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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1567/2008 af Tobias Burnus, tysk statsborger, om
garantiordninger for afdelinger af banker i Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde

1. Sammendrag

Andragendet vedrører den islandske bank Kaupthing Banks insolvens. Andrageren siger, at 
det ikke længere er muligt at kontakte afdelinger af EØS-banker på det sprog, der anvendes i 
kundens hjemland, når først de indstiller deres aktiviteter i dette land. Kunder henvises da til 
tilsynsmyndigheden og garantiordningen i bankens oprindelsesland. Andrageren anmoder 
Europa-Parlamentet om at undersøge, om udenlandske kunder ikke bliver uretfærdigt 
behandlet, og om EU-lovgivningen på området bør justeres. Endvidere anmoder andrageren 
om en undersøgelse med hensyn til, om de aktuelle tilsynskrav (direktiv 94/19/EØF) er 
fyldestgørende og er blevet overholdt i den pågældende sag. Andrageren anfører her, med 
henvisning til en skrivelse fra Kommissionen, at Kommissionen ikke mener, den er ansvarlig 
herfor. Det bør også undersøges, om kravet til banker om at fremlægge oplysninger 
vedrørende indskudsgarantiordninger er tilstrækkeligt, da kunden som regel antager, at en 
bank, der er accepteret i et land, er underlagt det nationale tilsynssystem og de nationale 
garantibestemmelser. Endelig bør det ifølge andrageren undersøges, om oprindelseslandets 
nuværende tilsyn og garantibestemmelser er tilstrækkelige, særligt i EØS-bankernes tilfælde.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. juli 2009.

Fællesskabsretten
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Fællesskabslovgivningen vedrørende indskudsgarantiordninger (direktiv 94/19/EØF) 
indeholder omfattende oplysningskrav: Medlemsstaterne skal sikre, at bankerne giver 
nuværende og potentielle indskydere alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå, 
hvilken garantiordning, afdelingen er omfattet af. Indskyderen skal informeres om 
garantiordningens bestemmelser, herunder hvilket beløb der er dækket, og hvad dækningen 
omfatter. Oplysningerne skal være affattet på et letforståeligt sprog. På anmodning skal der 
ligeledes gives oplysninger om betingelserne for og formaliteterne i forbindelse med 
udbetaling af kompensation. Alle oplysninger skal stilles til rådighed på det/de officielle sprog 
i den medlemsstat, hvor afdelingen er beliggende. 

Dokumenterne om betingelserne for og formaliteterne i forbindelse med udbetalinger fra den 
relevante garantiordning skal være affattet på det/de officielle sprog i den medlemsstat, hvor 
det garanterede indskud beror. Det vil under normale omstændigheder være den pågældende 
indskyders hjemland. Indskydere, der indbetaler deres indskud i en afdeling, burde derfor 
være velinformerede, når de indgår forretningsaftaler med afdelingen, og når de anmoder om 
godtgørelse.

Kommissionen vil dog notere sig klagen vedrørende oplysningskravene med henblik på den 
rapport om indskudsgarantiordninger, som skal forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet 
ved udgangen af 20091.

Hvad angår  ansvarsdelingen er direktiv 94/19/EØF baseret på princippet om, at 
indskudsgarantiordninger og betalingsansvar skal kædes sammen med tilsyn.  Det er derfor 
indskudsgarantiordningen i den stat, hvor banken er godkendt og omfattet af tilsyn, som har 
ansvaret for, at der ydes kompensation til indskyderne. 

Konsekvenser med hensyn til Island og EØS

Fællesskabslovgivningen vedrørende banktilsyn og indskudsgarantiordninger er blevet 
indarbejdet i EØS-aftalen og gælder derfor i Island. Island er imidlertid ikke medlem af EU. 
Derfor gør Kommissionen opmærksom på, at den sag, andrageren omtaler, ikke hører ind 
under Kommissionen. 

Det er EFTA-Tilsynsmyndighedens opgave at sikre, at Island og de øvrige EØS/EFTA-lande 
opfylder deres forpligtelser i henhold til EØS-aftalen.  Hertil hører forpligtelsen til at sikre, at 
direktivet om indskudsgarantiordninger og de relevante fællesskabsbestemmelser om 
banktilsyn gennemføres og anvendes korrekt i Island og håndhæves konsekvent over for de 
banker, der er godkendt i landet. 

Andrageren kan derfor forelægge sine problemer for EFTA-Tilsynsmyndigheden, som er et 
uafhængigt og upartisk organ. 

                                               
1 Artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/14/EF af 11. marts 2009 om ændring af  
direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist (EØS-
relevant tekst), EUT L 68 af 13.3.2009, s. 3.
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Andre klagemuligheder for forbrugerne 

Kunder i bankafdelinger i EØS-landene råder også over andre muligheder. FIN-NET1 er et 
udenretsligt klagenetværk for EØS-landene, som har ansvaret for behandling af tvister mellem 
forbrugere og banker. Dette netværk blev etableret af Kommissionen i 2001. Inden for FIN-
NET samarbejder klageinstanserne for at sikre forbrugerne let adgang til udenretslige 
klageprocedurer i grænseoverskridende sager. Hvis forbrugere i et land er involveret i en tvist 
med en bank fra et andet land, sætter medlemmer af FIN-NET forbrugerne i forbindelse med 
den relevante udenretslige klageinstans og forsyner dem med de nødvendige oplysninger. 

Konklusioner

I betragtning af ovenstående, synes der i forbindelse med dette andragende ikke at være tegn 
på nogen overtrædelse af fællesskabsretten, som Kommissionen kan gå videre med. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_fr.htm


