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Ref: Åndring av direktiv 94/19/EG om system fôr garanti av insåttningar

6701/307-9
, Arkivnr,

Tack f6r Ditt brev daterat den 8 december 2009 i vilket Du grundligt och med goda argument klargör
den norska positionen angående insåttningsgarantidirektivet. Jag fikstår mycket vål graden av politisk
kånslighet av detta årende i Norge. Också Finland lägger stor vikt vid frågan om depositionsgaranti.
Åven vi har varit långt ifrån belåtna med det sått på vilket den Europeiska kommissionen har valt att
agera i detta årende och vi anser att kommissionen borde ha en mera heltäckande och därmed
nyanserad syn på frågan så att man samtidigt kunde beakta både insåttarnas och skattebetalarnas
intressen.

Även om jag har stor sympati f6r de norska synpunkterna, måste jag medge att jag inte år övertygad att
den lösning som skisserats i Ditt brev, baserad på tillämpning av exportf6rbund och topping-up, skulle
vara lämplig i dagens integrerade Europa. Exportförbudet skulle vara svårt att övervaka i praktiken då
ju internetbanker har blivit en del av vardagen. Når det gåller topping-up har jag kommit till den
slutsatsen att den interna marknaden i Europa antagligen skulle fungera båttre utan denna möjlighet.
Den turbulens som finansmarknaderna genomgick fôr ett drygt år sedan visade klart att vi fråmst
behöver regler som garanterar lika behandling av både insåttare (t.ex. insåttningsgarantins nivå och
tillämpningsområde) och banker (t.ex. finansieringsmekanismerna fôr insåttningsgarantisystem). Detta
innebår bland annat att det skydd direktivet fastståller borde vara ett maximiskydd. Endast på så sått
kunde man undvika den osunda konkurrens vi såg mellan olika europeiska lånder i början av oktober
2008. Avvikelserna från maximinivån borde vara snåvt begrånsade och grunda sig på klart bevisade
objektiva sociala skål.

Mot denna bakgrund hoppas jag att Du firstår varför jag inte kan lova Dig Finlands stöd i denna fråga,
som vår representant redan konstaterade i det samnordiska mötet den 4 december. Detta kan vål ses



som ett av de få undantag från regeln att Finland gårna brukar stöda de norska intressena och
ståndpunkterna i dylika frågor.

Med vånlig hålsning och fdrhoppning om en god fortsåttning på det nya året.

Finansminister
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