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What is at stake? A short introduction

The Icesave agreements of December 8th 2010 (hereinafter ‘the agreement’) are another 
attempt to come to terms with the bank failure of Landsbanki, esp. it’s Icesave filial in the 
Netheríands and in the United Kingdom (UK) and the insuffíciencies of Tryggingasjóður ~ 
the Icelandic deposit guarantee scheme. The following text is an analysis of the legality of the 
previous -  and rejected -  agreement. As the impression is that the design of the new 
agreements are identical to its 2009 predecessor (the basic change is mainly a lower interest 
rate and the ceiling on repayments to a share of Icelandic economic output), the legal 
objections served by the undersigned in especially Croatian Yearbook of European Law & 
Policy ( “The Icesave bank o f Iceland; from rock-solid to volcano hot: is the EUdeposit 
guarantee scheme resistingflnancial meltdown? ”, Vol. 6, 2010) is still valid.

I do not consider whether the agreed terms of reimbursement or indemnities are good or 
bad to any of the parties involved.

The 1egal provision to consider is first and foremost the Directive 94/19/EC of the 
European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes and 
secondly the treaty basis of the banking sector -  i.e. the freedom to establish or invest in 
financial business in whatever European Union (EU)Æuropean Economic Area (EEA) 
member state, the limitation of which is esp. the chapter on illicit state aid (The EEA 
Agreement of May 2nd 1992 Article 61), a concem that prompts several hash comments 
throughout the Union during the latest decennium.1 But clearly enough; as to issues within the 
EEA frames, Icelandic law solely is decisive, in casu Lög um innstæðutryggingar og 
tryggingakerfí fyrir flárfesta (the Deposit Guarantee Fund and Investment Compensation 
Fund Act) of 27 December 1999 No 98 (hereinafter Icelandic Act No 98/1999) and the 
Ministry of Trade Statute of 21 February 2000.

The fírst basic premise to my position is the clear comprehension that no unilateral, 
bilateral or trilateral agreement between EU/EEA member states may contradict the treaties or 
subsidiary legislation of the EU/EEA. Thus my concem here is whether the Icesave 
agreements satisfy the EU acquis commonautaire, in casu the EU competition law.

The second basic premise is that the Directive 94/19/EC is not Icelandic law. It is 
secondary legislation under the EEA and as such part of the treaty which addresses the 
Govemment of Iceland.2 Thus, Directive 94/I9/EC firames the financial legislation of Iceland. 
The Directive does not entitle Member States to act in the one or another manner, but to 
restrict Member States from taking a totally íree attitude towards how to regulate the deposit 
guarantee schemes. Thus all depositors or their subrogees are, when it comes to Icelandic 
banks, hereunder branches of Icelandic banks abroad, under the jurisdiction of Icelandic laws. 
Which procedure and rules of subject matter to follow in the case of legal dispute, is decided 
by Icelandic law as far and as long as domestic provisions does not contradict the EU-acquis.

The basic issue then is to figure out which are the limits of Icelandic legislative power 
resulting from Directive 94/19/EC. While the Icesave agreements refer to the Directive 
94/19/EC -  the provision’s subject matter fail to influence upon any of the arrangements 
made by UK, Netherlands and Iceland. To the contrary, we see no sign of any considerations

1 See Financial services: Commission launches call for evidence on review oflnvestor Compensation Schemes 
Directive (IP/09/230) o f09/02/2009. Intemal Market and Services Commissioner Charlie McCreevy said: ‘We 
want to gather information on the practicai application of the Investor Compensation Schemes DÍrective since it 
entered into force ten years ago, especiaily in light of the current financial crisis. This will help us to assess 
whether and how the Directive should be modified in order to better protect investors. I encourage all interested 
parties to give us their views’, For some illustrations; see P Hreinsson, T Guruiarsson and S Benediktsdóttir, 
RannsóknamefndÁlþingis, The Speciai Investigation Commission (SIC) Report of 12 April 2010, Althing Act 
No 142/2008, Chapter 18 Deposits in fínancial institutions 59.
2 Some provisions are also direct applicable to individuals the puzzles of which is here out of scope.
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on the legality of the agreement in relation to this particular EU-acquis. It seems like parties 
has taken its position irrespective of the EU law.

A valid agreement should impede illicit practices. A justifiabie position must cut clear of 
illegal state aid, in casu the Directive 94/19/EC read in connection with the EEA Article 61.

The basic puzzle

Parties to the Icesave agreements clearly understand that Tryggingasjóður by no means 
wiil succeed in reimbursing the Dutch and the British deposit guarantee schemes. Thus, the 
Agreement’s second altemative; the Icelandic govemment’s warrant and indemnifícation is 
for sure the principal solution. The British-Icelandic and the Dutch-Icelandic Agreements are 
in reality arranging for Iceland -  by its entire treasury -  to pay out the guaranteed depositions 
in the failing bank of Icesave! This position implies -  due to the no-doubie standards principle 
ofEU law -  that registered banks in the dominant EU-powers like Germany, France and 
United Kingdom -  possess a tremendous competitive advantage, since even cardinal bank 
failures may find cover in their national treasuries. Clearly; the EFTA Surveillance Authority 
(ESA) possible acknowledgment of unlimited sovereign guarantees in the case of Iceland 
results in a similar sovereign guarantee by the UK and the Ðutch in a new wave of bank 
fallacies (whenever it comes).

The key point is whether such Member States arrangement is according to Directive 
94/19/EC. Ðoes the agreement possibly result in the abandoned position “of encouraging the 
unsound management of credit institutions (Directive 94/19/EC, 16th recital”? Does a deposit 
guarantee fund embedded in the nationai state treasury of which the bank is registered, 
unrestrictedly and unlimited, satisfy the EU competition law prescriptions, in concreto the 
competition prescriptions of Directive 94/19/EC read within the frames of illicit state aid 
(EEA Agreement Article 61)?

While the technicalities of the agreement relates to the Tryggingasjóður’s loan from the 
British and Dutch security deposit funds and the conditions for its reimbursement, the 
Icelandic state is trapped by its unlimited sovereign guarantee to the scheme -  the indemnity 
agreement -  upon which ‘Tceland hereby ... irrevocably and unconditionally represents, 
warrants and undertakes to the HMT Commissioners that the Guarantee Fund will ensure the 
full and punctual payment... and ... undertakes to the HMT Commissioners, on demand, 
against any cost, loss or liability suffered by the HMT Commissioners if (a) any Shortfall 
Amount arises, or (b) any obligation of the Guarantee Fund ,.. becomes illegal, not binding, 
invalid or unenforceable” (Article VI of the 2010 Agreement).

