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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1088/2016, ktorú predkladá J. R., francúzsky štátny príslušník, 
o údajnom porušovaní práva EÚ na základe zákona USA o dodržiavaní 
daňových predpisov v prípade zahraničných účtov (FATCA) 
a o exteritoriálnych účinkoch zákonov USA v EÚ

Petícia č. 1470/2020, ktorú predkladá Ronald Ariës, holandský štátny 
príslušník, o problémoch s FATCA po zmene banky

Petícia č. 0323/2021, ktorú predkladá G. L., francúzska štátna príslušníčka, s 
ďalšími štyrmi podpismi, o údajnom porušovaní určitých práv 
európskych/amerických občanov s dvojitou štátnou príslušnosťou 
vyplývajúcich zo zákona FATCA

1. Zhrnutie obsahu petície č. 1088/2016

Sťažnosť predkladateľa petície sa týka predovšetkým zákona USA o dodržiavaní daňových 
predpisov v prípade zahraničných účtov (FATCA), ako aj medzivládnych dohôd, ktorými sa v 
EÚ vykonáva: tie európskym a ďalším zahraničným finančným inštitúciám ukladajú 
povinnosť nahlasovať daňovým úradom USA všetok majetok ich zákazníkov z USA. Podľa 
jeho názoru tento zákon porušuje viaceré základné zásady európskeho práva (vrátane práva na 
rešpektovanie súkromného a rodinného života, zákazu diskriminácie a práva na ochranu 
osobných údajov), ako aj smernicu o platobných účtoch.

Hoci cieľom zákona FATCA mal byť boj proti daňovým únikom daňovníkov-rezidentov 
USA, predkladateľ petície uvádza, že v praxi postihuje vysoký počet európskych občanov, 
najmä takzvaných „náhodných Američanov“, občanov členských štátov EÚ, ktorí sú zároveň 
občanmi USA, ako aj ich rodinných príslušníkov, ktorí občanmi USA nie sú. Keďže nesúlad 
s požiadavkami zákona FATCA znamená pre finančné inštitúcie vysoké pokuty, mnohé 
z nich zareagovali tak, že sa vyhýbajú akejkoľvek obchodnej činnosti so zákazníkmi, ktorí 
uvádzajú akékoľvek skutočné či možné prepojenie s USA. 

Predkladateľ petície ďalej uvádza, že exteritoriálne uplatňovanie zákonov USA má veľmi 
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vysokú cenu pre hospodárstvo a podniky EÚ. V tejto súvislosti uvádza prípad banky BNP 
Paribas, ktorá v roku 2014 dostala od USA pokutu vo výške 8,9 miliardy USD, hoci 
neporušila žiadne francúzske ani európske zákony. Predkladateľ petície tiež vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že výmena informácií nie je vzájomná a že pôsobenie poradcov a 
účtovníkov z USA v spoločnostiach EÚ je hospodárskou špionážou pod rúškom zákonnosti.

Zhrnutie obsahu petície č. 1470/2020

Predkladateľ petície, dôchodca v Holandsku, ktorý zmenil svoju banku v novembri 2018, 
uvádza, že potom začal mať problémy so zákonom o dodržiavaní daňových predpisov 
v prípade zahraničných účtov (FATCA) a že Výbor pre petície neprijal žiadne opatrenia 
napriek tomu, že o tejto veci sa vo výbore diskutovalo od novembra 2020. Odkazuje aj 
na petíciu č. 1088/2016, o ktorej sa diskutovalo vo výbore 10. novembra 2020 bez toho, 
aby podľa neho dosiahol akékoľvek účinné výsledky, ako napríklad list nemeckému 
predsedovi Rady so žiadosťou o aktualizáciu. Žiada, aby sa táto otázka vrátila späť 
do programu Bidenovej vlády v USA a aby sa urobilo viac ako požiadať predsedníctvo EÚ 
o list.

