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Varðar: Frumvarptil laga um ijármálafyrirtæki, 696. mál.

SFF hafa fengið til umsagnar ofangreint fmmvarp. SFF áttu fuiltrúa í þeirri nefhd sem vann að gerð 
frumvarpsins og fagna því meginmarkmiði frumvarpsins að leiða i lög ákvæði tilskipunar nr. 2009/111/EB. 
Þegar á heildina er litið telja samtökin frumvarpið fela í sér jákvæðar breytingar á þessu réttarsviði en gera þó 
athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins eins og að neðan greinir.

11. tölul b. liðar 2. gr.
SFF eru efnislega sammála skilgreiningu hugtaksins verðbréfun ent teija mikilvægt að skýrt sé að ákvæði 
frumvarpsins um þetta taki ekki til sértryggðra skuldabréfa (covered bonds). í athugasemdum við frumvarpið er 
ekki gerð tilraun til að skýra ákvæðið en samtökin telja mikilvægt að í lögskýringargögnum sé tekið fram að 
ákvæðið taki ekki til sértryggðra skuldabréfa.

1. mgr. 3. gr. a (29. gr. b.)
í upptalningu i fyrsta málslið vantar lánafyrirtæki (s.s. fjárfestingarbanka) en í 30. mgr. 1. gr. tilskipunarinnar 
sem ákvæðinu er ætiað að innleiða er notað hugtakið „credxt instítution“. Þá telja samtökin að það væri til bóta 
að sett yrði til skýringar í ákvæðið tilvísun til þess að fjármálafyrirtæki sem vísað er til þurfi að vera aðili að 
verðbréfun til að ákvæðið eigi við. Með vísan tíl framangreindara atriða er lagt til að upphaf ákvæðisins hljóði 
svo:

„Séu viðskiptabanki, lánaivrirtœki. sparisjóður eða rafevrisfvrirtœki. sem er aðili að verðbréfitn. hvorki 
utgefandi........ “

2. mgr. 3. gr. a (29. gr. b.)
Lagt er til að bætt verði inn í ákvæðið til frekari skýringa tilvísun til reglna Fjármálaeftirlitsins um verðbréfun og 
ákvæðið orðist því svo:

„ Útgefandi, umsýsluaðili eða upphaflegur lánveitandi getur ekki undanskilið verðbréfun, sem seld hefur verið 
öðrum aðila, við útreikning á eiginfjárþörf nema útgefandi, umsýsluaðili eða upphaflegur lánveitandi haldi eftir 
ákveðnum hluta áhœttunnar ísamræmi við reglur Fiármálaeftirlitsins samkvœmt 29. er. d. “

5>gr
SFF fagna því markmiði ákvæðisins að draga úr hömlum á störf iögmanna í þágu íjármálafyrirtækja. A þeim 
uppbyggingartíma sem nú stendur yfír á fjármálamarkaði þarf þjóðféiagið á því að halda að hæft fólk með 
reynslu fáist til að sitja í stjómum fjármálafyrirtækja. Tilgangur ákvæðisins er að koma í veg fyrir 
hagsmunaárekstra og eru slík sjónarmið eðlileg. En allar takmarkanir á heimiid til stjómarsetu þurfa að vera vel 
ígrundaðar og fyrir þeim þurfa að vera skýr og málefhaleg rök. Samtökin telja regluna í frumvaipinu enn ganga 
of langt þannig að hún geti reynst hamlandi fyrir uppbyggingu íjánnálamarkaðar. Sem dæmi um þetta má nefna 
að í ákvæðinu er lagt til bann við því að lögmaður sem situr i stjóm fjármálafyrirtækis sinni hvers kyns störfúm
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fyrir annað fjármálafyrirtæki, Að mati SFF er reglan of fortakslaus þar sem hún getur hindrað að reyndur 
iögmaður setjist i stjóm fjármálafyrirtækis ef hann eða lögmannsstofa sem hann er eigandi að sinnir t.d. 
innheimtustörfum fyrir annað fjármálafyrirtæki eða útibú fjármálalfyrirtækis sem starfar ekki á sama markaði. 
Þetta getur t.d. átt við um þegar íögmaður sinnir innheimtu fyrir sparisjóð eða bankaútibú og situr í stjóm 
verðbréfafyrirtækis. í sliku tilviki koma ekki upp hagsmunaárekstrar þar sem að fyrirtækin starfa ekki á sama 
markaði en samt sem áður kemur reglan í veg fyrir að lögmaðurinn geti sinnt báðum störfunum.

