
CM\1257470PL.docx PE607.954v05-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Petycji

18.5.2022

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1088/2016, którą złożył J.R. (Francja), w sprawie 
domniemanego naruszenia prawa UE przez ustawę Stanów Zjednoczonych o 
wypełnianiu obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków 
posiadanych za granicą (FATCA) oraz eksterytorialnych skutków ustaw 
Stanów Zjednoczonych w UE

Petycja nr 1470/2020, którą złożył Ronald Ariës (Niderlandy), w sprawie 
problemów z FATCA w następstwie zmiany banku

Petycja nr 0323/2021, którą złożyła G.L. (Francja), opatrzona czterema 
podpisami, w sprawie domniemanego naruszenia niektórych praw osób 
posiadających podwójne obywatelstwo państw europejskich/Ameryki w 
związku z FATCA

1. Streszczenie petycji nr 1088/2016

Skarga składającego petycję dotyczy głównie ustawy Stanów Zjednoczonych o wypełnianiu 
obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą (FATCA), a 
także porozumień międzyrządowych służących jej wykonaniu w UE, która to ustawa 
zobowiązuje europejskie i inne zagraniczne instytucje finansowe do zgłaszania organom 
podatkowym Stanów Zjednoczonych wszystkich udziałów kapitałowych ich klientów o 
statusie „osób ze Stanów Zjednoczonych”. W jego przekonaniu ustawa ta narusza różne 
podstawowe zasady prawa europejskiego (w tym prawo do poszanowania życia prywatnego i 
rodzinnego, zakaz dyskryminacji i poufność danych), a także dyrektywę o rachunkach 
płatniczych.

Choć ustawa FATCA miała rzekomo na celu zwalczanie uchylania się od opodatkowania 
przez podatników będących rezydentami Stanów Zjednoczonych, składający petycję 
stwierdza, że w praktyce dotknęła ona wielu obywateli europejskich, a w szczególności tzw. 
„przypadkowych Amerykanów”, obywateli zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i państwa 
członkowskiego, a także członków ich rodzin spoza Stanów Zjednoczonych. Ponieważ 
nieprzestrzeganie wymogów nałożonych przez FATCA skutkuje dla instytucji finansowych 
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dużymi grzywnami, wiele z nich zareagowało w ten sposób, że unikają wszelkich interesów 
handlowych z klientami mającymi jakiekolwiek powiązania ze Stanami Zjednoczonymi, 
faktyczne lub nie. 

Składający petycję stwierdza też, że za ekstraterytorialne stosowanie ustaw Stanów 
Zjednoczonych bardzo wysoką cenę płacą gospodarki i spółki UE. Wspomina on w tym 
kontekście przypadek BNP Paribas, który został ukarany przez Stany Zjednoczone grzywną w 
wysokości 8,9 mld USD w 2014 r., choć nie naruszył żadnych przepisów francuskich ani 
europejskich. Składający petycję wyraża też zaniepokojenie faktem, że wymiana informacji 
nie jest wzajemna i że wykorzystywanie przez firmy UE konsultantów i księgowych ze 
Stanów Zjednoczonych stanowi szpiegostwo gospodarcze pod pozorami legalności.

Streszczenie petycji nr 1470/2020

Składający petycję, emeryt w Niderlandach, który zmienił bank w listopadzie 2018 r., 
wskazuje, że następnie zaczął mieć problemy z ustawą o wypełnianiu obowiązków 
podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą (FATCA) oraz że Komisja 
Petycji nie podjęła żadnych działań, pomimo że kwestia ta jest dyskutowana na jej forum od 
listopada 2020 r. Powołuje się on również na petycję nr 1088/2016, którą omawiano na 
posiedzeniu komisji 10 listopada 2020 r. bez żadnych – jego zdaniem – konkretnych 
wyników, np. w postaci pisma do niemieckiej prezydencji Rady domagającego się 
aktualizacji. Apeluje on również, aby ponownie umieścić tę kwestię w programie prac 
administracji amerykańskiej J. Bidena oraz aby podjęte działania nie ograniczały się tylko do 
żądania pisma od prezydencji UE.

