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Комисия по петиции

18.5.2022

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1088/2016, внесена от г-н J.R., с френско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на права на ЕС от американския 
Акт за спазване на данъчното законодателство във връзка със 
задгранични сметки (FATCA) и екстериториалното действие на 
американските закони в ЕС

Петиция № 1470/2020, внесена от Роналд Ариес, с нидерландско 
гражданство, относно проблеми с FATCA след смяна на банката

Петиция № 0323/2021, внесена от G.L., с френско гражданство, 
подкрепена от четири подписа, относно предполагаемо нарушение на 
определени права на граждани с двойно европейско/американско 
гражданство, произтичащо от Акта за спазване на данъчното 
законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA)

1. Резюме на петиция № 1088/2016

Жалбата на вносителя на петицията се отнася най-вече за американския Акт за спазване 
на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA) – както и за 
междуправителствените споразумения за неговото прилагане в ЕС – който задължава 
европейски и други чуждестранни финансови институции да докладват на данъчните 
органи на САЩ всички авоари на техни клиенти – „американски лица“. Според 
вносителя на петицията този акт нарушава различни основни принципи на 
европейското право (включително правото на зачитане на личния и семейния живот, 
забраната за дискриминация и защитата на личните данни), както и Директивата за 
платежните сметки.

Въпреки че се предполага, че FATCA има за цел борба с отклонението от данъчно 
облагане от страна на данъкоплатци – местни лица на САЩ, вносителят на петицията 
посочва, че на практика актът засяга голям брой европейски граждани, и по-специално 
така наречените „случайни американци“ – лица, които са граждани и на САЩ, и на 
държава членка, както и членовете на техните семейства, които не са граждани на 
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САЩ. Тъй като неспазването на изискванията, наложени от FATCA, води до тежки 
глоби за финансовите институции, много от тях отговарят на това, като избягват 
всякаква търговска дейност с клиенти, които имат някаква връзка със САЩ, 
независимо дали е действителна или не. 

Вносителят на петицията заявява също, че екстериториалното прилагане на законите на 
САЩ коства много на икономиките и дружествата от ЕС. В тази връзка той посочва 
случая с „БНП Париба“, която е глобена от САЩ с 8,9 милиарда щатски долара през 
2014 г., въпреки че не е нарушила никакви френски или европейски закони. Вносителят 
на петицията също така изразява своята загриженост относно факта, че обменът на 
информация не е реципрочен и че използването на щатски консултанти и 
счетоводители от страна на дружества от ЕС представлява икономически шпионаж под 
прикритието на законност.

Резюме на петиция 1470/2020

Вносителят на петицията, пенсионер в Нидерландия, който е сменил банката си през 
ноември 2018 г., посочва, че от този момент има проблеми с Акта за спазване на 
данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA) и че 
комисията по петиции не е предприела никакви действия, въпреки че обсъжда този 
въпрос от ноември 2020 г. досега. Той също така се позовава на петиция № 1088/2016, 
която е била обсъдена в комисията на 10 ноември 2020 г., без, по негово мнение, да се 
постигнат ефективни резултати, като например писмо до германското председателство 
на Съвета с искане за актуализация. Вносителят на петицията призовава въпросът да 
бъде отново поставен на дневен ред от администрацията на Байдън в САЩ и да се 
направи нещо повече от това просто да се поиска писмо от председателството на ЕС.

Резюме на петиция 0323/2021

Вносителката на петицията обяснява, че вследствие на междуправителствените 
споразумения за прилагане на FATCA, подписани между държавите членки и САЩ, 
гражданите с двойно европейско/американско гражданство се считат за граждани на 
САЩ от банките, дружествата за управление на активи и застрахователните дружества 
и правителствата на държавите членки. Съгласно акта всички банки и дружества трябва 
да регистрират гражданите в Службата за вътрешни приходи на САЩ с цел 
идентифициране и докладване на своите клиенти в САЩ, дори ако също така са 
граждани на ЕС.