í>á segir í ákvæðinu að stjómarmenn megi ekki eiga sæti í stjóm annars eftirlitsskylds aðila eða aðila sem er i 
nánum tengslum við hann. Að mati samtakanna er ekki ástæða til að loka á stjórnarsetu sama manns í tveimur 
fj ármálafyrirtækj um ef fyrirtækin starfa ekki á sama markaði. Það getur t.d. átt við um tvö fjármálafyrirtæki hér 
á landx sem veita ólíka þjónustu svo sem verðbréfafyrirtæki annars vegar og sparisjóð hins vegar. Samtökin 
leggja til að skýrt verði kveðið á um að takmarkanir á stjórnarsetu á lögmannsstörfum stjórnarmanna 
fjármáiafyrirtækja fyrir annað tjármálafvrirtæki annars vegar og á stjórnarsetu hins vegar nái aðeins til 
þeirra tilvika þar sem hætta er á hagsmunaárekstrum

Þá er ekki Ijóst af ákvæðinu hvort emstaklingur sem situr í stjóm tjármáiafyrirtækis í Evrópulandi sé sjálfkrafa 
útilokaður frá stjómarsetu í íslensku í j á r m á l a f y r i r t æ k i ,  þrátt fyrir að viðkomandi fyrirtæki starfí ekki á sama 
markaði, en í slíkum tilvikum eru engir hagsmunaárekstrar tii staðar. Værí slík niðurstaða óeðlileg og í engu 
samræmi við tilgang laganna. Samtökin leggja þess vegna mikla áherslu á að þessi vafa um túlkun sem er uppi 
verði eytt, enda afar brýnt að ákvæðið sé skýrt hvað þetta varðar. Samtökin leggja því til að skýrt verði kveðið 
á um þetta atriði í lögunum eða í lögskýringargögnum.

Zgr.
í ákvæðinu er Iagt til að í ársreikningi verði tílgreindar upplýsingar um launagreiðslur, aðrai' greiðslur eða 
hlunnindi félagsins tií hvers og eins stjómarmanns, framkvæmdastjóra og lykilstarfsmanns í stað þess að birta 
samtölu yfír alla lykilstarfsmenn eins og gert er samkvæmt gildandi lögum. I greinargerð kemur fram að þetta sé 
„nálgun við upplýsingaskyldu skráðra fyrrtæfoja í Kauphöir. Fyrir útgefendur fjármálagerninga í Kauphöll gilda 
mjög skýrar reglur um þetta atriði1 en að mati SFF er þessi upplýsingagjöf óeðlileg fyrir fjánnálafyrirtæki sem 
ekki hafa fengið fjármálagerninga sína tekna ti! viðskipta á skipulegum markaði. Þá er hætt er við því að 
ákvæðið leiði til þess að sú tilhneiging verði ríkjandi að færri en fleiri starfsmenn verði skilgreindir sem 
Iykilstarfsmenn innan fjármálafyritækja. Ennfremur kann ákvæðið að íeiða til þess að erfíðara verði að ráða 
starfsmenn til fjánnálafyrirtækja, sem teljast myndu til íykilstarfsmanna, þar sem veiting persónuupplýsinga af 
þessu tagi hlýtur að teljast íþyngjandi og getur haft |>au áhrif að eftirsóttir starfsmenn kjósi fremur að starfa á 
öðrum vettvangi, þar sem slíkar reglur gilda ekki. I þessu sambandi má jafnframt geta þess að launakröfur 
lykilstarfsmanna við gjaldþrotaskipti teljast ekki til forgangskrafna, svo að Ijóst er að nú þegar er staða 
lykilstarfsmanna orðin síður eftirsóknarverð. Þetta eykur rekstraráhættu fjármálafyrirtækja sem og sú staðreynd 
að ákvæðiðauðveldar samkeppnisaðilum að yfírbjóða laun starfsmanna hjá keppinautum . Er þess skemmst að 
minnast að nýlega var í fjölmiðlum rætt um birtingu uppíýsinga um launakjör einstakra starfsmanna 
Fjármálaeftirlitsins og taldi stofnunin birtingu launakjara auðveldi um of samkeppnisaðilum að yfírbjóða laun. 
Sama sjónarmið á við um starfsemi fjármálafyrirtækja. Þá telja samtökin að markmið ákvæðisins um 
upplýsingaskyldu sé tryggt með núverandi hætti, þar sem samtala yfír alla lykilstarfsmenn gefur nægilega glögga 
mynd af launagreiðslum og öðrum greiðslum til þessara einstaklinga. Þess vegna er lagt er til að ákvæðið verði 
fellt brott og núgildandi ákvæði laganna verði óbreytt, þannig að áfram verði birt samtala launakjara 
viðkomandi í ársreikningi..

8. og 9. gn
Þessum greinum er samkvæmt skýringum í greinargerð ætlað að breyta viðurlagaákvæðum laganna til samræmis 
við þær breytingar sem lagðar eru til í firumvaipinu t.d. vegna nýrra ákvæða um verðbréfun, Ekki er um það getið 
í greinargerð að jafhframt eru gerðar aðrar breytingar á refsiheimildum sem ekki tengjast framangreindu.