Streszczenie petycji nr 0323/2021

Składająca petycję wyjaśnia, że w związku z umowami FATCA zawartymi między 
państwami członkowskimi a Stanami Zjednoczonymi obywatele posiadający podwójne 
obywatelstwo (państwa europejskiego i USA) są w państwach członkowskich uznawani przez 
banki, spółki zarządzające aktywami i towarzystwa ubezpieczeniowe oraz rządy za obywateli 
USA. Na mocy tych przepisów wszystkie banki i spółki powinny rejestrować obywateli w 
amerykańskim Urzędzie Skarbowym w celu identyfikacji i zgłaszania klientów będących 
obywatelami USA, nawet jeśli są oni również obywatelami europejskimi.

Z tego względu składająca petycję informuje, że dane osobowe takich osób są regularnie 
przekazywane państwu niebędącemu państwem członkowskim i że niektóre z tych instytucji 
finansowych odmawiają im dostępu do swoich usług, a nawet zakazują zakupu udziałów w 
funduszach wspólnego inwestowania. Składająca petycję wyjaśnia, że sytuacja ta prowadzi do 
dyskryminacji ze względu na narodowość, co stanowi naruszenie art. 18 TFUE i art. 21 ust. 2 
Karty praw podstawowych. Zwraca również uwagę, że niektóre władze krajowe 
odpowiedzialne za rynki finansowe ignorują tę dyskryminację i że chociaż UE jest w pełni 
świadoma tej sytuacji, to jednak nigdy nie podjęła działań, aby temu przeciwdziałać. 

Składająca petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań w celu położenia kresu 
tej dyskryminacji oraz do upoważnienia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych do wszczęcia dochodzenia przeciwko właściwym organom krajowym, które 
na nią przyzwalają. Wzywa również Komisję Europejską do podjęcia negocjacji z władzami 
USA w celu uzyskania przez obywateli posiadających podwójne obywatelstwo prawa do 
zrzeczenia się obywatelstwa amerykańskiego bez żadnych przeszkód, konieczności spełnienia 
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wymogów amerykańskiego Urzędu Skarbowego lub uiszczenia podatku od 
niezrealizowanych zysków kapitałowych.

2. Dopuszczalność

Petycja nr 1088/2016 została uznana za dopuszczalną dnia 11 stycznia 2017 r. 
Petycja nr 1470/2020 została uznana za dopuszczalną dnia 31 marca 2021 r.
Petycja nr 0323/2021 została uznana za dopuszczalną dnia 24 czerwca 2021 r.
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu – obecny 
art. 227 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 czerwca 2017 r.

Według składającego petycję wielu „przypadkowych Amerykanów”, czy też osób o 
podwójnym obywatelstwie, europejskim i amerykańskim, jest narażonych na ciągłą 
dyskryminację ze strony europejskich instytucji finansowych, gdyż odmawia się im dostępu 
do szeregu produktów finansowych, w tym rachunków płatniczych, z powodu wymogów 
nałożonych przez umowy międzyrządowe na europejskie instytucje finansowe w związku z 
ustawą o wypełnianiu obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za 
granicą (FATCA). Zdaniem składającego petycję wdrażanie FATCA jest de facto niezgodne z 
europejską konwencją praw człowieka (EKPC) i dyrektywą w sprawie rachunków 
płatniczych (2014/92/UE)1.

Po pierwsze należy zauważyć, że FATCA oraz odnośne umowy międzyrządowe to 
porozumienia dwustronne będące wynikiem negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a 
innymi krajami, w tym państwami członkowskimi. Dlatego to do państw członkowskich w 
pierwszym rzędzie należy uwzględnienie specyfiki systemu podatkowego USA i ich 
zobowiązań wynikających z prawa Unii podczas negocjowania tych umów oraz wystąpienie o 
ich rewizję w związku z wszelkimi kwestiami praktycznymi czy ewentualną niezgodnością z 
prawem Unii, czy też wszelkimi dalszymi zmianami, zwłaszcza w odniesieniu do pełnej 
wzajemności.

