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Vedr. den norske indskydergarantiordning

Kære Sigbjørn

Tak for dit brev af 23. maj 2011 vedr. den norske indskydergarantiordning.

Konimissionens forslag til revision af indskydergarantidirektivet er et vigtigt ele-
ment i det aktuelle arbejde med styrkelsen af den fmansielle stabilitet og det indre
marked for finansielle tjenesteydelser. Danmark har på linje med de øvrige EU-
lande prioriteringer og ønsker, som vi finder det vigtigt at få afspejlet i det endeli-
ge kornpromis.

Som jeg nævnte i mit brev til dig af 18. december 2009, støtter Danmark i ud-
gangspunktet ændringen af EU's indskydergarantidirektiv og lægger vægt på et
velfungerede indre marked for fmansielle tjenesteydelser med lige konkurrence. I
lyet-af-de-seneste-års erfaringer synes det- væsentligt at sikre et ensartet dæknings—
niveau af indskydergarantien for almindelige indskud på tværs af det indre mar-
ked. Det konkrete niveau på 100.000 euro mener jeg er passende for almindelige
indskud under ordinære markedsforhold, dels ud fra hensynet til at beskytte de-
tailkunder mod tab og dels ud fra hensynet til ikke at tilskynde banker til uforsigtig
adfærd som kan følge af, at en vigtig del af deres kreditorer holdes skadesløse i alle
tilfælde.

Jeg forstår, at Norge alligevel ønsker at bevare sin hidticlige højere dækning, og til-
byder at imødegå bekyrnringer for ulige konkurrence, dette måtte medføre, f.eks.
gennem muligheden for topping-up og udførselsforbud. Jeg er imidlertid ikke be-
kendt med, at der i dialogen med Kornmissionen og EU-medlemslandene endnu
skulle være fundet konkrete modeller, som til fulde imødekommer hensynet til det
indre marked og lige konkurrencevilkår, og som der er bred opbakning til i EU.
Således formoder jeg, at det f.eks. vil være vanskeligt at gennemføre et effektivt
udførselsforbud, idet det kan omgås f.eks. gennem grænseoverskridende indskud.

Claus Hjo rederiksen

Hvis der i dialog med Kommissionen kan fmdes en sådan løsning, der om muligt
måtte kunne godese begge hensyn, vil jeg være parat til at vurdere konkrete mo-
d

sen
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