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Svensk Forsakring har i stort inga invandningar mot forslagen. Vi ar dock tvek- 
samma till om resultatet av andringen av 19 kap. 67 § forsakringsrorelselagen blir 
korrekt.

Som vi uppfattar solvens II-direktivet sa ar huvudregeln for likvardighetsbedom- 
ning av grupptillsyn att den aktuella tillsynsmyndigheten (som skulle ha varit 
grupptillsynsmyndighet om man bortser fran verksamheten i tredje land) ska 
bedoma om gmpptillsynen i ett moderforetags land ar likvardig den som galler 
enligt solvens II-direktivet. Vilka gruppregler som galler for gruppen skiljer sig 
sedan beroende pa utfallet av den bedomningen, Tillsynsmyndigheten ska dock inte 
gdra en sadan bedomning om EU-kommissionen redan har gjort en bedomning att 
grupptillsynen i det aktuella landet ar likvardig solvens II-direktivets och beslutat 
om en delegerad akt med det innehallet. Tillsynsmyndigheten forlitar sig da pa den 
bedomning Kommissionen har gjort.

Fdrslaget verkar innebara att sa lange EU-kommissionen inte har bedomt att 
tillsynen i ett visst tredjeland ar likvardig sa ska grupptillsynen i moderforetagets 
land bedomas som inte likvardigt (eftersom da 71 och 72 §§ ska tillampas, vilka 
reglerar vad som galler om grupptillsynen inte ar likvardig). Enligt var uppfattning 
sa ska det nog snarare vara sa att Finansinspektionen da ska gdra en egen bedom
ning av likvardigheten, vilken bdr kunna utmynna i att 69 § ska tillampas, som 
reglerar vad som galler om grupptillsynen ar likvardig.

Vi vill har hanvisa till EIOPAs riktlinjer om metodiken for likvardighetsbedomning av 
nationella tillsynsmyndigheter i enlighet med Solvens II (EIOPA-BoS-14/182). Av 
inledningen till riktlinjerna framgar att nar det inte finns nagot beslut fran Europe- 
iska kommissionen om likvardighet, sa ska kontrollen av huruvida ett visst tredje
land utdvar likvardig grupptillsyn enligt vad som foreskrivs i Solvens II utforas av 
EU-tillsynsmyndigheten som skulle ha varit grupptillsynsmyndighet om kriterierna i 
artikel 247.2 hade tillampats. Riktlinjerna syftar till att sakerstalla att grupptillsyns- 
myndigheter eller tillforordnade grupptillsynsmyndigheter foljer en konsekvent 
strategi for att dampa eventuell kvarstaende risk att olika grupptillsynsmyndigheter
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kommer till olika beslut angaende samma tredjeland. EIOPA anger dar ocksa att 
nar Europeiska kommissionen darefter gor en likvardighetsbedomning kommer 
denna beddmning att ersatta alia beslut som tagits tidigare av grupptillsyns- 
myndigheten.
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