However; as all parties involved is well aware of; because of the insuffíciency of the 
Tryggingasjóður the agreements designate to Iceland the role of real debtor. It is my position 
that this represents a rewrite of Directive 94/19/EC by the Dutch and British (in concert with 
Iceland, if recognized by the Althingi) the parties of which are without EU prescription rights. 
Thus in reality this agreement compensates for lack of coverage in the deposit guarantee fund 
of Iceland, or said otherwise; what is here arranged for is the tum of national state revenues as 
materialized in its treasury into the Icelandic deposit guarantee fund. The question then is 
whether the EU/EEA competition law allows national states to assign the deposit guarantee 
fund responsibility not to a separate, self-financing scheme, but to a much bigger stake; the 
national treasury in toto.

I have considered this problem at some length in a law review article published in 
Croatian Yearbook of European Law & Policy (Vol. 6, 2010). I am here bringing up the main 
arguments and conclusions developed in this article.
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The key point is whether the indemnity responsibility of the Icelandic state ~ the unlimited 
sovereign guarantee -  is in accordance with EU Directive 94/19/EC. Which are the 
requirements of the national state? These are the stepping-stones of my argumentation:

1. It is a clear division between the obligations ofthe Member States and the obligations 
of the Member States deposit guarantee fund -  the schemes. This is made clear throughout the 
Directive 94/19/EC. There is no sign of evidence to the ESA assumption that schemes shouíd 
identify with the Member States treasury.

2. There are clear indications to the fact that Member States -  its treasury -  does not play 
any role in the settlement of deposit guarantee claims: For instance; as made clear in Article
11; “Without prejudice to any other rights which they may have under national law, schemes 
which make payments under guarantee shall have the right of subrogation to the rights of 
depositors in liquidation proceedings for an amount equaJ to their payments”. Addressee for 
the subrogation rights is the trustee in bankruptcy, not the national state upon which the 
failing bank had its registry.

3. Clearly, it ‘is not appropriate that the level of scope of cover offered by guarantee 
schemes should become an instrument of competition’ (preamble, 14th recital). The salient 
point thus is whether the Icesave agreements, which require that the Icelandic state fumish 
Tryggingasjóður with unlimited sovereign guarantees, contravene EC Directive No 94/19. 
Since the Directive is decisive, one does not need to include TFEU/EEA treaty interpretations. 
The Directive was drafted under the influence of competition law measures and aims to avoid 
situations in which schemes 'providing cover for deposits which is higher than the harmonized 
minimum ... within the same territory, lead to disparities in compensation and unequal 
conditions of competition between national institutions and branches of institutions from other 
Member States'. (preamble, 13th recital) or which consist of ‘a guarantee granted to a credit 
institution by a Member State itself or by any of its local or regional authorities’ (Article 3.1).

4. The Directive 94/19/EC “may not result in the Member States’ or their competent 
authorities' being made liable in respect of depositors if they have ensured that one or more 
schemes guaranteeing deposits or credit institutions themselves and ensuring the 
compensation or protection of depositors under the conditions prescribed in this Directive 
have been introduced and officialíy recognized (24th recital). It says that the states role is to 
ensuring a system of compensation or protection. The Directive requires the national state in 
its function as legislator to act. It is not a directive to force the govemment to pav. This 
dichotomy between jurisdictional and economic obligations is also unveiled by Directive 
94/19/EC Article 3.1; “Each Member State shall ensure that within its territory one or more 
deposit-guarantee schemes are introduced and offícially recognized.”) By the Icesave 
agreement attributing a pecuniary responsibility to the Govemment of Iceland, the agreement 
attach to Member State an obligation to pay for banking sector failures which fínd no support 
in EU-law. To the contrary; my position is that such state intervention is breaching the ban on 
state subsidisation.

5. The directive provides for a system of Member States guarantee schemes that does not 
distort competition. The schemes are self-fínancing and fully paid by the fínancial institutions. 
The EU Directive on depositor guarantee schemes does not imply any duty on the part of 
Iceland as a member state to EEA to top up or in any way provide monetary support to the 
fund. There is no provision that makes the govemment of Iceland liable to pay EUR 20,887 to 
British and Dutch depositors as a result of the faiíing depositor guarantee fund. On the 
contrary, national states are prohibited from contributing to the fund.

6. In the case of insuffícient funds due to collapse or bankruptcy, the answer is private 
insurance against insuffíciency (Financial Service and Markets, Act. No 98/1999; On Deposit 
Guarantees and Investor-Compensation Scheme, Article 7). I have found no support for a
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view that Article 7 is contradictory to the EEA-agreement. Thus, as interpreted by the 
Govemment of Iceland and understood by this author, the Directive 94/19/EC does not entitle 
the establishment of any national state system of reimbursement or indemnity as arranged for 
in the Icesave agreement

7* In the case of insufficient coverage, all depositors are subject to an equal pro rata 
reduction in compensation, as the scheme guarantee of fuíl payment of the deposit guarantee 
sum ofEUR 20,887 is an objective to be reached within a reasonable time and not a legal 
right from day one. The EU is well aware of that the build-up of the national scheme in some 
instances may take time and thus it is tacitly acknowledged that credit institutions “which take 
only an extremely small proportion of deposits, the introduction of such a system may in 
some cases take longer than the time laid down for the transposition of this Directive” 
(Directive 94/19/EC, 22nd recital). This is but one illustration of a general principle: the 
scheme guarantee of fuíl payment of the deposit guarantee sum of EUR 20,887 is an objective 
to be reached within a reasonable time and not a legal right from day one. Insuffícient 
coverage gives basis for further claims, not against the registry state of the financial 
institution, but towards the bankrupt estate.

8. Govemment aid to “top up” the fund as a backup safeguarding procedure is prohibited, 
whether it is the intention or consequence of the national state participation. It is well settled 
“that the cost of financing such schemes must be bome, in principle, by credit institutions 
themselves” (Directive 94/19/EC, 23rd recital). Any attempt to channel state pecuniary support 
to the fund is illicit and contradictory of the ban on state aid (EEA Article 61). The Icelandic 
govemment cannot cover the scheme’s insufficiency by granting money to the fund. The 
legality is irrespective of whether such state aid is preceding or consecutive to the failing 
banks or deposit guarantee fund.

9. The depositors suffers from own bad choices, as he/she is responsible for own 
depositions. The provisions is construed so as to place responsibility where it primarily 
belongs; i.e. to the depositors in person, “in order to encourage depositors to look carefully at 
the quality of credit institutions” (Directive 94/19/EC, Í9th recital)

10. Thus, depositor must take responsibility for his own choices. If not fully reimbursed 
depositors are stuck with Icelandic bankruptcy proceedings. Claims are considered by the 
administrators in accordance with the Icelandic Bankruptcy Act on outstanding debts not paid 
out by the deposit guarantee scheme.

