
CM\792279LV.doc PE429.644v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

25.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0390/2009, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Luc Huckvale, par Īslandes saistībām attiecībā uz ārvalstu noguldītājiem bankas 
filiālē Menas salā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Īslandei vajadzētu uzņemties pienākumus pret tām 
personām, kuras nogulda savu naudu Īslandes bankas filiālē, kas atrodas Menas salā. 
Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka ir noguldītājs „Kaupthing Singer & Friedlander 
Limited”, kas atrodas Menas salā un kam 2008. gada 8. oktobrī gaidāma likvidācija. Viņš 
apgalvo, ka Īslandei vajadzētu uzņemties pienākumus pret noguldītājiem saskaņā ar mātes 
sabiedrības garantiju, kas tiek iesniegta Menas salas varas iestādēm un garantē privātpersonu 
noguldījumus. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju tam vajadzētu būt galvenajam 
nosacījumam, ja Īslande vēlas būt ES kandidātvalsts.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 23. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs ir noguldītājs „Kaupthing Singer & Friedlander Ltd.” (Menas salā) 
(turpmāk tekstā — KSFIOM). Šai bankai, kas ir Īslande bankas „Kaupthing Bank hf.” filiāle, 
2008. gada 8. oktobrī bija paredzēta likvidācija. Kopš tā brīža noguldījumi ir iesaldēti, un 
noguldītāji nevar piekļūt saviem uzkrājumiem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Īslandei 
un mātes uzņēmumam „Kaupthing Bank hf.” vajadzētu izpildīt saistības pret noguldītājiem 
KSFIOM un garantēt privātpersonu noguldījumus saskaņā ar mātes uzņēmuma garantiju, kas 
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tika iesniegta Menas salas varas iestādēm un tika izmantota, lai reklamētu KSFIOM kā drošu 
banku. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja norādīto tam vajadzētu būt galvenajam 
nosacījumam, ja Īslande vēlas kļūt par ES kandidātvalsti. 

Komisijas komentāri 

Kopienas tiesību akti

Uz noguldītāju KSFIOM situāciju neattiecas Kopienas tiesību akti. KSFIOM ir Īslandes 
bankas „Kaupthing Bank hf.” filiāle. Tāpēc tas ir uzņēmums, kas reģistrēts saskaņā ar Menas 
salas tiesību aktiem, un uz to attiecas vienīgi šie tiesību akti.  

Kad Apvienotā Karaliste pievienojās ES, tika panākta vienošanās par īpašiem noteikumiem 
Menas salai. Saskaņā ar EK līguma 299. panta 6. punkta c) apakšpunktu, kas grozīts ar 
Pievienošanās aktu, EK līguma noteikumi Menas salai ir piemērojami tiktāl, ciktāl tas noteikts 
Pievienošanās līguma Protokolā Nr. 3. Tādējādi Menas sala ir iekļauta Kopienas muitas 
teritorijā. Citi Kopienas tiesību aktu noteikumi, piemēram, tie, kas attiecas uz brīvību veikt 
uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus, Menas salai netiek piemēroti. Tāpēc Kopienas 
sekundārie tiesību akti banku jomā, ieskaitot Direktīvu 94/19/EK par noguldījumu garantiju 
sistēmām1 ,Menas salai un līdz ar to KSFIOM netiek piemēroti. Tādējādi atlīdzināšana šīs 
bankas noguldītājiem nav Kopienas tiesību aktu darbības jomā. Uz šiem noguldītājiem 
attiecas tiesības un tiesiskā aizsardzība, ko paredz Menas salas tiesību akti. 

Tādējādi KSFIOM beigs darbību saskaņā ar Menas salas tiesību aktiem. Iespējams, ka saskaņā 
ar šiem tiesību aktiem KSFIOM pārvaldītāji ir spējīgi gūt naudu no mātes uzņēmuma, 
pamatojoties uz līgumattiecībām ar filiāli. Tomēr šis jautājums neietilpst Kopienas tiesību 
aktu darbības jomā.   

Īslandes pievienošanās ES

Ņemot vērā iepriekš minēto novērtējumu, ka šis jautājums neietilpst Kopienas tiesību aktu 
darbības jomā, Komisijai nav konkrēta viedokļa attiecībā uz šo konkrēto Īslandes valdības 
rīcību. Tomēr tagad, kad Komisijai ir lūgts sagatavot „atzinumu” par Īslandes pieteikumu 
dalībai ES, tā rūpīgi izvērtēs Īslandes sagatavotību visās jomās, uz ko attiecas Kopienas 
tiesību akti, lai pievienotos ES.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nevar īstenot lūgumraksta iesniedzēja prasību par 
Īslandes pievienošanos ES nosacījumam par atlīdzināšanu KSFIOM noguldītājiem.”
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