Zhrnutie obsahu petície č. 0323/2021

Predkladateľka petície vysvetľuje, že v dôsledku medzivládnych dohôd o zákone 
o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov (FATCA), ktoré boli 
podpísané medzi členskými štátmi a Spojenými štátmi americkými, banky, spoločnosti správy 
aktív, poisťovacie spoločnosti a vlády považujú európskych/amerických občanov s dvojitou 
štátnou príslušnosťou v členských štátoch za občanov USA. Podľa tohto nariadenia majú 
všetky banky a spoločnosti zaregistrovať občanov na americkom federálnom daňovom úrade 
(IRS) s cieľom identifikovať a nahlasovať svojich klientov z USA, hoci sú aj európskymi 
občanmi.

Predkladateľka petície preto kritizuje, že ich osobné údaje sa bežne vymieňajú s nečlenským 
štátom a že niektoré z týchto finančných inštitúcií im znemožňujú prístup k ich službám alebo 
im dokonca zakazujú nakupovať akcie v podielových fondoch. Predkladateľka petície 
vysvetľuje, že táto situácia vedie k diskriminácii na základe štátnej príslušnosti, čo je 
v rozpore s článkom 18 ZFEÚ a článkom 21 ods. 2 Charty základných práv. Poukazuje aj 
na to, že niektoré vnútroštátne orgány zodpovedné za finančné trhy túto diskrimináciu 
ignorujú a že hoci si je EÚ plne vedomá tejto situácie, nikdy nekonala, aby ju riešila. 

Predkladateľka petície vyzýva Európsky parlament, aby prijal opatrenia na ukončenie tejto 
diskriminácie a poveril Európsky orgán pre cenné papiere a trhy začatím vyšetrovania proti 
príslušným vnútroštátnym orgánom, ktoré ju umožňujú. Požaduje tiež, aby Európska komisia 
bola naliehavo vyzvaná, aby rokovala s orgánmi USA s cieľom dosiahnuť, 
aby európski/americkí občania s dvojitou štátnou príslušnosťou mali právo vzdať sa 
občianstva USA bez toho, aby čelili akýmkoľvek prekážkam, museli dodržiavať súlad s IRS 
alebo platili daň pri odchode.

2. Prípustnosť

Petícia č. 1088/2016 bola uznaná ako prípustná 11. januára 2017. 
Petícia č. 1470/2020 bola uznaná ako prípustná 31. marca 2021.
Petícia č. 0323/2021 bola uznaná ako prípustná 24. júna 2021.
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Európsky parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií podľa článku 216 ods. 6 
(nový článok 227 ods. 6).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. júna 2017

Podľa predkladateľov petície európske finančné inštitúcie opakovane diskriminovali 
niekoľkých „náhodných Američanov“ alebo európskych/amerických občanov s dvojitým 
štátnym občianstvom tým, že im neumožnili prístup k rôznym finančným produktom vrátane 
platobných účtov z dôvodu požiadaviek, ktoré európskym finančným inštitúciám ukladajú 
medzivládne dohody o vykonávaní zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade 
zahraničných účtov (FATCA). Predkladatelia petície zastávajú názor, že dodržiavanie zákona 
FATCA je de facto v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach a smernicou 
o platobných účtoch1 (2014/92/EÚ).

V prvom rade treba konštatovať, že zákon FATCA a príslušné medzivládne dohody sú 
dvojstranné dohody medzi Spojenými štátmi a inými krajinami vrátane členských štátov. 
Preto by v prvom rade členské štáty pri rokovaniach o týchto dohodách nemali spúšťať 
zo zreteľa špecifiká amerického daňového systému a svoje povinnosti vyplývajúce z práva 
Únie a požiadať o ich revíziu vzhľadom na všetky nové praktické otázky či nezlučiteľnosť 
s právom Únie alebo akékoľvek ďalšie zmeny, najmä vzhľadom na plnú reciprocitu.

Po druhé sa Komisia v súvislosti s údajným porušovaním práva na ochranu súkromného 
života odvoláva na článok 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Komisia konštatuje, 
že základné právo na súkromný život a ochranu osobných údajov je zakotvené v Charte 
základných práv Európskej únie. Právne predpisy Únie ukladajú členským štátom povinnosť 
dodržiavať pri ich vykonávaní právo EÚ.  

