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Efni: Lagafrumvarp um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með
fjármálastarfsemi, 320. mál.

Með bréfi efnahags- og viðskiptanefhdar Alþingis, dags. 30. nóvember sl., var leitað eftir 
umsögn Sambands íslenskra tryggingafélaga (SÍT) um ofangreint þingmál. A f því tilefni 
skal eftirfarandi áréttað:

Frumvarpi þessu fylgir álit samráðsnefiidar eftirlitsskyldra aðila um rekstaráætlun 
Fjármálaeftirlitsins fyrir árið 2005, sbr. fylgiskjal II. Á SÍT fulltrúa í þeirri nefnd, og 
stendur á þann veg að áliti samráðsnefhdar. Af SÍT hálfu er því að þessu sinni að 
mestu látið nægja að vísa til þeirra sjónarmiða, sem fram koma í áliti 
samráðsnefndarinnar.

Að gefnu tilefhi er þó sérstök athygli vakin á ákvæðum laga er lúta að megin 
verkefnum Fjármálaefitirlitsins. í 8. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með 
fjármálastarfsemi segir, að Fjármálaefitirlitið skuli fylgjast með, að starfsemi 
efitirlitsskyldra aðila sé í samræmi við lög, reglugerðir, reglur eða samþykktir sem 
um starfsemina gilda og að starfsemin sé að öðru leyti í samræmi við heilbrigða og 
eðlilega viðskiptahætti. Þá segir þar ennfremur, að Fjármálaeftirlitinu sé heimilt að 
gefa út og birta opinberlega almenn leiðbeinandi tilmæli um starfsemi 
eftirlitsskyldra aðila, enda varði málefhið hóp eftirlisskyldra aðila.

I þessu ákvæði er að finna grundvallarskilgreiningu á lögboðnum verkefnum 
Fjármálaeftirlitsins. Hvorki þar né í öðrum lögum er að finna ákvæði þess efnis, að 
Fjármálaeftirlitið eigi að sinna verkefnum fyrir aðra opinbera aðila, s.s. ráðuneyti, 
og í tengslum við þau verkefni að taka þátt í erlendu samstarfi, í þeim tilgangi 
einum að undirbúa setningu nýrra laga og reglna um fjármálamarkaðinn hér á landi. 
I 17. gr. laga 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi er fjallað um
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greiðslu eftirlitsgjalds. Segir þar, að eftirlitsskyldir aðilar skuli standa straum af 
kostnaði við rekstur Fjármálaeftirlitsins. Verður að skýra orðið rekstur í þessu 
sambandi þröngt. Eðli málsins samkvæmt eiga því eftirlitsskyldir aðilar að greiða 
fyrir hin lögbundnu verkefni Fjármálaeftirlitsins, þ.e. fyrir eftirlitsþáttinn einan og 
sér. Önnur verkefhi, sem Fjárinálaeftirlitið kann að takast á hendur umfram hin 
lögbundnu, eiga ekki að vera á kostnað hinna eftirlitsskyldu aðila.

Með vinsemd og virðingu,


