
CM\792279BG.doc PE429.644
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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0393/2009, внесена от г-н Luc Huckvale, с британско 
гражданство, относно задълженията на Исландия спрямо 
чуждестранните вложители в нейната дъщерна банка на остров Ман

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че Исландия следва да изпълни задълженията си към 
лицата, които са вложили парите си във филиала на исландска банка, разположен на 
остров Ман. Вносителят обяснява, че той е вложител в банка „Kaupthing Singer & 
Friedlander Limited“ – остров Ман, която е обявена във временна ликвидация на 8 
октомври 2008 г. Той твърди, че Исландия следва да изпълни задълженията си към 
вложителите съгласно гаранцията от компанията-учредител, депозирана пред органите 
на остров Ман, и да гарантира депозитите на дребно. Според вносителя това следва да 
бъде основно условие, ако Исландия стане кандидат за членство в ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Вносителят е вложител в „Kaupthing Singer & Friedlander Ltd.“ (остров Ман) (наричана 
по-нататък KSFIOM). Тази банка, която е дъщерна на „Icelandic bank Kaupthing Bank 
hf.“, е обявена във временна ликвидация на 8 октомври 2008 г. Оттогава депозитите са 
замразени и вложителите нямат достъп до спестяванията си. Вносителят счита, че 
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Исландия и компанията-учредител „Kaupthing Bank hf.“ следва да изпълнят 
задълженията си към вложителите в KSFIOM и да гарантират депозитите на дребно
съгласно гаранцията от компанията-учредител, депозирана пред органите на остров 
Ман и използвана, за да рекламира KSFIOM като безопасна банка. Според вносителя 
това следва да бъде основно условие, ако Исландия стане кандидат за членство в ЕС.

Забележки на Комисията

Правото на Общността

Положението с вложителите в KSFIOM не се регулира от законодателството на 
Общността. KSFIOM е дъщерна банка на исландската банка „Kaupthing Bank hf“. 
Следователно тя е дружество, регистрирано съгласно законодателството на остров Ман 
и регулирано единствено от това законодателство.

Когато Обединеното кралство се присъедини към ЕО, за остров Ман бяха договорени 
специални условия. Съгласно член 299, параграф 6 в) от Договора за ЕО, изменен с 
Акта за присъединяване, разпоредбите на Договора за ЕО са приложими за остров Ман 
единствено до степента, посочена в Протокол № 3 към Договора за 
присъединяване. Вследствие на това остров Ман е включен в митническата територия 
на Общността. Други разпоредби на законодателството на Общността, например 
относно свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги, не са 
приложими на остров Ман. Поради това вторичното законодателство на Общността в 
областта на банковите услуги, включително Директива 94/19/ЕО относно схемите за 
гарантиране на депозити1, не е приложимо на остров Ман и следователно не се отнася 
за KSFIOM. Следователно компенсирането на вложителите на тази банка е въпрос, 
който попада извън обхвата на правото на Общността. Тези вложители могат да се 
възползват от правата и правната защита, предоставени от законодателството на остров 
Ман.

Поради това KSFIOM ще бъде обявена в ликвидация съгласно законодателството на 
остров Ман. Възможно е съгласно това законодателство администраторите на KSFIOM 
да могат да възстановят пари от компанията-учредител въз основа на договорните й
отношения с дъщерната банка. Но този въпрос попада извън обхвата на правото на 
Общността.

Присъединяването на Исландия към ЕС

В контекста на гореспоменатото заключение, че въпросът попада извън обхвата на 
правото на Общността, Комисията няма специално становище във връзка с тези 
конкретни действия на правителството на Исландия. Но след като Комисията е 
призована да подготви „становище“ относно кандидатурата на Исландия за членство в 
ЕС, тя ще извърши внимателна оценка на това, дали Исландия е подготвена за 

                                               
1

Директива 94/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 година относно 
схемите за гарантиране на депозити, ОВ L 135, 31.5.1994 г., стр. 5–14. 
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присъединяване към ЕС във всички области, обхванати от правото на Общността.

Заключение

Предвид горепосоченото Комисията не може да изпълни искането на вносителя да 
постави възстановяването на депозитите на вложителите в KSFIOM като условие за 
присъединяването на Исландия към ЕС.


