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Efni: Umsögn um frumvarp tii uppiýsingaiaga, mál 366, þingskjal 442

í mars 2011 sendi Landsbankinn hf. allsherjarnefnd Alþingis athugsemdir við frumvarp 
til upplýsingalaga sem þá hafði verið lagt fram á Alþingi. Frumvarpið náði ekkr fram að 
ganga. í desember 2011 var lagt fram nýtt frumvarp til upplýsingalaga, sbr. þingskjal 
442. Fram kemur í athugasemdum við nýja frumvarpið að það hafi verið endurskoðað í 
Ijósi umfjölíunar allsherjarnefndar. Þá hafi verið haft samráð við nokkra 
lykilhagsmunaaðila áður en frumvarpið var lagt fram í ríkisstjórn. Því er svo lýst í IX. 
kafla frumvarpsins hvernig því samráði var háttað og hvaða breytingar urðu frá fyrra 
frumvarpi.

Enda þótt gerðar hafi verið tilteknar breytingar frá fyrra frumvarpi telur Landsbankinn 
þær breytingar alls ekki fela í sér fuílnægjandi viðbrögð við þeim athugasemdum sem 
bankinn gerði við fyrra frumvarp.

Gildissvið

Gildissvið laganna er skilgreint í 2. gr. frumvarpsins og hefur það tekið breytingu frá 
fyrra frumvarpi. í nýja frumvarpínu er miðað við að lögin taki til allrar starfsemi lögaðila 
sem eru að 51% hluta eða meira í eigu hins opinbera. í eldra frumvarpinu var miðað við 
75% eígnarhlut.

Verði ákvæðið samþykkt óbreytt myndi Landsbankinn falla undir lögin enda er 
eignarhald ríkisins umfram þau mörk sem þar eru tilgreind.

Landsbankinn telur augljóst að það yrði bankanum verulega íþyngjandi að verða felldur 
undir þær skyldur sem kveðið er á um í frumvarpinu. Þetta myndi skerða 
samkeppnihæfni bankans gagnvart öðrum fjármálafyrirtækjum, valda viðskiptavinum 
óvissu um meðferð viðskiptaupplýsinga ogdraga úrtrúverðugleika bankans.

Landsbankinn telur að engin haldbær rök standi til þess að setja viðskiptabönkum sem 
eru í meiri hluta eigu ríkisins einhverjar aðrar og strangari reglur en öðrum 
viðskiptabönkum. Kjósi ríkið að fara með yfirráð í viðskiptabanka er engin ástæða til 
annars en að ríkið sitji við sama borð og aðrir hluthafar. Slík yfirráð eiga að lúta 
almennum lagareglum. Telji löggjafinn nauðsynlegt að breyta starfsumhverfi
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viðskiptabanka eiga slíkar breytingar að taka til allra viðskiptabanka, óháð því hverjir 
eru hluthafar og hversu mikið hver hluthafi á í viðkomandi banka.

EES-samningurinn gerir ráð fyrir að ríkið geti verið hluthafi í hlutafélagi (þ.m.t. í 
fjármálafyrirtæki) svo fremi sem eignarhaíd ríkisins brjóti ekki gegn almennum reglum 
samningsins. Eignarhald ríkisins í hlutafélögum er þannig háð því að ríkið hagi sér og 
taki ákvarðanir á sambærilegum forsendum og fjárfestar á markaði og beiti ekki valdi 
sínu með óeðlilegum hætti. Þegar um er að ræða fjármálafyrirtæki með sömu 
starfsheimildir er ríkinu óheimilt að mismuna þeim í löggjöf þannig að 
samkeppnisstaða þeirra raskist innbyrðis. Löggjöf í landsrétti um fjármáiafyrirtæki á að 
vera almenn og á jafnræðisgrundvelli, þ.e. varða sambærilegar tegundir 
fjármálafyrirtækja, t.d. viðskiptabanka, með sambærilegum hætti algerlega óháð því 
hvort, og þá að hvaða marki, ríkið fari með eignarhald í fjármálafyrirtækjum.

Það er afar varhugavert ef það sjónarmið verður ofan á að ríkið geti aflað sér með 
lagasetningu einhverra sérheimilda, sem aðrir hluthafar hafa ekki, til að hafa áhrif á 
ákvarðanatöku eða starfsemi tiltekins fjármálafyrirtækis og eru ekki í samræmi við 
almenn viðmið á viðkomandi markaði. Óeðlilegt er að ríkið geti í skjóli laga haft sérstök 
áhrif á starfsemi þeirra fjármálafyrirtækja sem það fer með eignarhald í, umfram þau 
áhrif sem ríkið getur haft í skjóli eignarhalds síns sem hluthafi.