Po tretie, pokiaľ ide o údajnú nezlučiteľnosť smernice o platobných účtoch s medzivládnymi 
dohodami o vykonávaní zákona FATCA, Komisia by chcela upozorniť, že prístup 
k platobným účtom v EÚ upravuje kapitola IV smernice o platobných účtoch. V článku 15 
(Nediskriminácia) tejto smernice sa uvádza: „Členské štáty zabezpečia, aby úverové inštitúcie 
pri žiadosti o platobný účet v Únii alebo pri prístupe k platobnému účtu v Únii spotrebiteľov, 
ktorí majú riadny pobyt v Únii, nediskriminovali z dôvodu ich štátnej príslušnosti alebo 
miesta pobytu, ani z akéhokoľvek iného dôvodu uvedeného v článku 21 charty. Podmienky 
uplatniteľné na vedenie platobného účtu so základnými funkciami nesmú byť v žiadnom 
prípade diskriminačné.“ V článku 16 (Právo na prístup k platobnému účtu so základnými 
funkciami) sa stanovuje, že členské štáty musia spotrebiteľom s riadnym pobytom v Únii 
zabezpečiť právo zriadiť si platobný účet so základnými funkciami, t. j. nový typ produktu s 
funkciami zakotvenými v smernici, ak títo spotrebitelia spĺňajú pravidlá boja proti legalizácii 
príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (praniu špinavých peňazí). Bez ohľadu na 
oznamovaciu povinnosť, ktorú európskym úverovým inštitúciám ukladá zákon FATCA a s 
ním súvisiace medzivládne dohody, sú úverové inštitúcie, ktoré určili členské štáty, povinné v 
súlade s podmienkami uvedenými v smernici poskytnúť spotrebiteľom s riadnym pobytom v 
EÚ prístup k platobným účtom so základnými funkciami. 

Záver

Komisia zastáva názor, že úverové inštitúcie, ktoré určili členské štáty podľa smernice 

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&rid=1.
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2014/92/EÚ, budú v súlade s podmienkami uvedenými v smernici musieť poskytnúť 
spotrebiteľom s riadnym pobytom v EÚ prístup k platobným účtom so základnými funkciami. 

4. Odpoveď Komisie (REV) doručená 13. februára 2018

Ako sa uvádza v úvodných poznámkach Komisie, zákon USA o dodržiavaní daňových 
predpisov v prípade zahraničných účtov (FATCA) sa vykonáva prostredníctvom 
medzivládnych dohôd, ktoré sú dohodnuté dvojstranne medzi USA a jednotlivými členskými 
štátmi. Keďže v tom čase nebola dostatočná podpora zo strany členských štátov, Európska 
komisia nepredložila Rade odporúčanie na poverenie začať rokovania o dohode v mene Únie. 
Samotné požiadavky na výmenu informácií podľa zákona FATCA sú však podobné 
požiadavkám právnych predpisov EÚ (smernica 2014/107/EÚ) a globálneho štandardu OECD 
pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch, ktorý sa v súčasnosti zavádza vo 
viac ako 100 jurisdikciách. 

Komisia pripúšťa, že zákon FATCA a s ním súvisiace medzivládne dohody pravdepodobne 
predstavujú neúmyselnú prekážku prístupu k finančným službám v EÚ pre občanov USA 
a kohokoľvek, kto predloží nepriame dôkazy, podľa ktorých sa na neho môže zákon FATCA 
vzťahovať (ďalej len „osoby z USA“). Sem patria aj „náhodní Američania“, ktorí sa v USA 
narodili, ale o štátne občianstvo USA nikdy nepožiadali. 

