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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0393/2009, którą złożył Luc Huckvale (Wielka Brytania) w sprawie 
zobowiązań Islandii wobec obywateli zagranicznych, którzy złożyli depozyty
w filii banku na wyspie Man

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że Islandia powinna dotrzymać zobowiązań wobec osób, które 
wpłaciły swoje pieniądze w filii islandzkiego banku mieszczącej się na wyspie Man. 
Składający petycję wyjaśnia, że zdeponował pieniądze w Kaupthing Singer & Friedlander 
Limited – Isle of Man, który w dniu 8 października 2008 r. postawiono w stan tymczasowej 
likwidacji. Utrzymuje on, że Islandia powinna dotrzymać zobowiązań wobec deponentów na 
mocy poręczenia złożonego u władz wyspy Man i gwarancji dla depozytów detalicznych. 
Według składającego petycję powinien być to zasadniczy warunek, jeśli Islandia ma zostać 
krajem kandydującym do członkostwa w UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Składający petycję zdeponował środki w banku Kaupthing Singer & Friedlander Ltd. (wyspa
Man) (zwanym dalej „KSFIOM”). W dniu 8 października 2008 r. bank ten, który jest filią 
islandzkiego banku Kaupthing Bank hf., postawiono w stan tymczasowej likwidacji. Odtąd 
depozyty są zamrożone, a deponenci są całkowicie pozbawieni dostępu do swoich 
oszczędności. Zdaniem składającego petycję Islandia i spółka dominująca Kaupthing Bank hf. 
powinny dotrzymać zobowiązań wobec deponentów KSFIOM i gwarancji dla depozytów 
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detalicznych na mocy poręczenia złożonego u władz wyspy Man, wykorzystywanego do 
promowania KSFIOM jako bezpiecznego banku. Według składającego petycję powinien być 
to zasadniczy warunek, jeśli Islandia ma zostać krajem kandydującym do członkostwa w UE.

Uwagi Komisji

Prawo wspólnotowe

Sytuacja, w jakiej znajdują się deponenci KSFIOM, nie podlega prawu wspólnotowemu. 
KSFIOM to filia islandzkiego banku Kaupthing Bank hf., a co za tym idzie – podmiot mający 
osobowość prawną na mocy prawa obowiązującego na wyspie Man, podlegający tylko
i wyłącznie temu prawu.

W chwili przystąpienia Wielkiej Brytanii do WE wyspę Man objęto szczególnymi, uprzednio 
wynegocjowanymi warunkami. Zgodnie z art. 299 ust. 6 lit. c) traktatu WE, w brzmieniu 
zmienionym aktem przystąpienia, postanowienia traktatu WE znajdują zastosowanie do 
wyspy Man wyłącznie w zakresie określonym w protokole nr 3 do traktatu o przystąpieniu.
Wyspa Man należy tym samym do obszaru celnego Wspólnoty, lecz inne przepisy prawa 
wspólnotowego, takie jak te dotyczące swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia 
usług, nie obowiązują na obszarze wyspy Man. W związku z tym akty wspólnotowego prawa 
wtórnego w dziedzinie bankowości, w tym dyrektywa 94/19/WE w sprawie systemów 
gwarancji depozytów1, nie mają zastosowania do wyspy Man ani tym samym do KSFIOM. 
Kwestia zadośćuczynienia deponentom tego banku wykracza zatem poza zakres stosowania 
prawa wspólnotowego. Deponentom tym przysługują prawa i ochrona prawna zgodnie
z prawem obowiązującym na wyspie Man.

Proces likwidacji KSFIOM podlega w związku z tym prawu obowiązującemu na wyspie 
Man. Istnieje prawdopodobieństwo, że na mocy tego prawa administratorzy KSFIOM 
uzyskaliby należne środki od spółki dominującej w oparciu o stosunki umowne pomiędzy nią
a jej filią. Niemniej kwestia ta wykracza poza zakres stosowania prawa wspólnotowego.

Przystąpienie Islandii do UE

W świetle powyższej oceny, zgodnie z którą przedmiotowa sprawa wykracza poza zakres 
stosowania prawa wspólnotowego, Komisja zasadniczo nie ma zdania na temat konkretnych 
działań podejmowanych w tym zakresie przez rząd Islandii. Niemniej, jako że Komisja ma 
zaopiniować wniosek Islandii o członkostwo w UE, szczegółowo oceni stan przygotowania 
Islandii do przystąpienia do UE we wszystkich dziedzinach objętych prawem wspólnotowym.

Wniosek

W związku z powyższym Komisja nie może nadać dalszego biegu wnioskowi składającego 
petycję o uznanie zadośćuczynienia deponentom KSFIOM za warunek przystąpienia Islandii 

                                               
1

Dyrektywa 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów 
gwarancji depozytów, Dz.U. L 135 z 31.5.1994, s. 5–14.
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do UE.


