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Tárgy: J.R. francia állampolgár által benyújtott 1088/2016. számú petíció arról, 
hogy az adójogszabályoknak a külföldi számlával rendelkező adóalanyok 
általi betartásáról szóló amerikai törvény (FATCA) állítólag sérti az uniós 
jogokat, valamint az amerikai törvényeknek az Európai Unióra átgyűrűző 
hatásairól

Ronald Ariës holland állampolgár által benyújtott 1470/2020. számú petíció a 
FATCA kapcsán felmerülő problémákról egy bankváltást követően

G.L. francia állampolgár által benyújtott, négy aláírást tartalmazó 
0323/2021. számú petíció a kettős állampolgárságú európai/amerikai 
állampolgárok bizonyos jogainak a FATCA-ból eredő állítólagos 
megsértéséről

1. Az 1088/2016. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszának tárgyát főként az adójogszabályoknak a külföldi számlával 
rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló amerikai törvény (FATCA) – valamint a 
törvényt az Európai Unióban végrehajtó kormányközi megállapodások – képezi, amely 
törvény arra kötelezi az európai és egyéb külföldi pénzügyi intézményeket, hogy „amerikai 
ügyfeleik” összes vagyonát jelentsék be az amerikai adóhatóságok felé. Véleménye szerint ez 
a törvény sérti az uniós jog különféle alapelveit (többek között a magán- és családi élet 
tiszteletben tartásához való jogot, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát és az adatvédelmet), 
valamint a fizetési számlákról szóló irányelvet.

Jóllehet a FATCA törvény kifejezetten az amerikai állampolgár adófizetők általi adókijátszás 
elleni küzdelemre irányult, a petíció benyújtója azt állítja, hogy a törvény gyakorlatilag 
számos európai állampolgárt érintett, különösen az amerikainak is tekinthető állampolgárokat, 
azaz azokat az állampolgárokat, akik egyszerre az Amerikai Egyesült Államok és valamely 
tagállam állampolgárai, valamint azok nem amerikai családtagjait. Mivel a FATCA törvény 
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által bevezetett követelményeknek való meg nem felelés súlyos pénzbüntetésekkel jár a 
pénzügyi intézmények számára, sok közülük úgy reagált, hogy valamennyi kereskedelmi 
tevékenység folytatását kerülte azokkal az ügyfelekkel, akiknél bármilyen amerikai 
kapcsolódás felmerült, függetlenül attól, hogy az tényleges volt-e. 

A petíció benyújtója továbbá azt állítja, hogy az amerikai törvényeknek az országhatáron 
kívüli alkalmazásáért nagyon magas árat kell fizetnie az Európai Unió gazdaságainak és 
vállalatainak. E tekintetben megemlíti a BNP Paribas esetét, amelyre 2014-ben az Amerikai 
Egyesült Államok 8,9 milliárd dollár bírságot szabott ki, jóllehet az semmilyen francia vagy 
európai jogszabályt sem sértett meg. A petíció benyújtója továbbá kifejezi aggodalmát amiatt, 
hogy az információcsere nem kölcsönös, továbbá amiatt, hogy az amerikai tanácsadók és 
könyvelők európai cégek általi igénybevétele a törvényesség látszata mögött folytatott üzleti 
kémkedésben merül ki.

Az 1470/2020. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – egy holland nyugdíjas, aki 2018 novemberében váltott bankot – kifejti, 
hogy ezt követően jelentkeztek az adójogszabályok külföldi számlával rendelkező adóalanyok 
általi betartásáról szóló törvénnyel (FATCA) kapcsolatos problémái, de a Petíciós Bizottság 
annak ellenére sem tett intézkedéseket, hogy 2020 novembere óta zajlik az ügy megvitatása az 
említett bizottság előtt. Utal az 1088/2016. számú petícióra is, amelyet 2020. november 10-én 
vizsgált meg a bizottság, ám a petíció benyújtója szerint az ügyben tett lépések – például a 
Tanács hivatalban lévő német elnökétől tájékoztatást kérő levél – nem hoztak érdemi 
előrelépést. Olyan intézkedéseket sürget, melyek révén az ügy visszakerül az amerikai Biden-
kormány napirendjére, és amelyek hatékonyabbak, mint egy levélváltás az uniós elnökséggel.

