktu ekstrateritoriālo 
ietekmi ES

Lūgumraksts Nr. 1470/2020, ko iesniedzis Nīderlandes valstspiederīgais 
Ronald Ariës, par problēmām ar FATCA pēc bankas maiņas

Lūgumraksts Nr. 0323/2021, ko iesniedzis Francijas valstspiederīgā G. L. un 
kam pievienoti četri paraksti, par iespējamiem ar FATCA saistītiem 
atsevišķu tiesību pārkāpumiem attiecībā uz personām ar dubultu 
Eiropas/ASV pilsonību

1. Lūgumraksta Nr. 1088/2016 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja neapmierinātība galvenokārt ir saistīta ar ASV Ārvalstu konta 
nodokļa atbilstības aktu (FATCA), kā arī ar starpvaldību nolīgumiem par tā īstenošanu ES, 
kuri Eiropas un citām ārvalstu finanšu iestādēm liek ziņot ASV nodokļu iestādēm par visiem 
to ASV klientiem. Viņaprāt, šāds noteikums pārkāpj vairākus ES tiesību aktu pamatprincipus 
(tostarp tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, diskriminācijas aizliegumu un 
datu privātumu), kā arī Maksājumu kontu direktīvu.

Lai arī FATCA bija īpaši paredzēts cīņai pret ASV rezidentu – nodokļu maksātāju izvairīšanos 
no nodokļiem, lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka praksē tas ir ietekmējis lielu skaitu ES 
pilsoņu, jo īpaši tā dēvētos „nejaušos amerikāņus” jeb iedzīvotājus, kuriem ir gan ASV, gan 
kādas ES dalībvalsts pilsonība, kā arī viņu ģimenes locekļus, kuri nav ASV pilsoņi. Tā kā 
FATCA noteikto prasību neievērošana rada ievērojamus naudas sodus finanšu iestādēm, 
daudzas no tām reaģē, atsakoties no jebkādiem komercdarījumiem ar klientiem, kuriem ir 
jebkāda reāla vai šķietama saikne ar ASV. 

Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka ASV tiesību aktu ekstrateritoriāla piemērošana ES 
tautsaimniecībām un uzņēmumiem izmaksā ļoti dārgi. Šajā saistībā viņš norāda uz gadījumu 
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ar BNP Paribas, kad ASV 2014. gadā piemēroja bankai sodu 8,9 miljardu ASV dolāru 
apmērā, lai gan tā nebija pārkāpusi nekādus Francijas vai ES tiesību aktus. Lūgumraksta 
iesniedzējs arī pauž bažas par to, ka informācijas apmaiņa nav abpusēja un ka ASV 
konsultantu un grāmatvežu izmantošana ES uzņēmumos ir ekonomiskā spiegošana likumības 
aizsegā.

Lūgumraksta Nr. 1470/2020 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Nīderlandē dzīvojošs pensionārs, kurš 2018. gada novembrī 
nomainīja banku, norāda, ka pēc tam viņš sāka saskarties ar problēmām saistībā ar likuma par 
ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ievērošanu, kā arī norāda, ka 
Lūgumrakstu komiteja neveica atbilstīgus pasākumus, neraugoties uz to, ka šis jautājums tika 
apspriests komitejā kopš 2020. gada novembra. Viņš atsaucas arī uz Lūgumrakstu 
Nr. 1088/2016, kas komitejā tika apspriests 2020. gada 10. novembrī, bet, viņaprāt, nesniedza 
nekādus rezultātus tāpat kā, piemēram, vēstule Vācijas Padomes prezidentam, kurā lūgts 
sniegt jaunāko informāciju. Viņš aicina šo jautājumu iekļaut ASV prezidenta Baidena 
administrācijas darba kārtībā un darīt vairāk, nekā tikai nosūtīt vēstuli ES prezidentvalstij.