A reply to the ESA position

I oppose the position taken by the ESA in its formal reprimand to Iceland.3 The ES A4 
expressed a criticism of Iceland’s “breach” of the trilateral agreement. In the following is the 
main ESA positions numbered from 11-16. The ESA positions are “in italics”.

c

11. Directive 94/I9/EC ‘“imposes obligations o f result on the EFTA States”. 
Accordingly, the Authority considers that the Article imposes an obligation o f  result on the 
Icelandic Government’.6 The result was to honour the guarantee, which never happened. ‘To

3 In its Letter of Formal Notice to Iceland, the EFTA Surveillance Authority onote 36 May 2010 accused Iceland 
of breaching EU Directive 94/19, Case Ni 65560 -  Dec, No 224/10/COL.
4 By 18 October 2010, the ESA had not yet decided to deliver a reasoned opinion on the alleged ícelandic 
breaches of Directive 94/19/EC. See EFTA Surveillance Authority (note 3) 15.
5 EFTA Surveillance Authority (note 3) 7. The same view is made even more explicít in the ESA press release of 
26 May 2010: ‘Iceland is obliged to ensure payment of the minimum compensation to Icesave depositors in the 
United Kingdom and the Netherlands, according to the Deposit Guarantee Directive’.
6 EFTA Surveilíance Authority (note 3) 8.
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the Authority’s knowledge no payments at all have been made by the Fund’.7 Such a result is 
to ensure that a ‘deposit guarantee scheme is set up that is capable o f guaranteeing the 
deposits o f depositors up to the amount laid down in Article 7(1) \ 8

The imposed “obligations of result” is not a Member State liability to payment but to 
prescribe ways to implement the Directive 94/19/EC so as to provide depositors with 
instrument to the benefit of securing their legal steps against deposit guarantee schemes or 
any substitute funding as indicated in paragraph 4.

12. The ‘Authority considers that the fund forms part o f the ícelandic State within the 
meaning o f the EEA Agreement although it is, in ícelandic law, constituted as a private 
foundation \ 9

The identifícation of Tryggingasjóður with the Icelandic Govemment (and treasury) is 
untitled and repudiated in paragraph 1.

13. The wording o f Article 7 (1) is unconditional It provides for a right to compensation 
in the event o f deposits being unavailable.10

My understanding of the text is -  as far as the national state and guarantee deposit fund 
are concemed -  that Euro 20,000 is the ultimate target of the deposit guarantee schemes to be 
fulfílled in the years to come. Since the text is a directive and not a regulation, the provisions 
point out directions and objectives to be reached, but not an exact non-discretionary legal 
claim as of day one. Thus, it is for the Member State or even the guarantee deposit scheme to 
decide whether the maximum is also a minimum from day one or whether another sum is 
appropriate in the period of building up the fund. See provision mentioned in paragraph 7,

14. There is no ‘specific legislative provision ’ in Directive 94/19/EC to justify exceptional 
circumstances to derogate from the above mentioned effects.11

This starting point is one of confusion: Directives are frames which gives objectives and 
directions. As far and as long as the directive does not prohibit a Member State approach -  
states are -  according to its sovereign rights -  free to construe its individual solution. 
According to my discussion in paragraph 6, the repair of insufficient funding is to seek among 
private insurance, not in the treasury of Iceland.

\5 .N o provision o f Directive 94/19/EC indicates that the obligation ‘to refund deposits 
can be reduced in any way under any circumstance \ 12

Again; the perspective is not the Directive entitlement of Member States to act in the 
one or another manner, but to restrict the sovereign Member States’ discretionary powers.
The directive does not use “refund deposits” in any of its provisions. However using a 
word with similar meaning, “repay” the situation described is the one of fínancial 
institution retuming deposits, and not in any sense treasury compensation. We are no 
where told of Member States responsibility to refund to depositors money not reimbursed 
by the failing credit institutions. To the contrary the nationaí state is prohibited in a 
possible effort to imply subsidies into domestic fínancial industry to the detriment of 
foreign competitors, as documented in paragraph 3-6. Thus Iceland discretionary power 
should in its legislation balance between these two extremities. On the one hand side, 
arrange for a guarantee fund that directly by reimbursement or indirectly by subrogation 
rights the fulfílment of refund obligations, hereunder by establishing procedural rights 
according to Directive 94/19/EC article 7 (6): “Member States shall ensure that the

7 EFTA Surveillance Authority (note 3)9.
8 EFTA Surveillance Authority (note 3) 6-7; statement by ESA President Per Sanderud (press conference 26 
May 2010).
9 EFTA Surveillance Authority (note 3) 9.
10 EFTA Surveillance Authority (note 3) 7.
n EFTA Surveillance Authority (note 3) 10-11.
12 EFTA Surveillance Authority (note 3) 12.
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depositor's rights to compensation may be the subject of an action by the depositor against 
the deposit-guarantee scheme”. There is no simiiar provision requiring Member States to 
establishing depositor action rights against the Member State treasury. On the other hand; 
never incur systems of illicit state aid to the banking industry. Never provide for state 
intervention in private banking so as to improve the competitive advantage of domestic 
fínancial industry. The subrogation rights implied in the directive is not related to public 
fiinding, in casu national treasury.

Whether Iceland could -  if she would -  provided for reimbursement arrangements 
involving the treasury, is unnecessary to consider, due to the fact that none of the Icelandic 
domestic legislation do actually provide for such repay.

16. While domestic depositors were covered in ju l l ... the foreign depositors did not enjoy 
that minimum guarantee ... Theprinciple o f equal treatment... would be rendered 
meaningless i f  states werepermitted to move some depositors out o f a failing bank while 
leaving others there \ 13 The ESA claims that the ‘domestic depositors o f Landsbanki were 
transferred to a new bank “new Landsbanki"... The domestic depositors had thereby access 
to their funds infull at all time 14

The discrimination argument seems at first sight to carry. As said in Directive 94/19/EC, 
preamble 3rd recital: ‘in the event of the closure of an insoívent credit institution the 
depositors at any branches situated in a Member State other than that in which the credit 
institution has its head office must be protected by the same guarantee scheme as the 
institution’s other depositors’. Accordingly, foreign depositors are protected by 
Tryggingasjóður as well. No one seems to object to this perception.

However, distinctions should be made: On one hand, there are the Icelandic regulatorv 
competences. which should not bring about disadvantages to foreigners in contravention of 
the EEA Agreement Article 4,15 and on the other hand there is the issue of civil law 
acquisitions. which is the case here. My position is that the EEA does not ordain which 
investments to make. National states may possess banks according to EU/EEA-acquis. 
Decisions as to whether national states should own private enterprises, (in this case fínancial 
institutions), is according to the EEA Agreement Article 125 beyond the scope of the 
agreement.16 The govemment of Iceland is folly sovereign as to which commercial 
engagements to undertake. Iceland and other national states enjoy full autonomy in their 
commercial considerations. According to the business-strategies of the Icelandic state the 
Icesave bank was not among the priorities. The takeover of Landsbanki does not necessitate 
the takeover of Icesave. It is an option, but not a must. This is my primary position.

