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Subiect: Petiția nr. 1088/2016, adresată de J. R., de cetățenie franceză, privind 
presupusa încălcare a drepturilor UE de către Legea SUA referitoare la 
conformitatea fiscală aplicabilă conturilor din străinătate (Foreign Account 
Tax Compliance Act – FATCA) și efectele extrateritoriale ale legilor SUA în 
UE

Petiția nr. 1470/2020, adresată de Ronald Ariës, de cetățenie neerlandeză, 
privind problemele legate de FATCA după schimbarea băncii

Petiția nr. 0323/2021, adresată de G. L., de cetățenie franceză, însoțită de 
patru semnături, privind presupusa încălcare a anumitor drepturi ale 
persoanelor cu dublă cetățenie europeană/americană, ce rezultă din FATCA

1. Rezumatul petiției nr. 1088/2016

Plângerea petiționarului vizează în principal Legea SUA referitoare la conformitatea fiscală 
aplicabilă conturilor din străinătate (FATCA) – precum și acordurile interguvernamentale de 
punere în aplicare a acesteia în UE – care obligă instituțiile financiare europene și alte 
instituții financiare străine să raporteze autorităților fiscale din SUA toate bunurile deținute de 
clienții lor care sunt „persoane din SUA”. În opinia petiționarului, această lege încalcă diferite 
principii fundamentale ale dreptului UE (inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de 
familie, interzicerea discriminării și confidențialitatea datelor cu caracter personal) precum și 
Directiva privind conturile de plăți.

Deși FATCA vizează, aparent, combaterea evaziunii fiscale de către contribuabilii rezidenți în 
SUA, petiționarul afirmă că, în practică, aceasta a afectat un număr mare de cetățeni europeni 
și, în special, așa-numiții „americani din întâmplare”, și anume cetățeni care sunt resortisanți 
atât ai SUA, cât și ai unui stat membru, precum și membrii familiilor lor care nu sunt cetățeni 
ai SUA. Deoarece nerespectarea cerințelor stabilite de FATCA duce la aplicarea unor amenzi 
substanțiale instituțiilor financiare, răspunsul multora dintre acestea a fost evitarea tuturor 
relațiilor comerciale cu clienții care prezintă orice legătură cu SUA, indiferent dacă aceasta 
este reală sau nu. 
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Petiționarul precizează, de asemenea, că aplicarea extrateritorială a legilor SUA este foarte 
costisitoare pentru economiile și companiile UE. El menționează în acest sens cazul băncii 
BNP Paribas, care a fost amendată cu 8,9 miliarde de dolari de către SUA în 2014, deși nu 
încălcase nicio lege franceză sau europeană. Petiționarul își exprimă, de asemenea, 
îngrijorarea cu privire la faptul că schimbul de informații nu este reciproc și că utilizarea de 
către firmele europene a unor consultanți și contabili din SUA este, de fapt, spionaj economic 
sub aparența legalității.

Rezumatul petiției nr. 1470/2020

Petiționarul, un pensionar din Țările de Jos care și-a schimbat banca în noiembrie 2018, 
declară că a început să aibă probleme legate de Legea referitoare la conformitatea fiscală 
aplicabilă conturilor din străinătate (FATCA) și că Comisia pentru petiții nu a luat nicio 
măsură, cu toate că problema a fost abordată în fața acestei comisii încă din noiembrie 2020. 
El se referă și la petiția nr. 1088/2016, care a fost discutată în comisie la 10 noiembrie 2020, 
fără a produce rezultate efective, în opinia sa, de exemplu o scrisoare adresată președinției 
germane a Consiliului pentru a solicita informații actualizate. El solicită ca această chestiune 
să fie reintrodusă pe agenda administrației Biden a SUA și să se depună mai multe eforturi 
decât cererea unei scrisori din partea președinției UE.