A 0323/2021. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a tagállamok és az Egyesült Államok között létrejött, az 
adójogszabályoknak a külföldi számlával rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló 
kormányközi megállapodások (FATCA IGA-k) miatt a kettős állampolgárságú 
európai/amerikai állampolgárokat a tagállamokban a bankok, a vagyonkezelők, 
biztosítótársaságok és a kormányok amerikai állampolgároknak tekintik. E szabályozás 
értelmében minden banknak és vállalatnak regisztrálnia kell az állampolgárokat az Egyesült 
Államok adóhatóságánál, hogy azonosítani és jelenteni tudják amerikai ügyfeleiket, még 
akkor is, ha azok európai állampolgárok is.

A petíció benyújtója ezért kifogásolja, hogy személyes adataikat rendszeresen kicserélik egy 
harmadik országgal, és hogy egyes pénzügyi intézmények megtagadják tőlük a 
szolgáltatásaikhoz való hozzáférést, sőt megtiltják, hogy befektetési alapok befektetési jegyeit 
vásárolják. A petíció benyújtója kifejti, hogy ez a helyzet állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetést eredményez, ami sérti az EUMSZ 18. cikkét és az Alapjogi Charta 21. 
cikkének (2) bekezdését. Rámutat arra is, hogy a pénzügyi piacokért felelős egyes nemzeti 
hatóságok figyelmen kívül hagyták ezt a megkülönböztetést, és bár az EU teljes mértékben 
tisztában van a helyzettel, sohasem lépett fel ellene. 

A petíció benyújtója felszólítja az Európai Parlamentet, hogy tegyen lépéseket e 
megkülönböztetés megszüntetése érdekében, és bízza meg az Európai Értékpapírpiaci 
Hatóságot, hogy indítson vizsgálatot az ezt megengedő nemzeti illetékes hatóságok ellen. 
Arra is felszólítja az Európai Bizottságot, hogy folytasson tárgyalásokat az amerikai 
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hatóságokkal annak érdekében, hogy a kettős állampolgárságú európai/amerikai 
állampolgároknak joguk legyen lemondani az amerikai állampolgárságról anélkül, hogy 
bármilyen akadállyal kellene szembenézniük, meg kellene felelniük az IRS-nek, vagy meg 
kellene fizetniük a tőkekivonási adót.

2. Elfogadhatóság

Az 1088/2016. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2017. január 11. 
Az 1470/2020. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2021. március 31.
A 0323/2021. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2021. június 24.
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése (az új 
227. cikk (6) bekezdése) szerint megtörtént.

A Bizottságtól kapott válasz: 2017. június 30.

A petíció benyújtói szerint az európai pénzintézetek számos amerikainak is tekinthető 
állampolgárral, azaz európai/amerikai kettős állampolgárral szemben alkalmaznak 
ismétlődően megkülönböztetést, mivel kizárják őket a különféle pénzügyi termékekhez, 
például fizetési számlákhoz való hozzáférés alól az adójogszabályoknak a külföldi számlával 
rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló amerikai törvényt (FATCA) végrehajtó 
kormányközi megállapodások által a pénzintézetekre rótt megfelelési követelmények miatt. A 
petíció benyújtóinak véleménye szerint a FATCA-nak való megfelelés de facto 
összeegyeztethetetlen az emberi jogok európai egyezményével és a fizetési számlákról szóló 
2014/92/EU irányelvvel1.

Először is megjegyzendő, hogy a FATCA és a vonatkozó kormányközi megállapodások az 
Egyesült Államok és egyéb országok, köztük uniós tagállamok között megtárgyalt kétoldalú 
egyezmények. Ezért elsősorban a tagállamok feladata az amerikai adórendszer 
jellegzetességeinek és az uniós jog szerinti kötelezettségeiknek a figyelembevétele a 
megállapodásokról szóló tárgyalások során, és az egyezmények felülvizsgálatának 
kérelmezése gyakorlati kérdések és az uniós joggal való összeegyeztethetetlenség felmerülése 
esetén, illetve egyéb további módosítások kérése, tekintettel különösen a teljes körű 
kölcsönösségre.

Másodszor, a magánélethez való jog kapcsán utalnak az emberi jogok európai 
egyezményének 8. cikkére. A Bizottság megállapítja, hogy a magánélethez és a személyes 
adatok védelméhez való jogot az Európai Unió Alapjogi Chartája szentesíti. A tagállamokat 
az uniós jog kötelezi e jogok tiszteletben tartására uniós jog végrehajtása során.  