Поради това вносителката на петицията осъжда редовната обмяна на лични данни с 
държава, която не е членка на ЕС, както и че някои от тези финансови институции 
отказват достъп до своите услуги или дори забраняват купуването на дялове във 
взаимни фондове. Вносителката на петицията обяснява, че това положение поражда 
дискриминация, основаваща се на гражданството, като нарушава член 18 от ДФЕС и 
член 21.2 от Хартата на основните права. Тя също така отбелязва, че някои национални 
органи, които отговарят за финансовите пазари, са пренебрегнали тази дискриминация 
и че въпреки че ЕС е напълно запознат със ситуацията, не е предприел нищо за 
справянето с нея. 

Вносителката на петицията призовава Европейския парламент да предприеме действия, 
за да прекрати тази дискриминация и да възложи на Европейския орган за ценни книжа 
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и пазари започването на разследване срещу националните компетентни органи, които 
позволяват това. Тя също така приканва Европейската комисия да бъде призована 
настойчиво за преговори с органите на САЩ за договаряне на правото гражданите с 
двойно европейско/американско гражданство да могат да се откажат от гражданството 
си на САЩ, без това да води до затруднения за тях, до регистрация в Службата за 
вътрешни приходи или до плащане на данък при напускане.

2. Допустимост

Петиция 1088/2016 е обявена за допустима на 11 януари 2017 г. 
Петиция 1470/2020 е обявена за допустима на 31 март 2021 г.
Петиция 0323/2021 е обявена за допустима на 24 юни 2021 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 216, параграф 6 (нов член 227, 
параграф 6)).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 юни 2017 г.

Според вносителите на петицията няколко „случайни американци“ или граждани с 
двойно американско/европейско гражданство се сблъскват с постоянна дискриминация 
от страна на европейски финансови институции, тъй като са лишени от достъп до 
различни финансови продукти, включително разплащателни сметки, поради 
изискванията за спазване, наложени на европейските финансови институции от 
междуправителствените споразумения за прилагане на Акта за спазване на данъчното 
законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA). По мнение на 
вносителите спазването на FATCA фактически ще бъде несъвместимо с Европейската 
конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и Директивата за платежните сметки1 
(2014/92/ЕС).

На първо място трябва да се отбележи, че FATCA и свързаните с него 
междуправителствени споразумения са двустранни споразумения, договорени между 
Съединените американски щати и други държави, включително държави – членки на 
ЕС. Следователно, на първо място е задължение на държавите членки да вземат 
предвид особеностите на данъчната система на САЩ, както и своите задължения по 
силата на правото на Съюза, когато договарят тези споразумения, и да поискат 
преразглеждането им с оглед на всякакви практически въпроси или несъвместимост с 
правото на Съюза или евентуалните последващи изменения, по-специално по 
отношение на пълната реципрочност.

Второ, що се отнася до предполагаеми нарушения на правото на неприкосновеност на 
личния живот, се прави позоваване на член 8 от ЕКПЧ. Комисията отбелязва, че 
основното право на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни са 
заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки са 
задължени от правото на Съюза да зачитат тези права, когато прилагат правото на ЕС. 

На трето място, що се отнася до твърденията за несъвместимост на Директивата за 
платежните сметки с междуправителствените споразумения за прилагане на FATCA, 
Комисията би искала да изтъкне, че глава IV от Директивата за платежните сметки 
урежда достъпа до платежни сметки в ЕС. Член 15 („Недискриминация“) от 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&rid=1
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Директивата гласи: „Държавите членки гарантират, че потребителите, пребиваващи 
законно в Съюза, не са обект на дискриминация от страна на кредитните 
институции въз основа на своята националност или местопребиваване, нито на друго 
основание съгласно член 21 от Хартата, когато тези потребители подават заявление 
за откриване на платежна сметка или се опитват да получат достъп до платежна 
сметка на територията на Съюза. Условията, приложими във връзка с 
притежаването на платежна сметка за основни операции, не са дискриминационни 
по никакъв начин.“ Член 16 („Право на достъп до платежна сметка за основни 
операции“) предвижда по същество, че държавите членки трябва да гарантират правото 
на всички потребители, които пребивават законно в Съюза, да открият платежна 
сметка за основни операции, т.е. нов вид продукт, чиито характеристики са заложени в 
директивата, при условие че този потребител спазва правилата относно 
предотвратяването на изпирането на пари. Независимо от изискванията за докладване, 
наложени на кредитните институции в ЕС съгласно FATCA и свързаните с него 
междуправителствени споразумения, кредитните институции, определени от държавите 
членки, са задължени да предоставят достъп до платежни сметки за основни операции 
за всички потребители, които пребивават законно в ЕС, съгласно условията, установени 
в директивата. 