Lūgumraksta Nr. 0323/2021 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja skaidro, ka saskaņā ar Starpvaldību nolīgumu par FATCA īstenošanu 
(FATCA nolīgums), kas parakstīts starp dalībvalstīm un Amerikas Savienotajām Valstīm, 
bankas, aktīvu pārvaldības un apdrošināšanas sabiedrības, kā arī valdības dalībvalstīs uzskata 
personas ar dubultu Eiropas/ASV pilsonību par ASV pilsoņiem. Saskaņā ar šo regulējumu 
visām bankām un uzņēmumiem ir jāreģistrē pilsoņi ASV Iekšējo ieņēmumu dienestā (IRS), 
lai identificētu savus ASV klientus un par viņiem ziņotu pat tad, ja viņi ir arī ES pilsoņi.

Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja nosoda to, ka attiecībā uz viņu personas datiem regulāri tiek 
veikta apmaiņa ar valsti, kas nav dalībvalsts, un ka dažas no finanšu iestādēm šādām 
personām liedz piekļuvi saviem pakalpojumiem vai pat aizliedz iegādāties kopieguldījumu 
fondu akcijas. Lūgumraksta iesniedzēja skaidro, ka šī situācija rada diskrimināciju 
valstspiederības dēļ, pārkāpjot LESD 18. pantu un Pamattiesību hartas 21. panta 2. punktu. 
Viņa arī norāda, ka dažas par finanšu tirgiem atbildīgās valstu iestādes šādu diskrimināciju 
nav ņēmušas vērā un ka, lai gan ES pilnībā apzinās situāciju, tā nekad nav rīkojusies, lai to 
novērstu. 

Lūgumraksta iesniedzēja aicina Eiropas Parlamentu rīkoties, lai izbeigtu šādu diskrimināciju, 
un pilnvarot Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi sākt izmeklēšanu pret valstu kompetentajām 
iestādēm, kas to atļauj. Viņa arī aicina Eiropas Komisiju veikt sarunas ar ASV iestādēm, lai 
nodrošinātu, ka personām ar dubultu ES un ASV pilsonību ir tiesības atteikties no ASV 
pilsonības bez jebkādiem šķēršļiem, nodrošinot atbilstību IRS prasībām vai samaksājot 
izceļošanas nodokli.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1088/2016 atzīts par pieņemamu 2017. gada 11. janvārī. 
Lūgumraksts Nr. 1470/2020 atzīts par pieņemamu 2021. gada 31. martā.
Lūgumraksts Nr. 0323/2021 atzīts par pieņemamu 2021. gada 24. jūnijā.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 216. panta 6. punktu (jaunais 
Reglamenta 227. panta 6. punkts).
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2017. gada 30. jūnijā

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka vairāku „nejaušu amerikāņu” vai vienlaikus Eiropas un 
ASV pilsoņi saskaras ar Eiropas finanšu iestāžu atkārtotu diskrimināciju, jo viņiem tiek liegts 
piekļūt dažādiem finanšu produktiem, tostarp maksājumu kontiem, Eiropas finanšu iestādēm 
ar starpvaldību nolīgumu („SVN”) noteikto atbilstības prasību dēļ, lai īstenotu Ārvalstu konta 
nodokļa atbilstības aktu („FATCA”). Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka atbilstība FATCA 
de facto nebūtu savienojama ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju (ECTK) un Maksājumu 
kontu direktīvu1 (2014/92/ES).

Vispirms ir jānorāda, ka FATCA un ar to saistītie starpvaldību nolīgumi ir divpusēji nolīgumi, 
kas noslēgti sarunu rezultātā starp Amerikas Savienotajām Valstīm un citām valstīm, tostarp 
dalībvalstīm. Tāpēc galvenokārt dalībvalstīm ir jāņem vērā ASV nodokļu sistēmas īpatnības, 
kā arī to saistības, kas izriet no Savienības tiesību aktiem, kad notiek sarunas par šiem 
nolīgumiem, kā arī pieprasīt to pārskatīšanu, ņemot vērā jebkādas praktiskas problēmas vai 
neatbilstību Savienības tiesību aktiem vai jebkādus papildu grozījumus, jo īpaši attiecībā uz 
pilnīgu savstarpību.

Otrkārt, attiecībā uz pieņēmumu par tiesību uz privāto dzīvi pārkāpumu, ir izdarīta atsauce uz 
ECPAK 8. pantu. Komisija norāda, ka pamattiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un 
personas datu aizsardzību ir nostiprinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. No 
dalībvalstīm Savienības tiesību aktos tiek prasīts ievērot šīs tiesības, kad tās īsteno ES tiesību 
aktus.  

