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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Luc Huckvale, brit állampolgár által benyújtott 0393/2009. számú petíció 
Izlandnak az Isle of Man-i bankfiók külföldi betéteseivel szembeni 
kötelezettségeiről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy Izlandnak teljesítenie kell azon személyekkel szembeni 
kötelezettségeit, akik egy izlandi bank Man-szigeti fiókjában helyezték el pénzüket. A petíció 
benyújtója kifejti, hogy ő is betétese a Kaupthing Singer & Friedlander Limited - Isle of Man 
bankfióknak, amelyet 2008. október 8-án előzetes felszámolás alá helyeztek. Azt állítja, hogy 
Izlandnak teljesítenie kell a Man-szigeti hatóságokkal megkötött, anyavállalat által kínált 
garancia értelmében a betétesekkel szemben fennálló kötelezettségeit, és kezességet kell 
vállalnia a lakossági betétekért. A petíció benyújtója szerint erre elsődleges feltételként kell 
tekinteni, amikor Izland uniós tagjelölt országgá válik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A petíció benyújtója a Kaupthing Singer & Friedlander Ltd. (Isle of Man) (a továbbiakban: 
KSFIOM) betétese. A szóban forgó bank az izlandi Kaupthing Bank hf. leányvállalata, és azt 
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2008. október 8-án helyezték előzetes felszámolás alá. Azóta a betéteket befagyasztották, a 
betétesek pedig nem férhetnek hozzá megtakarításaikhoz. A petíció benyújtója úgy véli, hogy 
Izlandnak és az anyavállalatnak – a Kaupthing Bank hf. – teljesítenie kell a KSFIOM 
betéteseivel szembeni kötelezettségeit, és a Man-szigeti hatóságokkal megkötött, valamint a 
KSFIOM megbízható bankként történő népszerűsítésére felhasznált, anyavállalat által kínált 
garancia értelmében kezességet kell vállalnia a lakossági betétekért. A petíció benyújtója 
szerint erre elsődleges feltételként kell tekinteni, amikor Izland uniós tagjelölt országgá válik. 

A Bizottság észrevételei 

A közösségi jog

A KSFIOM betéteseinek helyzete nem tartozik a közösségi jog hatálya alá. A KSFIOM az 
izlandi Kaupthing Bank hf. leányvállalata. Következésképpen olyan intézményről van szó, 
amelyet a Man-szigeti jog szerint alapítottak, és arra kizárólag a szóban forgó jog irányadó. 

Az Egyesült Királyság Európai Közösséghez történő csatlakozásakor különleges feltételek 
megtárgyalására került sor a Man-sziget tekintetében. A csatlakozási okmánnyal módosított 
EK-Szerződés 299. cikke (6) bekezdésének c) pontja értelmében az EK-Szerződés 
rendelkezései csak annyiban alkalmazhatók a Man-szigetre, amennyiben azt a csatlakozási 
szerződés harmadik jegyzőkönyve meghatározza. Következésképpen a Man-sziget része a 
Közösség vámterületének. Egyéb közösségi jogi rendelkezések – mint például a letelepedés és 
a szolgáltatásnyújtás szabadságához kapcsolódók – nem alkalmazandók a Man-szigeten. 
Ennek következtében a banki ágazatra vonatkozó másodlagos közösségi jog, ideértve a 
betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK1 irányelvet is, nem alkalmazandó a Man-
szigeten, így pedig a KSFIOM esetében sem. Ezért a szóban forgó bank betéteseinek 
kifizetése olyan kérdés, amely nem tartozik a közösségi jog hatálya alá. Ezen betétesek a 
Man-szigeti törvényekben előírt jogokkal és jogi védelemmel élhetnek.  

Így a KSFIOM felszámolását is a Man-szigeti törvények alapján kell végrehajtani. 
Elképzelhető, hogy a szóban forgó törvények alapján a KSFIOM üzemeltetői pénzhez 
juthatnak az anyavállalattól, annak a leányvállalattal fennálló szerződéses viszonya alapján. 
Mindazonáltal a szóban forgó kérdés nem tartozik a közösségi jog hatálya alá. 

Izland csatlakozása az Európai Unióhoz

A fent említett értékelés fényében, miszerint a kérdés nem tartozik a közösségi jog hatálya 
alá, a Bizottságnak nincs kifejezett véleménye az izlandi kormány részéről hozott konkrét 
intézkedéseket illetően. Ugyanakkor most, hogy felkérték a Bizottságot egy „vélemény” 
kidolgozására Izland uniós tagság iránti kérelmét illetően, a Bizottság a közösségi jog hatálya 
alá tartozó valamennyi területen alaposan megvizsgálja majd, hogy Izland mennyire felkészült 
az uniós tagságra. 

Következtetés

                                               
1

Az Európai Parlament és a Tanács 1994. május 30-i 94/19/EK irányelve a betétbiztosítási 
rendszerekről, HL L 135., 1994.5.31., 5–14. o.
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A fentiek fényében a Bizottságnak nem áll módjában tovább foglalkozni a petíció 
benyújtójának kérésével, miszerint Izland uniós csatlakozását tegyék függővé a KSFIOM 
betéteseinek kifizetésétől.