Заключение

Комисията счита, че кредитните институции, определени от държавите членки 
съгласно Директива 2014/92/ЕС, ще трябва да предоставят достъп до платежни сметки 
за основни операции за всички потребители, които пребивават законно в ЕС, съгласно 
условията, установени в директивата. 

4. Отговор на Комисията (REV), получен на 13 февруари 2018 г.

Както е посочено в първоначалните коментари на Комисията, американският Акт за 
спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA) се 
прилага чрез междуправителствени споразумения, договорени на двустранна основа 
между Съединените американски щати и отделните държави членки. Поради липса на 
подкрепа от държавите членки по онова време, Европейската комисия не представи 
препоръка до Съвета за даване на разрешение за започване на преговори за 
споразумение от името на Съюза. Изискванията за обмен на информация съгласно 
FATCA като такива обаче са подобни на тези в законодателството на ЕС (Директива 
2014/107/ЕС) и на глобалния стандарт на ОИСР за автоматичен обмен на информация 
за финансови сметки, който понастоящем се прилага от над 100 юрисдикции. 

Комисията признава, че FATCA и свързаните с него междуправителствени 
споразумения изглежда имат нежелания ефект на възпрепятстване на достъпа до 
финансови услуги в ЕС за американски граждани и всяко лице, за което има признаци, 
че той/тя може да бъде обект на FATCA („американски лица“). Това включва 
„случайните американци“, които са родени в САЩ, но никога не са внасяли искане за 
американско гражданство. 

Понастоящем Комисията полага усилия, заедно с финансовия сектор, да събере повече 
информация за броя на пребиваващите в ЕС, които би могло да срещат трудности при 
получаването на финансови услуги, тъй като за тях има признаци, че може да са обект 
на FATCA. Въпреки че Комисията не може да задължи доставчиците на финансови 
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услуги да предлагат услуги на лица, за които има признаци, че може да са обект на 
FATCA, тя ще приложи Директивата за платежните сметки (2014/92/ЕС), съгласно 
която всички пребиваващи в ЕС имат право на платежна сметка за основни операции.

Комисията проучва също така, заедно с финансовия сектор, как може да бъде улеснено 
за доставчиците на финансови услуги спазването на съществуващите правила, 
определени съгласно FATCA, и как да се намалят административната тежест и рискът 
от налагане на тежкия данък при източника, който може да бъде начислен върху 
приходите на финансовите институции на ЕС от източници на САЩ. 

На последно място, Комисията би желала да насочи вниманието на комисията по 
петиции към писмо, изпратено на 8 май 2017 г. от малтийското председателство на 
Съвета до Министерство на финансите на САЩ, в което се изтъкват проблемите, пред 
които са изправени пребиваващите в държавите – членки на ЕС, финансовите 
институции и правителствата на държавите – членки на ЕС във връзка с FATCA, по-
специално във връзка с докладването на данни при отсъствието на американски 
данъчен идентификационен номер или номер на социална осигуровка. 

5. Отговор на Комисията (REV II), получен на 31 януари 2019 г.

Както е посочено в първоначалните коментари на Комисията, Актът за спазване на 
данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA) се прилага 
чрез междуправителствени споразумения, договорени между Съединените 
американски щати и отделни държави членки. Комисията не е получила мандат за 
водене на преговори за споразумение от името на всички държави членки, нито сигнал 
от Съвета, че той може да разгледа възможността да възложи на Комисията официална 
роля в преговорите със Съединените щати относно FATCA. Комисията продължава да 
бъде готова да се включи в съвместни обсъждания със Съвета, ако той пожелае това, с 
оглед да се оценят целесъобразността и възможните условия на евентуален общ подход 
на ЕС относно FATCA. 