An altemative position is to say that Iceland takeover bid for Landsbanki that leaves out 
Icesave is in itself not discriminatory in a national sense, as all foreign depositors in the old 
Landsbanki were offered identical solutions to domestic depositors. This includes all 
depositors, whether they are domiciled in Iceland or not. Icelandic citizens abroad who 
deposited money in Icesave, did not receive special treatment, but is totally under identical 
regime as UK and Dutch depositors.

Peter Örebech
Tromso, 6 January 2011

13 EFTA Surveillance Authority (note 3) 13.
14 EFTA Surveillance Authority (note 3) 2.
15 For a cíoser look at the provision. see S Norberg, K Hökberg and others, The European Economic Area. EEA 
Law, A Commentary on theEEA Agreement (Fritzes, Stockholm 1993) 102-103.
16 Peter Orebech, ‘The Art of Subsidizing Fuel Free Electricity under the European Economic Area Agreement 
as Illustrated by the Norway Reversion Instrument’ (2010) Vol. 74 Chicago-Kent Law Review 101-129.
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Icesave samningar: Umfjöllun um lagalegan misskilning með sérstakrl áherslu á Eftirlítsstofnun

EFTA (ESA)

-  álit unnið fyrir fjárhagsnefnd Alþingis

Peter Örebech 

Háskólanum íTroms0, Noregi 

Peter,orebech@uit.no

"Hann [lcesave samningurinn] ýtir undir þá tiihneigingu, sem nú ríkir, að veita bönkum 

ótakmarkaða ríkisábyrgð. f þessu tiiviki er hæpið að tala um lagaleg rök fyrir þörfinni á 

tryggingum og því síður verða færð sanngirnisrök fyrir henni. Ríkisstjórnir Öretlands og 

Hollands myndu aldrei verða við kröfum erlendra innstæðueigenda sem næmu þriðjungi af 

þjóðarframieiðslu ef einn af stóru bönkunum þeirra félli/'

Financial Times, mánudaginn 13. desember 2010
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Prög 

Tromsö, Noregi 

6. janúar 2008:



Hvað er í húfi? Stuttur inngangur

lcesave samningarnir frá 8. desember 2010 (hér eftir nefndir sameiginlega 

"samníngurinn'‘) eru enn ein tilraunin til að takast á við fall tandsbankans, einkum lcesave 

útibúanna í Hoílandí og Bretlandi og vangetu Tryggingarsjóðs- íslenska 

innstæðutryggingakerfisins. Það sem hér fer á eftir er greining á lögmæti fyrri samnings, sem 

var hafnað. Þar sem svo virðist sem að nýi samningurinn sé byggður upp á sama hátt 

fyrirrennari hans frá 2009 (meginbreytingarnar eru fyrst ogfremst lægri vextir og þak á 

endurgreiðslur miðað við híutafalí íslenskrar þjóðarframleiðslu), þá eiga enn við lögfræðllegar 

athugasemdir undirritaðs, sem m.a. birtust t Króatíska ársritinu European Law & Policy ( „The 

lcesavebank of lceland; from rock-solid to volcano hot": Stenst innstæðutryggingarkerfi 

Evrópusambandsins fjármálalegt hrun", (6. bindi, 2010).

Ég tek ekki til skoðunar hvort umsamdir skilmálar endurgreiðslu eða skaðleysisbóta séu 

góðir eða slæmir fyrir samningsaðila.

Réttarheimildirnar sem hér koma fyrst og fremst til skoðunar eru tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins nr. 94/19/EB frá 30. maí 1994 um innstæðutryggingakerfi, og í annan stað 

grunnregla Rómarsáttmálans að því er varðar bankageirann -  þ.e. staðfesturéttur og frelsi til 

að fjárfesta í fjármálafyrirtækjum f hvaða aðildarríki sem er innan Evrópusambandsins (ESB) / 

Evrópska efnahagssvæðisins (EES), en það sem getur helst takmarkað þann rétt eru ákvæðin 

um ólögmæta ríkisaðstoð (61. gr. EES samningsins frá 2. maí 1992), málefni sem hefur orðið 

tilefni til nokkurra vanhugsaðra athugasemda um allt Evrópusambandið undanfarinn áratug.1 

En Ijóst er, að því er varðar mál innan ramma EES, að það fer eingöngu eftir íslenskum lögum, í 

þessu tilviki lögum nr. 98/1999, um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, frá

1 Sjá Fjármálaþjónusta: Framkvæmdastjómin kallar eftir gögnum um endurskoðun tiískípunar um tryggingakerfi 
Qárfesta (IP/09/230) frá 09/02/2009. Charlie McCreevy, framkvæmdastjóri innri markaðar og þjónustu hafði 
þetta að segja: „ Við viljum safna upplýsingum um beitingu tilskipunarinnar um tryggingarkerfi jjárfesta í raun 
síðan hún tók gildi fyrír tíu árum, einkum í Ijósi núverandi fjármálakreppu. Þaö mun hjálpa okkur að meta hvort 
og hvernig sé rétt að breyta tilskipuninni tilþess að veita jjárfestum betri vernd. Eg hvet alla hagsmunaaðila til 
þess að segja skoðun sína“ Nokkur dæmi má finna ískýrslu rannsóknarnefndar Alþingis: Páll Hreinsson, 
Tryggvi Gunnarsson og Sigríður Benediktsdóttir, Rannsóknarnefnd Alþingis, skýrsla frá 12. Apríl 2010,1. nr. 
142/2008, 18. Kafli, Innlán jjármálastofnana í útibúum erlendis, bls. 59.
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27. desember 1999 (héreftir lög nr. 98/1999} og reglugerð viðsklptaráðuneytisins frá 21. 

febrúar 2000.

Fyrri grunnforsenda afstöðu minnar er sá skýri skilningur að enginn einhliða, tvíhiiða 

eða þríhliða samningur miiii ESB/EES rikja megi ganga gegn sáttmálanum eða afleiddri 

löggjöf ESB/EES. Því er spurning mín hvort lcesave samningurinn samraemist réttarreglum 

ESB, í þessu tilviki samkeppnisreglum sambandsins.

Síðari grunnforsendan er að tilskipun Evrópusambandsins nr. 94/19 teljist ekki til íslenskra 

laga. Um er að ræða afleidda EES löggjöf sem er sem slík hluti af sáttmálanum sem snýr að 

ríkisstjórn íslands.2 Þannig setur tilskipun Evrópusambandsins nr. 94/19/ fslenskri 

fjármálalöggjöf tiltekin mörk. Tilskipunin felur ekki í sér heimild fvrir aðildarrfkin til að aðhafast 

með einum eða örðum hætti heldur felur hún í sértakmörkun á rétti aðildarríkja til aigers 

frelsis um fyrirkomulag innstæðutryggingarkerfa. Því eru allir innstæðueigendur og þeir sem 

byggja á rétti þeirra, að því er varðar íslenska banka, þ.m.t. útibú þeirra erlendis, háðir 

lögsögu íslenskra laga. Það ræðst af íslenskum íögum hvaða málsmeðferðar- og efnisreglum 

skuli beita um lagalegan ágreining svo framarlega sem þær brjóti ekki gegn réttarreglum ESB.

