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Efni: Umsögn um frumvarp til upplýsingalaga, þingskjal 223, 215. 
mál

í mars 20x1 sendi Landsbankinn hf. allsheijarnefnd Alþingis athugasemdir við 
frumvarp til upplýsingalaga sem lagt hafði verið fram á 139. löggjafarþingi. 
Frumvarpið náði ekki fram að ganga. Á 140. löggjafarþingi var lagt fram nýtt 
frumvarp til upplýsingalaga, sbr. þingskjal 442, og sendi Landsbankinn 
allsherjarnefnd athugasemdir við frumvarpið í mars 2011. Frumvarpið náði ekki 
fram að ganga. í janúar 2012 sendi Landsbankinn allsherjarnefnd Alþingis á ný 
athugasemdir við frumvarp til upplýsingalaga sem þá hafði verið lagt fram á 
Alþingi en náði ekki fram að ganga. í október 2012 var lagt fram nýtt frumvarp 
til upplýsingalaga, sbr. þingskjal 223. í almennum athugasemdum 
greinargerðar við framangreint frumvarp kemur fram að frumvarpið hafi verið 
endurskoðað í ljósi umfjöllunar og breytingartillagna meiri hluta 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar sem fram komu við þinglega meðferð málsins 
á 140. löggjafarþingi.

Þrátt fyrir að gerðar hafi verið tilteknar breytingar frá íyrri frumvörpum til 
upplýsingalaga telur Landsbankinn umræddar breytingar ekki fela sér í 
fullnægjandi viðbrögð við þeim athugasemdum sem bankinn gerði við íyrri 
frumvörp.

Gildissvið

Gildissvið upplýsingalaga er skilgreint í 2. gr. frumvarpsins. Þar kemur m.a. 
fram að lögin taki til allrar starfsemi lögaðila sem séu að 51% hluta eða meira 1 
eigu hins opinbera.

Verði ákvæðið samþykkt óbreytt myndi Landsbankinn falla undir lögin enda er 
eignarhald ríkisins umfram þau mörk sem þar eru tilgreind.
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Landsbankinn telur augljóst að það yrði bankanum verulega íþyngjandi að verða 
felldur undir þær skyldur sem kveðið er á um í frumvarpinu. Slíkt myndi skerða 
samkeppnishæfni bankans gagnvart öðrum fj ármálaíyrirtækj um, valda 
viðskiptavinum óvissu um meðferð viðskiptaupplýsinga og draga úr 
trúverðugleika bankans.

Landsbankinn telur engin haldbær rök standa til þess að setja viðskiptabönkum 
sem eru að meiri hluta í eigu rikisins einhverjar aðrar og strangari reglur en 
öðrum viðskiptabönkum. Kjósi ríkið að fara með yfirráð i 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 starfsumhverfí viðskiptabanka eiga slíkar breytingar að taka til allra 
viðskiptabanka, óháð því hverjir eru hluthafar og hversu mikið hver hluthafi á í 
viðkomandi banka.

í EES-samningnum er gert ráð íyrir að ríkið geti verið hluthafí í hlutafélagi 
(þ.m.t. í fjármálafyrirtæki) svo fremi sem eignarhald ríkisins brjóti ekki gegn 
almennum reglum samningsins. Eignarhald rikisins 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 þeirri raskist innbyrðis. 
Löggjöf um fjármálaíyrirtæki á að vera almenn og á jafnræðisgrundvelli, þ.e. 
varða sambærilegar tegundir fjármálaíyrirtækja, t.d. viðskiptabanka, með 
sambærilegum hætti algjörlega óháð þvi hvort og þá að hvaða marki ríkið fari 
með eignarhald í fjármálafyiirtækjum.

Telja verður það afar varhugavert verði það sjónarmið ofan á að ríkið geti afiað 
sér með lagasetningu ákveðinna 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. Einnig verður það að 
teljast afar óeðlilegt að rikið geti 1 skjóli laga haft sérstök áhrif á starfsemi þeirra 
fj ármálafyrirtækj a sem það fer með eignarhald í, umfram þau áhríf 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 mismunun milli viðskiptabanka innbyrðis, sem og 
eigenda þeirra. Slíkt fyrirkomulag er í alla staði óheppilegt og óeðlilegt þar sem 
það skerðir samkeppnisstöðu Landsbankans, dregur úr skilvirkni í starfsemi 
bankans og veldur tortryggni 1 garð hans.