Harmadszor, ami a fizetési számlákról szóló irányelv és a FATCA-ra vonatkozó kormányközi 
megállapodások állítólagos összeférhetetlenségét illeti, a Bizottság hangsúlyozni kívánja, 
hogy a fizetési számlákról szóló irányelv IV. fejezete szabályozza a fizetési számlákhoz való 
hozzáférést az EU-ban. Az irányelv 15. cikke (megkülönböztetésmentesség) kimondja: „A 
tagállamok biztosítják, hogy a hitelintézetek az Unión belüli fizetési számla nyitásakor, illetve 
használatakor ne alkalmazzanak megkülönböztetést az Unióban tartózkodásra jogosult 
fogyasztókkal szemben az állampolgárságuk vagy a tartózkodási helyük alapján, vagy a 
Charta 21. cikkében említett bármely más ok alapján. Az alapszintű fizetési számla 
birtoklására vonatkozó feltételek semmilyen módon nem lehetnek diszkriminatívak.”. A 16. 

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

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


PE607.954v05-00 4/9 CM\1257470HU.docx

HU

cikk (Az alapszintű fizetési számlához való hozzáférés) lényegében kimondja, hogy a 
tagállamok az Unióban tartózkodásra jogosult fogyasztók számára biztosítják a jogot, hogy – 
amennyiben megfelelnek a pénzmosás elleni szabályoknak – alapszintű fizetési számlát 
nyissanak, mely új termék jellemzőit az irányelv rögzíti. A FATCA és a kapcsolódó 
kormányközi megállapodások által az uniós hitelintézetekre rótt jelentési követelmények 
ellenére a tagállamok által kinevezett hitelintézetek kötelesek alapszintű fizetési számlához 
való hozzáférést biztosítani minden, az Unióban tartózkodásra jogosult fogyasztó számára az 
irányelvben rögzített feltételek szerint. 

Következtetés

A Bizottság véleménye szerint a 2014/92/EU irányelv értelmében a tagállamok által 
kinevezett hitelintézetek kötelesek alapszintű fizetési számlához való hozzáférést biztosítani 
minden, az Unióban tartózkodásra jogosult fogyasztó számára az irányelvben rögzített 
feltételek szerint. 

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2018. február 13.

Ahogyan az a Bizottság kezdeti észrevételeiben is szerepelt, az adójogszabályoknak a külföldi 
számlával rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló amerikai törvényt (FATCA) az 
USA és az egyes tagállamok között létrejött kétoldalú kormányközi megállapodások révén 
hajtják végre. Mivel a tagállamok jelenleg nem támogatnak egy ilyen megoldást, a Bizottság 
nem nyújtott be arra irányuló ajánlást a Tanácsnak, hogy engedélyezze tárgyalások 
kezdeményezését az Unió részéről kötendő megállapodás kidolgozása céljából. A FATCA 
információcserére vonatkozó követelményei hasonlítanak az uniós jog (2014/107/EU 
irányelv) és a számlainformációk automatikus cseréjére vonatkozó, az OECD által 
kidolgozott, és jelenleg több mint 100 joghatóságban alkalmazott nemzetközi standard 
előírásaira. 

A Bizottság elismeri, hogy a FATCA és az ahhoz kapcsolódó kormányközi megállapodások 
azzal a nem szándékos hatással járnak, hogy akadályozzák az uniós pénzügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést olyan személyek esetében, akik amerikai állampolgárok 
vagy akikkel kapcsolatosan arra utaló jelek merülnek fel, hogy a FATCA hatálya alá 
tartozhatnak („egyesült államokbeli személyek”). Ide tartoznak az „amerikainak is tekinthető 
személyek”, akik az Egyesült Államokban születettek, de nem igényelték az amerikai 
állampolgárságot. 

A Bizottság jelenleg azon dolgozik a pénzügyi ágazattal, hogy több információt gyűjtsön 
arról, hogy hány olyan személy él az EU területén, aki nehézségekkel szembesülhet a 
pénzügyi szolgáltatások terén azért, mert a FATCA hatálya alá tartozhat. A Bizottság nem 
kényszerítheti a pénzügyi szolgáltatókat arra, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak olyan 
személyek számára, akik a FATCA hatálya alá tartozhatnak, ugyanakkor érvényesíteni fogja a 
fizetési számlákról szóló 2014/92/EU irányelvet, amelynek értelmében az EU-ban lakhellyel 
rendelkező valamennyi személy jogosult alapszintű fizetési számlára.

