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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 1088/2016 af J.R., fransk statsborger, om den amerikanske 
Foreign Account Tax Compliance Act's påståede overtrædelse af EU-
rettigheder og de ekstraterritoriale virkninger af de amerikanske love i EU

Andragende nr. 1470/2020 af Ronald Ariës, nederlandsk statsborger, om 
problemer med FATCA efter et bankskifte

Andragende nr. 0323/2021 af G.L., fransk statsborger, og fire 
medunderskrivere, om en påstået krænkelse af visse rettigheder for borgere, 
der både er statsborgere i Unionen og i USA, som følge af FATCA

1. Sammendrag af andragende nr. 1088/2016

Andragerens klage vedrører primært den amerikanske Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) – såvel som den mellemstatslige aftale om gennemførelse af den i EU – som 
forpligter de europæiske og andre udenlandske finansielle institutioner til at rapportere alle 
deres amerikanske kunders kapitalinteresser til de amerikanske skattemyndigheder. Efter hans 
opfattelse overtræder denne lov forskellige grundlæggende fællesskabsretlige principper 
(herunder retten til respekt for privatliv og familieliv, forbud mod forskelsbehandling og 
databeskyttelse) samt direktivet om betalingskonti.

Selv om FATCA angiveligt var rettet mod bekæmpelse af skatteunddragelser af skatteydere 
hjemmehørende i USA, anfører andrageren, at den i praksis har ramt et stort antal europæiske 
borgere og især såkaldte utilsigtede amerikanske borgere, der både er statsborgere i USA og 
en medlemsstat, samt deres ikke-amerikanske familiemedlemmer. Da de finansielle 
institutioner kan få store bøder for manglende overholdelse af de krav, der er indført af 
FATCA, reagerede mange af dem ved at undgå al kommerciel forretning med kunder, der har 
amerikansk slægtskab, uanset om det er reelt eller ej. 

Andrageren anfører også, at den ekstraterritoriale anvendelse af amerikanske love har en høj 
pris for EU's økonomier og virksomheder. Han nævner i den forbindelse sagen om BNP 
Paribas, der blev idømt en bøde på 8,9 mia. dollars af USA i 2014, selv om virksomheden 
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hverken havde overtrådt fransk eller europæisk lovgivning. Andrageren udtrykker også sin 
bekymring over, at udvekslingen af oplysninger ikke er gensidig, og at brugen af amerikanske 
konsulenter og revisorer i europæiske virksomheder er økonomisk spionage under et skær af 
lovlighed.

Sammendrag af andragende nr. 1470/2020

Andrageren, som er pensionist i Nederlandene og skiftede bank i november 2018, oplyser, at 
han derefter begyndte at få problemer med den amerikanske lovgivning om efterrettelighed 
vedrørende beskatning af konti i udlandet (FATCA), og at Udvalget for Andragender ikke traf 
nogen foranstaltninger, selv om spørgsmålet var blevet drøftet i udvalget siden november 
2020. Han henviser også til andragende nr. 1088/2016, som blev drøftet i udvalget den 10. 
november 2020, uden at det efter hans opfattelse skabte nogen konkrete resultater såsom en 
skrivelse til den tyske formand for Rådet med anmodning om en opdatering. Han opfordrer 
til, at spørgsmålet atter sættes på Biden-administrationens dagsorden, og til, at der gøres mere 
end at anmode om en skrivelse fra EU-formandskabet.

Sammendrag af andragende nr. 0323/2021

Andrageren forklarer, at FATCA-aftalerne, der er indgået mellem medlemsstaterne og USA, 
betyder, at europæiske/amerikanske borgere med dobbelt nationalitet betragtes som 
amerikanske statsborgere i medlemsstaterne af banker, porteføljeadministrationsselskaber og 
forsikringsselskaber samt regeringer. I henhold til denne forordning skal alle banker og 
virksomheder registrere borgerne hos American Internal Revenue Service, hvor de skal 
identificere og indberette deres amerikanske kunder, selv om de også er europæiske 
statsborgere.

Andrageren klager derfor over, at deres personoplysninger rutinemæssigt udveksles med et 
tredjeland, og at nogle af disse finansielle institutioner nægter dem adgang til deres tjenester 
eller endog forbyder dem at købe andele i investeringsforeninger. Andrageren forklarer, at 
denne situation medfører forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, hvilket er i strid med 
artikel 18 i TEUF og artikel 21, stk. 2, i chartret om grundlæggende rettigheder. Hun påpeger 
desuden, at nogle nationale myndigheder med ansvar for finansmarkederne har ignoreret 
denne forskelsbehandling, og at EU, selv om den er fuldstændig klar over situationen, aldrig 
har reageret på den. 

Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til at træffe foranstaltninger til at sætte en stopper 
for denne forskelsbehandling og til at give Den Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed mandat til at indlede en undersøgelse af de nationale kompetente 
myndigheder, der tillader den. Hun opfordrer også indtrængende Europa-Kommissionen til at 
forhandle med de amerikanske myndigheder for at opnå retten for europæiske/amerikanske 
borgere med dobbelt statsborgerskab til at give afkald på det amerikanske statsborgerskab 
uden nogen form for hindringer, overensstemmelse med IRS eller betaling af fraflytningsskat.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende nr. 1088/2016 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. januar 
2017). 
Andragende nr. 1470/2020 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. marts 
2021).
Andragende nr. 0323/2021 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. juni 2021).
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Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6) (ny artikel 
227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. juni 2017

Ifølge andrageren udsættes flere utilsigtede amerikanske borgere eller borgere med dobbelt 
europæisk/amerikansk statsborgerskab for gentagen forskelsbehandling af europæiske 
finansielle institutioner, idet de er udelukket fra at få adgang til forskellige finansielle 
produkter, inklusiv betalingskontoer, grundet de overensstemmelseskrav, som er pålagt de 
europæiske finansielle institutioner af mellemstatslige aftaler med henblik på at gennemføre 
den amerikanske lov om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet (Foreign 
Account Tax Compliance Act - FATCA). Det er andragerens opfattelse, at overensstemmelse 
med FATCA de facto ikke ville være foreneligt med Menneskerettighedsdomstolens 
retspraksis og direktivet om betalingskonti1 (2014/92/EU).

Det bemærkes indledningsvis, at FATCA og de tilknyttede mellemstatslige aftaler er 
bilaterale aftaler forhandlet på plads af USA og andre lande, herunder medlemsstaterne. Som 
følge heraf er det først og fremmest medlemsstaterne, som skal tage hensyn til USA's 
skattesystems særlige karakter samt deres EU-retlige forpligtelser under forhandlingen af 
aftaler, og som skal anmode om ændringer med henblik på eventuelle praktiske spørgsmål 
eller uforenelighed med EU-retten eller eventuelle yderligere ændringer, især i forbindelse 
med fuld gensidighed.

Dernæst henvises der i forbindelse med de påståede overtrædelser af retten til privatliv til 
artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention. Kommissionen påpeger, at den 
grundlægende ret til privatliv og beskyttelse af personoplysninger er nedfældet i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Medlemsstaterne er, i henhold til 
EU-retten, forpligtet til at overholde disse rettigheder, når de gennemfører EU-retten.  

For det tredje ønsker Kommissionen i forbindelse med den påståede uforenelighed af 
direktivet om betalingskonti med FATCA's mellemstatslige aftaler at påpege, at kapitel IV af 
direktivet om betalingskonti regulerer adgangen til betalingskonti i EU. Direktivets artikel 15 
("ikke-forskelsbehandling") fastsætter følgende: ‘Medlemsstaterne sikrer, at kreditinstitutter 
ikke forskelsbehandler forbrugere, der har lovligt ophold i Unionen, på grund af deres 
nationalitet eller bopæl eller af nogen anden grund omhandlet i artikel 21 i chartret, når 
sådanne forbrugere ansøger om eller anvender en betalingskonto i Unionen. Betingelserne for 
at have en betalingskonto med basale funktioner må på ingen måde medføre 
forskelsbehandling’. Artikel 16 ("retten til en betalingskonto med basale funktioner") 
fastsætter hovedsageligt, at medlemsstaterne skal sikre retten for enhver forbruger, der er 
lovligt bosiddende i EU, til at åbne en betalingskonto med basale funktioner, dvs. en ny 
produkttype, hvis kendetegn er fastsat i direktivet, forudsat at den pågældende forbruger 
overholder reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Uanset de rapporteringskrav, 
der er pålagt EU's kreditinstitutter under FATCA og de tilknyttede mellemstatslige aftaler, har 
kreditinstitutter, som er udpeget af medlemsstaterne, pligt til at give adgang til betalingskonti 
med basale funktioner til enhver forbruger, der er lovligt bosiddende i EU, på de betingelser 
der er fastsat i dette direktiv. 

