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Lag
om ändring i lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige;

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

utfärdad den 16 juni 2011.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 2 § och 6 kap. 1 § lagen
(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige ska ha följande lydelse.

3 kap.
2 §2 Finansinspektionen ska, i samarbete med den behöriga myndigheten i
hemlandet, utöva tillsyn över att en EES-försäkringsgivare eller ett utländskt
tjänstepensionsinstitut bedriver sin verksamhet i Sverige i enlighet med
denna lag och andra författningar som reglerar deras näringsverksamhet.
Finansinspektionen ska lämna uppgifter till de behöriga myndigheterna i
hemländerna, om dessa myndigheter behöver uppgifterna för sin tillsyn över
försäkringsgivares och utländska tjänstepensionsinstituts verksamheter, samt
i övrigt ha ett nära samarbete med dessa myndigheter och Europeiska kommissionen.
När det gäller EES-försäkringsgivare som meddelar tjänstepensionsförsäkring och utländska tjänstepensionsinstitut ska Finansinspektionen, om
det behövs, senast två månader efter det att inspektionen tagit emot en
underrättelse enligt 2 kap. 2 § andra eller tredje stycket eller 3 § tredje eller
fjärde stycket till den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens eller
tjänstepensionsinstitutets hemland lämna uppgifter om i Sverige tillämplig
arbetsrätt på tjänstepensionsområdet samt om de bestämmelser om information som gäller här i landet gentemot dem som ingår eller avser att ingå ett
avtal om tjänstepensionsförsäkring eller tjänstepension, liksom gentemot
dem som annars är ersättningsberättigade på grund av ett sådant avtal.
Finansinspektionen ska, när försäkringsgivaren eller tjänstepensionsinstitutet påbörjat sin verksamhet här i landet, underrätta den behöriga myndigheten i hemlandet om väsentliga ändringar i de bestämmelser som anges i
tredje stycket.
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6 kap.
1 §3 Finansinspektionen ska ha tillsyn över den verksamhet som försäkringsgivare från tredje land bedriver i Sverige. Inspektionen ska utöva tillsyn
över att verksamheten bedrivs i enlighet med denna lag och andra författningar som reglerar försäkringsgivarens näringsverksamhet. Inspektionen
ska ha ett nära samarbete med andra länders behöriga myndigheter och
Europeiska kommissionen.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
På regeringens vägnar
PETER NORMAN
Sonja Daltung
(Finansdepartementet)
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