Komisia v súčasnosti spolupracuje s finančným sektorom s cieľom získať viac informácií 
o tom, koľko osôb s pobytom v EÚ môže mať problém získať finančné služby na základe 
nepriamych dôkazov, podľa ktorých sa na nemôže vzťahovať zákon FATCA. Hoci Komisia 
nemôže poskytovateľov finančných služieb nútiť poskytovať služby osobám, ktoré predložili 
nepriame dôkazy, že sa na nemôže vzťahovať zákon FATCA, bude presadzovať smernicu 
o platobných účtoch (2014/92/EÚ), na základe ktorej všetci rezidenti EÚ majú právo 
na platobný účet so základnými funkciami.

Komisia tiež spolu s finančným sektorom skúma, ako poskytovateľom finančných služieb 
uľahčiť súlad so súčasnými požiadavkami zákona FATCA, znížiť administratívnu záťaž a 
riziko vysokých zrážkových daní, ktoré možno uplatniť na príjmy finančných inštitúcií EÚ 
zo zdrojov v USA. 

Napokon by chcela Komisia upriamiť pozornosť Výboru pre petície na list, ktorý 
8. mája 2017 zaslalo maltské predsedníctvo Rady ministerstvu financií USA, v ktorom 
upozorňuje na problémy rezidentov, finančných inštitúcií a vlád členských štátov EÚ 
v súvislosti so zákonom FATCA, najmä pokiaľ ide o nahlasovanie údajov v prípade 
chýbajúceho daňového identifikačného čísla alebo čísla sociálneho poistenia v USA. 

5. Odpoveď Komisie (REV II) doručená 31. januára 2019

Ako sa uvádza v úvodných poznámkach Komisie, zákon USA o dodržiavaní daňových 
predpisov v prípade zahraničných účtov (FATCA) sa vykonáva prostredníctvom 
medzivládnych dohôd uzavretých na základe rokovaní medzi USA a jednotlivými členskými 
štátmi. Komisia nedostala žiaden mandát na rokovanie o dohode v mene všetkých členských 
štátov, a ani Rada doposiaľ nevyslala žiaden signál o tom, že by zvažovala možnosť poveriť 
Komisiu oficiálnou úlohou nadviazať s USA kontakt v súvislosti s FATCA. Komisia je aj 
naďalej pripravená na spoločnú diskusiu s Radou, ak by mala Rada o ňu záujem, s cieľom 
posúdiť, či je prístup EÚ k FATCA primeraný, a stanoviť jeho prípadné podmienky. 
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V nadväznosti na analýzu článku 15 (Nediskriminácia) a článku 16 (Právo na prístup 
k platobnému účtu so základnými funkciami) smernice o platobných účtoch1 a príslušných 
ustanovení vnútroštátnych opatrení, ktorými sa tieto ustanovenia transponujú v rôznych 
členských štátoch, nedokázala Komisia odhaliť žiaden problém, ktorý by bol relevantný 
v súvislosti s touto petíciou.

Pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, Komisia pripomína, že za presadzovanie platných 
pravidiel sú zodpovedné nezávislé orgány pre ochranu údajov členských štátov. Vo vyhlásení 
uverejnenom vo februári 2018 dospeli tieto orgány k záveru, že neexistujú žiadne okolnosti, 
v súvislosti s ktorými by bolo potrebné zakázať spracovanie osobných údajov vrátane ich 
prenosu v rámci režimu FATCA. Komisia bola medzitým informovaná o tom, že na základe 
výmeny informácií so združením európskych „náhodných Američanov“ začnú orgány 
pre ochranu osobných údajov v roku 2019 zbierať informácie s cieľom objasniť situáciu 
v členských štátoch. Komisia je v pravidelnom kontakte s orgánmi pre ochranu osobných 
údajov a naďalej pozorne sleduje najnovší vývoj v tejto veci. 

6. Odpoveď Komisie (REV III) doručená 15. februára 2022

Petície č. 1088/2016, 1470/2020 a 0323/2021

Výbor pre petície po svojej schôdzi 10. novembra 2020 požiadal o aktualizovanú odpoveď 
najmä vzhľadom na nedávne voľby v Spojených štátoch (USA) a novú americkú vládu. 
Komisia poskytuje aktuálne informácie aj vzhľadom na schôdzu Výboru pre petície, ktorá sa 
uskutočnila 2. septembra 2021.