Rezumatul petiției nr. 0323/2021

Petiționara explică faptul că, din cauza acordurilor interguvernamentale în temeiul Legii 
referitoare la conformitatea fiscală aplicabilă conturilor din străinătate (FATCA) semnate 
între statele membre și Statele Unite, persoanele cu dublă cetățenie europeană/americană sunt 
considerate cetățeni ai SUA în statele membre, de către bănci, de către societățile de 
gestionare a activelor și de asigurări și de către guverne. Conform acestei reglementări, toate 
băncile și societățile trebuie să înregistreze cetățenii respectivi la Serviciul Federal de 
Administrare Fiscală din Statele Unite (IRS), pentru a-și identifica și raporta clienții din SUA, 
chiar dacă aceștia sunt și cetățeni europeni.

Prin urmare, petiționara denunță faptul că datele cu caracter personal ale acestor cetățeni sunt 
transmise în mod uzual către un stat terț și că unele dintre aceste instituții financiare le refuză 
accesul la serviciile lor sau chiar le interzic să achiziționeze acțiuni la fonduri mutuale. 
Petiționara explică faptul că situația generează discriminări pe criteriul cetățeniei, ceea ce 
încalcă articolul 18 din TFUE și articolul 21 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale. 
De asemenea, ea arată că unele autorități naționale responsabile pentru piețele financiare 
ignoră această discriminare și că, deși UE cunoaște perfect situația, nu a luat nicio măsură 
pentru soluționarea ei. 

Petiționara solicită Parlamentului European să ia măsuri pentru a pune capăt acestei 
discriminări și să mandateze Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe să 
inițieze o investigație asupra autorităților naționale competente care o permit. De asemenea, 
ea solicită să fie îndemnată Comisia Europeană să negocieze cu autoritățile din SUA pentru a 
obține dreptul persoanelor cu dublă cetățenie europeană/americană să renunțe la cetățenia 
SUA fără a întâmpina obstacole, fără a intra în conformitate cu normele Serviciului Federal de 
Administrare Fiscală și fără a plăti impozitul la ieșire.

2. Admisibilitate
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Petiția nr. 1088/2020 a fost declarată admisibilă la 11 ianuarie 2017. 
Petiția nr. 1470/2020 a fost declarată admisibilă la 31 martie 2021.
Petiția nr. 0323/2021 a fost declarată admisibilă la 24 iunie 2021.
Au fost solicitate informații din partea Comisiei potrivit articolului 216 alineatul (6) din 
Regulamentul de procedură [noul articol 227 alineatul (6)].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 iunie 2017

Potrivit petiționarilor, o serie de „americani din întâmplare” sau resortisanți cu dublă cetățenie 
europeană/americană sunt discriminați în repetate rânduri de instituțiile financiare europene, 
fiindu-le interzis accesul la diferite produse financiare, inclusiv la conturi de plăți, ca urmare a 
cerințelor de conformitate impuse instituțiilor financiare europene de către acordurile 
interguvernamentale pentru a pune în aplicare Legea referitoare la conformitatea fiscală 
aplicabilă conturilor din străinătate (FATCA). În opinia petiționarilor, respectarea FATCA ar 
fi, în fapt, incompatibilă cu Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) și cu Directiva 
privind conturile de plăți1 (2014/92/UE).

În primul rând, trebuie remarcat faptul că FATCA și acordurile interguvernamentale aferente 
sunt acorduri bilaterale negociate între Statele Unite și alte țări, inclusiv statele membre. 
Așadar, este în primul rând de datoria statelor membre ca, atunci când negociază acordurile în 
cauză, să ia în considerare particularitățile sistemului fiscal american și obligațiile care decurg 
din dreptul Uniunii precum și să solicite revizuirea acordurilor având în vedere orice aspect 
practic, incompatibilitatea cu legislația Uniunii sau orice modificări ulterioare, în special în 
ceea ce privește deplina reciprocitate.