В допълнение към анализа на член 15 (недискриминация) и член 16 (Право на достъп 
до платежна сметка за основни операции) от Директивата за платежните сметки1 и 
съответните разпоредби на националните мерки за транспонирането им в различните 
държави членки, Комисията не бе в състояние да установи проблеми, които биха били 
от значение в контекста на настоящата петиция.

По отношение на защитата на личните данни Комисията припомня, че независимите 
органи за защита на данните на отделните държави членки отговарят за изпълнението 
на приложимите правила. В изявление, публикувано през февруари 2018 г., тези органи 
стигнаха до заключението, че не е имало случаи, когато обработването, включително 
предаването на лични данни съгласно режима на FATCA, трябва да бъде забранено. 
Междувременно Комисията беше информирана, че въз основа на обсъждания с групата 
на европейските „случайни американци“, през 2019 г. органите за защита на данните 
ще започнат проучване, за да изяснят допълнително ситуацията в държавите членки. 
Комисията поддържа редовни контакти с органите за защита на данните и продължава 

1 Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно 
съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до 
платежни сметки за основни операции (текст от значение за ЕИП), ОВ L 257, 28.8.2014 г.
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да следи отблизо всяко ново развитие по това досие. 

6. Отговор на Комисията (REV III), получен на 15 февруари 2022 г.

Петиции 1088/2016, 1470/2020 и 0323/2021

След заседанието си от 10 ноември 2020 г. комисията по петиции поиска актуализиран 
отговор, особено с оглед на неотдавнашните избори в САЩ и новата администрация в 
страната. Комисията също така предоставя актуална информация с оглед на 
заседанието на комисията по петиции от 2 септември 2021 г.

На 8 декември 2020 г. германското председателство на Съвета на ЕС изпрати писмо до 
администрацията на САЩ (Служба за вътрешни приходи, IRS) относно Закона за 
спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA). 

Настоящото писмо (което е публично достъпно) може да бъде намерено на следния 
адрес:

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

В писмото си германското председателство подчерта, че въпреки мерките за 
облекчаване, предприети до момента от органите на САЩ по отношение на лицата с 
американско гражданство, които желаят да се откажат от американското си 
гражданство (мерки, които преди това са били докладвани от службите на Комисията 
на комисията по петиции), гражданите на ЕС с американско гражданство все още 
изпитват конкретни трудности (напр. сложни процедури и високи такси за отказ — 
около 2300 щатски долара). Контактите между председателството на ЕС и 
администрацията на САЩ продължиха по време на португалското председателство. На 
25 март 2021 г. се състоя среща между председателството и IRS на САЩ. 

На 16 септември 2021 г. IRS на САЩ отговори на горепосоченото писмо, като пожела 
да разбере по-добре обстоятелствата, при които чуждестранните финансови 
институции (ФФИ) не са в състояние да докладват данъчен идентификационен номер 
(TIN). IRS посочи, че тази информация би позволила на администрацията на САЩ да 
обмисли дали могат да се предприемат допълнителни мерки за насърчаване на 
отчитането на TIN и дали може да бъде предоставено допълнително облекчение на FFI 
или американските данъкоплатци, пребиваващи в чужбина.

Забележки на Комисията

Продължават контактите между институциите на ЕС и администрацията на САЩ по 
въпроса за FATCA. FATCA беше обсъден по-специално от службите на Комисията с 
високопоставени представители на администрацията на САЩ на Съвместния 
регулаторен форум ЕС—САЩ на 24 и 25 март 2021 г. и отново на 29 и 30 септември 
2021 г., когато администрацията на САЩ подчерта готовността си да си сътрудничи с 
Комисията за намиране на взаимно приемливи решения на проблемите, представени от 
службите на Комисията. Службите на Комисията подчертаха по-специално 
въздействието на FATCA върху достъпа на „случайни американци“ до основни 
финансови услуги, като например банкова сметка. Службите на Комисията ще 
предприемат последващи действия във връзка с поканата на администрацията на САЩ 

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

През май 2021 г. IRS на САЩ актуализира своите често задавани въпроси (ЧЗВ) по 
проблемите, свързани с FATCA. Понастоящем тези актуализирани въпроси предоставят 
информация на ФФИ, обхванати от образец 1, които е трябвало да получат и обменят 
TIN на САЩ, но не са успели да сторят това, за всяко конкретно лице от САЩ, което е 
титуляр на сметка или което е контролиращо лице на субект, който не е от САЩ.

