Svensk Försäkring

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande

2018—06—14

Stockholm

Promemorian

Avvecklingssystem

av EU:s regelverk

inte

som

omfattas

(Fi2018/OO758/V)

Svensk F örsäkring välkomnar de lagändringar
som föreslås i F inansdeparfementets
promemoria
om att likställa avvecklz'ngssysfem
utanför E U/EES med de inom E U/EES.
Svensk F örsäkrz'ng vill samtidigffmmhålla
vikTen av att F inansdepartementer
och
F inansinspekfionen
fortsätter
att ha en god dialog med försäkringsföreragen
och Övriga
finansbranschen
angående konsekvenser av Brexif.

F ör svenska försäkringsföretag
är det av stor Vikt att genom avvecklingssystem,
såsom
CLS (Continuous Linked Settlement) och LCH (London Clearing House), effektivt
kunna hantera Vissa risker, framförallt motpaitsrisker.
Försälqingsföretagen
använder
CLS och LCH i hö g utsträckning,
till exempel för att Cleara ränteswappar
i svenska
kronor och i utländsk valuta. Oftast görs detta genom en svensk bank som är medlem i
avvecklingssystemet.
Om svenska försäkringsföretåg
inte längre skulle kunna utnyttja
dessa avvecklingssystem
på det sätt som görs idag så kan det innebära att företagens
möjligheter att hantera risker försämras. Detta kan i förlängningen
bland annat få
negativa inverkan på försäkringsskyddet
för svenska hushåll och företag och för
framtida pensioner.

Svensk Försäkring välkomnar därför de ändringar som föreslås i promemorian
som
syftar till att likställa avvecklingssystem
utanför EU/EES med de inom EU/EES. Detta i
synnerhet med tanke på att Brexit kan innebära att exempelvis CLS och LCH kan
hamna

utanför

EU/EES,

vilket

skulle

innebära

att: svenska

banker

inte kan vara medlem

i dessa. Med den föreslagna lagändringen
skulle svenska banker även fortsättningsvis
kunna varamedlem i dessa avvecklingssystem
och svenska försäkringsföretag
skulle
kunna få tillgång till CLS och LCH genom de svenska bankerna även efter Brexit.
Därmed kan den föreslagna lagändringen
minska konsekvenserna
av Brexit för svenska
försäkringsföretag
och det övriga svenska finansiella systemet.

Brexit kan utöver det som hanteras i promemorian
komma att innebära stor påverkan på
det svenska finansiella systemet, Vilket bland annat kan få betydande konsekvenser
för
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de svenska försäkringsföretagen.
Samtidigt är det mycket komplext att analysera
konsekvensema
av Brexit och att finna lösningar hur dessa konsekvenser
eventuellt kan
begränsas. Svensk Försäkring Vill därför framhålla Vikten av att Finansdepartementet
och Finansinspektionen
fortsätter ha en god dialog med den svenska finansbranschen
om konsekvenserna
av Brexit och Vid behov genomför snabba lagändringar
och andra
åtgärder för att i möjligaste mån begränsa konsekvenserna.
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