În al doilea rând, în ceea ce privește presupusele încălcări ale dreptului la viața privată, se face 
trimitere la articolul 8 al Convenției europene a drepturilor omului. Comisia constată că 
respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal sunt drepturi fundamentale 
consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În temeiul dreptului 
Uniunii, statele membre trebuie să respecte drepturile în cauză atunci când pun în aplicare 
legislația Uniunii Europene. 

În al treilea rând, în ceea ce privește presupusa incompatibilitate între Directiva privind 
conturile de plăți și acordurile interguvernamentale privind FATCA, Comisia ar dori să 
sublinieze că capitolul IV al Directivei privind conturile de plăți reglementează accesul la 
conturile de plată în UE. Articolul 15 („Nediscriminarea”) din directivă prevede: „Statele 
membre se asigură că, atunci când solicită sau accesează un cont de plăți pe teritoriul Uniunii, 
consumatorii rezidenți în mod legal în Uniune nu fac obiectul discriminării de către instituțiile 
de credit din motive de naționalitate sau loc de reședință sau din alte motive, după cum se 
prevede la articolul 21 din cartă. Condițiile aplicabile deținerii unui cont de plăți cu servicii de 
bază nu sunt în niciun caz discriminatorii.” Articolul 16 („Dreptul de acces la un cont de plăți 
cu servicii de bază”) prevede că statele membre trebuie să asigure oricărui consumator cu 
reședința legală în Uniune dreptul de a deschide „conturi de plăți cu servicii de bază”, adică 
un nou produs financiar ale cărui caracteristici sunt consacrate în directivă, cu condiția ca 
consumatorul să respecte normele cu privire la combaterea spălării banilor. Fără să aducă 
atingere cerințelor de raportare impuse instituțiilor de credit din UE prevăzute de FATCA și 
de acordurile interguvernamentale aferente, instituțiile de credit desemnate de statele membre 
sunt obligate să acorde acces la „conturile de plăți cu servicii de bază” oricărui consumator cu 

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&rid=1
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reședința legală în UE, în conformitate cu condițiile stabilite în directivă. 

Concluzie

Comisia este de părere că instituțiile de credit desemnate de către statele membre în 
conformitate cu Directiva 2014/92/UE vor fi nevoite să acorde acces la „conturile de plăți cu 
servicii de bază” oricărui consumator cu reședința legală în UE, în conformitate cu condițiile 
stabilite în directivă. 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 13 februarie 2018

După cum se menționează în observațiile inițiale ale Comisiei, Legea SUA referitoare la 
conformitatea fiscală aplicabilă conturilor din străinătate (FATCA) este pusă în aplicare prin 
intermediul unor acorduri interguvernamentale negociate bilateral de SUA cu fiecare stat 
membru în parte. Având în vedere lipsa sprijinului din partea statelor membre la acea vreme, 
Comisia Europeană nu a prezentat Consiliului o recomandare privind o autorizație de lansare 
a negocierilor în vederea încheierii unui acord în numele Uniunii. Cerințele privind schimbul 
de informații prevăzute de FATCA sunt, totuși, asemănătoare cu cele prevăzute de legislația 
europeană (Directiva 2014/107/UE) și cu standardul global al OCDE privind schimbul 
automat de informații referitoare la conturile financiare, care este, în prezent, în curs de a fi 
pus în aplicare în peste 100 de jurisdicții. 

Comisia recunoaște că FATCA și acordurile interguvernamentale aferente par să aibă efectul 
neintenționat de a îngrădi accesul la servicii financiare în UE pentru cetățenii americani sau 
pentru orice persoane în legătură cu care există indicii că ar intra sub incidența FATCA 
(„persoane din SUA”). Sunt afectați și „americanii din întâmplare”, persoane care s-au născut 
în SUA, dar nu au solicitat niciodată cetățenia americană. 

