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Tföí'víðbótar við mínnisblað mðuiié)ttíSiiis Éá 1S, þ.m/vilíráðuii0ýtið koniaeftirfarandi á framfseri.

Lagaskil
PSD héfiir ekkj áhrif á ákvÉ$í Héýtésidáláiiá^ SFÐv Sfónda þær óka^gaðar. Af því
leiðir að sé lán veitt í tengsfúm við greiðsluþjónustu þaif því a6 uþpfyila áUai* kröfúr latidsréttar 
(in.öió, innleiddrar evr4pfeaf íieprt0Í|iitaÍóggjaí|ö tínx n ^ e n d $ |%  Má liér nefiia \mé. 
upplýsingagjöf um árlega hlutfalístöíu kostnaðar, lánstíma, vexti o.s.frv. Frumvafp til laga um:, 
greiðsluþjónustu heftir ekki áhrif á ákvðeði neytendaíánaíagan|ia. Miðíun upþiýsinga vegna 
greiðsiu]jjónptunnarsem~sl íki’ar kem urfc tii vlðbótar;

Smálán
þéirri alménnt örðuðu sprftM|ö> |ty^í| falii wit<iír;^e:i6$iú|>jpni!st« í skílnmgi frumvarpsmk
er ómöguiegt að svara öðruvísi en með eftirfarandi hætti: Ef fella má starfsemi „snialana^rirtækis*4 
undir skílgreiningu 4. gfc frúmya^siiisj laga um neyténdaiái^
;að því marki sem nm iieyténdiir er %&rasÉa.

Fyrir Álþingi liggur fiumvarp ti! laga um brejting á IÖ|íinr iim.;íieýtendalári fíi þéss að brégðast við 
stárfsémi. hinna svoköiluðu smálána^rirt^kja, ÞaÖ er því skiiniiígur ráðuneytisins áð veititng 
„smálána“ falii ekki undir sfcarfsheimildir greiðsiustofnana.

Um eftirlit
Ef horft er tij éftirÚfsákvæðá ánnarra íaga á sviði flármálaréttar sést ^ð yfirleift er Fjármálaeftirlitinú 
einu fal.ið eftíriit með ákvæðum laganna. Þannig er Fjármáiaéftirlitinu faíið éftirlit með ákvæðiim iaga 
uiri Qármálafyrirtæki;, nr. 161/2002» í lögimi um yerðbréfaviðskipti, nr. 108/2007 er Fjármálaeftiriitið 
einnig eini eftirlitsaðílinn með iögunum. Það samá niá segja um lög urn fjarsöiu á fjármálaþjónustu, 
nr. 33/2005, sem varða iað txi©stu, í ií^^éiicfa> Þá ér rett a^ liafa t huga að Fjármálaeftirlitið fer
jiö éitt með eftiriit méð gréiðshikortaíyrírtækjum, sem iriuiiu fáila iindir iögiii, vérði frumvarpið að 
íögúm, éndáeiu þáii skiigréiiid m ái*niaia ĵ i*i i sAml|y t (<1 andíi rétti.

Greidsiiiþlonusta samkvæmt fiumvarpinu er ög venður iyrst; ög fremst á hendi fj'rirtækj'a sem að 
gUdáirdi jögum teljast til eftirlítsskyldra áðiiá sainfcváííinti iögum .nr, 87/199$ uni Qþínbéit éítiri.it með 

•'(liöfó eftirliti tj#öíiÍÍ^iH.ÍÍ5Íb§ nö þegar), svo og greiðslustófnana sem faila munu 
íþanií ppkk verði kaflí frnmvarpsins áð löguin óbreýttiir,

í JJÓsi framangreinds verður að telja að þáft sámríéhjiist: :-ÝSl .þéÍWi; :Véípí|!ii ilööf; illH um eftírlit á 
fjármálamárkaói að féíá Fjármáiaéftírlitiiiú aifanð eftiriit með lögum um greiðsluþjónustuj með; vísán 
f breytmgartilíöguáð þvl er varðár Qrðáiag;74. gfc frunwái^sirfchéi/áð iieSánr Fy^ir.því eru jafnftanit 
hagkvæmriisrök aS- í̂éfiíavei'ké.fniiiu ékki-níðurátyp eftMitsaOila. Þö verður aðte^aeðíilegt áð eftirlít 
með ákvæðum íaganna wm þátttöku; í greiðslukérftim, þ.é. áðgéngi áð. sjalíum kerfiiiiúnii Ifíti éftirliti



it ríkiámarkaðl.

Að lokum .er' hér áð fínna bíeytingartillögur sern ráðuneytið hefur ýinisí haft fr 11 mkv'æði að áð seiiija 
eða gerir, fjTÍr sittleyti, ekkiathugasemdír víð.

7,gr.  ̂ ........ .................  ...............................
Tiltaga að breytingu á a-íið 14. töiul, í. mgr.: FjármálafyHrtœki nieö siœffieýfí lU móiiðkít itmlmja 
eða atmarra endurgreiðauíegra jjármana frá aímemingi og veitmgar útlaúafyrir eigiri reiktiing.

15 g* 
Tillaga.: 3, ingr. fajli brott (sjá tillögu um br,;á I9í gr.).