Nemecké predsedníctvo Rady EÚ napísalo 8. decembra 2020 list americkej vláde (úradu 
Internal Revenue Service (IRS)) o zákone o dodržiavaní daňových predpisov v prípade 
zahraničných účtov (FATCA). 

Tento list (ktorý je prístupný verejnosti) nájdete na tomto odkaze:

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

Nemecké predsedníctvo vo svojom liste zdôraznilo, že napriek úľavám, ktoré doteraz prijali 
americké orgány v súvislosti s osobami so štátnou príslušnosťou USA, ktoré sa chcú vzdať 
svojej štátnej príslušnosti USA (opatrenia, o ktorých útvary Komisie už predtým informovali 
Výbor pre petície), občania EÚ so štátnou príslušnosťou USA stále čelia konkrétnym 
ťažkostiam (napr. zložité postupy a vysoké poplatky za zrieknutie sa štátnej príslušnosti – 
približne 2 300 USD). Komunikácia medzi predsedníctvom EÚ a americkou vládou 
pokračovala aj počas portugalského predsedníctva. Stretnutie predsedníctva a daňového úradu 
USA sa uskutočnilo 25. marca 2021. 

Dňa 16. septembra 2021 odpovedal americký daňový úrad IRS na uvedený list, v ktorom 
vyjadril ochotu lepšie pochopiť okolnosti, za ktorých zahraničné finančné inštitúcie (FFI) nie 
sú schopné oznámiť daňové identifikačné číslo (DIČ). IRS uviedol, že takéto informácie by 
umožnili americkej vláde ďalej zvážiť, či by sa mohli prijať ďalšie opatrenia na podporu 

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné 
účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Text s významom 
pre EHP), Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13977-2020-INIT/en/pdf
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vykazovania DIČ a či by sa mohli poskytnúť ďalšie úľavy pre FFI alebo daňovníkov USA 
so sídlom v zahraničí.

Pripomienky Komisie

Komunikácia medzi inštitúciami EÚ a americkou vládou v súvislosti s FATCA pokračuje. 
Útvary Komisie diskutovali o FATCA najmä s vysokými predstaviteľmi americkej vlády 
na spoločnom regulačnom fóre EÚ – USA 24. marca 2021 aj 29. a 30. septembra 2021, na 
ktorom americká vláda zdôraznila ochotu spolupracovať s Komisiou s cieľom nájsť vzájomne 
prijateľné riešenia problémov, ktoré predložili útvary Komisie. Útvary Komisie poukázali 
predovšetkým na vplyv zákona FATCA na možnosť „náhodných Američanov“ mať prístup k 
základným finančným službám, napríklad k bankovému účtu. Útvary Komisie budú teraz 
nadväzovať na výzvu americkej vlády na spoluprácu.

Americký daňový úrad IRS aktualizoval v máji 2021 svoje Často kladené otázky (FAQ) 
týkajúce sa všeobecných otázok FATCA. Aktualizované Často kladené otázky poskytujú 
informácie pre zahraničné finančné inštitúcie podľa modelu 1, ktoré sú požadované, ale 
nepodarilo sa v rámci nich získať a zaslať americké DIČ pre každú konkrétnu osobu z USA, 
ktorá je majiteľom účtu alebo ovládajúcou osobou subjektu mimo USA. 

Aktualizované Často kladené otázky z 13. mája 2021 obsahujú novú otázku (otázka 6) 
v podsekcii Často kladené otázky o vykazovaní. V otázke 6 sa uvádza séria kódov, ktoré 
môže vykazujúca zahraničná finančná inštitúcia podľa modelu 1 použiť na vyplnenie poľa 
DIČ, ak DIČ nebolo získané vo vymedzených prípadoch. Používať tieto kódy nie je povinné, 
ale očakáva sa, že to pomôže IRS lepšie pochopiť skutočnosti a okolnosti, ktoré sa skrývajú 
za chýbajúcimi DIČ, a teda posúdiť, či zahraničná finančná inštitúcia plní svoje oznamovacie 
povinnosti. 