Po drugie, w kwestii rzekomego naruszenia prawa do prywatności należy odwołać się do 
art. 8 EKPC. Komisja pragnie zauważyć, że prawo do prywatności i prawo do ochrony 
danych osobowych to prawa podstawowe zapisane w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Państwa członkowskie są zobowiązane prawem Unii do ich przestrzegania przy 
wdrażaniu przepisów unijnych.  

Po trzecie, jeśli chodzi o rzekomą niezgodność dyrektywy w sprawie rachunków płatniczych 
z umowami międzyrządowymi FATCA, Komisja pragnie zaznaczyć, że rozdział IV 
dyrektywy reguluje dostęp do rachunków płatniczych w UE. Artykuł 15 
(„Niedyskryminacja”) dyrektywy stanowi: „Państwa członkowskie zapewniają, by 
konsumenci legalnie przebywający w Unii nie byli dyskryminowani przez instytucje 
kredytowe ze względu na obywatelstwo lub miejsce zamieszkania lub z wszelkich innych 
powodów, o których mowa w art. 21 Karty, w przypadku gdy konsumenci ci ubiegają się o 
rachunek płatniczy na terytorium Unii lub korzystają z takiego rachunku. Warunki mające 
zastosowanie do posiadania podstawowego rachunku płatniczego nie mogą być w żaden 
sposób dyskryminujące.”. Artykuł 16 („Prawo dostępu do podstawowego rachunku 

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

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


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

PL

płatniczego”) stanowi zasadniczo, że państwa członkowskie zapewniają konsumentom 
legalnie przebywającym w Unii prawo do otwarcia „podstawowego rachunku płatniczego”, 
czyli nowego rodzaju produktu, którego cechy są określone w dyrektywie, pod warunkiem że 
konsumenci ci przestrzegają przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. 
Niezależnie od wymogów sprawozdawczości nałożonych na instytucje kredytowe UE na 
mocy FATCA i odnośnych umów międzyrządowych instytucje kredytowe wyznaczone przez 
państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić dostęp do „podstawowych rachunków 
płatniczych” konsumentom legalnie przebywającym w UE, na warunkach określonych w 
dyrektywie. 

Wniosek

Komisja jest zdania, że instytucje kredytowe wyznaczone przez państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2014/92/UE muszą zapewnić dostęp do „podstawowych rachunków 
płatniczych” każdemu konsumentowi legalnie przebywającemu w UE, na warunkach 
określonych w dyrektywie. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 13 lutego 2018 r.

Jak wspomniano w początkowych uwagach Komisji, amerykańska ustawa o wypełnianiu 
obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą (FATCA) jest 
wdrażana za pomocą umów międzyrządowych negocjowanych dwustronnie przez USA i 
poszczególne państwa członkowskie. Ze względu na brak poparcia ze strony państw 
członkowskich w tamtym czasie Komisja nie przedstawiła Radzie zalecenia dotyczącego 
upoważnienia do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy w imieniu Unii. Jednak same 
wymogi w zakresie wymiany informacji w ramach FATCA są podobne do wymogów 
obecnych w przepisach unijnych (dyrektywa 2014/107/UE) i do światowego standardu OECD 
w zakresie automatycznej wymiany informacji finansowych, który jest właśnie wprowadzany 
przez ponad 100 jurysdykcji. 

Komisja przyznaje, że niezamierzonym efektem FATCA i odnośnych umów 
międzyrządowych zdaje się być utrudnianie dostępu do unijnych usług finansowych 
obywatelom USA oraz wszystkim osobom, co do których istnieją przesłanki wskazujące, że 
mogą one podlegać FATCA („osobom z USA”). Dotyczy to również „Amerykanów z 
przypadku”, którzy urodzili się w USA, ale nigdy nie starali się o obywatelstwo 
amerykańskie. 

