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Efni: Umsögn Bankasýslu ríkisins um frumvarp til upplýsingalaga

Vísað er til umsagnarbeiðni allsherjarnefndar Aiþingis um mál 381 á 139. iöggjafarþingi, frumvarp for- 

sætisráðherra til upplýsingalaga, dags. 30, mars sl. Eftrrfarandi eru athugasemdir Bankasýslu ríkisins 

við efni frumvarpsins sem einkum beinast að giidissviði laganna.

Gildissvið skv. frumvarpi ofvíðtækt

í 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að lögin taki til allrar starfsemi iögaðila sem hið opin- 

bera á að 75% hluta eða meira, þó ekkí þeirra sem sótt hafa um eða fengið opinbera skráningu hluta- 

bréfa eða dötturfélaga þeirra. í 3. mgr. 2. gr. kemur síðan fram að ef starfsemi lögaðila sem feilur 

undir 2. mgr. er að nær öllu ieyti í samkeppni á markaði geti forsætisráðherra, að fenginni tiiíögu við- 

komandi ráðherra eða sveitarstjórnar, ákveðið að hann skuli ekki falla undir iögin og skuli siík ákvörð- 

un taka giídi við birtingu hennar í B-deild Stjórnartíðinda.

Bankasýsla ríkisins fer með eignarhlut í fjórum fjármálafyrirtækjum sem falla myndu undir gildissvið 

iaganna skv. 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins. Bankasýslan telur varhugavert að fjármáiafyrirtæki sem 

starfa eftir starfsleyfi samkvæmt lögum nr. 161/2002 um fjármáiafyrirtæki verði felld undir gildissvið 

upplýsingalaga.

Fjármáiofyrirtæki fara aldrei með stjórnsýsiuhlutverk

Fyrst ber að nefna að fjármálafyrirtæki er aldrei falið að taka stjórnvaldsákvarðanir, né fara með opin- 

bert hlutverk stjórnvalds að öðru ieyti. Reyndar verður vart annað ráðið af iögum um fjármálafyrir- 

tæki að þeim sé beiniínis óheimiit að fara með siíkt hlutverk.
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Hagsmunir viðskiptavina fjármálafyrirtækja

Þá verður að líta til hagsmuna viðskiptavina fjármálafyrirtækja, hvort heidur sem er einstaklinga eða 

fyrirtækja. í 1, mgr. 58. gr. laga um fjármáiafyrirtæki kemur fram að starfsmenn, og fieiri aðiiar sem 

tilgreindir eru í ákvæðinu, séu bundnir þagnarskyidu um alit þar sem þeir fá vitneskju um við franv 

kvæmd starfa sinna og varðar viðskipta- eða einkamálefni viðskiptamanna, nema skylt sé að veita 

upplýsingar samkvæmt lögum.

Samkvæmt frumvarpinu er vissuiega gert ráð fyrir takmörkunum á upplýsingarétti vegna einkahags- 

muna, sbr. 9. gr. frumvarpsins, en ijóst er að ákvæði 9. gr. undanþiggja ekki ailar uppiýsingar sem 

þagnarskyida er um samkvæmt 1. mgr. 58. gr. iaga um fjármáiafyrirtæki. Þannig gerir 9. gr. frum- 

varpsins ráð fyrir að gögn um einka- eða fjárhagsmálefni einstaklinga séu ekki undanþegin uppfýs- 

ingarétti nema „sanngjarnt [sé] og eðliiegt" að þau fari leynt og að gögn verði að varða „mikilvæga" 

fjárhags- og viðskiptahagsmuni fyrirtækja til að þau séu undanþegin upplýsingarétti.

Ákvæði laga um fjármáiafyrirtæki um þagnarskyidu

Samkvæmt 2. máislið 3. mgr. 4. gr. frumvarpsins takmarka aimenn ákvæði iaga um þagnarskyldu ekki 

rétt tii aðgangs að gögnum samkvæmt iögunum. Ekki verður þó ráðið af frumvarpinu, hvorki í 

greinargerð né öðrum hlutum þess, hvort ákvæði 1. mgr, 58. gr. iaga um fjármálafyrirtæki telst „ía]l- 

mennt ákvæði iaga um þagnarskyidu" sem víkur þá fyrir ákvæðum um skyldu til að veita upplýsingar.