Актуализираните ЧЗВ от 13 май 2021 г. включват нов въпрос (въпрос 6) в раздела 
„Докладване“ на ЧЗВ. Във въпрос 6 си съдържа поредица от кодове, които могат да се 
използват в образец за докладване 1 от FFI за попълване на полето за TIN, когато TIN 
не е бил получен при определени обстоятелства. Използването на тези кодове не е 
задължително, но се очаква то да помогне на IRS да разбере по-добре фактите и 
обстоятелствата зад липсващите TIN и следователно да оцени спазването от страна на 
FFI на неговите задължения за докладване.

Когато се използва един от кодовете, системата IRS ще генерира уведомление за 
грешка, за да покаже, че записът е невалиден. Уведомлението за грешка ще предостави 
120 дни за коригиране на проблема чрез предоставянето на TIN. Ако TIN не бъде 
предоставен в срок от 120 дни, IRS ще оцени получените данни и ще определи чрез 
разглеждане на фактите и обстоятелствата дали е налице съществено несъответствие. 
Тези факти и обстоятелства включват следното:

– причини, поради които TIN не може да бъде получен;

– дали ФФИ разполага с подходящи процедури за получаване на TIN; както и

– усилия, положени от ФФИ за получаване на TIN.

Тези промени са в посоката, очаквана от Комисията по отношение на начините за 
преодоляване на трудностите при докладването на TIN на САЩ от страна на ФФИ. 

Що се отнася до защитата на данните, Европейският комитет по защита на данните 
(ЕКЗД) направи изявление1

на 13 април 2021 г., в което припомни принципите, залегнали в член 96 от 

Регламента относно защитата (ОРЗД)2 и член 61 от Директивата относно 
правоприлагането (LED)3, съгласно които съществуващите международни 
споразумения, включващи международно предаване на лични данни, които са в 

1 Достъпно на адрес:
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-
04/edpb_statement042021_international_agreements_including_transfers_en.pdf .
2 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата 
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 
такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (Текст 
от значение за ЕИП) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1–88).
3 Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата 
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или 
изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково 
решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89–131).

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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съответствие с правото на Съюза, приложимо преди влизането в сила на регламента 
или директивата, остават в сила, докато не бъдат изменени, заменени или отменени.

ЕКЗД счита, че за да се гарантира, че нивото на защита съгласно ОРЗД и ДПЗД не се 
подкопава при предаването на лични данни извън Съюза, следва да се обърне внимание 
на целта за привеждане на тези споразумения в съответствие с ОРЗД и Директивата 
относно правоприлагането, където това все още не е направено.

Въз основа на това в същото изявление ЕКЗД прикани държавите членки да оценят и 
при необходимост да преразгледат своите международни споразумения, които 
включват международно предаване на лични данни, като например тези, свързани с 
данъчното облагане (например автоматичния обмен на лични данни за данъчни цели), 
за да определят дали може да е необходимо по-нататъшно привеждане в съответствие с 
действащото законодателство на ЕС, съдебната практика и насоките на ЕКЗД.

Както е посочено и в изявлението на ЕКЗД, националните органи за защита на данните, 
в качеството си на правоприлагащи органи по въпросите на защитата на данните, 
играят важна роля в предоставянето на помощ и консултации на органите на държавите 
членки в този контекст.

Заключение

Службите на Комисията поддържат чести контакти по това досие с държавите членки, 
председателството на ЕС и ЕКЗД. Поддържат се и контакти с европейски банки, за да 
се осигури достъп до основна банкова сметка за граждани на ЕС, които същевременно 
са и граждани на САЩ. Комисията счита това досие за изключително важно и ще 
продължи да информира комисията по петиции за постигнатия напредък, по-конкретно 
след обсъжданията, проведени на заседанието на комисията по петиции на 2 септември 
2021 г.