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

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


PE607.954v05-00 4/8 CM\1257470DA.docx

DA

Konklusion

Kommissionen er af den opfattelse, at kreditinstitutter udpeget af medlemsstaterne ifølge 
direktiv 2014/92/EU skal give adgang til betalingskonti med basale funktioner til enhver 
forbruger, der er lovligt bosiddende i EU, på de betingelser der er fastsat i dette direktiv. 

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 13. februar 2018

Som anført i Kommissionens første bemærkninger gennemføres den amerikanske Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) via mellemstatslige aftaler, som forhandles bilateralt 
mellem USA og de enkelte medlemsstater. På grund af manglende støtte fra medlemsstaterne 
på daværende tidspunkt fremsatte Kommissionen ikke en henstilling til Rådet om at give 
tilladelse til at indlede forhandlinger om en aftale på Unionens vegne. Kravene til udveksling 
af oplysninger i henhold til FACTA svarer dog som sådan til kravene i EU-lovgivningen 
(direktiv 2014/107/EU) og OECD's globale standarder for automatisk udveksling af 
oplysninger om finansielle konti, som er ved at blive gennemført i mere end 100 lande. 

Kommissionen erkender, at FATCA og de tilknyttede mellemstatslige aftaler synes at have 
den utilsigtede virkning at hindre adgang til finansielle tjenesteydelser i EU for amerikanske 
statsborgere og personer med karakteristika, som tyder på, at han/hun kan være omfattet af 
FATCA ("personer fra USA”"). Dette omfatter "tilfældige amerikanske borgere", der er født i 
USA, men som aldrig har ansøgt om amerikansk statsborgerskab. 

Kommissionen arbejder for øjeblikket sammen med den finansielle sektor på at indsamle 
yderligere oplysninger om, hvor mange borgere i EU kunne tænkes at have svært ved at 
modtage finansielle tjenesteydelser, fordi de er omfattet af FACTA. Selv om Kommissionen 
ikke kan tvinge udbydere af finansielle tjenesteydelser til at tilbyde tjenester til personer, der 
er omfattet af FATCA, vil den håndhæve direktivet om betalingskonti (2014/92/EU), i 
henhold til hvilket alle borgere i EU har ret til en betalingskonto med basale funktioner.

Kommissionen undersøger endvidere sammen med den finansielle sektor, hvordan de 
eksisterende FATCA-regler kan lempes for udbydere af finansielle tjenesteydelser med 
henblik på at mindske den administrative byrde og risikoen for den høje kildeskat, som kan 
opkræves fra EU's finansielle institutioner på indtægter fra amerikanske kilder. 

Endelig vil Kommissionen henlede Udvalget for Andragenders opmærksomhed på det 
maltesiske formandsskabs skrivelse til det amerikanske finansministerium af 8. marts 2017, 
hvori det fremhæver de problemer som borgere, finansielle institutioner og regeringer i EU’s 
medlemsstater oplever i forbindelse med FACTA, navnlig i forbindelse med indberetning af 
oplysninger uden et amerikansk skatteidentifikationsnummer eller socialsikringsnummer. 

5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 31. januar 2019

Som anført i Kommissionens første bemærkninger gennemføres den amerikanske Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) via mellemstatslige aftaler, som forhandles bilateralt 
mellem USA og de enkelte medlemsstater. Kommissionen har ikke fået mandat til at 
forhandle en aftale på vegne af alle medlemsstater eller endnu et signal fra Rådet om, at den 
kan overveje at tildele Kommissionen en formel rolle med hensyn til at henvende sig til USA 
vedrørende FATCA. Kommissionen er fortsat rede til at indgå i fælles overvejelser med 
Rådet, hvis det ønsker det, med henblik på at vurdere hensigtsmæssigheden og de mulige 
betingelser for en EU-tilgang til FATCA. 
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Ud over analysen af artikel 15 (ikke-forskelsbehandling) og artikel 16 (Ret til adgang til en 
betalingskonto med basale funktioner) i betalingskontodirektivet1 og de relevante 
bestemmelser i de nationale foranstaltninger til gennemførelse heraf i de forskellige 
medlemsstater har Kommissionen ikke været i stand til at identificere eventuelle spørgsmål, 
som ville være relevante i forbindelse med dette andragende.