Verði Landsbankanum gert að búa við önnur og lakari starfsskilyrði en öðrum bönkum 
felur það í sér að verið er að mismuna viðskiptabönkunum innbyrðis sem og eigendum 
þeirra. Slíkt fyrirkomulag er í alla staði óheppilegt og óeðlilegt þar sem það skerðir 
samkeppnisstöðu Landsbankans, dregur úr skilvirkni í starfsemi hans og veldur 
tortryggni í garð bankans.

Undanþágur

í 3. mgr. 2. gr. frumvarpsins kemur fram að ef starfsemi lögaðila er að nær öllu leyti í 
samkeppni á markaði geti ráðherra, að fenginni tillögu hlutaðeigandi ráðherra eða 
sveitarstjórnar og umsögn Samkeppniseftirlitsins, ákveðið að lögaðilinn skuli ekki falla 
undir gildissvið laganna eða dregið slíka ákvörðun til baka. Ákvörðun samkvæmt 
þessari málsgrein tekurgildi við birtingu hennar í B-deild Stjórnartíðinda.

í athugasemdum við frumvarpið er vikið að gildissviðinu og heimildum til að veita 
undanþágu til þeirra sem falla ættu undir lögin vegna stöðu sinnar í samkeppni á 
markaði. Segir í frumvarpinu að í reglunni felist ekki sjálfkrafa að allar upplýsingar í 
fórum þessara aðila verði aðgengilegar almenningi. Áfram verði byggt á þeirri reglu að 
vegna samkeppnishagsmuna verði heimilt að undanþiggja ýmsar upplýsingar 
aðgangsrétti almennings, sbr. ákvæði 4. töluliðar 10. gr., enda Ijóst að ekki sé hægt að 
leggja mismunandi skyldur á aðila eftir eignarhaldi þegar þeir eru í samkeppni á 
markaði, hvort sem um innlenda eða erlenda samkeppni er að ræða. Því ætti ekki að 
vera um að ræða röskun á samkeppnisstöðu þessara aðila.
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Þá er iíkt og í fyrra frumvarpi tekið dæmi um fyrirtæki sem gætu fengið undanþágu 
vegna stöðu sinnar í samkeppni á markaði. Þar segir í frumvarpinu: „Skilyrði þess að 
undanþágunni verði beitt eru því í grundvallaratriðum þau að starfsemi viðkomandi 
aðila geti ekki talist til hefðbundinnar opinberrar starfsemi, svo sem þjónustustarfsemi 
sem fram fer á grundvelli laga, og að starfsemi hans sé að nær öilu leyti í samkeppni við 
einkaaðila." þá segir: „Hér undir mundi einnig falla bankastofnun í eigu hins opinbera, 
sem einvörðungu, eða nær einvörðungu, sinnir hefðbundinni bankastarfsemi á 
almennum rekstrarlegum grundvelli. Sem dæmi má nefna Landsbanka íslands [á 
væntanlega að vera Landsbankinn hfv þ.e. nýi bankinn ekki gamli bankinn] og 
sparisjóði í opinberri eigu. Ákvörðun um það hvort tiltekið fyrirtæki getur fallið undir 
undanþágureglu 3. mgr. 2. gr. frumvarpsins verður að byggja á sérstöku mati á 
starfsemi viðkomandi fyrirtækis og markaðsaðstæðum á því sviði sem það starfar á." 
Þá segir jafnframt: „Ljóst er jafnframt að henni ber að beita af mikilli varfærni."

Leiða má líkur að því að Landsbankinn gæti vegna stöðu sinnar í samkeppni á markaði, 
fengið undanþágu frá lögunum. Þetta er þó ekki skýrt og engan veginn sjálfgefið að slík 
undanþága fengist. Ef skilningur löggjafans og vilji er sá sem kemur fram í frumvarpinu, 
þ.e. að Landsbankinn fái líklega undanþágu frá upplýsingaskyldu, ætti sá vilji að koma 
skýrlega fram í lagatextanum sjálfum. Samkeppnisrök og sjónarmið um fyrirsjáanleika 
reglna leiða til þess að lög eiga að vera skýr að þessu íeyti ogtryggt að fjármálafyrirtæki 
sitji við sama borð, burt séð frá því hvernig eignarhaldi er háttað.