În prezent, Comisia colaborează cu sectorul financiar pentru a culege mai multe informații cu 
privire la numărul de rezidenți din UE care ar putea întâmpina dificultăți în obținerea de 
servicii financiare pentru că profilul lor este asociat cu FATCA. Comisia nu poate obliga 
furnizorii de servicii financiare să ofere servicii persoanelor care ar putea intra sub incidența 
FATCA, însă va asigura respectarea Directivei privind conturile de plăți (2014/92/UE), care 
prevede că toți rezidenții din UE au dreptul la un cont de plată cu servicii de bază.

Comisia, în colaborare cu sectorul financiar, caută, de asemenea, modalități de a facilita 
respectarea normelor FATCA în vigoare pentru furnizorii de servicii financiare, reducând 
sarcinile administrative și riscul ca instituțiilor financiare din UE să li se rețină un impozit la 
sursă foarte ridicat pentru veniturile din surse americane. 

În final, Comisia ar dori să atragă atenția Comisiei pentru petiții asupra unei scrisori pe care 
Președinția malteză a Consiliului a trimis-o la 8 mai 2017 Trezoreriei SUA și în care a 
evidențiat problemele cu care se confruntă rezidenții, instituțiile financiare și guvernele 
statelor membre în urma intrării în vigoare a FATCA, în special dificultățile legate de 
comunicarea datelor în absența codului de identificare fiscală sau a numărului de asigurare 
socială din SUA. 

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 31 ianuarie 2019

După cum se menționează în observațiile inițiale ale Comisiei, Legea SUA referitoare la 
conformitatea fiscală aplicabilă conturilor din străinătate (FATCA) este pusă în aplicare prin 
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intermediul unor acorduri interguvernamentale negociate bilateral de Statele Unite cu fiecare 
stat membru în parte. Comisia nu a fost mandatată să negocieze un acord în numele statelor 
membre și nici nu a primit deocamdată niciun alt semn din partea Consiliului prin care acesta 
ar putea lua în considerare posibilitatea de a atribui Comisiei un rol oficial în vederea 
contactării Statelor Unite cu privire la FATCA. Comisia continuă să fie pregătită să inițieze o 
analiză comună împreună cu Consiliul, dacă acesta dorește, în vederea evaluării oportunității 
și a posibilelor condiții ale unei eventuale abordări din partea UE a FATCA. 

În urma analizei articolului 15 („Nediscriminarea”) și a articolului 16 („Dreptul de acces la un 
cont de plăți cu servicii de bază”) din Directiva privind conturile de plăți1 și a dispozițiilor 
aplicabile ale măsurilor naționale de transpunere în diferitele state membre, Comisia nu a 
putut identifica nicio chestiune care ar fi relevantă în contextul prezentei petiții.

În ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, Comisia reamintește că autoritățile 
independente de protecție a datelor din statele membre sunt responsabile de asigurarea 
respectării normelor aplicabile. Într-o declarație publicată în februarie 2018, aceste autorități 
au ajuns la concluzia că nu au existat cazuri în care să fie necesară interzicerea prelucrării, 
inclusiv a transferului, datelor cu caracter personal în temeiul FATCA. Între timp, Comisia a 
fost informată cu privire la faptul că, în urma schimburilor cu reprezentanții „americanilor din 
întâmplare” europeni, autoritățile de protecție a datelor vor iniția o misiune de informare în 
2019 pentru a aduce clarificări cu privire la situația din statele membre. Comisia menține 
contacte permanente cu autoritățile de protecție a datelor și continuă să monitorizeze 
îndeaproape orice nouă evoluție în acest dosar. 

6. Răspunsul Comisiei (REV III), primit la 15 februarie 2022

Petițiile nr. 1088/2016, 1470/2020 și 0323/2021

În urma reuniunii sale din 10 noiembrie 2020, Comisia pentru petiții a solicitat un răspuns 
actualizat, în special având în vedere recentele alegeri din Statele Unite (SUA) și noua 
administrație a SUA. Comisia prezintă, de asemenea, informații actualizate în urma reuniunii 
Comisiei pentru petiții din 2 septembrie 2021.

