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Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum um skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 371. mál.

Fjármálaeftirlitið vísar til bréfs yðar, dags. 29. nóvember 2005, þar sem óskað er umsagnar 
um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda 
og starfsemi lífeyrissjóða, 371. mál.

Samkvæmt athugasemd við a-lið 2. gr. frumvarpsins er lagt til að heimildir lífeyrissjóða til 
fjárfestinga í hlutabréfum verði rýmkaðar úr 50% í 60% af hreinni eign. Breytingin er þannig 
útfærð samkvæmt b-lið 2. gr. frumvarpsins að hlutfallstala í 1. ml. 4. mgr. 36. gr. laganna er 
hækkuð úr 50% í 60%. Fjármálaeftirlitið bendir á að með þessu móti hækka heimildir 
lífeyrissjóða til fjárfestinga í þeim flokkum fjárfestinga sem 2., 5., 6., 8. og 9. tl. 1. mgr. 36. 
gr. taka til en ekki einvörðungu heimildir til fjárfestinga í hlutabréfum samkvæmt 6. tl. 1. 
mgr. 36. gr. Fjármálaeftirlitið bendir því á að nauðsynlegt er að lagfæra framstetningu 
breytingarinnar þannig að rýmkun heimilda taki einvörðungu til fjárfestinga í hlutabréfum 
samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 36. gr.

Ákvæði 4. mgr. 36. gr. gætu hljóðað svo eftir breytingar:

"Eign lífeyrissjóðs í einstökum tegundum verðbréfa skv. 2., 5., 8. og 9. tölul. 1. mgr. skal ekki 
vera meiri en 50% af hreinni eign sjóðsins. Eign sjóðsins í verðbréfum skv. 6. tölul. 1. mgr. 
skal ekki vera meiri en 60% af hreinni eign sjóðsins. Þó skal samanlögð eign skv. 6. og 8. tl. 
1. mgr. ekki vera meiri en 50% af hreinni eign sjóðsins. Eign lífeyrissjóðs skv. 8. tölul. 1. 
mgr. í sjóðum sem lúta ekki opinberu eftirliti skal þó aldrei vera meiri en 10% af hreinni eign 
sjóðsins."

Fjármálaeftirlitið gerir ekki frekari athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
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