Treškārt, attiecībā uz apgalvoto Maksājumu kontu direktīvas neatbilstību FATCA ietvaros 
noslēgtajiem SVN, Komisija vēlas norādīt, ka Maksājumu kontu direktīvas IV nodaļa 
reglamentē piekļuvi maksājumu kontiem ES. Minētās direktīvas 15. pantā 
(„nediskriminācija”) ir noteikts: „Dalībvalstis nodrošina, ka kredītiestādes nediskriminē 
patērētājus, kas ir likumīgi Savienības rezidenti, to pilsonības, dzīvesvietas vai jebkuru citu 
hartas 21. pantā minētu iemeslu dēļ gadījumos, kad minētie patērētāji iesniedz pieteikumu 
maksājumu konta atvēršanai vai piekļuvei maksājumu kontam Savienībā. Maksājumu konta 
ar pamatfunkcijām izmantošanas noteikumi nekādā gadījumā nav diskriminējoši”. Ar 
16. pantu („Tiesības piekļūt maksājumu kontam ar pamatfunkcijām”) būtībā nosaka, ka 
dalībvalstīm ir jānodrošina, ka patērētājiem, kas ir likumīgi Savienības rezidenti, ir tiesības 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar pamatfunkcijām, t. i., jauna veida produktu, kura 
funkcijas ir paredzētas šajā direktīvā, ar nosacījumu, ka šis patērētājs ievēro noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumus. Neatkarīgi no ziņošanas prasības, kas ir 
noteikta ES kredītiestādēm saskaņā ar FATCA un ar to saistīto SVN, dalībvalstu akreditētajām 
kredītiestādēm ir pienākums piešķirt piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām 
jebkuram patērētājiem, kas likumīgi dzīvo ES, saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā 
direktīvā. 

Secinājums

Komisija uzskata, ka saskaņa ar Direktīvu 2014/92/ES dalībvalstu akreditētajām 
kredītiestādēm būs pienākums piešķirt piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām 
jebkuram patērētājiem, kas likumīgi dzīvo ES, saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā 
direktīvā. 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&rid=1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&rid=1
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4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2018. gada 13. februārī

Kā norādīts Komisijas sākotnējos apsvērumos, ASV Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akts 
(FATCA) tiek īstenots ar starpvaldību nolīgumiem (SVN), par kuriem ir panākta vienošanās 
divpusējās sarunās starp ASV un katru dalībvalsti. Atbalsta trūkuma dēļ no dalībvalstu puses 
pašlaik Eiropas Komisija nav iesniegusi ieteikumu Padomei par atļauju uzsākt sarunas par 
nolīgumu Savienības vārdā. Informācijas apmaiņas prasības saskaņā ar FATCA kā tādu tomēr 
ir līdzīgas ES tiesību aktos (Direktīva 2014/107/ES) paredzētajām, kā arī ESAO globālajiem 
standartiem finanšu konta informācijas automātiskai apmaiņai, kurus pašlaik īsteno vairāk 
nekā 100 jurisdikcijās. 

Komisija atzīst, ka FATCA un ar to saistītajiem starpvaldību nolīgumiem varētu būt 
neparedzētas sekas, kas apgrūtinātu ASV pilsoņu un jebkuras personas, attiecībā uz kuru ir 
norādes, ka uz to varētu attiecināt FATCA („ASV personas”), piekļuvi finanšu pakalpojumiem 
ES. Minētais attiecas arī uz „nejaušiem amerikāņiem”, kas ir dzimuši ASV, bet nekad nav 
pieprasījuši ASV pilsonību. 

Komisija pašlaik strādā kopā ar finanšu nozari, lai iegūtu vairāk informācijas par to, cik 
daudziem ES iedzīvotājiem varētu būt grūtības izmantot finanšu pakalpojumus, jo viņi atbilst 
FATCA iekļautajām norādēm. Kaut arī Komisija nevar piespiest finanšu pakalpojumu 
sniedzējus piedāvāt pakalpojumus personām, kas atbilst FATCA norādēm, tā pildīs 
Maksājumu kontu direktīvu (2014/92/ES), saskaņā ar kuru visiem iedzīvotājiem ES ir tiesības 
atvērt maksājumu kontu, kas nodrošina pamatfunkcijas.