Grundvallaratriðið er því að skilja hvaða skorður tilskipun 94/19/EB setur löggjafarvaldi 

íslands. Enda þótt lcesave samningarnir vfsi til tilskipunar 94/19/EB styðst það fyrirkomulag 

sem Bretland, Holland og íslands hafa samið um ekki við efní tilskípunarinnar. Þvert á móti 

sjást þess engin merki að lögmæti samningsins hafi verið hugleitt með tilliti þessara tilteknu 

réttarreglna Evrópusambandsins. Svo virðist sem aðilarnir hafi tekið afstöðu sfna án þess að 

hliðsjón hafi verið höfð af lögum Evrópusambandsins.

Ekki verður samið með lögmætum hætti um ólöglega háttsemi. Svo skuldbinding fái 

staðist má ekki felast ? henni ólögmæt ríkisaðstoð, sem f þessu tilvíki væri andstæð 94/19/EB, 

sbr. samhengi 61. gr. EES samningsins.

Meginálitaefnið

Ljóst er að það er skilningur aðila lcesave samningsins að útilokað sé að Tryggingarsjóður 

geti endurgreitt innstæðutryggingakerfum Hollands og Bretiands. Þannig er varaúrræði 

samningsins, ábyrgð og skaðleysisbætur ríkisstjórnar íslands, án vafa meginlausn samningsins.

2 Sum ákvæði hafa einnig bein réttaráhrif fyrir einstaklinga, en það álitaefni feilur utan ramma þessarar greinar.
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Samningar Bretlands og íslands og Hollands og íslands koma málum í raun þannig fyrir að 

ísland,- ríkissjóður landsins í heild sinni-, standi skil á tryggðum innstæðum hins fallna lcesave 

banka. í þessu felst- vegna meginreglu ESB réttar um jafnræði -  að bankar sem skráðir eru i 

stórveidum Evrópusambandsins, eins og Þýskalandi, Frakklandi og Bretlandi, hefðu gríðarlegt 

samkeppnisforskot þar sem jafnvel stærstu bankar gætu við gjaldþrot leitað skjóls hjá 

ríkissjóðum þessara landa. Það er Ijóst að hugsanleg viðurkenning Eftiríitsstofnunar EFTA á 

ótakmarkaðri ríkisábyrgð á íslandi myndi þýða sambæriíega ríkisábyrgð Bretlandsog Hollands 

í nýrri bylgju bankagjaldþrota (hvenær sem hún skellur á).

Lykiiatriðið er hvort ráðstafanir af háifu ofangreindra ESB aðildarríkja samræmist tilskipun 

94/19/EB. Getur verið að samningurinn ieiði til þess markmiðið að hamla gegn óábyrgri 

stjórnun rekstri fjármálastofnana verði setttií hiiðar? {16. mgr. forsendna tiiskipunar 

94/19/EB). Fullnægir inniánstryggingarsjóður, sem að fuliu hvíiir á ríkissjóði þess lands þar sem 

hann er skráður, ákvæðum samkeppnisreglna ESB, nánar tiitekið samkeppnisreglum sem ieiða 

af tilskipun 94/19/EB, með hiiðsjón af ákvæðum um óiögmæta ríkisaðstoð (61. gr. EES 

samningsins)?

Enda þótt tæknilega sé þannig búið um hnúta í samningnum að Tryggingarsjóðurinn taki 

lán hjá innlánstryggingarsjóðum Bretlands og Holiands þá er íslenska ríkið með 

skaðleysissamningnum fast í gildru ótakmarkaðrar ríkisábyrgðar á kerfinu, en f

skaðleysissamningnum segir „ fsland hér með....óafturkallanlega og án skilyrða, lýsir því yfir,

ábyrgist og skuidbindur sig gagnvart fjármálaráðuneyti Bretiands að Tryggingarsjóðurinn muni 

tryggja fulia greiðslu á rettum tíma ... og... skuidbindur sig gagnvart fjármáiaráðuneyti 

Bretlands [að halda því skaðlausu ], að kröfu þess, af ölium kostnaði, tjóni og ábyrgðum ef (a) 

einhver fjárhæð reynist vangreidd, eða (b) einhver skuidbinding Tryggingarsjóðsins ...reynist 

ólögmæt, óbindandi, ógiid eða óframfylgjanleg" (VI. gr. 2010 samningsins).

Vegna fjárskorts Tryggingarsjóðsinsgerir samningurinn hins vegar ísland að hinum 

raunverulega skuldara, eins og ailir aðiiar hans gera sér fulla grein fyrir. Að mínu áliti jafngildir 

þetta umritun á tiiskipun 94/19/EB af háifu Hollendinga og Breta (í samráði við ísland ef 

Alþingi staðfestir samningana), aðilum sem hafa ekki reglusetningarvald fyrir hönd ESB .

Þannig bætir samningurinn í raun upp það sem vantar upp á tryggingu innlánstryggingasjóðs 

fslands, eða með öðrum orðum eru ráðstafanir gerðar til þess að ríkistekjur sem renna til 

rfkissjóðsyerðaað íslenskum innlánstryggingarsjóði. Spurningin er þá hvort samkeppnisreglur 

ESB/EES heimili rfkjum að færa ábyrgðina á innstæðutryggingasjóði ekki til sérstaks kerfis með 

eigin fjárhag, heidur til mun stærri sjóðs, þ.e. ríkissjóðs í heild.
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Ég fjallaði nokkuð ítarlega um þessa spurnlngu í grein í lögfræðitímaritinu Croatian 

Yearbook of European Law & Policy (6. bindi 2010). Hér mun ég gera grein fyrir helstu rökum 

og nrðurstöðum í þeirri grein.

Lykilatriðið er hvort skaðleysisábyrgð íslenska ríkisins -  hin ótakmarkaða ríkisábyrgð -  

samræmist tilskipun 94/19/EB, Hvaða kröfur verða gerðar til ríkis? Hér verður stiklað á stóru í 

röksemdafærslu minni:

1. Það eru skýr skil á miili skuldbindinga ESB aðiidarríkis og innstæðutryggingarsjóðs aðildarríkis
-  innlánstryggingarkerfísins. Þetta kemur skýrt fram í gegnum aila tilskipun 94/19/EB. Það er ekkert 
sem styður ályktun ESA að samsama eigi innstæðutryggingarkerfin við ríkissjóð aðildarríkjanna.

