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Umsögn Fjármálaeftirlitsins um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
verðbréfaviðskipti, 503. mál.

Vísað er til bréfs efnahags- og viðskiptanefndar, dags. 16. febrúar sl., þar sem óskað er eftir 
umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti.

Með frumvarpinu eru innleiddar þijár tilskipanir Evrópusambandsins með undirtilskipunum um 
markaðssvik, útboðs- og skráningarlýsingar og yfirtökur. Fjármálaeftirlitið styður meginefni 
frumvarpsins. Fjármálaeftirlitið tók þátt í starfi þeirra þriggja nefnda er unnu að samningu 
frumvarpsins sem og kauphallarnefndar sem hefur yfirsýn yfir innleiðingu tilskipana sem 
tengjast verðbréfamarkaði. Fjármálaeftirlitið hefur þvi haft tækifæri til að koma sjónarmiðum 
sinum og ábendingum á framfæri við undirbúning frumvarpsins.

I frumvarpinu eru lagðar til ýmsar breytingar á lögum um verðbréfaviðskipti sem eru til þess 
fallnar að auka á skýrleika með ítarlegri ákvæðum, m.a. um skyldu til að gera yfirtökutilboð og 
um markaðsmisnotkun. Þó eru matskennd ákvæði óhjákvæmilega mörg og geta þau dregið úr 
skilvirkni eftirlits og viðurlagabeitingu. Ákvæði laganna um eftirlit og valdheimildir 
eftirlitsaðila eru gerð itarlegri og skýrari og kveðið er á um forræði Fjármálaeftirlitsins á eftirliti 
með framkvæmd laga um verðbréfaviðskipti. Þá er kveðið á um heimild Fjármálaeftirlitsins til 
að fela skipulegum verðbréfamarkaði að sinna eftirlitsverkefnum samkvæmt lögunum. 
Verkaskipting milli Fjármálaeflirlits og skipulegra verðbréfamarkaða, nú Kauphallar Islands, 
mun þvi verða skýrari verði frumvarpið að lögum og ætla má að dragi úr líkum á tvíverknaði 
eða skorti á eftirliti. Loks er lagt til að gagnsæi í eftirliti Fjármálaeftirlitsins með 
verðbréfaviðskiptum verði aukið. Fjármálaeftirlitið styður þessar tillögur og hefur með 
umræðuskjölum um efnið sem gefin voru út í október 2003 (nr. 9) og í nóvember 2004 (nr. 5) 
lýst afstöðu sinni til málefnisins ásamt því að lýsa í seinna umræðuskjalinu hugmyndum um 
hvemig það muni standa að upplýsingagjöf fái það heimildir til aukins gegnsæis.

Akvæði 14. gr. tilskipunar 2003/6/EB um markaðssvik um heimildir eftirlitsaðila til að beita 
stjórnvaldsaðgerðum og stjórnvaldssektum er ekki innleitt með þessu frumvarpi. Mat 
ráðuneytisins og niðurstaða nefndarinnar sem um tilskipunina fjallaði var sú að um stærra 
málefni væri að ræða en svo að unnt væri að ljúka því án verulegra tafa fyrir frumvarpið i heild.

Fjármálaeftirlitið óskar eftir að koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum og ábendingum
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varðandi einstakar greinar frumvarpsins.

•  í k lið 4. gr. frumvarpsins er kveðið á um að Fjármálaeftirlitið skuli hafa umsjón með 
staðfestingu á útboðs- og skráningarlýsingum (lýsingum). Fjármálaeftirlitið geti með 
samningi falið skipulegum verðbréfamörkuðum að annast staðfestingu á lýsingum. Að mati 
Fjármálaeftirlitsins er með þessu ekki að fullu innleiddur 2. tl. 21. gr. tilskipunar 
2003/71/EB þar sem kveðið er á um að lögbæru yfirvaldi skuli heimilt að fela þriðja aðila 
verkefni er snúa að lýsingum. Miðað við núverandi aðstæður er eðlilegt að gert sé ráð fyrir 
að sá aðili sem verkefni yrðu falin sé skipulegur verðbréfamarkaður, þ.e. Kauphöll Islands, 
en óheppilegt er að heimildir eftirlitsaðila til að fela öðrum verkefni sé takmarkaðra í 
íslenskum lögum heldur en tilskipunin gerir ráð fyrir þar sem ófyrirséðar breytingar geta 
orðið á vilja eða getu annars hvors aðilans til að fela eða taka við verkefnum af þessu tagi.

