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Θέμα: Αναφορά 0393/2009, του Luc Huckvale, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με
τις υποχρεώσεις της Ισλανδίας έναντι των ξένων καταθετών στη θυγατρική 
της τράπεζα στη Νήσο του Μαν

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι η Ισλανδία θα πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της έναντι των 
προσώπων που κατέθεσαν τα χρήματά τους στη θυγατρική μιας ισλανδικής τράπεζας στη 
Νήσο του Μαν. Ο αναφέρων εξηγεί ότι είναι καταθέτης στην τράπεζα Kaupthing Singer & 
Friedlander Limited - Νήσος του Μαν, η οποία τέθηκε σε προσωρινή εκκαθάριση στις 
8 Οκτωβρίου 2008. Υποστηρίζει ότι η Ισλανδία θα πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της 
έναντι των καταθετών στο πλαίσιο της εγγύησης της μητρικής τράπεζας που κατατέθηκε στις 
αρχές της Νήσου του Μαν και να εγγυηθεί τις μικροκαταθέσεις. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, 
αυτό θα πρέπει να αποτελέσει πρωταρχική προϋπόθεση, αν η Ισλανδία γίνει χώρα υποψήφια 
προς ένταξη στην ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων είναι καταθέτης στην τράπεζα Kaupthing Singer & Friedlander Ltd. - Νήσος του 
Μαν (εφεξής καλούμενη «KSFIOM»). Η εν λόγω τράπεζα, η οποία είναι θυγατρική της 
ισλανδικής τράπεζας Kaupthing Bank hf., τέθηκε σε προσωρινή εκκαθάριση στις 8 
Οκτωβρίου 2008. Έκτοτε, υπήρξε πάγωμα των καταθέσεων με αποτέλεσμα οι καταθέτες να 
μην διαθέτουν πρόσβαση στις αποταμιεύσεις τους. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η Ισλανδία 
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και η μητρική εταιρεία, Kaupthing Bank hf., θα πρέπει να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους 
έναντι των καταθετών στην KSFIOM και να εγγυηθούν τις μικροκαταθέσεις στο πλαίσιο της 
εγγύησης της μητρικής τράπεζας που κατατέθηκε στις αρχές της Νήσου του Μαν και 
χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση της KSFIOM ως ασφαλούς τράπεζας. Σύμφωνα με τον
αναφέροντα, αυτό θα πρέπει να αποτελέσει πρωταρχική προϋπόθεση, αν η Ισλανδία γίνει 
χώρα υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Κοινοτικό δίκαιο

Η κατάσταση των καταθετών στην KSFIOM δεν διέπεται από το κοινοτικό δίκαιο. Η
KSFIOM είναι θυγατρική της ισλανδικής τράπεζας Kaupthing Bank hf. και, ως εκ τούτου, 
αποτελεί οντότητα η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νήσου του Μαν και 
διέπεται αποκλειστικά από την εν λόγω νομοθεσία.

Ειδικοί όροι αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης για τη Νήσο του Μαν κατά την 
προσχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΚ. Σύμφωνα με το άρθρο 299, παράγραφος 6, 
στοιχείο γ), της Συνθήκης ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης, οι 
διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ εφαρμόζονται στη Νήσο του Μαν μόνο στον βαθμό που τούτο 
προβλέπεται από το πρωτόκολλο αριθ. 3 της συνθήκης προσχώρησης. Συνεπώς, η Νήσος του 
Μαν συμπεριλαμβάνεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Άλλες διατάξεις του 
κοινοτικού δικαίου, όπως εκείνες που σχετίζονται με την ελευθερία εγκατάστασης και την 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, δεν εφαρμόζονται στη Νήσο του Μαν. Ως εκ τούτου, το 
παράγωγο κοινοτικό δίκαιο που διέπει τον τραπεζικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της 
οδηγίας 94/19/ΕΚ περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων1, δεν εφαρμόζεται στη 
Νήσο του Μαν και, κατ’ επέκταση, στην KSFIOM. Η αποζημίωση των καταθετών από την εν 
λόγω τράπεζα αποτελεί, συνεπώς, ζήτημα το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου. Οι εν λόγω καταθέτες απολαύουν των δικαιωμάτων και της έννομης 
προστασίας που προβλέπεται από το δίκαιο της Νήσου του Μαν. 

Η εκκαθάριση της KSFIOM θα λάβει, συνεπώς, χώρα σύμφωνα με το δίκαιο της Νήσου του 
Μαν. Δυνάμει του δικαίου αυτού, είναι πιθανόν οι διαχειριστές της KSFIOM να 
καταστήσουν δυνατή την ανάκτηση χρημάτων από τη μητρική εταιρεία στη βάση των 
συμβατικών της σχέσεων με τη θυγατρική. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το ζήτημα δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου.

Προσχώρηση της Ισλανδίας στην ΕΕ

Υπό το πρίσμα της ανωτέρω αναφερθείσας εκτίμησης ότι το ζήτημα δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, η Επιτροπή δεν μπορεί να εκφέρει γνώμη όσον αφορά τις 
συγκεκριμένες αυτές ενέργειες εκ μέρους της ισλανδικής κυβέρνησης. Δεδομένου όμως ότι η 
Επιτροπή έχει επί του παρόντος κληθεί να εκδώσει «γνωμοδότηση» επί της αίτησης 
προσχώρησης της Ισλανδίας στην ΕΕ, θα αξιολογήσει προσεκτικά τον βαθμό προετοιμασίας 

                                               
1 Οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 περί των 

συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων, ΕΕ L 135 της 31.5.1994, σ. 5-14. 
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της εν λόγω χώρας για την ένταξη στην ΕΕ σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από το 
κοινοτικό δίκαιο.

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν μπορεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα του 
αναφέροντος να εξαρτηθεί η ένταξη της Ισλανδίας στην ΕΕ από την αποζημίωση των 
καταθετών της KSFIOM.