A Bizottság azt is vizsgálja a pénzügyi ágazat szereplőivel közösen, hogy miként könnyíthető 
meg a pénzügyi szolgáltatók számára a FATCA hatályos szabályainak való megfelelés és az 
adminisztratív terhek csökkentése, illetve miként csökkenthető annak kockázata, hogy 
jelentős forrásadót vessenek ki az uniós pénzügyi intézmények egyesült államokbeli forrásból 
származó jövedelmére. 
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A Bizottság végül felhívja a Petíciós Bizottság figyelmét arra a levélre, amelyet a Tanács 
máltai elnöksége intézett az USA pénzügyminisztériumának 2017. május 8-án, vázolva, hogy 
milyen problémákkal szembesülnek az uniós tagállamok lakosai, pénzügyi intézményei és 
kormányai a FATCA kapcsán, például az amerikai adószámmal vagy társadalombiztosítási 
számmal nem rendelkező személyekkel kapcsolatos adatközlés vonatkozásában. 

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV. II.): 2019. január 31.

Ahogyan az a Bizottság kezdeti észrevételeiben is szerepelt, az adójogszabályoknak a külföldi 
számlával rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló amerikai törvényt (FATCA) az 
USA és az egyes tagállamok között létrejött kormányközi megállapodások révén hajtják 
végre. A Bizottság nem kapott felhatalmazást arra, hogy az összes tagállam nevében 
tárgyalásokat folytasson egy megállapodásról, illetve semmi sem utal arra, hogy a Tanács 
fontolóra venné, hogy hivatalos megbízást adna a Bizottságnak, hogy az lépjen kapcsolatba az 
Egyesült Államokkal a FATCA ügyében. A Bizottság továbbra is kész arra, hogy közös 
eszmecserét folytasson a Tanáccsal, amennyiben az kívánja, annak érdekében, hogy felmérjék 
a FATCA megfelelőségét, illetve azt, hogy milyen feltételek mentén alakíthatja ki az EU a 
FATCA-val kapcsolatos megközelítését. 

A fizetési számlákról szóló irányelv1 15. (Megkülönböztetésmentesség) és 16. cikkének (Az 
alapszintű fizetési számlához való hozzáférés), valamint az egyes tagállamok által az említett 
cikkek átültetése érdekében hozott nemzeti rendelkezések elemzése alapján a Bizottság még 
nem tudott olyan szempontot azonosítani, amely releváns lenne a petíció összefüggésében.

A személyes adatok védelme tekintetében a Bizottság emlékeztet arra, hogy a tagállamok 
független adatvédelmi hatóságai felelősek az alkalmazandó szabályok végrehajtásáért. Egy 
2018 februárjában közzétett nyilatkozatban az említett hatóságok arra a következtetésre 
jutottak, hogy nem voltak olyan esetek, amikor a személyes adatoknak a FATCA keretében 
történő feldolgozását és továbbítását meg kellett volna tiltani. A Bizottságot időközben 
tájékoztatták arról, hogy az „amerikainak tekinthető” európai személyek közösségével 
folytatott eszmecsere alapján az adatvédelmi hatóságok 2019-ben tényfeltáró vizsgálatot 
indítanak a tagállamokban kialakult helyzet további tisztázása érdekében. A Bizottság 
rendszeres kapcsolatban áll az adatvédelmi hatóságokkal, és továbbra is szorosan figyelemmel 
kíséri az üggyel kapcsolatos új fejleményeket. 

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV. III.): 2022. február 15.

Az 1088/2016., az 1470/2020. és a 0323/2021. számú petíciók

A Petíciós Bizottság a 2020. november 10-i ülését követően naprakész választ kért, különös 
tekintettel az Egyesült Államokban nemrégiben lezajlott választásokra és az új amerikai 
kormányra. A Bizottság naprakész tájékoztatást nyújt a Petíciós Bizottság 2021. szeptember 
2-i ülésére tekintettel is.