•  1 b lið 5. gr. frumvarpsins er kveðið á um hvenær tilboðsskylda stofnast í skráðu 
hlutafélagi. I 3. mgr. greinarinnar er sett fram löglikindaregla fyrir þvi að samstarf verði 
talið vera fyrir hendi. Fjármálaeflirlitið kom þvi sjónarmiði á framfæri við undirbúning 
frumvarpsins að til þess að yfirtökureglur næðu því markmiði sínu að kveða á um 
yfirtökuskyldu þegar skráð félag væri undir yfirráðum tengdra aðila væri æskilegt að það 
hlutfall sem kveðið er á um í 3. tl. 3. mgr. nýrrar 37. gr., þ.e. 5. gr. frumvarpsins væri 20% 
atkvæðisréttar í stað 1/3 hlutar. Að mati Fjármálaeftirlitsins er eðlilegt að miða við 20% 
þegar metið er hvort samstarf sé fyrir hendi og benda má á í því sambandi að 
ársreikningalög skilgreina 20% eignarhlutdeild i félagi sem hlutdeildarfélag og líta því á 
slíka hlutdeild sem verulega eignarhlutdeild sem er til þess fallin að hafa áhrif á rekstur 
viðkomandi félags. Að mati Fjármálaeftirlitsins eru verulegar líkur á að sameiginlegir 
hagsmunir stofnist mun fýrr en við yfirráð (40% eignarhlut) eða 1/3 hluta atkvæðisréttar.

•  I b lið 1. tl. 10. gr. frumvarpsins er sett fram undanþága frá banni við markaðsmisnotkun 
sem samkvæmt frumvarpinu á aðeins við um b. liðinn. Af 2. tl. 1. gr. tilskipunar 2003/6/EB 
virðist ljóst að undanþágan eigi við um bæði a og b lið 1. töluliðar. I tillögum nefndar sem 
vann að innleiðingu markaðssvikatilskipunar var undanþágan sett fram með þeim hætti að 
hún ætti við bæði um a og b lið. Þá hefur skýringum i greinargerð verið breytt, en i drögum 
sem nefndin skilaði af sér var skýrt að undanþágan átti að ná til 1. tl. í heild.

•  I 21. gr. frumvarps er vísað til 59. og 63. -  67. gr. Þetta er í ósamræmi við 
greinargerðartexta með frumvarpi því sem nú liggur fyrir Alþingi og tillögur nefndar 
þeirrar sem vann að innleiðingu markaðssvikatilskipunar, en þar var vísað til 59. og 6T - 
67. gr. frumvarpsins. Af greinargerðartexta má ráða að ætlunin var að lagfæra ákvæði um 
stjómvaldssektir þannig að heimild Fjármálaeftirlitsins til að leggja á stjómvaldssektir næði 
til einnig 46. gr. núgildandi laga þar sem kveðið er á um rannsóknarskyldu innheija, en 
enginn eðlismunur er á 46. gr. og öðrum formreglum um innherjaviðskipti sem 
stjórnvaldssektarákvæði núgildandi laga nær til. Gera má ráð fyrir að um misritun sé að 
ræða í frumvarpinu sem nú er til umsagnar.