Ak sa použije jeden z kódov, systém IRS vygeneruje chybové hlásenie, že položka je 
neplatná. V hlásení o chybe sa poskytne 120 dní na nápravu problému poskytnutím DIČ. 
Ak sa DIČ neposkytne do 120 dní, IRS vyhodnotí prijaté údaje a na základe posúdenia 
skutočností a okolností určí, či ide o závažné nedodržanie predpisov. Medzi takéto 
skutočnosti a okolnosti patria: 

–     dôvody, pre ktoré nebolo možné získať DIČ;

–     či má zahraničná finančná inštitúcia zavedené primerané postupy na získanie DIČ a 

–     úsilie vynaložené zahraničnou finančnou inštitúciou na získanie DIČ.

Tieto zmeny sa uberajú smerom, ktorý Komisia očakávala, pokiaľ ide o spôsoby riešenia 
ťažkostí pri vykazovaní amerického DIČ zo strany zahraničnej finančnej inštitúcie. 

Pokiaľ ide o ochranu údajov, Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) vydal 13. apríla 
2021 vyhlásenie1, 

v ktorom pripomína zásady zakotvené v článku 96 všeobecného nariadenia 

o ochrane údajov2 a článku 61 smernice o presadzovaní práva3, podľa ktorých existujúce 

1 K dispozícii na:
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
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_statement042021_international_agreements_including_transfers_en.pdf
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medzinárodné dohody týkajúce sa medzinárodných prenosov osobných údajov, ktoré sú 
v súlade s právom Únie platným pred nadobudnutím účinnosti nariadenia alebo smernice, 
zostávajú v platnosti, kým nebudú zmenené, nahradené alebo zrušené. 

EDPB sa domnieva, že v záujme zabezpečenia toho, aby sa pri prenose osobných údajov 
mimo Únie neznižovala úroveň ochrany podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
a smernice o presadzovaní práva, by sa malo zvážiť zosúladenie týchto dohôd so všeobecným 
nariadením o ochrane údajov a smernicou o presadzovaní práva, ak sa tak ešte nestalo.

Na základe toho EDPB v tom istom vyhlásení vyzval členské štáty, aby posúdili a v prípade 
potreby preskúmali svoje medzinárodné dohody, ktoré zahŕňajú medzinárodné prenosy 
osobných údajov, ako sú tie, ktoré sa týkajú zdaňovania (napr. automatická výmena osobných 
údajov na daňové účely), s cieľom určiť, či je potrebné ďalšie zosúladenie so súčasnými 
právnymi predpismi EÚ, judikatúrou a usmerneniami EDPB. 

Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení EDPB, vnútroštátne orgány na ochranu údajov ako orgány 
presadzujúce pravidlá ochrany údajov zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní pomoci 
a poradenstva orgánom členských štátov v tejto súvislosti.

Záver

Útvary Komisie sú v súvislosti s týmto spisom v častom kontakte s členskými štátmi, 
predsedníctvom EÚ a EDPB. Udržiavajú sa tiež kontakty s európskymi bankami s cieľom 
zabezpečiť prístup k základnému bankovému účtu najmä pre občanov EÚ, ktorí majú aj 
štátnu príslušnosť USA. Komisia považuje tento spis za mimoriadne dôležitý a bude naďalej 
informovať Výbor pre petície o každom dosiahnutom pokroku, najmä v nadväznosti 
na diskusie, ktoré sa uskutočnili na zasadnutí Výboru pre petície 2. septembra 2021.