2. Það eru skýrar vísbendingar um að aðildarríkin -  þ.e, ríkissjóðir þeirra -  hafi engu hlutverki að 
gegna við uppgjör innstæðutryggingakrafna. Til dæmis kemur eftirfarandi fram í 11. gr. grein: „Við 
greiðslur samkvæmt tryggingakerfinu hefur tryggingakerfið rétt tii að ganga inn í kröfuréttindi 
innstæðueiganda við skiptameðferð sem svarar til fjárhæðarinnar sem greidd er, án þess að þetta 
hafi að öðru ieyti áhrif á þau réttindi sem kerfið kann að hafa samkvæmt iandslögum." Viðtakandi 
kröfunnar er skiptastjóri í gjaldþotaskiptum en ekki ríkið þar sem gjaldþrota banki var skráður.

3. Það er ijóst að það „er ekki heppilegt að umfang tryggingar af háifu tryggingakerfa sé notað 
sem samkeppnismeðal" {14. mgr. forsendnanna). Höfuðatriðið er þannig hvort lcesave samningarnir, 
sem gera ráð fyrir að íslenska ríkið veiti Tryggingarsjóðnum ótakmarkaða ríkisábyrgð, brjóti gegn 
tilskipun 94/19/EB. Þar sem tilskipunin er afgerandi er ekki þörf á að grípa til túlkunar eftir TFEU/EES 
[Treaty on the Functioningof the European Union]. Tiiskipunin var samin undir áhrifum frá ákvæðum 
samkeppnireglna og miðar að því að koma í veg fyrir þær aðstæður að „ kerfi bjóði innlánstryggingu 
umfram hið samræmda lágmark ... innan sama svæðis, leiði til misræmis í bótum og óiíkra 
samkeppnisskiiyrða innlendra iánastofnana og útíbúa stofnana með höfuðstöðvar í öðrum 
aðildarríkjum" (13. mgr. forsendna) eða sem felast í „ábyrgð af háifu aðildarríkis eða stað- eða 
svæðisbundnum stjórnvöldum þess gagnvart innlánsstofnun" {l.mgr. 3. gr.).

4. Tilskipun 94/19/EB „getur ekki gert aðiidarríkin eða lögbær yfirvöld þeirra ábyrg gagnvart 
innstæðueigendum ábyrg ef þau hafa séð til þess að koma á einu eða fleiri kerfum viðurkenndum af 
stjórnvöidum sem ábyrgjast innlán eða lánastofnanirnar sjálfar og tryggja að innstæðueigendur fái 
bætur og tryggingu samræmi við skilmáiana f þessari tilskipun["J (24. mgr. forsendna). Hér segir að 
hlutverk ríkisins sé að siá til bess að kerfi bóta og verndunar sé til staðar. Tiiskipunin leggur þá kvöð á 
ríkið, sem löggjafa, að gera ráðstafir. Hún er ekki ætluð til þess að þvinga ríkisstjórn til þess að greiða. 
Þessi aðgreining lögsöguskyldu og efnahagslegra skuldbindinga kemur einnig í Ijós í 1. mgr. 3. gr. 
tíiskipunar 94/19/EB: „Sérhvert aðildarríki skal tryggja að á yfirráðasvæði þess sé komið á einu eða 
fleiri inniánatryggingakerfum sem eru viðurkennd af stjórnvöldum." Með því að leggja fjárhagslega 
ábyrgð á ríkisstjórn íslands með lcesave samningnum er aðildarríki gert skyit að greiða fyrir gjaldþrota 
bankakerfi, en slíkt á sér enga stoð í lögum ESB. Þvert á móti. Afstaða mín er sú að slík inngrip af hálfu 
ríkis brjóti gegn banninu við ríkisstuðningi.

5. Tilsklpunin kveður á um að aðildarríki komi upp tryggingakerfi sem raskar ekki samkeppni. 
Kerfin eru sjálfbær og að fullu fjármögnuð af fjármálastofnunum. Af tilskipun ESB um 
innstæðutryggingakerfi leiðir ekki að ísiandi sé skylt, sem aðiia að EES samningnum, að drýgja eða á 
nokkurn hátt styðja við Tryggingarsjóðinn peningaiega. Það er ekkert ákvæði [í tilskipuninni] sem 
skuidbindur ríkisstjórn íslands til að greiða EUR 20.887 til breskra og hollenskra innstæðueigenda 
vegna ónógrar greiðsiugetu Tryggingarsjóðsins. Þvert á móti er ríkjum bannað að leggja fé tii 
tryggingarsjóða.
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6. Reynist tryggingasjóður ófær um að greiða út vegna greiðsluþrots eða gjaldþrots þá skal því 
svarað með einkatryggingu gegn greiðsluþroti (lög um fjármálaþjónustu og markaði. Lög nr. 98/1999 
um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, 7. gr.). Ég hef ekki reklst á neitt sem styður þá 
skoðun að 7. gr. stangist á við EES samninginn. Það er þess vegna túlkun ríkisstjómar íslands og 
skilningur undirritaðs að tilskipun 94/19/EB heimili ekki að komið sé á fót kerfi endurgreiðslu og 
skaðleysisbóta í einstökum n'kjum, eins og lcesave samningurinn gerir ráð fyrir.

7. Ef tryggingavernd reynist ónæg þá verða aliir innstæðueigendur að þoia sömu hlutfallslegu 
skerðingu bóta þar sem ábyrgð kerfisins á fullri greiðslu innstæðutryggingar að fjárhæð EUR 20.887 
er markmið til lengri tíma en ekki lagalegur réttur frá fyrsta degi. ESB er fullkunnugt um að 
uppbygging tryggingakerfis í sumum ríkjum getur tekið tíma og þannig er viðurkennt í reynd að 
"þegar innlánsstofnanir taka við innlánum í óverulegum mæli, getur stundum tekið lengri tíma að 
koma slíku kerfi á en fresturinn tií að taka tifskipunina upp í landslög leyfir." (Tilskipun 94/19/EB, 22. 
mgr. forsendna). Þetta er ein birting meginreglunnar: Kerfi sem tryggir fuila greiðslu 
innstæðutryggingar að fjárhæð EUR 20.887,- er takmark sem ná skal innan eðlilegs tíma en veitir ekki 
lagalegan rétt frá fyrsta degi að telja. Ónóg vernd verður grundvöllur frekari krafna, þó ekki gegn 
ríkinu þar sem fjármálastofnun er skráð, heldur gegn viðkomandi þrotabúi.