Þá skal bent á að gera má ráð fyrir því að fyrirtæki sem sækir um undanþágu frá 
lögunum, verði um tíma bundið af lögunum, enda tekur undanþágan ekki gildi fyrr en 
við birtingu ákvörðunar í B-deild Stjórnartíðinda. í 35. gr. frumvarpsins kemur hins 
vegar fram að lögin öðlist þegar gildi. Þannig gæti liðið einhver tími frá því að lögin taka 
gildi þar til birt er ákvörðun um að undanþága frá lögunum hafi verið veitt.

Landsbankinn er eitt af stærstu fjármálafyrirtækjum landsins og starfar að öllu leyti á 
samkeppnismarkaði. Það getur valdið bankanum verulegu tjóni ef samkeppnisstöðu er 
þannig raskað að bankinn, einn hinna stóru íslensku viðskiptabanka, verður gerður 
upplýsingaskyldur samkvæmt lögum um upplýsingaskyldu og skiptir þar ekki máli hvort 
hann gæti hugsanlega fengið undanþágu. Jafnvel þótt bankinn fengi undanþágu er gert 
ráð fyrir því í frumvarpinu að hægt yrði að draga undanþáguna til baka. Þetta snýr bæði 
að ýmsum viðskiptalegum forsendum í rekstri bankans en ekki síður að sambandi 
bankans við viðskiptavini sína. Ef viðskiptavinir bankans telja vafi um hvort trúnaður sé 
um þá og viðskiptasamband þeirra og ætla megi að meiri trúnaður ríki hjá öðrum 
bankastofnunum getur það valdið bankanum ómældu tjóni.

Enda þótt gert sé ráð fyrir því í frumvarpinu að upplýsingaréttur sé takmarkaður vegna 
einkahagsmuna, sbr. 9. gr. frumvarpsins, er Ijóst að 9. gr. undanþiggur ekki allar 
upplýsingar sem þagnarskylda er um samkvæmt 1. mgr. 58. gr. laga nr. 161/2002, um 
fjármáiafyrirtæki. Þannig gerir 9. gr. frumvarpsins ráð fyrir að gögn um einka- eða
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fjárhagsmálefni einstaklinga séu ekki undanþegin upplýsingarétti nema „sanngjarnt 
[sé] og eðlilegt" að þau fari leynt og að gögn verði að varða „mikilvæga" fjárhags- og 
viðskiptahagsmuni fyrirtækja til að þau séu undanþegin upplýsingarétti. Samkvæmt 2. 
málslið 3. mgr. 4. gr. frumvarpsins takmarka almenn ákvæði laga um þagnarskyldu ekki 
rétt til aðgangs að gögnum samkvæmt lögunum. Ekki verður þó ráðið af frumvarpinu, 
hvorki í greinargerð né öðrum hlutum þess, hvort ákvæði 1. mgr. 58. gr. laga um 
fjármálafyrirtæki telst almennt ákvæði laga um þagnarskyldu, sbr. orðaíag ákvæðisins, 
sem víki þá fyrir ákvæðum um skyldu til að veita upplýsingar.

í 10. gr. fumvarpsins er kveðið á um takmörkun á upplýsingarétti vegna 
almannahagsmuna. Fram kemur í 1. mgr. 4. tl. 10. gr. að heimilt sé að takmarka aðgang 
almennings að gögnum þegar mikilvægir almannahagsmunir krefjist, enda hafi þau 
gögn að geyma upplýsingar um viðskipti stofnana og fyrirtækja í eigu ríkis eða 
sveitarfélaga að því ieytí sem þau eru í samkeppni við aðra. Það er Ijóst að þetta 
ákvæði á við um Landsbankann. í greinargerðinni kemur fram orðrétt: 
„Meginsjónarmiðið að baki þessu ákvæði er að opinber aðili eigi að standa jafnfætis 
öðrum samkeppnisaðilum í viðskiptum, hvorki betur né verr." Verður orðalagið vart 
skilið öðruvísi en svo að ákvæðið beri að túlka þannig að Landsbankanum yrði á 
grundvelli þess aldrei skylt að veita aðgang að gögnum ef þau hafa að geyma 
upplýsingar um viðskipti bankans, að því leyti sem bankinn er í samkeppni við önnur 
fyrirtæki. Þetta ætti þá við um alla starfsemi bankans. Af orðalagi ákvæðisins sjálfs 
verður hins vegar ráðið að það sé sjálfstætt skilyrði að „mikilvægir almannahagsmunir" 
krefjist takmörkunarinnar. Sé sá skilningur lagður í ákvæðið er Ijóst að Landsbankanum 
er gert að veita meiri upplýsingar en samkeppnisaðílum bankans, sem er augljóslega 
fallið til þess að skaða samkeppnisstöðu Landsbankans.

