
 

 
 

  
     

 

 

  

 

 

   

 

    

 

 

 

 

  

  

 

  

  

     

Remissvar 

Finansdepartementet 

Enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning 

fi.remissvar@regeringskansliet.se 

2022-10-03 FI dnr 22-19244 

(Anges alltid vid svar) 

Några frågor om försäkring och 

tjänstepension 

Ert dnr: Fi2022/02242 

Sammanfattning 
Finansinspektionen (FI) tillstyrker i huvudsak promemorians förslag, men 

har följande synpunkter. 

FI anser att det tydligare bör framgå att de begränsningar som anges i den 

föreslagna 10 c § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse 

m.m. är tvingande. 

FI anser vidare att den föreslagna ändringen i 19 kap. 67 § andra stycket 

försäkringsrörelselagen (2010:2043) innebär att bestämmelsen kan uppfattas 

komma i konflikt med 66 § första stycket i samma kapitel, vilket kan skapa 

osäkerhet kring vilken bestämmelse som ska tillämpas. FI anser att frågan 

bör belysas i den fortsatta beredningen av förslaget. 

Finansinspektionen 
Box 7821 
103 97 Stockholm 
Tel +46 8 408 980 00 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 
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FI dnr 22-19244 

Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om 

tryggande av pensionsutfästelse m.m. 
I promemorian föreslås ett förtydligande om att de begränsningar som anges 

i 10 c § första stycket lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. enbart 

ska gälla pensionsstiftelser som tryggar en enda arbetsgivares utfästelser om 

pension. Begränsningarna är enligt FI:s uppfattning tvingande. 

Utformningen av första stycket i paragrafen kan dock tolkas som att 

begränsningarna är frivilliga. FI föreslår därför att det tydliggörs att 

begränsningarna som anges i paragrafen är tvingande, exempelvis genom att 

ordet får i första meningen ändras till ordet ska. 

Grupptillsyn över ett försäkringsföretag när tillsynen 

i ett tredjeland inte har bedömts likvärdig 
FI ser positivt på förslaget att bestämmelsen i 19 kap. 67 § andra stycket 

försäkringsrörelselagen (2010:2043), FRL, ska ändras för att bättre 

överensstämma med Solvens 2-direktivet. Inspektionen noterar dock att den 

föreslagna ändringen kan uppfattas som motstridig i förhållande till 66 § 

första stycket samma kapitel. Av den senare bestämmelsen framgår att 

inspektionen, om kommissionen inte har antagit någon delegerad akt i 

frågan, ska kontrollera om den tillsyn som utövas av en tillsynsmyndighet i 

tredjeland är likvärdig med den grupptillsyn som föreskrivs i Solvens 2-

direktivet.  

FI har uppmärksammat att det är samma omständighet (att kommissionen 

inte har antagit någon delegerad akt som anger att tillsynen är likvärdig), 

som dels medför att FI enligt 19 kap. 66 § första stycket FRL ska bedöma 

likvärdigheten, dels gör att de bestämmelser som reglerar situationen då 

tillsynen inte är likvärdig blir tillämpliga enligt föreslagna 67 § andra 

stycket samma kapitel. Även om den utlösande faktorn i 66 § första stycket 

är formulerad som att kommissionen inte har antagit någon delegerad akt 

och i föreslagna 67 § andra stycket uttrycks som att kommissionen inte har 

bedömt att tillsynen är likvärdig, uppfattar FI att det rör sig om samma 

omständighet (jfr artikel 260.1 andra stycket och 260.4 i Solvens II-

direktivet1, där det på båda ställena talas om att någon delegerad akt inte har 

antagits). 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om 
upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II). 
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Förslaget kan mot denna bakgrund leda till tolknings- och 

tillämpningssvårigheter. Även om FI uppfattar förslaget som att 

inspektionen, i en situation där kommissionen inte i en delegerad akt har 

fastställt att tillsynen som utövas på gruppnivå i ett tredjeland är likvärdig 

med den tillsyn som föreskrivs i Solvens 2-direktivet, ska tillämpa 

bestämmelserna i 19 kap. 71 och 72 §§ FRL behöver frågan därför belysas i 

den fortsatta beredningen av förslaget. 

FINANSINSPEKTIONEN 

Erik Thedéen 

Generaldirektör 

Maria Garnau 

Jurist 

I detta ärende har generaldirektören Erik Thedéen beslutat. Juristen Maria 

Garnau har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 

områdeschefen Åsa Larson och avdelningschefen Leonard Weber Landgren 

deltagit. 

Kopia till fi.fma.fpm@regeringskansliet.se 
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