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/92/EU irányelve (2014. július 23.) a fizetési 
számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az 
alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról (EGT-vonatkozású szöveg), HL L 
257., 2014.8.28.
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2020. december 8-án az EU Tanácsának német elnöksége levelet írt az Egyesült Államok 
kormányának (Internal Revenue Service, IRS) az adójogszabályoknak a külföldi számlával 
rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló törvényről (FATCA). 

Ez a (nyilvánosan hozzáférhető) levél az alábbi linken érhető el:

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

Levelében a német elnökség hangsúlyozta, hogy az amerikai hatóságok által az amerikai 
állampolgárságukról lemondani kívánó amerikai állampolgárságú személyekkel kapcsolatban 
eddig hozott könnyítő intézkedések ellenére (a Bizottság szolgálatai által a Petíciós 
Bizottságnak korábban bejelentett intézkedések) az amerikai állampolgárságú uniós polgárok 
még mindig konkrét nehézségekkel szembesülnek (pl. bonyolult eljárások és magas, mintegy 
2 300 USD lemondási díjak). Az EU elnöksége és az Egyesült Államok kormánya közötti 
kapcsolatok a portugál elnökség alatt is folytatódtak. 2021. március 25-én találkozóra került 
sor az elnökség és az amerikai IRS között. 

Az amerikai IRS 2021. szeptember 16-án válaszolt a fent említett levélre, jelezve, hogy 
hajlandó jobban megérteni azokat a körülményeket, amelyek esetén a külföldi pénzügyi 
intézmények (FFI-k) nem tudnak adóazonosító számot (TIN) jelenteni. Az IRS jelezte, hogy 
az ilyen információk lehetővé tennék az amerikai kormányzat számára, hogy tovább 
mérlegelje, lehet-e további intézkedéseket hozni a TIN bejelentésének ösztönzésére, és lehet-e 
további könnyítéseket nyújtani az FFI-knek vagy a külföldön letelepedett amerikai 
adófizetőknek.

A Bizottság észrevételei

Az uniós intézmények és az Egyesült Államok kormánya között folyamatos a FATCA-val 
kapcsolatos kapcsolattartás. A FATCA-t a Bizottság szolgálatai különösen a 2021. március 
24–25-én, majd 2021. szeptember 29–30-án tartott EU–USA közös szabályozási fórumon 
vitatták meg az amerikai kormányzat magas szintű képviselőivel, amelyen az amerikai 
kormányzat hangsúlyozta, hogy kész együttműködni a Bizottsággal annak érdekében, hogy 
kölcsönösen elfogadható megoldásokat találjanak a Bizottság szolgálatai által felvetett 
problémákra. A Bizottság szolgálatai különösen arra hívták fel a figyelmet, hogy a FATCA 
milyen hatást gyakorol az „amerikainak tekinthető” személyek által az alapvető pénzügyi 
szolgáltatásokhoz, például a bankszámlához való hozzáférésre. A Bizottság szolgálatai most 
nyomon fogják követni az Egyesült Államok kormányának együttműködési felkérését.

Az amerikai IRS 2021 májusában frissítette a FATCA általános kérdéseivel kapcsolatos 
gyakran feltett kérdéseit (GYIK-ek). A frissített GYIK-ek tájékoztatást nyújtanak az 1. modell 
szerinti FFI-k számára, amelyek kötelesek, de nem tudták beszerezni és kicserélni az amerikai 
TIN-t minden egyes meghatározott amerikai személyre vonatkozóan, aki egy nem amerikai 
szervezet számlatulajdonosa vagy ellenőrző személye. 

A 2021. május 13-i frissített GYIK-ek egy új kérdést (6. kérdés) tartalmaznak a GYIK-ek 
adatszolgáltatási alszakaszában. A 6. kérdés egy sor olyan kódot sorol fel, amelyet az 1. 
modell szerinti FFI-k használhatnak a TIN-mező kitöltésére, ha a TIN-t meghatározott 
forgatókönyvek szerint nem kapták meg. E kódok használata nem kötelező, de várhatóan segít 
az IRS-nek jobban megérteni a hiányzó TIN-ek mögött álló tényeket és körülményeket, és így 
értékelni, hogy az FFI teljesíti-e az adatszolgáltatási kötelezettségeit. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13977-2020-INIT/en/pdf
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A kódok valamelyikének használata esetén az IRS rendszer hibaüzenetet generál, amely jelzi, 
hogy a bejegyzés érvénytelen. A hibaüzenet 120 napot biztosít a hiba kijavítására a TIN 
megadásával. Ha a TIN-t 120 napon belül nem adják meg, az IRS értékeli a kapott adatokat, 
és a tények és körülmények figyelembevételével megállapítja, hogy fennáll-e jelentős meg 
nem felelés. E tények és körülmények közé tartoznak a következők: 