Undanþágur

í 2. málsl. 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins kemur fram að lÖgin taki þó ekki til 
lögaðila, sem sótt hafi um eða fengið opinbera skráningu hlutabréfa samkvæmt 
lögum um kauphallir, og dótturfélaga þeirra. í sérstökum athugasemdum 
greinargerðar við ofangreint frumvarp segir um 2. málsl, 2. mgr. 2, gr. að 
undantekningin byggist m.a. á því að samkvæmt lögum beri aðilum sem skráðir 
séu í kauphöll að gera opinberar upplýsingar sem haft geti áhrif á 
hlutabréfaviðskipti. Féllu slík fyrirtæki einnig undir upplýsingalög myndi 1 hvert 
sinn sem aðgangur að gögnum væri veittur á grundvelli upplýsingalaga einnig 
vakna álitaefni um það hvort viðkomandi upplýsingar bæri að gera opinberar 
fyrir viðskiptaaðila á markaði með hin skráðu hlutabréf. Til viðbótar skipti hér 
einnig máli að ólíklegt sé að hið opinbera eigi meira en 51% eignarhlut 1 
fyrirtækjum sem skráð séu í kauphöll. í athugasemdunum kemur jafnframt 
fram að sams konar upplýsingaskylda kunni eftir atvikum að vera fyrir hendi hjá 
lögaðilum, svo sem sveitarfélögum, sem hafi skráð skuldabréf í kauphöll. Ekki 
þyki hins vegar rétt að ganga svo langt að undanskilja aðila frá upplýsingalÖgum 
vegna slíkrar upplýsingagjafar, Ekki séu dæmi um slíkt í löggjöf nágrannalanda 
íslands.

Landsbankinn telur afar mikilvægt að framangreind undanþága frá gildissviði 
upplýsingalaga verði jafnframt látin ná til lögaðila sem sótt hafa um eða fengið 
opinbera skráningu skuldabréfa i kauphöll. Líkt og vikið er að í sérstökum 
athugasemdum greinargerðar við ákvæði 2. málsl. 2. mgr. 2. gr. frumvarps til 
upplýsingalaga hvilir sams konar upplýsingaskylda á lögaðilum sem fengið hafa 
skráð skuldabréf í kauphöll og lögaðilum sem fengið hafa skráð hlutabréf i 
kauphöll. Þannig hvila ríkar upplýsingaskyldur á slíkum lÖgaðilum samkvæmt 
lögum nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti, og reglum fyrir útgefendur 
fjármálagerninga, útgefnar af KauphÖlIinni 1. desember 2009 í samræmi við lög 
nr. 110/2007, um kauphallir, og er ekki gerður teljandi greinarmunur á 
upplýsingaskyldu lögaðila hvort sem um skráð hlutabréf eða skráð skuldabréf sé 
að ræða. í 1. mgr. 122. gr. laga nr. 108/2007 er þannig til að mynda gert ráð fyrir 
að útgefanda fjármálagerninga, sem teknir hafa verið til viðskipta á skipulegum 
verðbréfamarkaði eða verslað er með á markaðstorgi fjármálagerninga (MTF), 
beri að birta almenningi á Evrópska efnahagssvæðinu allar þær 
innherjaupplýsingar sem varða hann eins fljótt og auðið er og á 
jafnræðisgrundvelli. Með innherj aupplýsingum er átt við nægjanlega tilgreindar 
upplýsingar sem ekki hafa verið gerðar opinberar og varða beint eða óbeint 
útgefendur fjármálagerninga, fjármálagerningana sjálfa eða önnur atriði og eru 
líklegar til að hafa marktæk áhrif á markaðsverð fjármálagerninganna ef 
opinberar væru, sbr. 120. gr. laganna. Þá ber bæði útgefendum hlutabréfa og 
skuldabréfa samkvæmt áðurnefndum reglum Kauphallarinnar frá 1. desember



2009 að birta eins fljótt og auðið er og á jafnræðisgrundvelli allar upplýsingar 
sem haft geta marktæk áhrif á markaðsverð bréfanna.

Að öllu framangreindu virtu fær Landsbankinn því ekki séð að rök standi til að 
eingöngu undanþiggja lÖgaðila sem sótt hafa um eða fengið opinbera skráningu 
hlutabréfa i kauphöll frá gildissviði upplýsingalaga og telur framangreinda 
aðgreiningu fela í sér óeðlilega mismunun. Þá fær Landsbankinn ekki séð að 
skortur á dæmum um undanþágu lögaðila sem sótt hafa um eða fengið opinbera 
skráningu skuldabréfa í kauphöll frá gildissviði upplýsingalaga í löggjöf 
nágrannalanda íslands réttlæti framangreinda mismunun. Mikilvægt er að 
tryggja jafnræði fjárfesta og gæti þvi Landsbankinn, hygðist hann sækja um 
skráningu skuldabréfa í kauphöll, þurft að birta jafnóðum í kauphöll á tveimur 
tungumálum hluta þeirra upplýsinga sem óskað væri að bankinn birti á 
grundvelli upplýsingalaga. Léti Landsbankinn i té upplýsingar á grundvelli 
upplýsingalaga þyrfti bankinn jafnframt að taka afstöðu til þess hvort honum 
bæri skylda til að birta sömu upplýsingar á grundvelli laga nr. 108/2007. Þetta 
myndi setja bankann í mjög erfiða aðstöðu og auka upplýsingaskyldu hans 
samkvæmt lögum nr. 108/2007 langt um fram það sem almennt gerist hjá 
fyrirtækjum sem fengið hafa skráð verðbréf 1 kauphöll. Upplýsingaskylda 
bankans á grundvelli upplýsingalaga fengi því illa samrýmst skyldum bankans 
til að veita upplýsingar á grundvelli áðurnefndra laga og reglna um 
upplýsingaskyldu lögaðila sem fengið hafa skráð skuldabréf í kauphÖll. Að mati 
Landsbankans eru því ekki forsendur til að gera greinarmun á aðilum, sem 
fengið hafa verðbréf tekin til viðskipta á skipulögðum markaði, hvort sem um 
útgefendur hlutabréfa eða skuldabréfa er að ræða.