Turklāt Komisija patlaban kopā ar finanšu nozari pēta, kā varētu atvieglot finanšu 
pakalpojumu sniedzēju atbilstību spēkā esošajiem FATCA noteikumiem un kā samazināt 
administratīvo slogu un risku, kas var rasties no nodokļu lielajiem ieturējumiem, kurus var 
iekasēt par ES finanšu iestāžu ieņēmumiem no ASV avotiem. 

Visbeidzot, Komisija vēlētos vērst Lūgumrakstu komitejas uzmanību uz 2017. gada 8. maija 
vēstuli, kuru Malta kā Padomes prezidentvalsts nosūtīja ASV Valsts kasei, uzsverot 
problēmas, ar kurām saskaras iedzīvotāji, finanšu iestādes un ES dalībvalstu valdības saistībā 
ar FATCA, jo īpaši attiecībā uz datu paziņošanu ASV nodokļu maksātāja vai sociālās 
apdrošināšanas numura neesamības gadījumā. 

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2019. gada 31. janvārī

Kā norādīts Komisijas sākotnējos apsvērumos, Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akts 
(FATCA) ir īstenots ar starpvaldību nolīgumiem (SVN), par kuriem ir panākta vienošanās 
divpusējās sarunās starp ASV un katru dalībvalsti. Komisija nav saņēmusi pilnvarojumu veikt 
sarunas par nolīgumu visu dalībvalstu vārdā, kā arī vēl nav saņēmusi nekādu norādījumu no 
Padomes, ka tā varētu apsvērt oficiālas lomas piešķiršanu Komisijai, lai vērstos pie Amerikas 
Savienotajām Valstīm saistībā ar FATCA. Komisija joprojām ir gatava iesaistīties kopējā 
situācijas analīzē ar Padomi, ja tā to vēlētos, lai novērtētu ES pieejas atbilstību un iespējamos 
nosacījumus attiecībā uz FATCA. 

Papildus  Maksājumu kontu direktīvas1 15. panta (Diskriminācijas aizliegums) un 16. panta 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīva 2014/92/ES par maksājumu kontu tarifu 
salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām (Dokuments 
attiecas uz EEZ), OV L 257, 28.8.2014.
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(Tiesības uz piekļuvi maksājumu kontam ar pamatfunkcijām) un to valsts tiesību aktu 
attiecīgo noteikumu analīzes, ar kuriem direktīva tiek transponēta dažādās dalībvalstīs, 
Komisija nav spējusi identificēt nevienu jautājumu, kas būtu būtisks saistībā ar šo 
lūgumrakstu.

Attiecībā uz personas datu aizsardzību Komisija atgādina, ka dalībvalstu neatkarīgās datu 
aizsardzības iestādes ir atbildīgas par piemērojamo noteikumu izpildi. Paziņojumā, kas tika 
publicēts 2018. gada februārī, šīs iestādes secināja, ka nav bijis gadījumu, kad personas datu 
apstrāde, tostarp personas datu nosūtīšana saskaņā ar FATCA režīmu, būtu jāaizliedz. 
Komisija starplaikā tika informēta, ka, pamatojoties uz informācijas apmaiņu ar Eiropā 
esošajiem „nejaušajiem amerikāņiem”, datu aizsardzības iestādes 2019. gadā uzsāks faktu 
vākšanu, lai papildus precizētu situāciju dalībvalstīs. Komisija regulāri sazinās ar datu 
aizsardzības iestādēm un turpina cieši uzraudzīt jebkādus jaunus pavērsienus šajā lietā. 

6. Komisijas atbilde (REV III), kas saņemta 2022 gada 15. februārī

Lūgumraksti Nr. 1088/2016, 1470/2020 un 0323/2021

Pēc 2020. gada 10. novembra sanāksmes Lūgumrakstu komiteja pieprasīja aktualizētu atbildi, 
jo īpaši ņemot vērā nesenās Amerikas Savienoto Valstu (ASV) vēlēšanas un jauno ASV 
administrāciju. Komisija arī sniedz jaunāko informāciju, ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas 
2021. gada 2. septembra sanāksmi.