Komisja współpracuje obecnie z sektorem finansowym, aby zebrać więcej informacji na 
temat liczby osób mieszkających w UE, które mogą mieć trudności z korzystaniem z usług 
finansowych z powodu występujących w ich przypadku przesłanek FATCA. Choć Komisja 
nie może zmusić dostawców usług finansowych do oferowania usług osobom z przesłankami 
FATCA, to będzie egzekwować dyrektywę w sprawie rachunków płatniczych (2014/92/UE), 
zgodnie z którą wszyscy rezydenci UE mają prawo do podstawowego rachunku płatniczego.

Komisja wraz z sektorem finansowym zastanawia się również, jak można ułatwić dostawcom 
usług finansowych przestrzeganie postanowień FATCA, dzięki zmniejszeniu obciążeń 
administracyjnych oraz ryzyka płacenia wysokiego podatku u źródła, który może zostać 
nałożony na dochody unijnych instytucji finansowych pochodzące z USA. 

Na koniec Komisja chciałaby zwrócić uwagę Komisji Petycji na pismo wystosowane w dniu 
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8 maja 2017 r. przez maltańską prezydencję w Radzie do Departamentu Skarbu Stanów 
Zjednoczonych, w którym uwydatniono problemy rezydentów, instytucji finansowych i 
rządów państw członkowskich UE w związku z FATCA, dotyczące w szczególności 
przekazywania danych w sytuacji, gdy brak jest amerykańskiego numeru identyfikacji 
podatkowej czy numeru ubezpieczenia społecznego. 

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana dnia 31 stycznia 2019 r.

Jak wspomniano w początkowych uwagach Komisji, ustawa o wypełnianiu obowiązków 
podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą (FATCA) jest wdrażana za 
pomocą umów międzyrządowych negocjowanych między Stanami Zjednoczonymi a 
poszczególnymi państwami członkowskimi. Komisja nie otrzymała mandatu do negocjacji 
umowy w imieniu wszystkich państw członkowskich ani żadnego sygnału od Rady, że 
zamierza ona rozważyć powierzenie Komisji formalnej roli w rozpoczęciu negocjacji w 
sprawie FATCA ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Rada wyrazi taką wolę, Komisja jest wciąż 
gotowa podjąć z nią wspólną refleksję nad stosownością i ewentualnymi warunkami unijnego 
podejścia do FATCA. 

Po dokonaniu analizy art. 15 (niedyskryminacja) i art. 16 (prawo dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego) dyrektywy w sprawie rachunków płatniczych1 oraz odpowiednich 
postanowień krajowych środków transponujących je do różnych państw członkowskich 
Komisja nie była w stanie zidentyfikować żadnego problemu, który byłby istotny w 
kontekście przedmiotowej petycji.

W kwestii ochrony danych osobowych Komisja przypomina, że za egzekwowanie 
obowiązujących przepisów odpowiadają niezależne organy ochrony danych państw 
członkowskich. W oświadczeniu opublikowanym w lutym 2018 r. organy te stwierdziły, że w 
żadnym przypadku nie ma konieczności zakazywania przetwarzania, w tym przekazywania, 
danych osobowych w ramach FATCA. W międzyczasie Komisję powiadomiono, że w 
oparciu o wymianę informacji z europejskimi „Amerykanami z przypadku” w 2019 r. organy 
ochrony danych rozpoczną proces gromadzenia informacji w celu dokładniejszego 
wyjaśnienia sytuacji w państwach członkowskich.  Komisja jest w stałym kontakcie z 
organami ochrony danych i nadal dokładnie śledzi postępy w tej sprawie. 

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV III) otrzymana dnia 15 lutego 2022 r.

Petycje nr 1088/2016, 1470/2020 i 0323/2021

Po posiedzeniu w dniu 10 listopada 2020 r. Komisja Petycji zwróciła się o nową odpowiedź, 
zwłaszcza w związku z niedawnymi wyborami w Stanach Zjednoczonych (USA) i nową 
administracją USA. Nowa odpowiedź Komisji wiąże się też z posiedzeniem Komisji Petycji z 
dnia 2 września 2021 r.

