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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0393/2009, adresată de Luc Huckvale, de cetățenie britanică, 
privind obligațiile Islandei față de deponenții străini la o filială a băncii 
acesteia din Isle of Man

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că Islanda ar trebui să își îndeplinească obligațiile față de acele 
persoane care și-au depus banii la filiala unei bănci islandeze situate în Isle of Man. 
Petiționarul explică faptul că este deponent la Kaupthing Singer & Friedlander Limited – Isle 
of Man, aflată în lichidare provizorie din 8 octombrie 2008. Acesta susține că Islanda ar trebui 
să își îndeplinească obligațiile față de deponenți conform declarației de garanție înaintate 
autorităților din Isle of Man și să garanteze depozitele clienților mici. Potrivit petiționarului, 
aceasta ar trebui să fie o condiție esențială pentru ca Islanda să devină candidat la calitatea de 
membru al Uniunii Europene.  

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiționarul este deponent la Kaupthing Singer & Friedlander Ltd. (Isle of Man) (denumită în 
continuare KSFIOM). Această bancă, filială a băncii islandeze Kaupthing Bank hf., a intrat în 
lichidare provizorie la 8 octombrie 2008. De la acea dată, depozitele au fost înghețate, iar 
deponenții nu au mai avut acces la propriile economii. Petiționarul consideră că Islanda și 
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societatea mamă, Kaupthing Bank hf., trebuie să-și îndeplinească obligațiile față de
deponenții KSFIOM și să garanteze depozitele persoanelor fizice în temeiul declara�iei de 
garan�ie din partea societății mamă care a fost depusă la autoritățile din Isle of Man și a fost 
utilizată pentru a promova KSFIOM drept o bancă sigură. Potrivit petiționarului, aceasta ar 
trebui să fie o condiție esențială pentru ca Islanda să devină candidat la calitatea de membru al 
Uniunii Europene. 

Observa�iile Comisiei

Dreptul comunitar

Situația deponenților la KSFIOM nu este guvernată de dreptul comunitar. KSFIOM este o 
filială a băncii islandeze Kaupthing Bank hf. Prin urmare, aceasta este o entitate înregistrată în 
temeiul legislației din Isle of Man și guvernată exclusiv de această legislație. 

S-au negociat condiții speciale pentru Isle of Man în momentul aderării Regatului Unit (UK) 
la CE. În conformitate cu articolul 299 alineatul (6) litera (c) din Tratatul CE, astfel cum a fost 
modificat prin Actul de aderare, dispozițiile Tratatului CE sunt aplicabile insulei Isle of Man 
numai în măsura stipulată de Protocolul nr. 3 la Tratatul de aderare. În consecință, Isle of Man 
face parte din teritoriul vamal al Comunității. Alte dispoziții ale dreptului comunitar, cum ar fi 
cele legate de libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii, nu se aplică pentru Isle of 
Man. În consecință, legislația comunitară secundară în domeniul bancar, inclusiv Directiva 
94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor1 nu se aplică în Isle of Man și, prin 
urmare, nici societă�ii KSFIOM. Prin urmare, achitarea sumelor datorate deponenților la 
această bancă este o chestiune care nu intră sub inciden�a domeniului de aplicare a dreptului 
comunitar. Acești deponenți beneficiază de drepturile și protecția juridică furnizată de 
legislația din Isle of Man. 

Prin urmare, lichidarea KSFIOM se va face în temeiul legislației din Isle of Man. Este posibil 
ca în temeiul acestei legislații, administratorii KSFIOM să poată recupera bani de la societatea 
mamă pe baza relațiilor sale contractuale cu filiala. Totuși, această problemă nu intră sub 
inciden�a domeniului de aplicare a dreptului comunitar.

Aderarea Islandei la UE

În contextul evaluării menționate mai sus, și anume că chestiunea nu intră sub inciden�a
domeniului de aplicare a dreptului comunitar, Comisia nu are nicio opinie specială cu privire 
la aceste acțiuni specifice ale guvernului islandez. Cu toate acestea, având în vedere că i s-a 
solicitat Comisiei să emită un „aviz” privind candidatura Islandei la calitatea de membru al 
UE, aceasta va evalua cu atenție gradul de pregătire al acesteia pentru aderarea la UE, în toate 
domeniile guvernate de dreptul comunitar.

                                               
1

Directiva 94/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de 
garantare a depozitelor JO L 135, 31.5.1994, p. 5-14.
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Concluzie

Având în vedere cele de mai sus, Comisia nu poate da curs solicitării petiționarului de a 
condiționa aderarea Islandei la UE de achitarea sumelor datorate deponenților la KSFIOM. 


