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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1567/2008, ingiven av Tobias Burnus (tysk medborgare), om 
insättningsgarantier för bankfilialer inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet

1. Sammanfattning av framställningen

Framställningen rör den isländska bankens, Kaupthing Bank, insolvens. Framställaren hävdar 
att det inte längre går att kontakta EES-bankers filialer på det språk som talas i kundens 
hemland när dessa banker har slutat bedriva verksamhet i landet i fråga. Kunderna hänvisas då 
till tillsynsmyndigheten och insättningsgarantin i bankens ursprungsland. Framställaren ber 
Europaparlamentet att undersöka om utländska kunder inte blir orättvist behandlade och om 
gemenskapslagstiftningen på området bör ändras. Framställaren begär dessutom en 
undersökning av huruvida de nuvarande tillsynsskyldigheterna (direktiv 94/19/EEG) är 
tillräckliga och om de har följts i det aktuella fallet. Med hänvisning till ett brev från 
kommissionen påstår framställaren att kommissionen själv inte anser sig ha något ansvar. 
Man bör dessutom undersöka om kravet på att bankerna måste tillhandahålla information om 
insättningsgarantier är tillräckligt, eftersom en kund vanligtvis förutsätter att en bank som 
tillåts verka i ett land omfattas av detta lands nationella finanskontrollsystem och nationella 
garantiregler. Framställaren anser avslutningsvis att man bör undersöka om den nuvarande 
tillsynen och garantireglerna i ursprungslandet är tillräckliga, särskilt när det gäller 
EES-banker.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 7 juli 2009.

Gemenskapslagstiftningen

Gemenskapslagstiftningen om system för garanti av insättningar (dvs. direktiv 94/19/EEG) 
innehåller krav på utförlig information enligt följande: Medlemsstaterna ska säkerställa att 
bankerna ger personer som redan har gjort eller avser att göra insättningar tillgång till den 
information som behövs för att förstå vilket system för garanti av insättningar som filialerna 
är anslutna till. Insättarna ska informeras om systemets bestämmelser, inklusive täckningens 
nivå och omfattning. Informationen ska ges på ett lättförståeligt sätt. På begäran ska 
information också ges om villkoren för kompensation och om vilka formaliteter som ska 
uppfyllas för att kompensationen ska utbetalas. All information ska göras tillgänglig på det 
eller de språk som används i den medlemsstat där filialen är belägen. 

Informationen om de villkor och de formaliteter som ska uppfyllas för att en kompensation 
enligt det gällande systemet ska kunna utbetalas, ska vara skriven på det officiella språket 
eller de officiella språken i den medlemsstat där den insättning som omfattas av garantin är 
gjord. Det är vanligtvis där den berörda insättarens bor. De personer som gör insättningar vid 
filialer bör följaktligen vara väl informerade när de inleder en affärsförbindelse med filialen 
och när de ansöker om ersättning.

Kommissionen noterar dock klagomålet om informationskrav med tanke på den rapport om 
system för garanti av insättningar som ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet före 
slutet av 20091.

När det gäller ansvarsfördelningen baseras direktiv 94/19/EEG på principen att systemen för 
garanti av insättningar och ansvaret för betalningar ska vara kopplade till tillsynen. Därför är 
det systemet för garanti av insättningar i det land där banken getts auktorisation och tillsynen 
utövas som har ansvaret för att ersätta insättarna. 

Konsekvenser avseende Island och EES

Gemenskapslagstiftningen om banktillsyn och systemen för garanti av insättningar har 
införlivats i EES-avtalet och gäller följaktligen i Island. Island är emellertid inte en 
EU-medlemsstat. Kommissionen konstaterar att det ärende som framställaren hänvisar till är 
utanför kommissionens behörighetsområde. 

Det är EFTA:s övervakningsmyndighet som har ansvar och behörighet för att se till att Island 
och övriga EES/EFTA-länder uppfyller sina skyldigheter enligt EES-avtalet. Detta omfattar 
skyldigheten att se till att direktivet om system för garanti av insättningar och de relevanta 
gemenskapsreglerna om banktillsyn införlivas och tillämpas på ett korrekt sätt i Island och 
verkligen genomdrivs när det gäller banker som är auktoriserade i Island. 

                                               
1 Artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/14/EG av den 11 mars 2009 om ändring av 

direktiv  94/19/EG om system för garanti av insättningar, vad gäller täckningsnivån och utbetalningsfristen 
(Text av betydelse för EES), EGT L 68, 13.3.2009, s. 3.
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Framställaren kan därför vända sig till EFTA:s övervakningsmyndighet, som är en oberoende 
och opartisk instans. 

Andra prövningsmöjligheter för konsumenterna 

Kunder vid bankfilialer i EES har också andra möjligheter till sitt förfogande. FIN-Net1 är ett 
nätverk för lösning utanför domstol av finansiella tvister med nationella mekanismer för 
klagomål i EES-länderma, och ansvarar för att hantera tvister mellan konsumenter och 
banker. Detta nätverk inrättades av kommissionen 2001. Mekanismerna inom FIN-Net 
samarbetar för att konsumenterna lätt ska få tillgång till förfaranden för klagomål utanför 
domstol i gränsöverskridande fall. Om en konsument i ett land hamnar i en tvist med en bank 
från ett annat land kommer medlemmarna i FIN-Net att sätta konsumenten i förbindelse med 
den relevanta mekanismen för klagomål utanför domstol och ge den information som behövs. 

Slutsatser

Det verkar, mot bakgrund av ovanstående, som att framställningen inte påvisar någon 
överträdelse av gemenskapslagstiftningen som skulle kunna åtgärdas av kommissionen.

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


