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Efni: Umsögn um frv. til 1. um fiárhagslegar trvggingaráðstafanir (667. mál-)

Vísað er í bréf nefndarinnar dags.8. apríl sl. þar sem óskað er eftir umsögn um ofangreint mál

SBV áttu fulltrúa í nefiidinni sem vann að frumvarpinu. SBV telja mikilvægt að lögfesta frumvarpið, 
enda ber íslenskum stjómvöldum skylda til þess á grundvelli EES-samningsins. Þó eru tiltekin atriði 
sem SBV vilja vekja athygli á og telja brýnt að verði skýrð betur í nefiidaráliti, svo ekki leiki vafi um 
túlkun ákvæða laganna.

Markmið með tilskipunni er að stuðla að opnari og hagkvæmari fjármagnsmörkuðum og stöðuleika 
fjármálakerfis Evrópu. Tilskipuninni er ætlað að tryggja að þeir sem gert hafa samning sem uppfyllir 
tiltekin skilyrði geti náð fram efiidum samkvæmt viðkomandi samningi burtséð frá ákvæðum í löggjöf 
aðildarríkja sem ella stæðu í vegi fyrir efhdum samnings. Ljóst er að tilskipimni er m.a. ætlað að tryggja 
réttarvemd ýmissa alþjóðlegra rammasamninga sem innihalda ákvæði um nettun og tryggingar. Sem 
dæmi um slíka samninga má nefna ISDA-samninginn um afleiðuviðskipti og tryggingarviðauka hans og 
ISMA/GMRA-samninginn irni endurhverf verðbréfaviðskipti, en samningum íslenskra aðila á 
grundvelli slíkra samningsforma hefur farið fjölgandi síðustu misseri. Að jafiiaði gilda ensk lög um slika 
rammasamninga, en íslensk lög hafa eftir sem áður gilt um tryggingar komi til gjaldþrota. Það breytist 
ekki i raun, en hin nýju sérlög um fjárhagslegar tryggingaráðstafanir munu hins vegar ganga framar 
almennum reglum gjaldþrota- og veðréttar hvað slíka samninga varðar.

SBV líta svo á að umræddri tilskipun sé ætlað að veita samningum sem uppfylla skilyrði 
tilskipunarinnar vemd óháð því hvaða lög gilda um samninginn sjálfan og að það verði að tryggja við 
innleiðingu tilskipunarinnar í íslenskan rétt. Eins og fram kemur í framsöguræðu ráðherra hafa SBV gert 
athugasemdir við skýringar í greinargerð þess efriis að í samningi um fjárhagslegar tryggingaráðstafanir 
eigi að jafnaði að vísa til laga um fjárhagslegar tryggingaráðstafanir. SBV telja hættu á því að þetta 
verði hugsanlega túlkað þannig að samningar sem hafa ekki slíka tilvísun falli ekki undir lögin. SBV 
telja óheimilt að gera slíka formkröfu til þessara samninga og að slík skilyrðing sé í ósamræmi við 
tilgang tilskipimarinnar.

SBV telja brýnt að í nefiidaráliti verði þeirri réttaróvissu sem framangreind orð greinargerðarinnar 
kunna að valda eytt, þannig að ekki leiki vafi á að með lögum um fjárhagslegar tryggingaráðstafanir sé 
verið að veita samningum um fjárhagslegar tryggingaráðstafanir réttarvemd óháð því hvort vísað sé til 
laganna sjálfra í samningunum eður ei.



Virðingarfyllst,

Guðjón Rúnarsson,
framkvæmdastjóri
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