ES Padomes prezidentvalsts Vācija 2020. gada 8. decembrī  nosūtīja vēstuli ASV 
administrācijai (Iekšējais ieņēmumu dienestam (IRS)) par Ārvalstu konta nodokļa atbilstības 
aktu (FATCA). 

Šī vēstule (kas ir publiskota) ir pieejama šādā saitē:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13977-2020-INIT/en/pdf.

Savā vēstulē prezidentvalsts Vācija uzsvēra, ka, neraugoties uz ASV iestāžu līdz šim 
veiktajiem palīdzības pasākumiem attiecībā uz personām, kurām ir ASV pilsonība un kuras 
vēlas atteikties no savas ASV pilsonības (pasākumi, par kuriem Komisijas dienesti iepriekš 
ziņoja Lūgumrakstu komitejai), ES pilsoņi ar ASV pilsonību joprojām saskaras ar konkrētām 
grūtībām (piemēram, sarežģītas procedūras un augsta atteikšanās maksa — aptuveni 2300 
ASV dolāru). Portugāles prezidentūras laikā turpinājās saziņa starp ES prezidentvalsti un 
ASV administrāciju. Komisijas un ASV IRS pārstāvju tikšanās notika 2021. gada 25. martā. 

ASV IRS 2021. gada 16. septembrī atbildēja uz iepriekš minēto vēstuli, norādot, ka vēlas 
labāk izprast apstākļus, kādos ārvalstu finanšu iestādes (FFI) nevar paziņot nodokļu 
maksātāja identifikācijas numuru (NMIN). IRS norādīja, ka šāda informācija ļautu ASV 
administrācijai turpināt apsvērt, vai varētu veikt papildu pasākumus, lai veicinātu NMIN 
ziņošanu, un vai varētu piešķirt papildu atvieglojumus ārvalstu finanšu iestādēm vai ASV 
nodokļu maksātājiem.

Komisijas apsvērumi

Turpinās saziņa starp ES iestādēm un ASV administrāciju par FATCA. FATCA jo īpaši ir 
apsprieduši Komisijas dienesti ar ASV administrācijas augsta līmeņa pārstāvjiem ES un ASV 
Apvienotajā regulatīvajā forumā 2021. gada 24.–25. martā un vēlreiz 2021. gada 29.–

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13977-2020-INIT/en/pdf
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30. septembrī, kurā ASV administrācija uzsvēra savu vēlmi sadarboties ar Komisiju, lai rastu 
savstarpēji pieņemamus risinājumus Komisijas dienestu norādītajām problēmām. Komisijas 
dienesti jo īpaši uzsvēra FATCA ietekmi uz „nejaušo amerikāņu” piekļuvi finanšu 
pamatpakalpojumiem, piemēram, bankas kontam. Komisijas dienesti tagad sekos ASV 
administrācijas aicinājumam sadarboties.

ASV IRS 2021. gada maijā atjaunināja savus bieži uzdotos jautājumus par FATCA vispārējo 
tematiku. Atjauninātie bieži uzdotie jautājumi sniedz informāciju par 1. modeļa FFI, kas ir 
nepieciešami, bet nav varējuši iegūt un apmainīties ar ASV NMIN par katru konkrētu ASV 
personu, kas ir konta turētājs vai kontrolējoša persona vienībai, kas nav ASV jurisdikcijā. 

2021. gada 13. maijā publiskotie atjauninātie bieži uzdotie jautājumi ietver jaunu jautājumu 
(6. jautājumu) bieži uzdoto jautājumu ziņošanas apakšiedaļā. Q6 uzskaita kodu sēriju, ko 
ziņošanas 1. modelis FFI var izmantot, lai aizpildītu NMIN lauku, ja NMIN nav iegūts 
konkrētu darbību gaitā. Šo kodu izmantošana nav obligāta, bet paredzams, ka tā palīdzēs IRS 
labāk izprast faktus un apstākļus, kas ir trūkstošo NMIN pamatā, un tādējādi novērtēt FFI 
atbilstību ziņošanas pienākumiem. 