Hafa verður í huga að fjármálafyrirtæki starfa á samkeppntsmarkaði og minnsta óvissa um gildissvið 

þagnarskyldu um viðskipta- og einkamáiefni viðskiptavina fjármáiafyrirtækja, sem Bankasýslan fer 

með a.m.k. 75% eignarhlut í, er faliin til þess að fæta viðskiptavini frá þeim og þannig skerða sam- 

keppnishæfi þeirra.

Samkeppnis- og jafnræðissjónarmið

í 10. gr. frumvarpsins kemur fram eftirfarandi takmörkun á uppiýsingarétti:

„Heimilt er að takmarka aðgang almennings að gögnum þegar mikilvægir almannahagsmunir 

krefjast, enda hafi þau að geyma uppiýsingar um:

U
3, viðskipti stofnana og fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga að því ieyti sem þau eru í sam- 

keppni við aðra,

[...]"

Orðalag í athugasemdum í greinargerð með frumvarpinu verður vart skilið öðruvísi en að ákvæðið 

beri að túika þannig að aldrei sé skylt að veita aðgang að gögnum ef þau hafa að geyma upplýsingar 

um viðskipti þeirra aðiía sem nefndir eru í ákvæðinu að því ieyti sem þeír eru í samkeppni við aðra. 

Þannig er talað um að ,,[m]eginsjónarmiðið að baki þessu ákvæði [sé] að opinber aðili eigi að standa 

jafnfætis öðrum samkeppnisaðilum í viðskiptum, hvorki betur né verr." Hafi þetta verið ætlun frum- 

varpshöfunda þá er ákvæðið sjálft ekki nægiiega skýrt, enda bendir það tii þess að það sé sjálfstætt 

skiiyrði að „mikilvægir almannahagsmunir" krefjist takmörkunarinnar. Sé sá skilningur iagður í ákvæð- 

ið er hins vegar tjóst að fjármálafyrirtækjum sem undir það falla er gert að veita meiri upplýsingar um
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rekstur sinn heldur en samkeppnisaðiium þeirra, sem er veruiega faiiið tii þess að skaða samkeppnis- 

stöðu þeirra fjármáiafyrirtækja sem undir iögin falia.

Þegar áhrif þess að faila undir upplýsingaiög á samkeppnisstöðu fjármálafyrirtækja eru metin er rétt 

að líta til þess að vinna starfsfóiks þeirra að uppiýsingagjöf samkvæmt lögunum getur verið 

íþyngjandi fyrir rekstur minni fjármálafyrírtækja. í þessu sambandi bendir Bankasýslan á að í þeim 

sparisjóðum sem hún fer með eignarhlut í og myndu faiia undir gildissvið uppiýsingalaga skv, 2. mgr. 

2. gr. frumvarpsins eru stöðugiidi á biiinu 8,5 tii 12,4. Vinna starfsfóiks þeirra að upplýsingagjöf sam- 

kvæmt lögunum getur því auðveidiega orðið mjög stór hluti af heiidarvinnuframlagi starfsfólks og 

þannig rekstrarlega mjög íþyngjandi.

Varðandi samkeppnisleg áhrif frumvarpsins bendir Bankasýslan að endingu á að uppbygging öfiugs 

fjármálamarkaðar og að tryggja að virk og eðlileg samkeppni ríki á þeim markaði eru mikiivæg mark- 

mið bæði í lögum um Bankasýsíu ríkisins nr. 88/2009 og jafnframt í eigandastefnu ríkisins. Það að 

skerða samkeppnisstöðu tiltekinna fjármálafyrirtækja með auknum kröfum um upplýsingagjöf sam- 

ræmist illa þessum markmiðum.

Hafa verður í huga að skerðing á samkeppnishæfi fjármálafyrirtækja í eigu ríkisins er líkleg til þess að 

koma með neikvæðum hætti niður á verðmæti þeirra og þannig skerða þá almannahagsmuni sem 

fóignir eru í því að ríkissjóður fái sem bestar endurheimtur af því fé sem hann hefur lagt tii fjármála- 

fyrirtækja.