8. Aðstoð ríkisstjórnar í formi viðbótaframlaga sem stuðningsaðgerð er bönnuð, án tillits til þess 
hvort aðstoðin hafi hafi verið ákveðin fyrirfram eða komi síðar til sem afíeiðing af inngripi ríkisins. Það 
er óumdeilt að „að lánastofnanirnar skulu sjálfar almennt bera kostnaðinn við fjármögnun slíkra 
kerfa." (Tilskipun 94/19/EB, 23. mgr. forsendna). Sérhver tilraun til að láta ríkisfjármuni renna til 
tryggingasjóða þeim til stuðnings er ólögmæt og stríðir gegn banninu við ólögmætri ríkisaðstoð (61. 
gr. EES samningsins). Ríkisstjórn íslands er óheimilt að bæta upp fjárskort tryggingakerfisins með því 
að leggja Tryggingarsjóðnum til fé, Lögmæti sífks er óháð því hvort ríkisaðstoðin kemur til fyrir eða 
eftir fall banka eða tryggingarsjóðs.

9. Innstæðueigendurnir bera hallann af röngu vali sínu, því þeir bera sjálfir ábyrgð á 
ákvörðunum sfnum um innlagnir. Ákvæðin ber að túlka þannig að þeim sé ætlað að leggja ábyrgðina 
á þá sem fyrst og fremst eiga að bera hana, þ.e. á innstæðueigandur „ ... í því skyni að hvetja 
innstæðueigendur til að huga vel að traustleika lánastofnana" (Tilskipun 94/19/EB, 19. mgr. 
forsendna).

10. Þannig verður innstæðueigandinn að bera ábyrgð á eigin ákvörðunum. Fái hann ekki fulla 
endurgreiðslu verður hann að treysta á gjaldþrotameðferð á íslandi. Skiptastjórar fara með kröfur 
vegna vanefnda innstæðutryggingakerfisins í samræmi við íslensk gjaldþrotalög.

Svar við áiiti ESA

Ég er ósammála þeirri afstöðu sem kemur fram í formlegri áminningu ESA tii íslands.3 ESA4 

gagnrýndi „brot" íslands á þríhliða samkomulaginu. Eftirfarandi eru meginathugasemdir ESA, 

númeraðar frá 11 til 16. Athugasemdirnar eru skáletraðar.

11. Tilskipun 94/19/EB „ieggur EFTA ríkjum þá skyldu á herðar að ná þeim árangrí sem efni 
tiiskipunarínnar miðar að".5 Samkvæmt því teiur Eftirlitsstofnunin að greinin leggi á skyldu um að ná

3 í formiegu áminningarbréfi sínu til íslands [ógreinileg tilvísun -  þýð.] sakaði Eftiriitsstofnun EFTA ísland um 
að brjóta gegn tilskipun 94/19, mál nr. 65560 -  des., nr. 224/lO/COL
4 Hinn 18. Október 2010 hafði ESA enn ekki tekið ákvörðun um að senda rökstutt álit um meint brot íslands á 
tilskipun 94/19/EB. Sjá Eftirlitsstofnun EFTA ( note 3) 15.
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fram markmiðum á herðar íslenskum stjórnvöldum. 's  Markmiðið sem skyldi ná var að staðið yrði við 
ábyrgðina, sem ekki var gert. Eftir því sem Eftirlitsstofnunin kemst næst hafa engar greiðslur verið 
inntar af hendi af hálfu sjóðsins."7 Markmiðið er að tryggt sé að innstæðutryggingakerfi sé komið á 
fót sem er fært um að tryggja innstæður innstæðueigenda að lágmarki að þeirri upphæð sem 
skilgreind er í  1. mgr, 7. gr."8

Skuldbindingin um „árangur í samræmi við markmið" felur ekki í sér skuldbindingu

aðildarríkis til að greiða heldur skyldu til að setja reglur sem innleiða tilskipun 94/19/EB þannig að 

innstæðueigendum sé séð fyrir tækjum sem tryggja lagaleg úrræði þeirra gagnvart 

innstæðutryggingakerfinu eða aðgang að annarri fjármögnun {e. „substitute funding") eins og 

fram er komið í málsgrein 4 hér að framan.

12. Eftirlitsstofnun EFTA telur að tryggingarsjóðurinn sé hluti af íslenska rfkinu í  skilningi EES 
samningsins enda þótt hann sé samkvæmt islenskum lögum stofnaður sem sjálfseignarstofnun.//9

Jöfnun Tryggingarsjóðsins og Ríkisstjórnar fslands (eða ríkissjóðs) er hrakin t 1. mgr. hér að

framan.

13. Orðalag 1. mgr. 7. gr. er skilyrðislaust. Þar er kveðið á um rétt til bóta ef innstæða er ekki 
tiltæk.10

Ég skil texta ákvæðisins -  að því er varðar ríki og innstæðutryggingarsjóð -  þannig að EUR 

20.000 sé sú fjarhæð sem innstæðutryggingakerfi miði að því að ná á komandi árum. Þar sem 

textinn er tilskipun en ekki reglugerð gefa ákvæðin leiðbeiningar og tilgreina markmiðin sem 

skal ná. Þau fela ekki sér nákvæmar lagalegar kröfur, án svigrúms við innleiðingu, frá fyrsta 

degi að telja. Því er það viðkomandi aðildarríkis og jafnvel innstæðutryggingarkerfisins að 

ákveða hvort hámark tryggingar sé einníg lágmarkstryggingfrá fyrsta degi eða hvort miða beri 

við aðra fjárhæð á uppbyggingartíma tryggingarsjóðs. Sjá ákvæðið sem vikið er að í 7. mgr.

14. Ekki er neitt „sérstakt lagaákvæði" \ tilskipun 94/19/EB sem réttlætir að óvenjulegar 
aðstæður heimili undantekningar frá ofangreindum niðurstöðum.11

Þessi forsenda er villandi. Tilskipanir eru rammar þar sem sett eru fram markmið og

leiðbeiningar. Svo lengi sem tilskipunin bannar ekki tiltekna nálgun aðildarríkis er ríkjum 

heimilt skv. fuliveldisrétti sínum að móta eigin lausn. Samkvæmt umfjöllun minni í 6. mgr. er 

lausnin á vanfjármögnun að leita eftir tryggingu frá einkaaðilum en ekki frá ríkissjóði íslands.

15. Ekkert ákvæði f tilskipun 94/19/EB gefur til kynna að hægt sé að draga úr skuldbindingunni til 
þess„að endurgreiða innstæður með einhverjum hætti undir hvaða kríngumstæðum sem er".12

5 Sjá Eftírlitsstofnun EFTA ( note 3) 7. Sama skoðun kemur errn skýrar fram í fréttatilkynningu ESA firá 26. maí 
2010: „íslandí er skuldbundið til að tryggja greiðslu lágmarksbóta til Icesave innstæðueigenda í Bretlandi og 
Hollandi skv. Ínnlánstryggingartilskipuninni."
6 Sjá Eftirlitsstofnun EFTA ( note 3) 8.
7 Sjá Eftirlitsstofhun EFTA ( note 3) 9.
8 Eftirlitsstofnun EFTA ( note 3) 6-7 yfirlýsing forseta ESA, Per Sandrud (Fréttamannafundur 26. maí 2010).
9 Sjá Eftírlitsstofnun EFTA ( note 3) 9.
10 Sjá Eftirlitsstofnun EFTA ( note 3) 7,
11 EFTA Surveillance Authority (note 3) 10-11.



