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Peticijų komitetas
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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0393/2009 dėl Islandijos įsipareigojimų užsienio indėlininkams, 
turintiems indėlių Islandijos banko filiale Meno saloje, kurią pateikė 
Didžiosios Britanijos pilietis Luc Huckvale

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad Islandija turėtų laikytis savo įsipareigojimų asmenims, kurie 
laikė savo pinigus Islandijos banko filiale Meno saloje. Peticijos pateikėjas aiškina, kad jis yra 
banko Kaupthing Singer & Friedlander Limited – Isle of Man, kurio neoficialus likvidavimas 
pradėtas 2008 m. spalio 8 d., indėlininkas. Jis teigia, kad Islandija turėtų laikytis savo 
įsipareigojimų indėlininkams pagal pagrindinio banko garantiją, pateiktą Meno salos valdžios 
institucijoms, ir taikyti garantijas mažmeniniams indėliams. Pasak peticijos pateikėjo, tai 
turėtų būti pirminė sąlyga, jei Islandija norėtų tapti ES šalimi kandidate.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticijos pateikėjas yra banko Kaupthing Singer & Friedlander Ltd. (Meno sala) (toliau –
KSFIOM) indėlininkas. 2008 m. spalio 8 d. pradėtas oficialus banko, kuris yra Islandijos 
banko Kaupthing Bank hf. filialas, likvidavimas. Nuo to laiko indėliai įšaldyti ir indėlininkai 
negali naudotis savo santaupomis. Peticijos pateikėjas mano, kad Islandija ir pagrindinė 
bendrovė Kaupthing Bank hf. turėtų laikytis savo įsipareigojimų KSFIOM indėlininkams ir 
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taikyti garantijas mažmeniniams indėliams pagal pagrindinės bendrovės garantiją, kuri 
pateikta Meno salos valdžios institucijoms ir kuria naudotasi pristatant KSFIOM kaip saugų 
banką. Pasak peticijos pateikėjo, tai turėtų būti pirminė sąlyga, jei Islandija norėtų tapti ES 
šalimi kandidate. 

Komisijos pastabos 

Bendrijos teisė

Bendrijos teisė nereglamentuoja KSFIOM indėlininkų padėties. KSFIOM yra Islandijos 
banko Kaupthing Bank hf. filialas. Taigi tai subjektas, įsteigtas pagal Meno salos teisę ir 
reglamentuojamas tik tos teisės. 

Jungtinei Karalystei stojant į EB buvo susitarta dėl specialiųjų sąlygų, taikomų Meno salai. 
Pagal EB sutarties 299 straipsnio 6 dalies c punktą su pakeitimais, padarytais Stojimo aktu, 
EB sutarties nuostatos taikomos Meno salai tik tiek, kiek nustatyta Stojimo sutarties 
3 protokole. Taigi Meno sala yra Bendrijos muitų teritorijoje. Kitos Bendrijos teisės 
nuostatos, pavyzdžiui, įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas, Meno salai netaikomos. 
Todėl bankininkystės srities antriniai Bendrijos teisės aktai, tarp jų Direktyva 94/19/EB dėl 
indėlių garantijų sistemų1, netaikoma Meno saloje, taigi ir KSFIOM. Todėl kompensavimas 
šio banko indėlininkams nepatenka į Bendrijos teisės taikymo sritį. Šie indėlininkai naudojasi 
pagal Meno salos teisę teikiamomis teisėmis ir teisine apsauga. 

Todėl KSFIOM privaloma laikytis Meno salos teisės. Gali būti, kad pagal šią teisę KSFIOM 
administratoriai turėtų galimybę atgauti pinigus iš pagrindinės bendrovės remdamiesi jos 
sutartiniais santykiais su filialu. Tačiau šis klausimas nepatenka į Bendrijos teisės taikymo 
sritį.  

Islandijos stojimas į ES

Atsižvelgdama į pirmiau minėtą įvertinimą, kad šis klausimas nepatenka į Bendrijos teisės 
taikymo sritį, Komisija neturi konkrečios nuomonės dėl šių konkrečių Islandijos vyriausybės 
veiksmų. Tačiau dabar, kai Komisijos paprašyta parengti nuomonę dėl Islandijos narystės ES 
paraiškos, Komisija atidžiai įvertins Islandijos pasirengimą stoti į ES visose Bendrijos teisės 
taikymo srityse.

Išvada

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Komisija negali imtis tolesnių veiksmų dėl peticijos 
pateikėjo prašymo nustatyti, kad Islandijos stojimas į ES priklausytų nuo KSFIOM 
kompensavimo indėlininkams.“

                                               
1

1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/19/EB dėl indėlių garantijų 
sistemų, OL L 135, 1994 5 31, p. 5–14.