W dniu 8 grudnia 2020 r. niemiecka prezydencja Rady UE wystosowała pismo do 
administracji USA (amerykańskiego urzędu skarbowego – Internal Revenue Service (IRS)) w 
sprawie ustawy o wypełnianiu obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności 
opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego 
rachunku płatniczego, Dz.U. L 257 z 28.8.2014.
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posiadanych za granicą (FATCA). 

Pismo to (które jest publicznie dostępne) można znaleźć pod adresem:

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

Prezydencja niemiecka zwróciła w piśmie uwagę, że mimo ułatwień zastosowanych 
dotychczas przez władze USA wobec osób posiadających obywatelstwo amerykańskie, które 
chcą się tego obywatelstwa zrzec (o których to środkach służby Komisji informowały już 
wcześniej Komisję Petycji), obywatele UE posiadający obywatelstwo USA nadal napotykają 
konkretne trudności (np. skomplikowane procedury i wysokie opłaty za zrzeczenie się 
obywatelstwa – około 2300 USD). Prezydencja UE kontaktowała się z administracją USA 
także podczas prezydencji portugalskiej.  W dniu 25 marca 2021 r. prezydencja spotkała się z 
przedstawicielami IRS. 

W dniu 16 września 2021 r. IRS odpowiedział na wspomniane pismo, stwierdzając, że 
chciałby się dowiedzieć, w jakich dokładnie sytuacjach zagraniczne instytucje finansowe nie 
są w stanie zgłosić numeru identyfikacji podatkowej (NIP). IRS zauważył, że informacje te 
pozwoliłyby administracji USA zastanowić się nad możliwością podjęcia dalszych kroków 
zachęcających do zgłaszania NIP oraz dodatkowych ułatwień dla zagranicznych instytucji 
finansowych czy amerykańskich podatników zamieszkałych za granicą.

Uwagi Komisji

Instytucje UE i administracja USA pozostają w kontakcie w sprawie FATCA. Służby Komisji 
omawiały FATCA z przedstawicielami wysokiego szczebla administracji USA na wspólnym 
forum regulacyjnym UE–USA w dniach 24–25 marca 2021 r., a następnie w dniach 29–30 
września 2021 r., kiedy to administracja USA podkreśliła swoją gotowość do współpracy z 
Komisją w celu znalezienia zadowalających dla obu stron rozwiązań problemów 
przedstawionych przez służby Komisji. Służby Komisji zwróciły w szczególności uwagę na 
wpływ FATCA na dostęp „Amerykanów z przypadku” do podstawowych usług finansowych, 
takich jak rachunek bankowy. Służby Komisji zamierzają odpowiedzieć na propozycję 
współpracy ze strony administracji USA.

W maju 2021 r. amerykański IRS zaktualizował swoje często zadawane pytania (FAQ) 
dotyczące ogólnych kwestii związanych z FATCA. W nowych FAQ znajdują się informacje 
dla zagranicznych instytucji finansowych należących do modelu 1, które mają obowiązek 
uzyskiwać i przekazywać amerykański NIP dla każdego określonego obywatela USA 
będącego posiadaczem rachunku lub osobą kontrolującą podmiot spoza USA, a nie były 
dotąd w stanie tego robić. 

W zaktualizowanych FAQ z 13 maja 2021 r., w części poświęconej sprawozdawczości, 
pojawia nowe pytanie Q6. Pytanie to zawiera szereg kodów, których może użyć w swoim 
sprawozdaniu zagraniczna instytucja finansowa należącą do modelu 1, by wypełnić rubrykę 
NIP w określonych przypadkach, gdy nie uzyskano NIP. Stosowanie tych kodów nie jest 
obowiązkowe, ale pomogłoby IRS lepiej zrozumieć sytuację i przyczyny braku NIP, a tym 
samym ocenić spełnianie obowiązków sprawozdawczych przez zagraniczną instytucję 
finansową. 