7. Odpoveď Komisie (REV IX) doručená 18. mája 2022

Dlhové cenné papiere EÚ sa emitujú podľa luxemburského práva v súlade s programom 
EÚ/Euratom pre vydávanie dlhopisov a finančné prostriedky získané prostredníctvom emisií 
dlhových cenných papierov sú určené na programy EÚ alebo Euratom, ako sú napríklad 
nástroje SURE a NextGenerationEU. Dlhové cenné papiere EÚ sa vydávajú na primárnom 
trhu výlučne vo forme syndikovaných transakcií, aukcií a súkromného umiestňovania, ktoré 
môžu vykonávať úverové inštitúcie a investičné spoločnosti. Na tomto vydávaní na 
primárnom trhu sa môžu priamo zúčastňovať len právnické osoby (úverové inštitúcie alebo 
investičné spoločnosti), ktoré boli prijaté do siete primárnych dílerov (zriadenej v súlade s 
rozhodnutím Komisie 2021/6251).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP), Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88.
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, 
odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov 
a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV, Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89 – 131.
1 manažéra Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2021/625 zo 14. apríla 2021 o zriadení siete primárnych 
dílerov a vymedzení kritérií oprávnenosti týkajúcich sa mandátov vedúceho a spolumanažéra pre syndikované 
transakcie na účely vypožičiavania si Komisiou v mene Únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, 
Ú. v. EÚ L 131, 16.4.2021, s. 170.
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Program vydávania dlhopisov je založený na dokumentácii týkajúcej sa trhových noriem, 
ktorú používajú emitenti na kapitálových trhoch s dlhovými nástrojmi. V dokumentácii sú 
zahrnuté obmedzenia predaja pre niektoré z najvýznamnejších trhov (vrátane USA). Podobné 
obmedzenia predaja možno nájsť v úverovej dokumentácii partnerských inštitúcií (napr. 
EMS).

Pri posudzovaní otázok súvisiacich s dostupnosťou dlhových cenných papierov EÚ na nákup, 
ktorý uskutočňujú občania s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ/USA, je dôležité brať do 
úvahy, že právne predpisy USA v oblasti daní a cenných papierov sa uplatňujú na všetky 
„osoby z USA“ bez ohľadu na krajinu ich pobytu alebo inú štátnu príslušnosť. Obmedzenia 
prideľovania dlhových cenných papierov osobám z USA („obmedzenia predaja“) sú priamym 
dôsledkom širokého rozsahu pôsobnosti právnych predpisov USA, a nie dôsledkom právnych 
predpisov alebo politiky EÚ.

O širokom rozsahu pôsobnosti a dôsledkoch právnych predpisov USA svedčí aj skutočnosť, 
že podobné obmedzenia predaja možno nájsť v úverovej dokumentácii partnerských inštitúcií, 
ale aj iných emitentov (napríklad aj korporátnych emitentov, ktorí ponúkajú svoje cenné 
papiere retailovým investorom). 

V každom prípade Komisia neponúka dlhové cenné papiere EÚ a Euratom priamo retailovým 
investorom v EÚ. Komisia sa rozhodla, že ponuku svojich cenných papierov obmedzí na 
inštitucionálnych investorov. V tejto súvislosti americkí retailoví investori neprichádzajú v 
porovnaní s obdobnými retailovými investormi v EÚ o žiadne investičné príležitosti.

Napokon, ak by Komisia chcela ponúkať svoje dlhopisy v USA, uplatnil by sa, prirodzene, 
regulačný a daňový režim USA. Skúsenosti iných emitentov v EÚ (vrátane emitujúcich SSA1) 
ukázali, že požadované regulačné podania a daňové priznania sú spojené s veľmi vysokými 
nákladmi a sú časovo náročné.  Vzhľadom na tieto úvahy a skutočnosť, že Komisia vydáva 
dlhopisy EÚ len v eurách, Komisia dospela k záveru, že náklady a nevýhody spojené so 
sprístupnením jej cenných papierov v USA výrazne prevyšujú akékoľvek prínosy. 

Záver

Na záver možno konštatovať, že Európska komisia neponúka cenné papiere retailovým 
investorom v EÚ, USA ani v žiadnej inej jurisdikcii. Retailoví investori z USA a retailoví 
investori s dvojitou príslušnosťou EÚ/USA bez ohľadu na to, ktorého členského štátu EÚ sú 
štátnymi príslušníkmi popri americkom občianstve, preto nie sú diskriminovaní v porovnaní s 
ich retailovými náprotivkami z EÚ.

1 Štátne subjekty, nadnárodné orgány a agentúry.


