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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0393/2009, imressqa mis-Sur Luc Huckvale, ta’ nazzjonalità 
Brittanika, dwar l-obbligi tal-Iżlanda lejn depożituri barranin fil-bank 
sussidjarju tagħha f’Isle of Man

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkunsidra li l-Iżlanda għandha taqdi l-obbligi tagħha lejn dawk il-persuni li 
ddepożitaw flushom fil-bank sussidjarju tal-Bank Ċentrali tal-Iżlanda f’Isle of Man. Il-
petizzjonant jispjega li huwa depożitur f’Kaupthing Singer & Friedlander Limited - Isle of 
Man li ġie sottomess għal likwidazzjoni provviżorja fit-8 ta’ Ottubru 2008. Huwa jsostni li l-
Iżlanda għandha twettaq l-obbligi tagħha lejn id-depożituri skont il-Garanzija tal-Bank 
Ewlieni li saret mal-awtoritajiet ta’ Isle of Man u għandha tiggarantixxi depożiti mhux 
professjonisti. Skont il-petizzjonant, din għandha tkun kundizzjoni primarja jekk l-Iżlanda ssir 
kandidat għal sħubija mal-UE.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant huwa depożitur f'Kaupthing Singer & Friedlander Ltd. (f'Isle of Man) (iktar ’il 
quddiem imsejjaħ KSFIOM). Dan il-bank, li huwa kumpanija sussidjarja tal-bank Iżlandiż 
Kaupthing Bank hf., ġie sottomess għal likwidazzjoni provviżorja fit-8 ta’ Ottubru 2008. 
Minn dakinhar, id-depożiti ġew iffriżati u d-depożituri m’għandhomx  aċċess għall-flus li 
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faddlu. Il-petizzjonant jikkunsidra li l-Iżlanda u l-kumpanija prinċipali, Kaupthing Bank hf., 
għandhom iwettqu l-obbligi tagħhom lejn id-depożituri fil-KSFIOM u għandhom 
jiggarantixxu d-depożiti mhux professjonisti skont il-garanzija tal-bank li saret mal-
awtoritajiet ta’ Isle of Man u li ntużat biex tippromwovi l-KSFIOM bħala bank sikur. Skont 
il-petizzjonant, dan għandu jkun kundizzjoni primarja jekk l-Iżlanda issir kandidat għal 
sħubija mal-UE. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni 

Il-liġi Komunitarja

Is-sitwazzjoni tad-depożituri fil-KSFIOM mhijiex irregolata mil-liġi Komunitarja. Il-
KSFIOM huwa kumpanija sussidjarja tal-bank Iżlandiż, Kaupthing Bank hf. Għaldaqstant 
huwa entità inkorporata skont il-liġi ta’ Isle of Man u rregolata minn din il-liġi biss.  

Saru negozjati dwar termini speċjali għal Isle of Man meta r-Renju Unit issieħeb mal-KE. 
Skont l-Artikolu 299 (6)(c) tat-Trattat KE, kif emendat mill-Att tal-Adeżjoni, id-
dispożizzjonijiet tat-Trattat KE huma applikabbli għal Isle of Man biss sa fejn jistipula l-
Protokoll Nru 3 għat-Trattat tal-Adeżjoni. Għaldaqstant, Isle of Man hija inkluża fit-territorju 
tad-dwana tal-Komunità. Dispożizzjonijiet tal-liġi Komunitarja oħra, bħal dawk relatati mal-
libertà tal-istabbiliment u l-provvista ħielsa tas-servizzi, ma japplikawx f’Isle of Man. Bħala 
konsegwenza, il-leġiżlazzjoni Komunitarja sekondarja fil-qasam bankarju, inkluża d-Direttiva 
94/19/KE dwar skemi ta’ garanzija għal depożiti1, ma tapplikax f’Isle of Man u għaldaqstant 
għall-KSFIOM. Ir-rimbors tad-depożituri f’dan il-bank, għaldaqstant, huwa kwistjoni li ma 
taqax fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-liġi Komunitarja. Dawn id-depożituri jibbenefikaw mid-
drittijiet u mill-protezzjoni legali li huma stipulati fil-liġi ta’ Isle of Man. 

Għaldaqstant il-KSFIOM għandu jingħalaq skont il-liġi ta’ Isle of Man. Jista’ jkun li skont 
din il-liġi, l-amministraturi tal-KSFIOM ikunu jistgħu jirkupraw il-flus mill-kumpanija 
prinċipali fuq il-bażi tar-relazzjonijiet kuntrattwali tagħha mas-sussidjarja. Madankollu, din il-
kwistjoni ma taqax fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-liġi Komunitarja.   

L-adeżjoni tal-Iżlanda mal-UE

Fid-dawl tal-evalwazzjoni msemmija qabel li l-kwistjoni ma taqax fil-qasam ta’ applikazzjoni 
tal-liġi Komunitarja, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda opinjoni partikolari fejn jidħlu dawn 
l-azzjonijiet speċifiċi min-naħa tal-Gvern Iżlandiż. Madankollu, issa li l-Kummssjoni ntalbet 
biex tfassal “opinjoni” dwar l-applikazzjoni tal-Iżlanda għal sħubija mal-UE, hija se tevalwa 
b’attenzjoni kemm l-Iżlanda hija ppreparata biex tingħaqad mal-UE fl-oqsma kollha koperti 
mil-liġi Komunitarja.

Konklużjoni

                                               
1
 Direttiva 94/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 1994 dwar skemi ta’ garanzija 

għal depożiti, ĠU L 135, 31.5.1994, p. 5–14. 
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Fid-dawl ta’ dak li ntqal qabel, il-Kummissjoni ma tinvestiga t-talba tal-petizzjonant biex l-
adeżjoni tal-Iżlanda mal-UE sseħħ biss wara li jkun ingħata r-rimbors lid-depożituri mill-
KSFIOM. 