Sú meginregla gildir í íslenskum rétti skv. 69. gr. stjórnarskrár að lýsing á þeirri refsiverðu háttsemi sem refsing 
er lögð við verður að koma fram í settum lögum (lögmætisreglan). Með því eru settar skorður við því að kveðið 
sé á um refsiverða háttsemi í stjómvaldsfyrirmælum án þess að löggjafinn hafí áður gefíð handhöfum 
framkvæmdavalds skýrar leiðbeiningar i þeim efhum. í þessu frumvarpi eru dæmi um framsetningu 
refsiheimilda sem tæpast standast Ikröfur um skýrleika refsiheimilda samkvæmt stjómarskrá og 
Mannréttindasáttmála Evrópu, sem hefur lagagildi hér á landi.

1 Reglur fyrir útgefendur Qármálageminga hjá Nasdaq OMX, dags. 1. desember 2009. 
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Fyrst má nefiia 8. gr. a sem veitir Fjármálaefliriitinu heimild til að ieggja á stjómvaldssektir samlcvæmt 
ákvæðum laganna og „eftir atvikum“ reglum settum á grundvelli þeirra. Þrátt fyrir framangreinda lögmætisreglur 
refsiréttar er það þekkt í refsilöggjöf að löggjafinn feli stjórnvöldum að útfæra verknaðarlýsingar brota nánar í 
stjómvaldsfyrinnæium. í slíkum tilvikum er það þó lágmarkskrafa að löggjafmn kveði svo skýrt á um ramma 
refsiábyrgðarinnar að framkvæmdavaldið hafí ekki frjálsar hendur til að kveða á um refsiverða háttsemi sbr. 69. 
gr. stjómarskrárinnar. Orðalagið „eftir atvikum“ gefur til kynna að Fjármálaeftirlitið hafí frjálst val um 
setningu refsiheimilda og er það ólíðandi. Lagt er til aðorðin „eftir atvikum“ verði felld brott.

í 9. gr. er kveðið á um að brot gegn 19. gr. laganna um góða viðskiptahætti varði fangelsisvist allt að 2 árum. 
Samkvæmt ákvæðinu liggur fangelsisrefsing við broti lögaðila. Fangelsisrefsingu verður eðli máls samkvæmt 
aðeins komið við vegna brots einstaklings. Ef ætlun löggjafans er að refsa einstaklingum fyrir slxk brot er hæpið 
að ákvæðlð uppfylli kröfur um skýrleika refsiheimilda. Þá er rétt að taka fram að 1. mgr. 19. gr. laganna 
felur í sér opna og matskennda vísireglu um viðskiptavenjur. Það getur vart staðist áskilnað um skýrieika 
refsiheimilda að lögfesta svo opið refsiákvæði. Um skýrleika refsiheimilda er fjallað í ritinu Afbrot og 
Refsiábyrgð I  eftir Jónatan Þórmundssow, lagaprófessor. Þar segir höfundur að refsireglur „þurfa að vera 
glöggar og skiljanlegar“ til þess að þær þjóni tilgangi sínum út frá varnaðarsjónarmiðum. í framhaldi af þvi 
Qallar hann um tengsl lögmætisreglunnar í refsirétti við kröfuna um skýrleika refsiheimilda með eftirfarandi 
orðum:

„ Það leiðir a f grundvallarreghmni um lögbmdnar refsiheimildir, að þegnarnir eiga rétt á að vita eða geta 
nokkurn veginn kynnt sér með því að lesa viökomandi lagatexta, hvaða háttsemi geti bakað þeim refsiábyrgð 

Réttþykir að gera ráðfyrirþví írefsirétd, að hver fuilorð'mn og heilbrigður einstakiingur geti a f frjáisum 
vilja ráðið þvi, hvað hann gerir eða lœtur ógert. Hann þarf að eiga þess kost að kynna sér boð og bönn 
valdhafanna, sem varða þegnana refsiviðurlögum, svo að harn geti lagað sig að kröfum þeirra. Skýr refsilög 
geta orkað sem sanngjöm og eðlileg viðvorun, en óskýr lög kunna beinlims að leiða menn i þá giidru að brjóta 
a f sér. Þó að menn átti sig ekki á ÖUum réttaráhrifum tiltekins refsiákvœðis, gefur skýrt orðalag þess fremur 
tiiefni til að ieita ráða hjá lögiœrðum manni heldur en almennt og óljóst orðalag. Skýr og vel skilgreind 
verknaðariýsing eykur líkur á áreiðanlegri lögfrœðiráðgjöf og dregur úr hœttu á mismunun og 
geðþóttaákvörðunum i refsivörslukerfinu. ii2

Að mati samíakanna eru framangreínd refisákvæði ekki nægilega skýr og er því lagt til að b.Iiður 9. gr. 
falli brott. Þá hvetja samtökin til þess að fenginn verði sérfræðingur í refsirétti til að fara yfir 
refsiheimildir frumvarpsins og laganna í heild til að tryggja að þser standist kröfur um skýrleika 
refsiheimilda.

Yirðingarfyllst,
f '  " '
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Jóna Björk Guðnadóttir, hdl.

2 Afbrot og refsiábyrgð I, bls 167. 
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