–     annak okai, hogy miért nem lehetett beszerezni a TINT-t;

–     az FFI rendelkezik-e megfelelő eljárásokkal a TIN megszerzéséhez; valamint

–     az FFI által a TIN beszerzése érdekében tett erőfeszítések.

Ezek a változások a Bizottság által elvárt irányba mutatnak a tekintetben, hogy miként lehet 
kezelni azokat a nehézségeket, amelyek az amerikai TIN-ek FFI-k általi bejelentésével 
kapcsolatban merülnek fel. 

Az adatvédelem tekintetében az Európai Adatvédelmi Testület nyilatkozatot1 adott ki. 

Ebben a 2021. április 13-án kiadott nyilatkozatban emlékeztet az 

általános adatvédelmi rendelet2 (GDPR) 96. cikkében és a bűnüldözésben érvényesítendő 
adatvédelemről szóló irányelv3 (LED) 61. cikkében foglalt elvekre, amelyek értelmében a 
rendelet vagy az irányelv hatálybalépése előtt alkalmazandó uniós jognak megfelelő, 
személyes adatok nemzetközi továbbítására vonatkozó meglévő nemzetközi megállapodások 
mindaddig hatályban maradnak, amíg azokat nem módosítják, fel nem váltják vagy vissza 
nem vonják. 

Az Európai Adatvédelmi Testület úgy véli, hogy annak biztosítása érdekében, hogy a 
személyes adatok Unión kívülre történő továbbítása során ne sérüljön a GDPR és a LED 
szerinti védelem szintje, meg kell fontolni azt a célt, hogy ezeket a megállapodásokat 
összhangba hozzák a GDPR-rel és a LED-del, amennyiben ez még nem történt meg.

Ennek alapján az Európai Adatvédelmi Testület ugyanebben a nyilatkozatában felkérte a 
tagállamokat, hogy értékeljék és szükség esetén vizsgálják felül a személyes adatok 
nemzetközi továbbításával járó nemzetközi megállapodásaikat, például az adózással 
kapcsolatosakat (pl. a személyes adatok adózási célú automatikus cseréjét), hogy 
megállapítsák, szükség lehet-e további összehangolásra a hatályos uniós jogszabályokkal, az 

1 Elérhető a következő címen:
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-
04/edpb_statement042021_international_agreements_including_transfers_en.pdf .
2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg), HL L 119., 2016.5.4., 1–88. o.
3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes 
adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről, HL L 
119., 2016.5.4., 89–131. o.

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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ítélkezési gyakorlattal és az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatásával. 

Amint azt az Európai Adatvédelmi Testület nyilatkozata is jelzi, a nemzeti adatvédelmi 
hatóságok az adatvédelmi szabályok jogalkalmazóiként fontos szerepet játszanak abban, hogy 
ebben az összefüggésben segítséget és tanácsadást nyújtsanak a tagállami hatóságoknak.

Következtetés

A Bizottság szolgálatai gyakori kapcsolatban állnak a tagállamokkal, az EU elnökségével és 
az Európai Adatvédelmi Testülettel ebben az ügyben. Az európai bankokkal is tartják a 
kapcsolatot annak érdekében, hogy különösen az amerikai állampolgársággal is rendelkező 
uniós polgárok számára biztosítsák az alapszintű bankszámlához való hozzáférést. A 
Bizottság rendkívül fontosnak tartja ezt az ügyet, és továbbra is tájékoztatni fogja a Petíciós 
Bizottságot az elért eredményekről, különösen a Petíciós Bizottság 2021. szeptember 2-i 
ülésén folytatott megbeszéléseket követően.

