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1. Hvernig hefur verið staöiö á uppg|Öri á þeim lánum sem innstæðutryggingasjóöir 
fengu í Bretlandi og Þýskalandi frá stjórnvöldum tti að geta staðið við skuldbindingar sínar 
við innstæðueigendur?
2. Þá sérstaklega lánakjörin og hvernig sjóðirnir ætla sér að endurgreiða þessi ián.

Ráðuneytið hefur ekki tök á því að kanna samskipti stjórnvalda erlendis við hin ýmsu 
innstæðutryggíngakerfi sem þar kunna að vera, Ekki hefur verið um heildræna samræmda 
Evrópuiöggjöf að ræða á sviði innstæðutrygginga en unnið er að því á vetivangi ESB að samræma 
kerfin og draga úr möguleikum aðildarríkjanna til mismunandi fyrirkomulags. Ráðuneytið reynir eftir 
mætti að fylgjast með þróun löggjafar sem kemur til með að hafa áhrif hér á landi (gerðir ESB) en 
hefur ekki tök á því að kynna sér hvernig staðið er að framkvæmd í aðildarríkjhunum nema að mjög 
takmörkuðu leyti.

Meðal þess sem ekki var samræmt var hámarksvernd innstæðutryggingar og fjármögnun 
innstæðutryggingakerfa. Hefur allur gangur verið á þessum málum og jafnvel eru til ríki með fieiri en 
eitt fyrirkomulag.

Fyririiggjandi frumvarp byggir á þeim breytingum sem ESB er þegar búið að samþykkja - 
hámarksvernd, styttir útgreiðslufrestir, aukin upplýsingagjöf til innstæðueigenda, virkara innra eftirlit - 
með þeirri tilskipun sem gefin var út vorið 2009, auk þess sem það tekur á ýmsum öðrum ágöllum.

Fyrst og fremst gerir frumvarpið tiiraun til þess að skapa lagaumgjörð um framtíðarfyrirkomulag 
innstæðutryggingakerfis hér á landi. Að mjög óverulegu ieyti fjailar það hins vegar um uppgjör við 
fortíðina, hvernig staðið verður að greiðslum, lántökum eða öðru slíku henni tengdri. Það er 
viðfangsefni annars frumvarps (lcesave).

Hitt er svo annað mál að endurskoðun regluverks ESB um innstæðutryggingar er ekki lokið og því afar 
liklegt að gera verði breytingar á innlendum lögum eftir því sem þróun endurskoðunarinnar gefur tilefni 
til.

Óskað er eftir áliti á því hvort það gangi skv. ísienskum lögum og dómafordæmum að 
aðskiija TIF í tvær deiidir, þannig að kröfuhafar (sem þegar eru komnir til) geti ekki gert 
kröfu í þær inngreiðslur sem fara í A-deild, bara B-deild.

Athygii ráðuneytisins var vakin á þessu álitamáli - sem reyndar hefur ekki verið talið álitamál hingað til 
- á fundi viðskiptanefndar á fimmtudaginn var. Til þess að undirbyggja frekari umræðu um þetta efni - 
ef til kemur - höfum við óskað eftir samantekt um þetta atriði frá sérfræðingum sem komu að samningu 
viðeigandi ákvæða frumvarpsins.
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