7. Отговор на Комисията (REV IX), получен на 18 май 2022 г.

Дълговите ценни книжа на ЕС се емитират съгласно люксембургското право в 
съответствие с Програмата на ЕС/Евратом за емитиране на дългови ценни книжа, а 
финансирането, набрано чрез емитиране на дългови ценни книжа, е предназначено 
съответно за програми на ЕС или Евратом, като например SURE и NGEU. Дълговите 
ценни книжа на ЕС се емитират на първичния пазар единствено под формата на 
синдикирани сделки, търгове и частни емисии на ценни книжа, отворени за кредитни 
институции и инвестиционни посредници. По-специално, само юридически лица 
(кредитни институции или инвестиционни посредници), които са допуснати до мрежата 
от първични дилъри (създадена в съответствие с Решение 2021/625 на Комисията1), 
могат да участват пряко в такива емисии на първичния пазар.

Програмата за емитиране на дълг се основава на документация по пазарни стандарти, 
която се използва от емитентите на дългови капиталови пазари. Ограниченията за 

1 Решение (EC, Евратом) 2021/625 на Комисията от 14 април 2021 г. за създаване на мрежа от първични 
дилъри и определяне на критериите за допустимост на кандидатите за мандати на водещ или съвместно 
водещ мениджър на синдикирани сделки за целите на дейностите по заемане на средства от Комисията 
от името на Съюза и на Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 131, 16.4.2021 г., стр. 170).
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продажба на някои от най-важните пазари (включително САЩ) са включени в 
документацията. Подобни ограничения на продажбите могат да бъдат открити в 
документацията за заемане на средства от партньорски институции (напр. ЕМС).

При анализа на въпросите, повдигнати във връзка с наличието на дългови ценни книжа 
на ЕС за закупуване от граждани на ЕС и САЩ с двойно гражданство, е важно да се 
има предвид, че законодателството на САЩ в областта на данъчното облагане и 
ценните книжа се прилага за всички „лица от САЩ“, независимо от тяхната държава на 
пребиваване или други националности. Ограниченията за разпределението на дългови 
ценни книжа между лица от САЩ („ограничения за продажба“) са пряко следствие от 
широкия обхват на законодателството на САЩ, а не последица от законодателството 
или политиката на ЕС.

Освен това мащабният обхват и последиците от законодателството на САЩ се доказват 
от факта, че подобни „ограничения на продажбите“ могат да бъдат открити в 
документацията за заемане на средства от партньорски институции, но също и от други 
емитенти (включително корпоративни емитенти, които предлагат своите ценни книжа 
на инвеститори на дребно).

Във всеки случай Комисията не предлага пряко дългови ценни книжа на ЕС и Евратом 
на инвеститори на дребно в ЕС. Комисията реши да ограничи предлагането на своите 
ценни книжа до институционални инвеститори. В това отношение инвеститорите на 
дребно от САЩ не са лишени от никакви инвестиционни възможности в сравнение със 
своите партньори от ЕС като инвеститори на дребно.

И накрая, ако Комисията желае да предложи своите облигации в САЩ, регулаторният 
и данъчен режим на САЩ ще се прилага естествено. Опитът на други емитенти от ЕС 
(включително емитенти на SSA1) показва, че разходите за попълване на изискваните 
регулаторни и данъчни декларации са много значителни и отнемат много време. 
Предвид тези съображения и факта, че емисията на Комисията на ЕС е деноминирана 
изключително в евро, Комисията стигна до заключението, че разходите и 
недостатъците от предоставянето на нейните ценни книжа в САЩ далеч надхвърлят 
всички предимства.

Заключение

В заключение, Европейската комисия не предлага ценни книжа на инвеститори на 
дребно в ЕС, САЩ или други юрисдикции. Поради това инвеститорите на дребно, били 
те от САЩ или пък с двойно гражданство на ЕС и САЩ, независимо от това на коя 
точно държава членка на ЕС са граждани в допълнение към гражданството им от САЩ, 
не са дискриминирани в сравнение с техните партньори на дребно в ЕС.

1 Държави, наднационални дружества и агенции


