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UmsÖgn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 161/2002, um 
fjármálafyrirtæki

Fjármálaeftirlitið vísar til tölvubréfs viðskiptanefndar Alþingis, dags. 15. apríl sl., þar sem 
öskað er eítir umsögn Fjármálaeftirlitsins um frumvarp til breytinga á lögum um 
íjármálafyrirtæki, með síðari breytingum (eigið fé, útlánaáhætta ofl.), 696. mál.

Af þessu tilefni kemur Fjármálaeftirlitið eftirfarandi athugasemdum á framfæri.

3. gr. a

Ákvæðinu er ætlað að innleiða ákvæði 30. mgr. 1. gr. tilskipunar 2009/111/EB sem kveður á 
um færslu á útlánaáhættu hjá „credit institution". Samkvæmt 4. gr. tilskipunar 2006/48/EC 
nær „credit institution" m.a. til lánafyrirtækja og er því lagt til að lánafyrirtækjum verði bætt 
við upptalninguna eða að notast verði við hugtakið lánastofhun sem nær til viðskiptabanka, 
sparisjóða, lánafyrirtækja og rafeyrisfyrirtækja, sbr. 2. mgr. 4. gr. laga nr. 161/2002 um 
fjármálafyrirtæki (fftl.).

Lögð er til breyting á orðalagi 1. mgr. ákvæðisins þannig að ákvæðið verði orðað með 
eftirfarandi hætti:: „Lánastofnun sem er hvorki útgefandi (e. original lender), umsýsluaðili 
(e.sponsor) né upphaftegur lánveitandi (e. original lender) ber útlánaáhættu í formi 
verðbréfunar uppfylli verðbréfunin reglur Fjármálaeftirlitsins. “

Lögð er til breyting á orðalagi 2. mgr. ákvæðisins þannig að ákvæðið verði orðað með 
eftirfarandi hætti: „Utgefandi, umsýsluaðili eða upphaflegur lánveitandi getur ekki 
undanskilið verðbréfun, sem seld hefur verið Öðrum aðila, við útreiknng á eiginfjárþörf 
nema hann haldi eftir ákveðnum hluta áhcettunnar í samrœmi við reglur 
Fjármálaeftirlitsins."

3. gr. c.

Vakin er athygli á misræmi milli 2. mgr. 3. gr. a fmmvarpsins, sem tiltekur að útgefandi. 
umsvsluaðili eða upphaflegur lánveitandi skuli halda eftir ákveðnum hluta áhættunar, og 3. 
gr. c sem kveður á um að í reglum Fjármálaeftirlitsins skuli m.a. koma fram hversu hátt 
hlutfall áhættu útgefandi skuli halda eftir.

3. gr. d.

í ákvæðinu er kveðið á um að Fjármálaeftirlitið skuli birta niðurstöður athugana sinna á 
framfylgni reglna skv. 29. gr. b og 29. gr. d. Þar sem kveðið er á um skyldu 
Fjármálaeftirlitsins til að setja reglur í 29. gr. d en ekki í 29. gr. b er óþarfi að vísa til þess
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ákvæðis.

Fjármálaeftirlitið telur heppilegra að í stað þess að hafa sérstakt ákvæði um reglur 
Fjármálaeftirlitsins, eins og gert er i frumvarpi þessu, verði kveðið á um skyldu 
Fjármálaeftirlitsins til setningar framangreindra reglna í ákvæði 3. gr. a sem fjallar um færslu 
á útlánaáhættu. Með því yrðu ákvæði 3. gr. a og c. sameinuð.

Þrátt fyrir að með framvarpinu sé ekki lögð til breyting á 5. mgr. 52. gr. fftl. telur 
Fjármálaeftirlitið jafnframt nauðsynlegt að breyta 5. mgr. 52. gr. fftl. þannig að hún verði 
orðuð með sama hætti og í upphaflegu frumvarpi til laga nr. 75/2010 sem breyttu lögum um 
fjármálafyrirtæki. Ákvæðið var orðað með eftirfarandi hætti í fyrmefhdu frumvarpi:

„Þrátt fyrir ákvœði 4, mgr. getur stjórnarmaður eða starfsmaður fjármálafyrirtœkis tekið 
sœti í stjórn annars fjármálafyrirtcekis, vátryggingafélags eða fjármálasamsteypu e f um er 
að rœða dóttur- eða hlutdeildarfélag fjármálafyrirtœkisins eða félag sem er dótturfélag eða 
hlutdeildarfélag félags með yfirráð í fjármálafyrirtækin u. Sama gildir um lögmann 
móðurfélags. “

Fjármálaeftirlitið telur að framangreint orðalag samræmist betur tilgangi ákvæðisins en 
gildandi orðalag ákvæðisins. Eins og ákvæðið er nú orðað getur stjómarmaður í félagi sem 
fjármálafyrirtæki á 1% hlut i tekið sæti í stjóm flármálafyrirtækis svo lengi sem skilyrði 6. 
mgr. 52. gr. fftl. eru uppfyllt. Þá skal bent á það misræmi sem er í ákvæðinu nú sem kemur 
fram í lokamálslið málsgreinarinnar þar sem segir að sama gildi um lögmann móðurfélags. 
Félag sem á hlut í öðru félagi telst ekki móðurfélag þess félags nema eignarhaldinu sé háttað 
með ákveðnum hætti.

almenn viðmið og aðferðir sem notaðar eru við mat á því hvort skilyrði 29. gr. b eða reglna 
Fjármálaeftirlitsins skv. 29. gr. d teljist uppfyllt. Heppilegra væri að umrædd viðmið og 
aðferðir væru settar í þær reglur sem Fjármálaeftirlitinu ber að setja skv. 29, gr. d og væri þá 
2. mgr. ákvæðisins óþörf.

5, gr.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
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