•  I 22. gr. frumvarpsins er einnig að finna breytingar frá tillögum nefndar sem vann að 
innleiðingu markaðssvikatilskipunar. í tillögum nefndarinnar var lagt til að bætt yrði við 1. 
mgr. 55. gr. núgildandi laga, sem verður 75. gr., tilvísun til nýrrar 59. gr (13. gr.



frumvarpsins) þannig að varðaði sektum, lægi þyngri refsing ekki við broti samkvæmt 
öðrum lögum, að brjóta gegn ákvæðum laganna um upplýsingaskyldu, frestun 
upplýsingaskyldu og lögmæta miðlun innheijaupplýsinga. Þessi tilvisun hefur ekki ratað inn 
i frumvarp það sem nú liggur fyrir Alþingi. Ekki er óliklegt að um mistök sé að ræða þar 
sem í 21. gr. frumvarpsins er kveðið á um stjómvaldssektarheimild Fjármálaeftirlitsins 
vegna brota gegn sama ákvæði, þ.e. nýrrar 59. gr. og þau ákvæði sem heimilt er að beita 
stjómvaldssektum við í núgildandi lögum varða öll einnig sektum. I greinargerð með 
frumvarpi þvi sem varð að lögum 33/2003 má sjá rökstuðning fyrir þeirri skipan mála. Þá 
skal bent á að taki frumvarpið breytingum vegna ábendingar um 21. gr. hér að ofan þarf 
jafnframt að breyta 5. tl. 55. gr. sem verður 75. gr. (22. gr. frumvarpsins) þannig að visað 
sé til ákvæða laganna um innherjaviðskipti skv. 6Z -  67. gr.

I umsögn Fjármálaeftirlitsins um frumvarp til laga um breytingu á lögum um greiðslu 
kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi siðasta haust, 320. mál, tók 
Fjármálaeflirlitið fram að það hefði ekki þá haft forsendur til að leggja fullnaðarmat á áhrif 
lagabreytinga á verðbréfamarkaði sem í undirbúningi væru. Eðlilegt væri að taka áhrif þessara 
breytinga á rekstur Fjármálaeftirlitsins til nánari umfjöllunar þegar endanleg frumvörp kæmu til 
umfjöllunar. Fjármálaeftirlitið vill í þessu sambandi vekja athygli á þvi sem fram kemur i I.e) i 
athugasemdum með frumvarpinu, að talsverður kostnaðarauki muni fylgja því fyrir 
Fjármálaeftirlitið að koma ákvæðum laganna í framkvæmd og fylgja þeim eftir. 
Fjármálaeflirlitið tekur undir eftirfarandi ummæli i athugasemdunum um þetta: "Ætla má að 
talsverður kostnaðarauki fylgi því fyrir Fjármálaeftirlitið að koma ákvæðum laganna i 
framkvœmd og fylgja þeim eftir. Þau atriði sem vega mest til skemmri tíma eru: 1) mótun 
reglna sem lögin gera ráð fyrir, 2) eftirlit með því að aðilar sem starfa samkvæmt lögunum 
lagi starfsemi sína að nýjum kröfum og 3) undirbúningur og beiting nýrra eftirlitsheimilda. 
Þau atriði sem vega mest til lengri tíma eru: 1) stóraukin ábyrgð á eftirliti á 
verðbréfamarkaði í heild og 2) aukin verkefni sem fylgja fleiri verkefnum og auknum 
eftirlitsheimildum. Gert er ráð fyrir að aukning vegna umfangs til skemmri tíma nemi a.m.k. 
tveimur ársverkum. Hins vegar er erfitt að meta langtímaáhrif frumvarpsins þar sem 
kostnaður a f framkvœmd laga a f þessu tagi ræðst einkum a f þróun fjármálamarkaðarins. 
Því er talið eðlilegt að nánari áhrif frumvarpsins verði fremur metin í tengslum við frumvörp 
til laga um breytingu á lögum um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með 
fjármálastarfsemi, sem lögð eru fram á hverju haustþingi. "

Virðingarfýllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

Elín Jónsdóttir


