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Beslut vid regeringssammanträde den 12 december 2013
Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 21 mars 2013 kommittédirektiv om
särskild reglering för tjänstepensionsinstitut (dir. 2013:32).
Uppdraget innebär att en särskild utredare ska lämna förslag till
en ny rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut. Utredningen
har antagit namnet Tjänstepensionsföretagsutredningen.
Utredningen får nu i uppdrag att i sitt förslag även beakta
Europeiska kommissionens förslag till omarbetat tjänstepensionsdirektiv som sannolikt kommer att beslutas inom kort.
Dessutom ska utredningen följa de kommande förhandlingarna
på EU-nivå.
Utredningen ska också lämna förslag till de lagändringar
som krävs för att i svensk rätt genomföra det s.k. omnibus IIdirektivet.
Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast
den 31 december 2013. Utredningstiden förlängs. Uppdraget
ska i stället redovisas senast den 30 maj 2014 i två separata
betänkanden. Det ena betänkandet ska avse tjänstepensionsdirektivet och det andra omnibus II-direktivet.
Uppdraget att beakta kommissionens förslag till omarbetat
tjänstepensionsdirektiv
Som utgångspunkt för det ursprungliga uppdraget gäller att de
nya instituten ska uppfylla kraven för att omfattas av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den
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3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (tjänstepensionsdirektivet). Enligt direktiven
ska utredningen bl.a. följa arbetet på EU-nivå med framtagande
av ett omarbetat tjänstepensionsdirektiv, om Europeiska
kommissionen skulle lägga fram ett förslag till ett sådant
direktiv innan utredningsuppdraget har redovisats. Det är nu
sannolikt att kommissionen inom kort kommer att besluta om
ett sådant direktiv. Utredningen ska därför i sitt förslag till en
ny rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut även beakta dessa
ändringar. Dessutom ska utredningen följa de kommande
förhandlingarna på EU-nivå.
Uppdraget att föreslå hur omnibus II-direktivet ska genomföras
Det pågående arbetet inom EU med anledning av Europeiska
kommissionens förslag KOM (2011) 8 slutlig till direktiv om
ändring av direktiv 2003/71/EG och 2009/138/EG med
avseende på befogenheterna för Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten (omnibus II-direktivet) medför behov av
lagändringar i svensk rätt. I omnibus II-direktivet föreslår
kommissionen en rad ändringar i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt
som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten
eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG
(prospektdirektivet) och Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och
utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet
(Solvens II), nedan Solvens II-direktivet.
Ändringarna är en konsekvens bl.a. av att en europeisk
försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet (Eiopa) och en
europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet (Esma)
inrättats. När det gäller de föreslagna ändringarna i Solvens IIdirektivet är ändringarna även en konsekvens av Lissabonfördraget.
De föreslagna ändringarna i prospektdirektivet avser i
huvudsak att definiera lämplig räckvidd för tekniska standarder
och lämpliga kanaler för informationsutbyte.
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I Solvens II-direktivet föreslås mer omfattande ändringar.
Utöver de ovan nämnda ändringarna – som avser regler på de
områden där kommissionen ges befogenheter att meddela
tekniska standarder och lämpliga kanaler för informationsutbyte
– föreslås regler om tvistelösning mellan de nationella
tillsynsmyndigheterna. Dessutom föreslås regler om hur
försäkringsföretag ska hantera och beräkna sina långa
försäkringsåtaganden. Vidare föreslås bl.a. möjligheter för
kommissionen att meddela övergångsbestämmelser.
Det finns behov av att analysera och överväga ett antal
frågor med anledning av kommissionens förslag till ett
omarbetat direktiv. Tjänstepensionsföretagsutredningen bör få i
uppdrag att göra detta.
Utredningen ska analysera vilka ändringar av den svenska
lagstiftningen som behövs för att genomföra de regler som
föreslås i direktivet och utarbeta nödvändiga lagförslag.
Redovisning av uppdraget
Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den
31 december 2013. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i
stället redovisas senast den 30 maj 2014 i två separata
betänkanden. Det ena betänkandet ska avse tjänstepensionsdirektivet och det andra omnibus II-direktivet.
(Finansdepartementet)