Med hensyn til beskyttelse af personoplysninger minder Kommissionen om, at 
medlemsstaternes uafhængige databeskyttelsesmyndigheder er ansvarlige for at håndhæve de 
gældende regler. I en erklæring, der blev offentliggjort i februar 2018, konkluderede disse 
myndigheder, at der ikke var nogen tilfælde, hvor behandlingen, herunder overførsel af 
personoplysninger under FATCA-ordningen, måtte forbydes. Kommissionen har i 
mellemtiden fået oplyst, at databeskyttelsesmyndighederne på grundlag af udveksling med de 
europæiske borgere, som er "utilsigtede amerikanske borgere", vil iværksætte en dybtgående 
undersøgelse i 2019 for yderligere at afklare situationen i medlemsstaterne. Kommissionen er 
i regelmæssig kontakt med databeskyttelsesmyndighederne og overvåger fortsat nøje enhver 
ny udvikling i denne sag. 

6. Kommissionens svar (REV III), modtaget den 15. februar 2022

Andragende nr. 1088/2016, 1470/2020 og 0323/2021

Efter mødet den 10. november 2020 anmodede Udvalget for Andragender om et opdateret 
svar, navnlig i lyset af det nylige valg i USA og den nye amerikanske regering. 
Kommissionen giver også en opdatering med henblik på Udvalget for Andragenders møde 
den 2. september 2021.

Den 8. december 2020 skrev det tyske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union et 
brev til den amerikanske regering (Internal Revenue Service (IRS)) om Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA). 

Brevet (som er offentligt tilgængeligt) kan findes på følgende link:

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

I sit brev understregede det tyske formandskab, at EU-borgere med amerikansk 
statsborgerskab på trods af de lempelsesforanstaltninger, som de amerikanske myndigheder 
hidtil har truffet hvad angår personer med amerikansk statsborgerskab, som ønsker at give 
afkald på deres amerikanske statsborgerskab (foranstaltninger, som Kommissionens 
tjenestegrene tidligere har berettet om til Udvalget for Andragender), stadig oplever konkrete 
vanskeligheder (f.eks. komplekse procedurer og høje gebyrer på et sådant afkald – ca. 
2 300 USD). Kontakterne mellem EU-formandskabet og den amerikanske regering fortsatte 
under det portugisiske formandskab. Der blev afholdt et møde mellem formandskabet og 
USA's IRS den 25. marts 2021. 

Den 16. september 2021 besvarede USA's IRS det ovennævnte brev og tilkendegav, at man 
gerne ville forstå bedre, under hvilke omstændigheder udenlandske finansielle institutioner 
ikke er i stand til at indberette et skatteregistreringsnummer (TIN). IRS anførte, at sådanne 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 om sammenlignelighed af gebyrer i 
forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner 
(EUT L 257 af 28.8.2014).

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13977-2020-INIT/en/pdf
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oplysninger ville gøre det muligt for den amerikanske regering at overveje nærmere, om der 
kunne træffes yderligere foranstaltninger for at tilskynde til indberetning af 
skatteregistreringsnumre, og om der kunne gives yderligere lempelser til udenlandske 
finansielle institutioner eller amerikanske skatteydere med bopæl i udlandet.

Kommissionens bemærkninger

Kontakterne mellem EU-institutionerne og den amerikanske regering om FATCA fortsætter. 
FATCA blev nærmere bestemt drøftet af Kommissionens tjenestegrene med højtstående 
repræsentanter for den amerikanske regering på det fælles reguleringsforum mellem EU og 
USA den 24.-25. marts 2021 og igen den 29.-30. september 2021, hvor den amerikanske 
regering understregede sin vilje til at samarbejde med Kommissionen om at finde gensidigt 
acceptable løsninger på de problemer, som Kommissionens tjenestegrene har forelagt. 
Kommissionens tjenestegrene havde navnlig fremhævet FATCA's indvirkning på "utilsigtede 
amerikanske borgeres" adgang til basale finansielle tjenesteydelser såsom en bankkonto. 
Kommissionens tjenestegrene vil nu følge op på den amerikanske regerings invitation til at 
samarbejde.

USA's IRS opdaterede i maj 2021 sine ofte stillede spørgsmål (FAQ) om generelle 
problemstillinger vedrørende FATCA. De opdaterede FAQ giver oplysninger til udenlandske 
finansielle institutioner under model 1, som har pligt til at indhente og udveksle det 
amerikanske skatteregistreringsnummer for hver bestemt amerikansk person, der er 
kontohaver eller kontrollerende person i en ikke-amerikansk enhed, men ikke har været i 
stand til det. 