Það er mat Landsbankans að sá vilji löggjafans að undanþiggja Landsbankann frá 
ákvæðum laganna eigi að endurspeglast í lagatextanum sjálfum. Nauðsynlegt er að 
kveða skýrt á um að Landsbankinn, sem er í leyfisskyldri starfsemi og að öllu leyti i 
samkeppni, verði ekki felldur undir upplýsingalög, vegna eignarhalds ríkisins.

Lög um Þjóðskjalasafn

í 36. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að lög um Þjóðskjalasafn íslands nr. 66/1985 taki 
breytingum til samræmis við breytingar á lögum um upplýsingaskyldu. Þannig er lögð 
skilaskylda gagna á þá lögaðila sem eru að 51% hluta eða meira í eigu hins opinbera.

Ekki verður séð að gert sé ráð fyrir að lögaðilar, sem sótt hafa um eða fengið opinbera 
skráningu hlutabréfa samkvæmt lögum um kauphallir, og dótturfélög þeirra, falli utan 
gildissviðs laga um Þjóðskjalasafn, en slík undanþága er gerð í 2. mgr. 2. gr. 
frumvarpsins að því er varðar gildissvið upplýsingalaga.
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Þá verður ekki séð að þeir aðilar, sem eru undanþegnir uppiýsingaskyldu samkvæmt 
lögunum í skjóli ákvörðunar ráðherra, sbr. 3. mgr. 2. gr. frumvarpsins, séu undanþegnir 
skilaskyldu skv. ákvæðum laga um Þjóðskjalasafn,

Það væri því afar óheppilegt og með öllu óeðlilegt ef Landsbankinn, einn 
viðskiptabanka, yrði felldur undir skilaskyldu samkvæmt lögum um Þjóðskjalasafn. 
Skilaskyldan myndi reynast mjög íþyngjandi fyrir bankann, hún myndu draga úr trausti 
viðskiptavina til bankans og skerða samkeppnisstöðu hans. Öll þau rök sem að framan 
voru færð fyrir því að fella Landsbankann með öllu undan gildissviði upplýsingalaga 
eiga jafnframt við um lögin um Þjóðskjalasafn.

lokaorð ogtillögur til breytinga

Að öllu framansögðu telur Landsbankinn afar brýnt að gera breytingu á fyrirliggjandi 
frumvarpi til upplýsingalaga. Landsbankinn leggur ríka áherslu á að allsherjarnefnd 
hlutist til um að gerðar verði breytingar á frumvarpinu þannig að gildissvið 
upplýsingalaga nái ekki til fjármálafyrirtækja sem hafa starfsleyfi samkvæmt lögum nr. 
161/2002, um fjármálafyrirtæki, enda er ella fyrirsjáanlegt að bankinn muni verða fyrir 
verulegu tjóni og standa halloka í samkeppni við önnur fjármálafyrirtæki.

Landsbankinn telur því afar brýnt að gerðar verði eftirfarandi breytingar á frumvarpinu:

(a) Breyting á gildissviði upplýsingaíaga:

2. málsliður 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins verði breytt og orðist þannig: „Þau taka bó ekki 
til fiármálafvrirtækia samkvæmt lögum nr. 161/2002, um fiármálafyrirtæki, og lögaðila, 
sem sótt hafa um eða fengið opinbera skráningu hlutabréfa samkvæmt lögum um 
kauphallir, og dótturfélaga beirra."

(b) Breyting á ákvæði um skilaskyldu samkvæmt lögum um Þjóðskjalasafn íslands:

1. málsíiður a-stafliðar 2. töluliðar 36. gr. frumvarpsins verði breytt og orðist þannig: 
„Skilaskylda tekur einnig til lögaðila sem eru að 51% hluta eða meira í eigu hins 
opinbera nema um sé að ræða fiármálafvrirtæki samkvæmt lögum nr. 161/2002, um 
fiármálafvrirtæki, lögaðiía sem sótt hafa um eða fengið opinbera skráningu hlutabréfa 
samkvæmt lögum um kauphallir og dótturfélög beirra, og iögaðila sem ráðherra hefur 
ákveðið, sbr. 3. mgr. 2. gr. upplvsingalaga nr. fXXI/2012, að skuli ekki falla undir 
gildissvið upplvsingalaga."