ítrekað skal að tilskipunin snvst ekki um heimild aðildarríkis til að bregðast við með 

einum eða öðrum hætti, heldur um skorður sem ákvörðunarvaldi fullvalda aðildarríkja eru 

settar. ítilskipunlnni kemur orðalagið „endurgreiðsia innstæðna" (e. refund deposits) ekki 

fyrir í nelnu ákvæði. Hins vegar þegar notað er orðið „endurgreiða" (e. repay) á það við 

aðstæður þar sem fjármálastofnun skilar innstæðum en getur á engan hátt átt við um 

bætur úr ríkissjóðí. Hvergi er minnst á ábyrgð aðildarríkis á að endurgreiða 

ínnstæðueigendum fjárhæðir sem gjaldþrota innlánsstofnanir standa ekki skil á. Þvert á 

móti er ríki óheimilt að gripa til aðgerða sem fela í sér aðstoð við fjármálaþjónustu í eigin 

landi, erlendum keppinautum til tjóns, eins og rakið er að framan í 3. til 6. mgr. Annars 

vegar ber að koma upp tryggingarsjóði, sem með beinum endurgreiðslum eða óbeint í 

kjölfar kröfuhafaskipta fullnægir endurgreiðsiuskuldbindingum, þ.m.t. með 

málsmeðferðarreglum um kærurétt skv. 6. mgr, 7. gr. tilskipunar 94/19/EB: „Aðiidarríkin 

skulu sjá til þess að réttur innstæðueigenda til bóta feli í sér að innstæðueigandi hafi 

möguleika á að kæra innlánatryggingakerfið/' Ekki er til að dreifa neinu sambærilegu 

ákvæði sem kveður á um að aðildarríki skuli veita innstæðueigendum rétt til þess að höfða 

mál gegn ríkissjóði aðildarríkis. Hins vegar er aldrei heimilt að koma á fót kerfi ólögmætrar 

ríkisaðstoðar við bankageirann. Aldrei skulu höfð afskipti af bönkum í einkaeigu því skyni 

að efla samkeppnishæfni fjármálamarkaðarvtðkomandi lands. Rétturtil kröfuhafaskipta, 

sem vísað er til í tilskipuninni, tengist ekki fjármögnun af almannafé, í þessu tiiviki af hálfu 

ríkissjóðs.

Ekki þarf að taka afstöðu til þess hvort ísland gæti, ef það kysi að gera það, gert 

ráðstafanir sem fælu í sér endurgreiðslu með aðkomu ríkissjóðs, enda hvergi í íslenskum 

lögum er gert ráð fyrir slíkri endurgreiðslu.

16. Meðan innlendirinnstæðueigendur nutufullrar tryggingar..."tóklágmarkstryggingin ekki til 
erlendra innstæðueigenda....MegÍnreglan um sömu meðferð... myndi vera merkingalaus efríkjum 
væri leyft að flytja suma innstæðueigendur frá gjaldþrota banka á meðan aðrir sætu þar eftir.13 
Eftirlitsstofnun EFTA telur að innlendir innstæðueigendur í  Landsbankanum hafi veriðfærðir til nýs 
banka, „Nýja íandsbankans."..... Innlendir innstæðueigendur hefðu þar af leiðandi alltaf aðgang að 
öllum fjármunum sínum.14

Við fyrstu sýn virðast mismununarrökin halda. Eins og fram kemur í tilskipun 94/19/EB, 3.

mgr. forsendnanna: „þegar gjaldþrota stofnun er lokað verða innstæðueigendur í útibúum í 

öðrum aðildarríkjum en þar sem iánastofnunin hefur höfuðstöðvar að njóta verndar sama 

tryggingarkerfis og aðrir innstæðueigendur í stofnuninni." Því njóta erlendir ínnstæðueigendur 

einnig verndarTryggingarsjóðsins. Það er ekki að sjá að neinn hafi andmælt þessum skilningi.

12 Sjá Eftirlitsstofnun EFTA ( note 3) 12.
13 Sjá Eftirlitsstofnun EFTA ( note 3) 13.
14 Sjá Efíirlitsstofhun EFTA ( note 3) 2.
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Það verður hins vegar að greina á milli tveggja hluta: Annars vegar er um að ræða 

heimiidir íslands tii reelugerðasetninear sem má ekki leiða til mismununar gagnvart 

útlendingum í trássi við 4. gr. EES samningsins,15 og hins vegar er um að ræða vfirtöku að 

einkarétti og það er það sem er hér á ferðinni. Að mínu áliti getur ESA ekki ákveðið hvaða 

fjárfestingar megi ráðast í. Ríki mega eiga banka samkvæmt réttarreglum ESB/EES. Ákvarðanir 

um hvort ríki skuli eiga fyrirtæki {í þessu tilviki fjármálastofnanir) er skv. 125. gr. EES 

samningsins utan gildissviðs hans.16 Ríkisstjórn íslands hefur fullt ákvörðunarvald um hvaða 

viðskipti hún ræðst í. ísland sem önnur ríki hefur óskorað sjálfsákvörðunarvald um viðskiptaleg 

málefni. Samkvæmt viðskiptaáætlun íslenska ríkisins var lcesave bankinn ekki forgangsmál. 

Ekki var nauðsynlegt að taka yfir lcesave enda þótt Landsbankinn væri yfirtekinn. Það var 

valkostur en ekki skylda. Það er meginröksemd mín. Það má einnig færa rök fyrir því að 

yfirtakan á Landsbankanum án lcesave feli í ekki í sér mismunun eftir þjóðerni, þar sem Öllum 

erlendum innstæðueigendum í gamla Landsbankanum voru boðnar sömu lausnir og 

innlendum innstæðueigendum. Þetta á við alla innstæðueigendur án tillits til þess hvort þeir 

voru búsettir á íslandi eða ekki. fsíenskir ríkisborgarar í útlöndum sem lögðu inn á lcesave 

fengu ekki sérmeðferð heldur gildir að öllu leyti það sama um þá og innstæðueigendur í 

Bretlandi og Hollandi.

PeterÖrebech,

Tromsö, 6. janúar 2011

15 Sjá nánar um þetta ákvæði S Norberg, K Hökberg o.fl., The European Economic Area. EEA Law. A 
Commeniary on the EEA Agreemeni (Fritzes, Stokkhólmi, 1993) bls. 102-103.
16 Peter Orebech, „The Art of Subsidizing Fuel Free Electricity under the European Economic Area Agreement 
as Illustrated by the Norway Reversion Instrument“ (2010) 74. bindi, Chicago-Kent Law Review, bls. 101-129
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