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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um fjármáiafyrírtæki, þskj, 1172 -  659, mái.

Umsögn þessí stafar frá skilanefnd og siitastjórn Landsbonka íslands hf; ((siitameðferð) en vísað er til 
erindis nefndasvíðs Alþingis dags. L  apríl síðastliðinn þar sem óskað var umsagnar um framangreint 

mál.

í 1. gr. frumvarpsíns er lögð til sú breyting, á h-lið 2. mgr. 99. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 

161/2002 með síðari breytingum, að inn í ákvœðið komt á nánár tilgreindum stað orðin sem hafin 

var fyrir uppkvaðningu úrskurðar um endurskipulagningu fjárhags", Fram kemur meðal annars í 
athugasemdum við frumvarpið að í því felist ekki efnisbreyting frá glldandi rétti heldur sé tilgangur 

þess að taka af öll tvímæli um að undantekningarregla sú sem fram kemur í h-lið ákvæðis gildi 
eingöngu um dómsmál sem höfðuð hafa veríð fyrir upphaf endurskipulagningarráðstöfunar, eða 
slitameðferðar eftir atvikum, sbr. 2, málsi. 1, mgr. 104. gr. sömu Saga. Er þannig ætlunin að taka af 
allan vafa um að ákvæðið svari til þess sem fram kemur í 32. gr* tiiskipunar 2001/24/EB um 
endurskipulagningu og siit lánastofnana, Tilefni frumvarpsins er að öðru ieyti rakið í athuga- 

semdunum og óþarfi að rekja það nánár hér.

Breyting sú sem lögð er til með frumvarpinu felur hvorki í sér röskun á lagaumhverfi eða starfsemi 

bánkans í slitameðferð, né fæst séð að með henni sé raskað rétti eða hagsmunum kröfuhafa almennt. 
Þvert á móti miðar breytingin að því að treysta í lögum grundvallarregiur og alþjóðlega viðurkennd 

sjónarmið um endurskipulagningu og slit fjármálafyrírtækja. Þá er breytingin talin míkilvæg í því skyni 
að forðast misskilning um raunverulegt efni íslenskra laga, ekki síst hjá erlendum dómstólum.

Að öllu framangreindu virtu telja skilanefnd og slitastjórn Landsbanka íslands hf. ekki tilefni til að gera 
sérstakar athugasemdir við efni frumvarpsins og styðja því efni þess í núverandi horfi.
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