La 8 decembrie 2020, Președinția germană a Consiliului UE a trimis o scrisoare administrației 
SUA [autorităților fiscale (IRS)] cu privire la Legea conformității fiscale a conturilor din 
străinătate (FATCA). 

Această scrisoare (accesibilă publicului) poate fi găsită la următoarea adresă:

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

În scrisoarea sa, Președinția germană a subliniat că, în pofida măsurilor de înlesnire adoptate 
până în prezent de autoritățile SUA în ceea ce privește persoanele de cetățenie americană care 
doresc să renunțe la cetățenia americană (măsuri raportate anterior de Comisia Europeană 
Comisiei pentru petiții), cetățenii UE care au și cetățenie americană se confruntă în continuare 
cu dificultăți concrete (de exemplu, proceduri complexe și taxe de renunțare ridicate – 

1 Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea 
comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu 
servicii de bază, Text cu relevanță pentru SEE, JO L 257, 28.8.2014.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13977-2020-INIT/en/pdf
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aproximativ 2 300 de dolari americani). Contactele dintre Președinția UE și administrația 
SUA au continuat în timpul Președinției portugheze. La 25 martie 2021, a avut loc o reuniune 
între Președinție și IRS din SUA. 

La 16 septembrie 2021, IRS din SUA a răspuns la scrisoarea menționată mai sus, indicând 
disponibilitatea sa de a înțelege mai bine circumstanțele în care instituțiile financiare străine 
(IFF) nu sunt în măsură să raporteze numerele de identificare fiscală (NIF). IRS a indicat că 
aceste informații ar permite administrației SUA să analizeze mai aprofundat dacă ar putea fi 
luate măsuri suplimentare pentru a încuraja raportarea NIF și dacă ar putea fi acordate scutiri 
suplimentare pentru IFF sau pentru contribuabilii americani cu reședința în străinătate.

Observațiile Comisiei

Contactele dintre instituțiile UE și administrația SUA cu privire la FATCA sunt în curs de 
desfășurare. FATCA a fost discutată, în special, de serviciile Comisiei cu reprezentanți de la 
nivel înalt ai administrației SUA în cadrul Forumului comun de reglementare UE-SUA din 
24-25 martie 2021 și din nou în perioada 29-30 septembrie 2021, în cadrul căruia 
administrația SUA și-a subliniat disponibilitatea de a coopera cu Comisia Europeană pentru a 
găsi soluții reciproc acceptabile la problemele prezentate de serviciile Comisiei. Serviciile 
Comisiei au subliniat în special impactul FATCA asupra accesului „americanilor din 
întâmplare” la serviciile financiare de bază, cum ar fi un cont bancar. Serviciile Comisiei vor 
da curs invitației administrației SUA de a iniția o cooperare în acest sens.

În mai 2021, IRS din SUA și-a actualizat întrebările frecvente (FAQ) cu privire la aspectele 
generale legate de FATCA. Întrebările frecvente actualizate conțin informații pentru IFF de 
categoria 1 care sunt obligate, dar nu au fost în măsură, să obțină și să transmită NIF din SUA 
pentru fiecare persoană specificată din SUA care este titular de cont sau persoană care 
controlează o entitate din afara SUA. 

Versiunea actualizată a întrebărilor frecvente, din 13 mai 2021, include o nouă întrebare 
(întrebarea 6) în subsecțiunea referitoare la raportare. Întrebarea 6 enumeră o serie de coduri 
care pot fi utilizate de o FFI de categoria 1 pentru a completa rubrica privind NIF în cazul în 
care NIF nu a putut fi obținut în situațiile prevăzute. Utilizarea acestor coduri nu este 
obligatorie, dar se preconizează că va ajuta IRS să înțeleagă mai bine faptele și circumstanțele 
legate de NIF lipsă și, prin urmare, să determine dacă IFF își respectă obligațiile de raportare. 