De opdaterede FAQ af 13. maj 2021 indeholder et nyt spørgsmål (spørgsmål 6) i afsnittet om 
indberetning i FAQ. Spørgsmål 6 opregner en række koder, der kan anvendes af en 
udenlandsk finansiel institution under model 1 til at udfylde feltet for 
skatteregistreringsnummeret, når skatteregistreringsnummeret ikke har kunnet fremskaffes 
under bestemte omstændigheder. Anvendelsen af disse koder er ikke obligatorisk, men 
forventes at hjælpe IRS med bedre at forstå de faktiske omstændigheder, der ligger bag de 
manglende skatteregistreringsnumre, og dermed vurdere, om den udenlandske finansielle 
institution opfylder sine indberetningsforpligtelser. 

Når der anvendes en af koderne, genererer IRS' system en fejlmeddelelse for at vise, at det 
angivne er ugyldigt. Fejlmeddelelsen vil give 120 dage til at rette op på problemet ved at 
angive skatteregistreringsnummeret. Hvis skatteregistreringsnummeret ikke angives inden for 
120 dage, vil IRS vurdere de modtagne data og på grundlag af de faktiske omstændigheder 
afgøre, om der er tale om væsentlig manglende overholdelse. Sådanne faktiske 
omstændigheder kan bl.a. være: 
–     årsager til, at skatteregistreringsnummeret ikke kunne fremskaffes
–     hvorvidt den udenlandske finansielle institution har indført passende procedurer til at 
fremskaffe et skatteregistreringsnummer, og
–     den udenlandske finansielle institutions bestræbelser på at fremskaffe 
skatteregistreringsnumre.

Disse ændringer går i den retning, som Kommissionen forventer, hvad angår mulighederne 
for løse problemerne for de udenlandske finansielle institutioner med at indberette det 
amerikanske skatteregistreringsnummer. 



CM\1257470DA.docx 7/8 PE607.954v05-00

DA

For så vidt angår databeskyttelse har Det Europæiske Databeskyttelsesråd afgivet en 
udtalelse1 den 13. april 2021, hvori det minder om principperne i artikel 96 i den generelle 
forordning om databeskyttelse (GDPR)2 og artikel 61 i retshåndhævelsesdirektivet3, hvorefter 
eksisterende internationale aftaler, der omfatter internationale overførsler af 
personoplysninger, og som overholder den EU-ret, der fandt anvendelse inden forordningens 
eller direktivets ikrafttræden, forbliver i kraft, indtil de ændres, erstattes eller ophæves. 

Databeskyttelsesrådet mener, at man for at sikre, at beskyttelsesniveauet i henhold til GDPR 
og retshåndhævelsesdirektivet ikke bliver undermineret, når personoplysninger overføres til 
lande uden for Unionen, bør overveje at sigte mod at bringe disse aftaler i overensstemmelse 
med GDPR og retshåndhævelsesdirektivet, når dette endnu ikke er tilfældet.

På dette grundlag opfordrede Databeskyttelsesrådet i samme udtalelse medlemsstaterne til at 
vurdere og om nødvendigt revidere deres internationale aftaler, der omfatter internationale 
overførsler af personoplysninger, såsom dem, der vedrører beskatning (f.eks. automatisk 
udveksling af personoplysninger til skattemæssige formål), for at afgøre, om der kan være 
behov for yderligere tilpasning til gældende EU-lovgivning, retspraksis og 
Databeskyttelsesrådets retningslinjer. 

Som det også fremgår af Databeskyttelsesrådets udtalelse, spiller de nationale 
databeskyttelsesmyndigheder, som er dem, der håndhæver databeskyttelsesreglerne, en vigtig 
rolle med hensyn til at yde bistand og rådgivning til medlemsstaternes myndigheder i denne 
forbindelse.

Konklusion

Kommissionens tjenestegrene er ofte i kontakt med medlemsstaterne, EU-formandskabet og 
Databeskyttelsesrådet om denne sag. Der er også kontakt til europæiske banker for at sikre, at 
navnlig EU-borgere, der også har amerikansk statsborgerskab, har adgang til en basal 
bankkonto. Kommissionen anser denne sag for yderst vigtig og vil fortsat underrette Udvalget 
for Andragender om eventuelle fremskridt, navnlig efter drøftelserne på Udvalget for 
Andragenders møde den 2. september 2021.

