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Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden
dels att 2 och 9 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.
2 §2 Nämnden skall särskilt
i varje ärende noga pröva förutsättningarna för beviljande av garanti,
vid beviljande av garanti ange garantins omfattning samt de villkor som
skall gälla,
i internationella sammanhang verka för konkurrensneutralitet mellan garantiinstituten,
verka för att garantierna utformas med beaktande av de villkor som erbjuds i exportföretagens viktigare konkurrentländer,
vid beviljande av garanti iaktta målet att garantiverksamheten totalt sett
skall vara självbärande över tiden,
eftersträva riskdelning med andra garantiinstitut när det är önskvärt ur
riskspridningssynpunkt,
vidta de åtgärder i övrigt som behövs till tryggande av statens rätt med undantag av förhandlingar inom ramen för den s.k. Parisklubben,
informera om de garantiformer nämnden erbjuder och om de allmänna
förutsättningar och villkor som gäller för erhållande av garanti,
följa den internationella utvecklingen på exportkreditområdet,
se till att villkoren för garantierna står i överensstämmelse med de internationella överenskommelser som Sverige har ingått om statsstödd exportkreditgivning samt förmedla den information som behövs för tillämpningen av
dessa överenskommelser.
2 a § Nämnden skall följa bestämmelserna i bilagan till rådets direktiv 98/
29/EG av den 7 maj 1998 om harmonisering av huvudbestämmelserna för
kreditförsäkringar för medellånga och långa exportaffärer3. Detta gäller när
nämnden erbjuder statsgaranti för täckning av förlust och
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– garantin gäller för en affär som avser export av varor eller tjänster med
ursprung i en medlemsstat i Europeiska unionen till ett land utanför gemenskapen,
– garantin har en total riskperiod på minst två år, och
– affären finansieras med hjälp av köparkrediter eller leverantörskrediter
eller betalas kontant.
9 §4 Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges
i 6 §, 7 § första stycket och andra stycket 4 och 6 samt 9 § verksförordningen
(1995:1322).
Generaldirektören har under styrelsen det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 7 § andra stycket 1–3 och 5 samt 8 § verksförordningen.
Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.
På regeringens vägnar
LEIF PAGROTSKY
Lotty Nordling
(Utrikesdepartementet)
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