Atunci când se utilizează unul dintre codurile menționate, sistemul IRS va genera o notificare 
de eroare pentru a indica faptul că intrarea nu este valabilă. Notificarea de eroare va stabili un 
termen de 120 de zile în care problema trebuie să fie corectată comunicându-se NIF. În cazul 
în care NIF nu este comunicat în termen de 120 de zile, IRS va evalua datele primite și va 
determina, în urma unei analize a faptelor și circumstanțelor, dacă este vorba despre un caz de 
neconformitate semnificativă. Aceste fapte și circumstanțe includ: 

– motivele pentru care NIF nu a putut fi obținut;

– dacă FFI dispune de proceduri adecvate pentru obținerea NIF; precum și

– eforturile depuse de FFI pentru a obține NIF.

Aceste modificări corespund așteptărilor Comisiei în sensul modalităților de soluționare a 
dificultăților întâmpinate în procesul de raportare a NIF din SUA de către IFF. 
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În ceea ce privește protecția datelor, Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) a 
emis o declarație1 

la 13 aprilie 2021, în care reamintește principiile consacrate la articolul 96 din Regulamentul 
general privind protecția datelor 

(RGPD)2 și la articolul 61 din Directiva privind protecția datelor în materie de asigurare a 
respectării legii (LED)3, conform cărora acordurile internaționale în vigoare care presupun 
transferul internațional de date cu caracter personal care respectă dreptul Uniunii, aplicabil 
înainte de intrarea în vigoare a regulamentului sau a directivei, rămân în vigoare până la 
modificarea, înlocuirea sau revocarea lor. 

CEPD consideră că, pentru a se garanta că nu este subminat nivelul de protecție în temeiul 
RGPD și al LED atunci când datele cu caracter personal sunt transferate în afara Uniunii, ar 
trebui să se aibă în vedere alinierea acestor acorduri la RGPD și la LED, în acele cazul în care 
acordurile și actele legislative nu sunt alineate.

Astfel, în aceeași declarație, CEPD a invitat statele membre să evalueze și, dacă este necesar, 
să își revizuiască acordurile internaționale care presupun transferuri internaționale de date cu 
caracter personal, cum ar fi cele legate de impozitare (de exemplu, schimbul automat de date 
cu caracter personal în scopuri fiscale), pentru a determina dacă este necesară o aliniere mai 
exactă la legislația, jurisprudența și orientările CEPD în vigoare. 

Astfel cum se mai indică în declarația CEPD, autoritățile naționale de protecție a datelor, în 
calitate de autorități care asigurară respectarea normelor de protecție a datelor, au un rol 
important în acordarea de asistență și consiliere autorităților statelor membre în acest context.

Concluzie

Serviciile Comisiei întrețin contacte frecvente cu statele membre, cu Președinția UE și cu 
CEPD cu privire la acest dosar. De asemenea, au loc contacte cu băncile europene pentru a se 
asigura accesul la un cont bancar de bază, în special pentru cetățenii UE care dețin și cetățenia 
SUA. Comisia consideră acest dosar extrem de important și va continua să informeze Comisia 
pentru petiții cu privire la progresele înregistrate, în special în urma discuțiilor care au avut 
loc în cadrul reuniunii Comisiei pentru petiții din 2 septembrie 2021.

7. Răspunsul Comisiei (REV IX), primit la 18 mai 2022

1 Disponibilă la:
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-
04/edpb_statement042021_international_agreements_including_transfers_en.pdf .
2 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 119, 4.5.2016, p. 1-88.
3 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a 
infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, JO L 119, 4.5.2016, p. 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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Titlurile de creanță ale UE sunt emise în temeiul legislației luxemburgheze în conformitate cu 
Programul UE/Euratom privind emisiunea de titluri de creanță, iar finanțarea obținută prin 
emisiunile de titluri de creanță este destinată programelor UE sau, respectiv, Euratom, 
inclusiv SURE și NGEU. Titlurile de creanță ale UE sunt emise pe piața primară numai sub 
formă de tranzacții sindicalizate, licitații și plasamente private deschise instituțiilor de credit 
și societăților de investiții. În special, numai entitățile juridice (instituții de credit sau firme de 
investiții) care au fost admise în rețeaua de dealeri primari (astfel cum a fost instituită în 
conformitate cu Decizia 2021/625 a Comisiei1) pot participa direct la astfel de emisiuni pe 
piața primară.