W momencie użycia któregoś z kodów system IRS wygeneruje komunikat o błędzie 
informujący, że wprowadzone dane są nieprawidłowe. W komunikacie tym pojawi się 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13977-2020-INIT/en/pdf
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informacja, że instytucja ma 120 dni na naprawienie błędu przez podanie NIP. Jeżeli w ciągu 
120 dni IRS nie otrzyma NIP, przeanalizuje dostarczone dane i rozważy dostępne fakty i 
okoliczności, by ustalić, czy jest to poważny przypadek niespełnienia obowiązków. Takie 
fakty i okoliczności obejmują: 

–     powody nieuzyskania NIP,

–     istnienie w zagranicznej instytucji finansowej odpowiednich procedur w celu 
uzyskania NIP i

–     kroki podjęte przez instytucję w celu uzyskania NIP.

Zmiany te podążają w oczekiwanym przez Komisję kierunku, jeśli chodzi o rozwiązanie 
problemów ze zgłaszaniem amerykańskiego NIP przez zagraniczne instytucje finansowe. 

Co się tyczy ochrony danych, w dniu 13 kwietnia 2021 r. Europejska Rada Ochrony Danych 
(EROD) wydała oświadczenie1, 

w którym przypomina o zasadach zapisanych w art. 96 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)2 i art. 61 dyrektywy o ochronie danych 
w sprawach karnych3, zgodnie z którymi istniejące umowy zakładające przekazywanie 
danych osobowych na szczeblu międzynarodowym i zgodne z prawem Unii obowiązującym 
przed wejściem w życie rozporządzenia czy dyrektywy pozostają w mocy do czasu ich 
zmiany, zastąpienia lub uchylenia. 

Według EROD, aby poziom ochrony danych osobowych w momencie ich przekazywania 
poza Unię pozostał taki, jak przewidziano w RODO i w dyrektywie o ochronie danych w 
sprawach karnych, należy rozważyć dostosowanie tych umów do RODO i dyrektywy o 
ochronie danych w sprawach karnych, jeśli nie są one jeszcze z nimi zgodne.

Dlatego też w tym samym oświadczeniu EROD zwróciła się do państw członkowskich o 
ocenę i, w razie potrzeby, przegląd ich umów międzynarodowych zakładających 
przekazywanie danych osobowych na szczeblu międzynarodowym, takich jak umowy 
dotyczące opodatkowania (np. automatycznej wymiany danych osobowych do celów 
podatkowych), pod kątem ewentualnego dostosowania do obowiązujących przepisów UE, 
orzecznictwa oraz wytycznych EROD. 

W oświadczeniu stwierdzono również, że krajowe organy ochrony danych, jako organy 
egzekwujące przepisy o ochronie danych, odgrywają ważną rolę w udzielaniu organom 

1 Dostępne pod adresem:
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-
04/edpb_statement042021_international_agreements_including_transfers_en.pdf.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający 
znaczenie dla EOG), Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88.
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania 
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i 
wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 
2008/977/WSiSW, Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 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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państw członkowskich pomocy i wskazówek w tych kwestiach.

Podsumowanie

Służby Komisji często kontaktują się w tej sprawie z państwami członkowskimi, prezydencją 
UE i EROD. Utrzymują także kontakty z bankami europejskimi, aby zapewnić dostęp do 
podstawowego rachunku bankowego, zwłaszcza dla obywateli UE posiadających również 
obywatelstwo amerykańskie. Komisja przykłada do tej sprawy niezwykłą wagę i będzie nadal 
informować Komisję Petycji o wszelkich postępach, w szczególności w nawiązaniu do 
dyskusji, jaka miała miejsce na posiedzeniu Komisji Petycji 2 września 2021 r.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV IX) otrzymana dnia 18 maja 2022 r.