7. Kommissionens svar (REV IV), modtaget den 18. maj 2022

EU-gældsinstrumenter udstedes i henhold til luxembourgsk lovgivning i overensstemmelse 
med EU/Euratoms gældsudstedelsesprogram, og den finansiering, der rejses via udstedelser af 
gældsinstrumenter, er bestemt til henholdsvis EU- eller Euratomprogrammer, herunder SURE 
og NGEU. EU-gældsinstrumenter udstedes udelukkende på det primære marked i form af 
syndikerede transaktioner, auktioner og private placeringer, der er åbne for kreditinstitutter og 

1 Findes på:
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-
04/edpb_statement042021_international_agreements_including_transfers_en.pdf .
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer 
i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst) (EUT L 119 af 
4.5.2016, s. 1).
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, 
efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 
4.5.2016, s. 89).

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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investeringsselskaber. Navnlig er det kun juridiske enheder (kreditinstitutter eller 
investeringsselskaber), der er optaget i Primary Dealer Network (som oprettet i 
overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2021/6251), som kan deltage direkte i 
sådanne udstedelser på det primære marked.

Gældsudstedelsesprogrammet er baseret på dokumentation om markedsstandarder, som 
anvendes af udstedere på gældskapitalmarkeder. Salgsbegrænsninger for nogle af de mest 
relevante markeder (herunder USA) er medtaget i dokumentationen. Lignende 
salgsbegrænsninger findes i lånedokumentationen for peerinstitutter (f.eks. ESM).

Ved vurderingen af de spørgsmål, der er rejst i forbindelse med muligheden for at købe EU-
gældsinstrumenter med dobbelt statsborgerskab i EU/USA, er det vigtigt at tage i betragtning, 
at USA's skatte- og værdipapirlovgivning finder anvendelse på alle "amerikanske personer" 
uanset deres bopælsland eller andre nationaliteter. Begrænsninger for distribution af 
gældsinstrumenter til amerikanske personer ("salgsrestriktioner") er en direkte følge af det 
vidtrækkende anvendelsesområde for amerikansk lovgivning og ikke en konsekvens af EU's 
lovgivning eller politik.

Desuden vidner det vidtrækkende anvendelsesområde og de vidtrækkende konsekvenser af 
den amerikanske lovgivning om, at lignende "salgsrestriktioner" kan findes i 
lånoptagelsesdokumentationen fra lignende institutter, men også hos andre udstedere 
(herunder virksomhedsudstedere, der udbyder deres værdipapirer til detailinvestorer). 

Under alle omstændigheder tilbyder Kommissionen ikke direkte EU- og Euratom-
gældsinstrumenter til detailinvestorer i EU. Kommissionen har valgt at begrænse udbuddet af 
sine værdipapirer til institutionelle investorer. I denne henseende er amerikanske 
detailinvestorer ikke afskåret fra nogen investeringsmuligheder sammenlignet med deres 
modparter inden for detailinvestering i EU.

Endelig vil USA's regulerings- og beskatningsordning naturligvis finde anvendelse, hvis 
Kommissionen ønsker at tilbyde sine obligationer i USA. Erfaringerne fra andre EU-
udstedere (herunder SSA2-udstedere) har vist, at omkostningerne ved at gennemføre de 
nødvendige lovgivningsmæssige og skattemæssige indberetninger er meget betydelige og 
tidskrævende.  I betragtning af disse overvejelser og det forhold, at Kommissionens 
udstedelse udelukkende er pålydende i euro, har Kommissionen konkluderet, at 
omkostningerne og ulemperne ved at stille dens værdipapirer til rådighed i USA er langt 
større end eventuelle fordele. 

Konklusion

Det kan konkluderes, at Kommissionen ikke udbyder værdipapirer til detailinvestorer i EU, 
USA eller andre jurisdiktioner. Amerikanske detailinvestorer og tosidede EU-detailinvestorer 
/ amerikanske detailinvestorer forskelsbehandles derfor ikke i forhold til deres 
detailmodparter i EU, uanset hvilken EU-nationalitet de har ud over deres amerikanske 
statsborgerskab.

1 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2021/625 af 14. april 2021 om oprettelse af netværket af primary 
dealere og fastsættelse af kriterierne for at komme i betragtning til lead og co-lead manager-mandater til 
syndikerede transaktioner med henblik på Kommissionens lånoptagelsesaktiviteter på Unionens og Det 
Europæiske Atomenergifællesskabs vegne, EUT L 131 af 16.4.2021, s. 170.
2 Stater, overstatslige organer og agenturer.


