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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0393/2009 af Luc Huckvale, britisk statsborger, om Islands 
forpligtelser over for udenlandske indskydere i bankfilialen på Isle of Man

1. Sammendrag

Andrageren mener, at Island skal overholde sine forpligtelser over for de personer, som har 
placeret deres penge i en islandsk bankfilial på Isle of Man.  Andrageren forklarer, at han er 
indskyder i Kaupthing Singer & Friedlander Limited - Isle of Man, som blev erklæret konkurs 
den 8. oktober 2008. Han fastholder, at Island bør overholde sine forpligtelser over for 
indskyderne i henhold til den garanti, som er givet til Isle of Man, så indskuddene dermed 
sikres.  Ifølge andrageren bør dette være en forudsætning for, at Island kan være kandidat til 
EU-medlemskab. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andrageren er indskyder i Kaupthing Singer & Friedlander Ltd. (Isle of Man) (i det følgende 
KSFIOM). Denne bank, som er et datterselskab af den islandske bank Kaupthing Bank hf, 
blev erklæret konkurs den 8. oktober 2008. Siden da har indskuddene være indefrosset, og 
indskyderne har ikke kunnet få adgang til deres opsparing. Andrageren mener, at Island og 
moderselskabet Kaupthing Bank hf bør overholde deres forpligtelser over for indskyderne i 
KSFIOM og sikre indskuddene i henhold til den garanti, som er givet til Isle of Man, og som 
blev brugt til at markedsføre KSFIOM som en sikker bank. Ifølge andrageren bør dette være 
en forudsætning for, at Island kan være kandidat til EU-medlemskab. 
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Kommissionens bemærkninger 

Fællesskabslovgivningen

Situationen for indskyderne i KSFIOM hører ikke under fællesskabslovgivningen. KSFIOM 
er et datterselskab af den islandske bank Kaupthing Bank hf. Det er derfor en enhed, som er 
etableret i henhold til lovgivningen på Isle of Man og udelukkende er underlagt denne 
lovgivning.  

Der blev forhandlet særlige vilkår for Isle of Man, da Det Forenede Kongerige (UK) tiltrådte 
EF. I henhold til EF-traktatens artikel 299, stk. 6, litra c), som ændret med tiltrædelsesakten, 
gælder EF-traktatens bestemmelser kun for Isle of Man i det omfang, som er fastlagt med 
protokol nr. 3 til tiltrædelsesakten. Isle of Man er dermed omfattet at Fællesskabets 
toldområde. Andre af Fællesskabets lovbestemmelser, herunder bestemmelserne om fri 
etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser, gælder ikke på Isle of Man. Det betyder, at 
afledt fællesskabsret på bankområdet, herunder direktiv 94/19/EF om 
indskudsgarantiordninger1, ikke gælder på Isle og Man og dermed KSFIOM. Tilbagebetaling 
til indskyderne i denne bank er derfor et anliggende, som ikke hører under Fællesskabets 
lovgivning. Disse indskydere nyder de rettigheder og den lovmæssige beskyttelse, som er 
fastsat i Isle of Man's lovgivning. 

KSFIOM må derfor afvikles i henhold til lovgivningen på Isle of Man. Det er muligt, at 
forvalterne af KSFIOM i henhold til denne lovgivning vil være i stand til at hente penge fra 
moderselskabet på grundlag af dets aftalemæssige relationer til datterselskabet. Dette 
spørgsmål hører imidlertid ikke under fællesskabslovgivningen.   

Islands tiltrædelse til EU

I lyset af ovenstående vurdering af, at spørgsmålet ikke hører under fællesskabslovgivningen, 
har Kommissionen ingen særlig holdning til disse specifikke aktioner fra den islandske 
regerings side. Imidlertid vil Kommissionen nu, hvor den er blevet bedt om at forberede en 
"udtalelse" om Islands ansøgning om EU-medlemskab, nøje vurdere, om Island er klar til at 
tiltræde EU på alle områder, som er omfattet af fællesskabslovgivningen.

Konklusion

I lyset af ovenstående kan Kommissionen ikke tilslutte sig andragerens anmodning om at gøre 
Islands tiltrædelse til EU afhængig af, at indskyderne i KSFIOM holdes skadesløse."

                                               
1 Europa-Parlaments og Rådets direktiv 94/19/EF af 30. maj 1994 om indskudsgarantiordninger, EFT L 135 af 
31.5.1994, s. 5-14.