Dłużne papiery wartościowe UE są emitowane na mocy prawa luksemburskiego zgodnie z 
programem emisji długu UE/Euratom, a środki pozyskane z emisji papierów dłużnych 
przeznacza się odpowiednio na programy UE lub Euratom, w tym SURE i NGEU. Papiery 
dłużne UE są emitowane na rynku pierwotnym wyłącznie w postaci transakcji 
konsorcjalnych, aukcji i emisji niepublicznych otwartych dla instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych. A dokładniej w tego rodzaju emisjach na rynku pierwotnym mogą 
bezpośrednio uczestniczyć jedynie osoby prawne (instytucje kredytowe lub firmy 
inwestycyjne), które zostały dopuszczone do sieci głównych dealerów (ustanowionej zgodnie 
z decyzją Komisji 2021/6251).

Program emisji długu opiera się na standardowej dokumentacji rynkowej, jaką wykorzystują 
emitenci na rynkach dłużnych papierów wartościowych. Częścią tej dokumentacji są 
ograniczenia sprzedaży w przypadku niektórych z najważniejszych rynków (w tym USA). 
Podobne ograniczenia sprzedaży można znaleźć w dokumentacji pożyczkowej instytucji 
partnerskich (np. EMS).

Rozważając kwestie związane z możliwością zakupu dłużnych papierów wartościowych UE 
przez osoby z podwójnym obywatelstwem UE/USA, warto pamiętać, że amerykańskie 
przepisy dotyczące podatków i papierów wartościowych mają zastosowanie do wszystkich 
„osób z USA”, niezależnie od kraju zamieszkania czy innych obywatelstw. Ograniczenia w 
dystrybucji papierów dłużnych wśród osób z USA („ograniczenia sprzedaży”) są 
bezpośrednią konsekwencją szerokiego zakresu stosowania przepisów USA, a nie przepisów 
czy polityki UE.

Ponadto o szerokim zakresie stosowania i konsekwencjach przepisów amerykańskich 
świadczy fakt, że podobne „ograniczenia sprzedaży” można znaleźć w dokumentacji 
pożyczkowej instytucji partnerskich, lecz również innych emitentów (w tym emitentów 
korporacyjnych, którzy oferują swoje papiery wartościowe inwestorom detalicznym). 

Komisja w każdym razie nie oferuje bezpośrednio inwestorom detalicznym w UE dłużnych 
papierów wartościowych UE i Euratomu. Postanowiła ona bowiem ograniczyć ofertę swoich 
papierów wartościowych do inwestorów instytucjonalnych. Amerykańscy inwestorzy 

1 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2021/625 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia sieci głównych 
dealerów oraz określenia kryteriów kwalifikowalności dotyczących upoważnień do kierowania 
i współkierowania transakcjami konsorcjalnymi do celów działań w zakresie zaciągania pożyczek realizowanych 
przez Komisję w imieniu Unii i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Dz.U. L 131 z 16.4.2021, s. 170.
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detaliczni nie zostali pod tym względem pozbawieni żadnych możliwości inwestycyjnych w 
porównaniu z unijnymi inwestorami detalicznymi.

Poza tym, gdyby Komisja chciała zaoferować swoje obligacje w USA, miałby tu 
automatycznie zastosowanie amerykański system regulacyjny i podatkowy. Doświadczenia 
innych emitentów z UE (w tym emitentów państwowych, ponadnarodowych i agencji1) 
pokazały, że wypełnianie wymaganych dokumentów regulacyjnych i podatkowych jest 
bardzo kosztowne i czasochłonne. W związku z powyższym oraz z faktem, że papiery 
emitowane przez Komisję Europejską są denominowane wyłącznie w euro, Komisja 
stwierdziła, że koszty i minusy udostępnienia jej papierów wartościowych w USA znacznie 
przewyższają ewentualne korzyści. 

Podsumowanie

Podsumowując, Komisja Europejska nie oferuje papierów wartościowych inwestorom 
detalicznym w UE, USA ani w żadnej innej jurysdykcji. Inwestorzy detaliczni z USA, jak i 
inwestorzy detaliczni o podwójnym obywatelstwie UE/USA, niezależnie tego, którego 
państwa unijnego obywatelstwo poza obywatelstwem USA posiadają, nie są zatem 
dyskryminowani w porównaniu z innymi inwestorami detalicznymi z UE.

1 Ang. sovereigns, supranationals and agencies (SSA)