Ja izmanto kādu no kodiem, IRS sistēma ģenerē paziņojumu par kļūdu, lai norādītu, ka 
ieraksts ir nederīgs. Kļūdas paziņojumā būs paredzēts 120 dienu laikposms, lai labotu 
problēmu, iesniedzot NMIN. Ja NMIN netiek iesniegts 120 dienu laikā, IRS izvērtē saņemtos 
datus un, ņemot vērā faktus un apstākļus, nosaka, vai ir būtiska neatbilstība. Minētie fakti un 
apstākļi ir šādi: 

–     iemesli, kāpēc NMIN nav bijis iespējams iegūt;

–     vai FFI ir ieviestas atbilstošas procedūras MNIN saņemšanai; kā arī

–     FFI centieni iegūt NMIN.

Šīs izmaiņas atbilst Komisijas gaidītajam tendencēm attiecībā uz veidiem, kā novērst grūtības, 
ko FFI rada ASV NMIN. 

Attiecībā uz datu aizsardzību Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) nāca klajā ar 
paziņojumu1, 

(2021. gada 13. aprīlis), kurā tā atgādina Vispārīgajā datu 

aizsardzības regulas (VDAR)2 96. pantā un Tiesībaizsardzības direktīvas (LED)3 61. pantā 
ietvertos principus, saskaņā ar kuriem spēkā esošie starptautiskie nolīgumi par personas datu 
starptautisku nosūtīšanu, kas atbilst Savienības tiesību aktiem, kuri bija piemērojami pirms 
regulas vai direktīvas stāšanās spēkā, paliek spēkā līdz brīdim, kad tos groza, aizstāj vai 

1 kas pieejams šeit –
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-
04/edpb_statement042021_international_agreements_including_transfers_en.pdf.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 119, 4.5.2016., 1.–88. lpp.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu 
noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu 
apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI, OV L 119, 4.5.2016., 89.–131. lpp.

https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_statement042021_international_agreements_including_transfers_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_statement042021_international_agreements_including_transfers_en.pdf
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atsauc. 

EDAK uzskata, ka, lai nodrošinātu, ka aizsardzības līmenis saskaņā ar VDAR un 
Tiesībaizsardzības direktīvu netiek apdraudēts, kad personas dati tiek nosūtīti ārpus 
Savienības, būtu jāapsver mērķis saskaņot šos nolīgumus ar VDAR un Tiesībaizsardzības 
direktīvu, ja tas vēl nav izdarīts.

Pamatojoties uz to, tajā pašā paziņojumā EDAK aicināja dalībvalstis izvērtēt un vajadzības 
gadījumā pārskatīt savus starptautiskos nolīgumus, kas ietver personas datu starptautisku 
nosūtīšanu, piemēram, saistībā ar nodokļu uzlikšanu (piemēram, personas datu automātisku 
apmaiņu nodokļu vajadzībām), lai noteiktu, vai varētu būt nepieciešama turpmāka 
saskaņošana ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem, judikatūru un EDAK norādījumiem. 

Kā norādīts arī EDAK paziņojumā, valstu datu aizsardzības iestādēm kā datu aizsardzības 
noteikumu izpildiestādēm ir svarīga loma palīdzības un konsultāciju sniegšanā dalībvalstu 
iestādēm šajā kontekstā.

Secinājums

Komisijas dienesti šajā lietā bieži sazinās ar dalībvalstīm, ES prezidentvalsti un EDAK. Tiek 
uzturēti arī kontakti ar Eiropas bankām, lai nodrošinātu piekļuvi pamata bankas kontam, jo 
īpaši ES pilsoņiem, kuriem ir arī ASV pilsonība. Komisija uzskata šo lietu par ārkārtīgi 
svarīgu un turpinās informēt Lūgumrakstu komiteju par panākto progresu, jo īpaši pēc 
diskusijām Lūgumrakstu komitejas 2021. gada 2. septembra sanāksmē.