Programul privind emisiunile de titluri de creanță se bazează pe documentația privind 
standardele de piață utilizată de emitenții de pe piețele de capital de împrumut. Restricțiile de 
vânzare pentru unele dintre cele mai relevante piețe (inclusiv SUA) sunt incluse în 
documentație. Restricții similare la vânzare pot fi găsite în documentația de împrumut a 
instituțiilor similare (de exemplu MES).

Atunci când se evaluează întrebările adresate în legătură cu disponibilitatea titlurilor de 
creanță ale UE pentru achiziționarea de către cetățenii cu dublă cetățenie UE/SUA, este 
important să se ia în considerare faptul că legislația SUA în materie de impozitare și valori 
mobiliare se aplică tuturor „persoanelor din SUA”, indiferent de țara lor de reședință sau de 
alte naționalități. Limitarea distribuirii titlurilor de creanță către persoanele din SUA 
(„restricții de vânzare”) este o consecință directă a domeniului de aplicare extins al legislației 
SUA, nu o consecință a legislației sau a politicii UE.

În plus, domeniul de aplicare și consecințele ample ale legislației SUA sunt dovedite de faptul 
că „restricții de vânzare” similare pot fi găsite în documentația de împrumut a instituțiilor 
similare, dar și a altor emitenți (inclusiv a emitenților corporativi care își oferă valorile 
mobiliare investitorilor de retail). 

În orice caz, Comisia nu oferă în mod direct titluri de creanță ale UE și Euratom investitorilor 
de retail din UE. Comisia a ales să restricționeze oferta de valori mobiliare pentru investitorii 
instituționali. În acest sens, investitorii de retail din SUA nu sunt privați de nicio oportunitate 
de investiții în comparație cu investitorii de retail din UE.

În cele din urmă, în cazul în care Comisia dorește să își ofere obligațiunile în SUA, regimul 
de reglementare și de impozitare al SUA s-ar aplica în mod firesc. Experiența altor emitenți 
din UE (inclusiv a emitenților SSA2) a arătat că costurile de completare a declarațiilor fiscale 
și de reglementare necesare sunt foarte semnificative și necesită mult timp. Având în vedere 
aceste considerații și faptul că emisiunea Comisiei Europene este exprimată exclusiv în euro, 
Comisia a concluzionat că costurile și dezavantajele punerii la dispoziție a titlurilor sale de 
valoare în SUA depășesc cu mult eventualele avantaje. 

Concluzie

1 Decizia (UE, Euratom) 2021/625 a Comisiei din 14 aprilie 2021 privind instituirea rețelei de 
dealeri primari și definirea criteriilor de eligibilitate pentru îndeplinirea mandatului de aranjor 
principal și coaranjor pentru tranzacțiile sindicalizate în scopul activităților de împrumut 
desfășurate de Comisie în numele Uniunii și al Comunității Europene a Energiei Atomice, JO 
L 131, 16.4.2021, p. 170.
2 Entități suverane, supranaționale și agenții
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În concluzie, Comisia Europeană nu oferă valori mobiliare investitorilor de retail din UE, 
SUA sau din orice altă jurisdicție. Investitorii de retail din SUA și investitorii de retail cu 
dublă cetățenie din UE/SUA, indiferent de naționalitatea UE pe care o dețin pe lângă cetățenia 
americană, nu sunt, prin urmare, discriminați în comparație cu investitorii de retail din UE.