Heimild forsætisráðherra til að undanskilja lögaðila gildissviði laganna

Líkt og að framan getur er forsætisráðherra, að fenginni tillögu viðkomandi ráðherra eða sveitar- 

stjórnar, skv. 3. mgr. 2. gr, frumvarpsins veitt hetmiíd til að ákveða að lögaðili skuii ekki falia undir 

lögin ef starfsemi hans er að nær öllu leyti í samkeppni á markaði, Samkvæmt 3, mgr. 2. gr. frum- 

varpsins er aðeins um að ræða heimild forsætisráðherra, en ekki skyidu, jafnvel þó Ijóst sé að starf- 

semi lögaðiia sé alfarið á samkeppnismarkaði og fögaðiiinn fari ekki að neinu leyti með opinbert hlut- 

verk.

Frumvarpshöfundar nefna tandsbankann og sparísjóði í opinberri eigu sérstaklega sem dæmi um 

fyrirtæki sem falla ættu undir undanþágu 3. mgr. 2. gr, frumvarpsins og virðast því á þeirri skoðun að 

í grunninn eigi þessi fyrirtæki ekki að heyra undir giidissvið upplýsingalaga. Fyrirkomuiag það sem 3. 

mgr. 2. gr. frumvarpsins gerir ráð fyrir er hins vegar m.a. rökstutt með því að það tryggi betur sam- 

ræmi við framkvæmd laganna heldur en sú leið, sem líka væri færy að tiitaka að uppfýsingalög tækju 

ekki til fyrirtækja sem nær eingöngu væru í samkeppnisrekstri. Bankasýsian telur að þessi rök eigi ekki 

við um fjármáiafyrirtæki, sem eðli máisins samkvæmt séu alitaf aðeins í samkeppnisrekstri og fari 

aidrei með stjórnsýsiuvaid. Bankasýsian teiur mun skýrara ef fjármálafyrirtæki sem starfa eftír starfs- 

leyfi samkvæmt lögum um fjármáiafyrirtæki væru beinlínis undanþegin giidissvtði upplýsingalaga.

h  málsliður a. liðar 2. töluliðar 36. gr.

í 1. málslið a. liðar 2. töiuiiðar 36. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir þeirri breytingu á iögum um Þjóð- 

skjalasafn nr. 66/1985 að skiiaskylda taki tii lögaðila sem að 75% hluta eða meira eru í eigu hins opin- 

bera. Þær athugasemdir sem raktar hafa verið hér að framan um 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins eiga að 

mestu einnig við um 1. máisiið a. iiðar 2. töluiiðar 36. gr. Því er þó við að bæta að ekki verður séð að
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frumvarplð geri ráð fyrir ákvæði hliðstæðu víð 3. mgr. 2. gr. um að forsætisráðherra geti tekið ákvörð- 

un um að tilteknir lögaðilar skuli undanþegnir ákvæðinu ef þeir starfa að nær öllu leyti á samkeppnis- 

markaði.

Niðurstaða

Með vísan til þess sem að framan er rakið teiur Bankasýslan æskilegt að undanskilja fjármálafyrirtæki 

sem starfa eftir starfsleyfi samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki gildissviði upplýsingalaga.

í samræmi við það leggur Bankasýsian til að í lok 2. málsliðar 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins bætist eftir- 

farandi: wné til fjármálafyrirtækja sem starfa eftir starfsleyfi samkvæmt lögum nr. 161/2002 um fjár- 

málafyrirtæki eða dótturféiaga þeirra."

Jafnframt er lagt til að í lok 1. málsltðar a. iiðar 2. tölulíðar 36. gr. frumvarpsins bætist eftirfarandi: 

þó ekki til fjármálafyrirtækja sem starfa eftir starfsleyfi samkvæmt lögum nr. 161/2002 um fjármála- 

fyrirtæki eða dótturfélaga þeirra/'

Virðingarfyllst

Elín Jónsdóttir, 

forstjóri Bankasýslu ríkisins
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