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Efni: Frumvarp til upplýsingalaga

Vakin hefur verið athygii bankans á því að nú er til meðferðar hjá alisherjarnefnci frumvarp 

tif uppíýsingaiaga. Frumvarpið hefur ekki veríð sent NBI hf. (hér eftir Landsbankanum) tií 

umagnar, en þar sem efni þess varðar hagsmuni bankans sérstakiega sendir bankinn hér 

með meðfyígjandi umsögn um málið og lýsir yfir verulegum áhyggjum sfnum af málinu.

Samkvæmt frumvarpinu er gildissvið þess svo rúmt að Landsbankinn feiiur undir 

giidissvið þess. Samkvæmt 2. mgr. 2, gr. lagatexta frumvarpsins kemur fram að lögin, ef 

þau verða samþykkt, taki til ailrar starfsemí lögaðíla sem eru að 75% hiuta eða meira í 

eigu hins opinbera. Þar sem eignarhlutur rfkisins i Landsbankanum er meiri en 75% feliur 

Landsbankinn því undir gildíssvið frumvarpsins. í 3. mgr. 2. gr. er sérstaklega kveðið á 

um að ef starfsemi lögaðiia er að nær öilu ieytí f samkeppni á markaði geti 

forsætisráðherra að fenginni tillögu viðkomandi ráðherra eða sveitarstjórnar ákveðið að 

lögaðilinn skuli ekki falla undir iögin. Ákvörðun samkvæmt þessari málsgrein tekur gildi 

við birtingu hennar í B-deild Stjórnartíðinda.

í greinargerð með frumvarpinu er að finna sérstaka umfjölíun um forsendur fyrir 

undanþágum. Þar er sérstakiega vikið að því að dæmi um fyrirtæki sem ættu að geta 

fengið undanþágu væru bankastofnanir í eigu hins opinbera sem einvörðungu eða nær 

einvörðungu sinna hefðbundinni bankastarfsemi á almennum rekstrarlegum forsendum, 

og eru Landsbankinn og sparisjóðir í eigu rikisins sérstaklega nefndir í því sambandi. Þó 

er tekið fram að ákvörðun um hvort tiitekið fyrirtæki geti fallið undir undanþáguákvæði 3. 

mgr. 2. gr. verði að byggja á sérstöku mati á starfsemí viðkomandi fyrirtækis og 

markaðsaðstæðum á þvi sviði sem það starfar á, og tekið fram að beita skuli 

undanþáguheimild af varfærni. Tii viðbótar þessari undanþáguheimiid er rétt að vekja 

athygii á 3. tölui. 10. gr. frumvarpsins þar sem kveðið er á um að heimiit sé að takmarka 

rétt almennings tii aðgangs að gögnum vegna samkeppnishagsmuna opinberra fyrirtækja 

og stofnana.
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Landsbankinn virðist því falia undir gildissvið frumvarpsins, en væntanlega ætti bankinn 

að geta fengið undanþágu bæði á grundvelli 3. mgr. 2. gr. og 3. töiul. 10, gr. 

frumvarpsins, þó það sé ekki sjálfgefið.

Aimennt verður að teija að lög eins og upplýsingalög eigt að vera skýr og réttarstaða 

bæði einstakíinga og fyrirtækja sé þannig ijós. Eins og þetta frumvarp er lagt upp verður 

ekki séð annað en að Landsbankinn geti fengið undanþágu frá lögunum. Það er þö í 

sjálfu sér ekki sjáífgefið og í reynd að einhverju leyti háð mati ráðherra. Ekki er útilokað 

að ágreiningur geti risið um réttarstöðu aðila að þessu leyti. Landsbankinn er stærsta 

fjármálafyrirtæki íandsins og starfar aö öllu leyti á samkeppnismarkaði. Það getur valdið 

bankanum verulegu tjóni ef samkeppnistöðu er þannig raskað að bankinn, einn hinna 

stóru ísíensku viðskiptabanka, er orðinn upplýsingaskyidur samkvæmt þessum lögum og 

skiptir þar ekki máli hvort hann gæti hugsaniega fengið undanþágu. Þetta snýr bæði að 

ýmsum viðskiptalegum forsendum reksturs bankans en ekki síður að sambandi bankans 

við viðskiptavini sína. Ef viðskíptavinir bankans telja áhöld um það hvort trúnaðar sé um 

þá og viðskiptasamband þeírra, og ætla megi að meiri trúnaðaður ríki hjá öðrum 

bankastofnunum, getur það valdið bankanum ómældu tjóni. Kjarnt málsins er auðvitað sá 

að ef menn eru sammála um forsendur þess að veita undanþágu, eins og virðist gengið 

út frá í greinargerð, þá ætti að kveða skýrt á um undanþáguna í iagatextanum. 

Samkeppnisrök og sjónarmið og um fyrirsjáanleika reglna leiða til þess að lög séu skýr að 

þessu leyti og tryggt að fjármálafyrirtæki sitji við sama borð. Þó ríkissjóður sé eigandi svo 

stórs eignarhluta að bankanum sem raun ber vitni er bankinn ekki ríkisfyrirtæki og fer að 

engu leyti með stjórnsýsluiegt hlutverk. Þvert á móti er bankinn fyrirtæki sem starfar á 

samkeppnismarkaði.

Bankinn leggur því rlka áherslu á að allsherjarnefnd hlutist til um að gerðar verði 

breytingar á frumvarpinu þannig að gildissvið upplýsíngalaga nái ekki tií fjármálafyrirtækja 

sem hafa starfsleyfi samkvæmt lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, enda er ella 

fyrirsjáanlegt að bankinn muni verða fyrir verulegu tjóni sem vart yrði bætt. Með vísan til 

þessa er mælst til þess að eftirfarandi breytingar verði gerðar á frumvarpinu:

1. Við 1. málsl. 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins bætist: „ ...nema um sé að ræða lögaðila sem 

reka starfsleyfisskylda starfsemi samkvæmt lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, 

með síðari breytingum.11



2. Við 1. málsl. a-stafliðar 2. töiui. 36. gr. frumvarpsins bætist: nema um sé að ræða

lögaðila sem reka starfsieyfisskyida starfsemi samkvæmt lögum nr. 161/2002, um 

fjármáiafyrirtæki, með síðari breytingum.”