7. Komisijas atbilde (REV IX), kas saņemta 2022. gada 18. maijā

ES parāda vērtspapīri tiek emitēti saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem saskaņā ar 
ES/Euratom parāda emisijas programmu, un finansējums, kas iegūts, emitējot parāda 
vērtspapīrus, ir paredzēts attiecīgi ES vai Euratom programmām, tostarp SURE un 
NextGenerationEU. ES parāda vērtspapīrus primārajā tirgū emitē tikai sindicētu darījumu, 
izsoļu un privātu izvietojumu veidā, kas pieejami kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru 
sabiedrībām. Konkrētāk, šādās emisijās primārajā tirgū var tieši piedalīties tikai juridiskas 
personas (kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības), kas ir iekļautas primāro 
tirgotāju tīklā (kā noteikts saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2021/6251).

Parāda emisijas programmas pamatā ir tirgus standartu dokumentācija, ko izmanto emitenti 
parāda kapitāla tirgos. Dokumentācijā ir iekļautpiemērami pārdošanas ierobežojumi dažiem 
no svarīgākajiem tirgiem (tostarp ASV). Līdzīgi pārdošanas ierobežojumi ir atrodami 
līdzinieku iestāžu (piemēram, ESM) aizņēmumu dokumentos.

Izvērtējot uzdotos jautājumus par ES parāda vērtspapīru pieejamību ES un ASV 
dubultpilsoņiem, ir svarīgi ņemt vērā, ka ASV tiesību akti nodokļu un vērtspapīru jomā 
attiecas uz visām „ASV personām” no neatkarīgi viņu rezidences valsts vai citas 
valstspiederības. Ierobežojumi parāda vērtspapīru izplatīšanai ASV personām („pārdošanas 

1 Komisijas Lēmums (ES, Euratom) 2021/625 (2021. gada 14. aprīlis) par primāro tirgotāju tīkla izveidi un 
atbilstības kritēriju noteikšanu sindicētu darījumu vadošo un līdzvadošo pārvaldnieku pilnvarojuma saņemšanai, 
lai Komisija Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā varētu veikt aizņēmumu darbības, OV L 131, 
16.4.2021., 170. lpp.
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ierobežojumi”) ir tiešas sekas ASV tiesību aktu plašajai darbības jomai, nevis ES tiesību aktu 
vai politikas sekas.

Turklāt par ASV tiesību aktu tālejošo darbības jomu un sekām liecina tas, ka līdzīgi 
„pārdošanas ierobežojumi” ir atrodami līdzinieku iestāžu, kā arī citu emitentu (tostarp 
korporatīvo emitentu, kas piedāvā savus vērtspapīrus privātajiem ieguldītājiem) aizņēmumu 
dokumentācijā. 

Jebkurā gadījumā Komisija ES privātajiem ieguldītājiem tieši nepiedāvā ES un Euratom 
parāda vērtspapīrus. Komisija ir izvēlējusies ierobežot savu vērtspapīru piedāvājumu 
institucionālajiem ieguldītājiem. Šajā ziņā ASV privātajiem ieguldītājiem nav liegtas 
ieguldījumu iespējas salīdzinājumā ar to ES privātajiem ieguldījumu partneriem.

Visbeidzot, ja Komisija vēlētos piedāvāt savas obligācijas ASV, protams, tiktu piemērots 
ASV regulatīvais un nodokļu režīms. Citu ES emitentu (tostarp SST1 emitentu) pieredze 
liecina, ka izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo regulatīvo un nodokļu dokumentu 
iesniegšanu, ir ļoti ievērojamas un laikietilpīgas.  Ņemot vērā šos apsvērumus un to, ka ES 
Komisijas emisijas ir izteiktas tikai euro, Komisija ir secinājusi, ka izmaksas un trūkumi, kas 
saistīti ar tās vērtspapīru pieejamību ASV, ievērojami pārsniedz visas priekšrocības. 

Secinājums

Visbeidzot, ES Komisija nepiedāvā vērtspapīrus privātajiem ieguldītājiem ES, ASV vai 
jebkurā citā jurisdikcijā. Tādējādi ASV privātie ieguldītāji un dubultie ES/ASV privātie 
ieguldītāji neatkarīgi no tā, kura ES valstspiederība tiem ir, neskaitot savu ASV pilsonību, 
netiek diskriminēti salīdzinājumā ar saviem ES privātajiem ieguldītājiem.

1 Valstis, pārvalstiskas organizācijas un aģentūras