18. gr.
Tillaga að brej'ttri grein:

Fjánniimm sem mótfeknit hafa verið frá noteiuhim grejðsi^Ónmtíi eða ft-á dótum 
gréiðshiþjönm^ vegná framkvémdar greiðsht skcii haidið sÍ0ri aðgtmdimi fm  eigin fe
gi'eiðshtstofíu^ í eigu annarra en m te n d a p ^

Fjárinimir skv, l. mgi\ iskiila » komi iii
gjqidþrots. Um rétihœð þeirraskaífara sfo. 109, gr. laga nn 2Í/Í99Í, mngjaidþrotaskipti o.fl. enda 
sýni eigandifjáriMnáftwtn áei^fjarreii sÍiinMjt^iM

Ráðherra géíitr k\>eðið nánar á ttm / > í. mgr. skuliháitað í 
WglifgeM

19,
FMÉ leggur til að 1. og 2. mgr. veröi sarneinaðar og texta lítillega breytt:
Gjreiðshtsióþitin ér éjr nátengd starfsemi
eða reksiri gréiðshiþjónustii, sem j^n m tti við þwrikmntd ^eiðshtOi ^alée^svi&Æipkt^ 
ráðstöfummi fil vérndtmar éifflaögg^insiit og vmnsht gagría. Gréióslitsiofinm ■erjijfffimtí. heimilt 
að starft‘cekja greiðsilukerfh 
Tiílaga m  breytingii á 6. irigr. ($em verður 5. mgr.):
í  tengslmn víð veitmgu greiðduþjémisik skfti ^  ifc &gf%. ShéM gr^ ergreíðslmtofinm hehnifí að 
véitq lán, enda itppfyfíi' eipi0át^i0MÍii' St&fyitíi&ÍiMffi k-Qfio4 iqgá þ&sarq og er að mafi 
■I^ármálaefti^Íitfiins-^Mnie^hnwMé^ liliiii fii heildatiánveiiinga. Mtnveföihg skS  einungis veiii é 
téngshitn við.,f^trikyœi0 gréidsíu. LéiveiiMgu ittá, ékMfiáíWWiá PM0 ̂ qrniwmnsein móttekmr 
eru eða varðveiiiir vegna framkvæmdar gréiðslm Ejtdurgt'eiðshitimi lánveitingar skal ekki vera 
Íengri eji 12 mánuðir. FjármBdefiiriitmii er heimilf áð setja nánári régtur nni lánvéifingar 
greiðslustofmmar,
í samræmi við umfjöiiun iimiimsögn FME um lítgrjéggurm ^ ný máisii'em bætist VÍð
Í9. gr. ( verður 6. mgr.):

áðéMt&fikéM ‘óíMi Wyú-iM ̂ t0i^dþM tdi00^M inf
tilgreinderiþessm'igi'eim Um slikt bann giidaákvœði 1. og2; mgr. 15. gr.

23. gr.
(Viðskiptánefiicl ætláði að gefa FME kost á á$ léggja frám tiÍIÖgu.a  ̂breyttum texta) 

64. gr.
.MhÖföu'samráði við Ihagsmunaaðila um umsagni r um ákvæði 64,og;67. gr. frumvarpsins leggur 
i^iineytið til efiirfairanáiíbt^^^ a 2 mgr. 64. gri; „némq sániningsqðilártihaki annan
tftnqjfrmíri

74. gr.  ̂ .... .............  _
Ráðim^ytið ieggur tií að |p im n ^ e$ | |$y<c$ijðlán$/
Fjármáiaéftirliiið hefur t$irhimeðjÍMmkvœnid3ag&þmsama&þviwvarðar0irtti



sjái0v&Mj&g0i fy$ðj}$Mfflasícaýsenifi
'Fjtfcmál&éfiirliíið- héjftir ^004Í0töfy0iá»:þð-ekki áðf?á$eMtfptlfá vn d if^ 'ík
Iföi f& töluk L mp% %.:gr.j ögp^tíingá’^''^rómœtœenMngárMónustw> þ>inLitmboðsaðihmf 
^M íM ^ú tv^ia m a Ö Ú ^^i^n ^ÍU i imdir fyy&Öi j l  kqfíal ':mim--miná& Mðj 0iög)Uin e'M 
aíj^ó^(sanmmgwu:semM<^(J^' aðiiictð*■

Um !0iiúílMJámálaeftiríitsm áhvcéðmiiagaþessárá ogiágáiftíi opitiberfefiiriii
með ffármáíastmjsemi.
Pósi- jic?/*̂ F aðþví er varðar póstrekeiiditr
með rebtrarhyfi samhcemf Íögum iimpóstþjomtsiiL

75. gr.
Ráðuneytíð leggur tll áð líeití greinariiinar verði ,Aógengi að gréiðslíiketfiim “ ög greinin litjóði 
þanmg:
fJm 0 ^ ^ i ð 0 ié 0 i f i i f í ^ k  & gr. fe r  sanikvœmt
samképpnisiögum, m\ 44/2005.

íeyti v % # ti l  iini^ö]íunar f  ̂ rra  rainitisblaði ráðuneytisins.