7. A Bizottságtól kapott válasz (REV. IX.): 2022. május 18.

Az uniós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a luxemburgi jog alapján bocsátják ki az 
EU/Euratom adósságkibocsátási programmal (Debt Issuance Programme) összhangban, és a 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásából származó finanszírozás uniós, illetve 
Euratom-programokra, köztük a SURE-ra és az NGEU-ra irányul. Az uniós hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokat az elsődleges piacon kizárólag szindikált ügyletek, árverések és a 
hitelintézetek és befektetési vállalkozások számára nyitott zártkörű kibocsátás formájában 
bocsátják ki. Különösen az elsődleges kereskedői hálózatba felvett (az (EU) 2021/625 
bizottsági határozattal1 összhangban létrehozott) jogi személyek (hitelintézetek vagy 
befektetési vállalkozások) vehetnek közvetlenül részt az ilyen kibocsátásokban az elsődleges 
piacon.

Az adósságkibocsátási program a piaci szabványoknak megfelelő dokumentáción alapul, 
amelyet a kibocsátók a kötvénypiacokon használnak. A dokumentáció tartalmazza a 
legfontosabb piacok némelyikére (beleértve az Egyesült Államokat is) vonatkozó értékesítési 
korlátozásokat. Hasonló értékesítési korlátozások találhatók a társintézmények (pl. ESM) 
hitelfelvételi dokumentációjában is.

Az uniós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok EU/USA kettős állampolgárok általi 
megvásárolhatóságával kapcsolatban felmerült kérdések értékelésekor fontos figyelembe 
venni, hogy az Egyesült Államok adó- és értékpapír-jogszabályai minden „egyesült 
államokbeli személyre” vonatkoznak, függetlenül a lakóhelyük szerinti országtól vagy más 
állampolgárságuktól. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyesült államokbeli 
személyek részére történő forgalmazásának korlátozása („értékesítési korlátozások”) az 
Egyesült Államok jogszabályai messzemenő hatályának közvetlen következménye, nem 
pedig uniós jogszabály vagy politika következménye.

1 A Bizottság (EU, Euratom) 2021/625 határozata (2021. április 14.) a Bizottság által az Unió 
és az Európai Atomenergia-közösség nevében végzett forrásbevonás céljából létrehozott 
elsődleges kereskedői hálózatról, valamint a konzorciális ügyletek vezetőire és társvezetőire 
vonatkozó jogosultsági feltételekről, HL L 131., 2021.4.16., 170. o.
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Ezenkívül az Egyesült Államok jogszabályainak messzemenő hatályát és következményeit 
bizonyítja az a tény, hogy hasonló „értékesítési korlátozások” találhatók a társintézmények, de 
más kibocsátók (köztük az értékpapírjaikat lakossági befektetőknek kínáló vállalati 
kibocsátók) hitelfelvételi dokumentációjában is. 

Mindenesetre a Bizottság nem kínál közvetlenül EU-/Euratom-hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokat lakossági befektetőknek az EU-ban. A Bizottság úgy döntött, hogy 
értékpapírjait csak intézményi befektetőknek kínálja. E tekintetben az egyesült államokbeli 
lakossági befektetőket nem fosztják meg semmilyen befektetési lehetőségtől az uniós 
lakossági befektetőkhöz képest.

Végül, amennyiben a Bizottság kötvényeit az Egyesült Államokban szándékozza kínálni, 
természetesen az Egyesült Államok szabályozási és adózási rendszerét kell alkalmazni. Más 
uniós kibocsátók (köztük az SSA1-kibocsátók) tapasztalatai azt mutatják, hogy az előírt 
szabályozási és adóbevallások elvégzésének költségei nagyon jelentősek és időigényesek.  
Tekintettel ezekre a megfontolásokra, valamint arra a tényre, hogy az Európai Bizottság általi 
kibocsátás kizárólag euróban történik, a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy 
értékpapírjai Egyesült Államokban történő forgalmazásának költségei és hátrányai messze 
meghaladják az előnyöket. 

Következtetés

Következésképpen az Európai Bizottság nem kínálja értékpapírjait lakossági befektetőknek az 
EU-ban, az USA-ban vagy bármely más joghatóságban. Az egyesült államokbeli lakossági 
befektetők és a kettős EU/USA lakossági befektetők – függetlenül attól, hogy az amerikai 
állampolgárságon kívül milyen uniós állampolgársággal rendelkeznek – ezért nem 
részesülnek hátrányos megkülönböztetésben uniós lakossági befektetőkhöz képest.

1 Szuverének, szupranacionálisak és ügynökségek


