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Efni: Frumvarp til laga um fjárhagslegar tryggingaráðstafanir

Fjármálaeftirlitið vísar til bréfs yðar, dags. 8. apríl sl., þar sem óskað er umsagnar um 
frumvarp til laga um Qárhagslegar tryggingaráðstafanir, 667. mál. Með fhimvarpinu eru 
innleidd ákvæði tilskipunar 2002/47/EB um samninga um fjárhagslegar tryggingaráðstafanir.

Fjármálaeftiriitiö hefur yfirfarið fnimvarpið og gerir ekki athugasemdir við efnisatriði þess en 
vill þó koma eftirfarandi ábendingum á framfæri vegna hugtakanotkunar í frumvarpinu:

1. í 3. tl. 1. gr. frumvarpsins eru taldar upp starfsleyfisskyldar stofnanir sem lúta opinberu 
eftirliti. Fjármálaeftirlitið vekur athygli á að í upptalninguna vantar fyrirtæki tengd 
fjármálasviði (e. financial institutions), sbr. ákvæði tilskipunarinnar, iii-liður í c-lið 2. 
mgr. 1. gr. Jafnframt er bent á að hugtakið fyrirtæki tengd fjármálasviði er skilgreint í 1. 
mgr. 28. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki.

2. I d-lið, 3.tl. 1. gr. er upptalning á stofnunum sem lögin taka til og hafa staðfestu og 
starfsleyfi í öðru ríki á Evrópska efnahagssvæðinu. Fjármálaeftirlitið vekur athygli á að 
hugtökin ijárfestingarfyrirtæki og fjármálastofnanir eru þýðingar á hugtökunum 
"investment fírm" og "fmancial institutions", sbr. skýringar með ákvæðinu í greinargerð 
með frumvarpinu. Undir hugtakið "investment firm" hafa í íslenskum rétti verið felld 
hugtökin verðbréfafyrirtæki annars vegar og verðbréfamiðlanir hins vegar en hugtakið 
fjárfestingarfyrirtæki hefur ekki verið notað i íslenskri löggjöf. Hugtakið "fmancial 
institutions" hefur verið innleitt sem fyrirtæki tengt fjármálasviði í íslenskan rétt, sbr. 1. tl. 
hér að ofan. Að mati Fjármálaeftirlitsins væri einfaldara að teknu tilliti til þeirrar 
ábendingar sem fram kemur í 1. tl. hér að framan, að vísa til stofnana sem talin eru upp í 
a- til d-lið og hafa staðfestu og starfsleyfi í öðru ríki á Evrópska efnahagssvæðinu.

3. I 9. tl. 2. gr. fhimvarpsins er hugtakið "staðgöngutrygging" skilgreint. Fjármálaeftirlitið 
leggur til að ákvæðið verði svo hljóðandi:
"Fjárhagsleg trygging sem kemur í stað upphaflegrar tryggingar samkvœmt ákvœðum 
samnings um jjárhagslega tryggingaráðstöfun og felur í sér aðra jafngilda tryggingu."
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