í 3. mgr. 2. gr, frumvarpsins kemur fram að sé starfsemi lögaðila að nær öllu 
leyti í samkeppni á markaði geti ráðherra, að fenginni tillögu hlutaðeigandi 
ráðherra eða sveitarstjórnar og umsögn Samkeppniseftirlitsins, ákveðið að hann 
skuli ekki falla undir gildissvið laganna eða dregið slíka ákvörðun til baka. 
Ráðuneytið skuli halda opinbera skrá yfir þá lögaðila sem fengið hafi undanþágu 
samkvæmt 3. mgr.? og skuli undanþága einstakra aðila endurskoðuð á þriggja 
ára fresti. Ákvörðun samkvæmt þessari málsgrein taki gildi við birtingu hennar í 
B-deiId Stjórnartíðinda.

í almennum athugasemdum greinargerðar við ofangreint frumvarp er vikið að 
gildissviðinu og heimildum til að veita undanþágu til þeirra sem falla ættu undir 
lögin vegna stöðu þeirra í samkeppni á markaði. Þar kemur fram að að því þurfi 
að gæta að í þessu felist ekki sjálfkrafa að allar upplýsingar sem þessa lögaðila 
varði verði aðgengilegar almenningi. Áfram verði byggt á þeirri reglu að vegna 
samkeppnishagsmuna verði heimilt að undanþiggja ýmsar upplýsingar 
aðgangsrétti almennings. í sérstökum athugasemdum greinargerðar við 3. mgr.



3. gr. frumvarpsins er jafnframt vikið að heimildum til að veita lögaðilum 
undanþágu frá gildissviðinu og 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 þvi 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 öllu leyti 1 samkeppni við einkaaðila.a Þá segir 
jafnframt: „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 
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. Ljóst er jafnframt að henni ber að beita af mikilli 
varfærni/4 Hér að ofan er væntanlega átt við Landsbankann hf., en ekki 
Landsbanka íslands hf., enda er sá síðarnefndi í slitameðferð.

Leiða má likur 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. Sé skilningur og vilji löggjafans sá sem fram 
kemur í frumvarpinu, þ.e. að Landsbankinn fái 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 leyti og tryggt að fjármálafyrirtæki sitji við sama borð, burt 
séð frá því hvernig eignarhaldi þeirra er háttað.

Þá skal bent á að gera má ráð fyrir þvi að fyrirtæki sem sækir um undanþágu frá 
lögunum verði um tíma bundið af lögunum enda tekur undanþágan ekki gildi 
fyrr en við birtingu ákvörðunar i B-deiId Stjórnartiðinda. í 35. gr. frumvarpsins 
kemur fram að lögin öðlist þegar gildi. Þó skuli ákvæði 2. og 3. mgr. 2. gr. ekki 
koma til framkvæmda fyrr en sex mánuðum eftir gildistöku laganna. 
Landsbankinn telur að þrátt fyrir að ákvæði 2. og 3. mgr. 2, gr. komi ekki til 
framkvæmda fyrr en sex mánuðum eftir gildistöku laganna sé ákveðin hætta á 
að liðið geti einhver timi frá því að lögin taki gildi þar til birt sé ákvörðun um að 
undanþága frá lÖgunum hafi verið veitt.

Landsbankinn er eitt af stærstu flármálafyrirtækjum landsins og starfar að öllu 
leyti á samkeppnismarkaði. Verði samkeppnisstöðu bankans raskað þannig að 
bankinn, einn hinna stóru íslensku viðskiptabanka, verði gerður 
upplýsingaskyldur samkvæmt upplýsingalögum getur það valdið bankanum 
verulegu tjóni og skiptir þar ekki máli hvort hann gæti hugsanlega fengið 
undanþágu. Jafnvel þótt bankinn fengi undanþágu er gert ráð fyrir þvi í



frumvarpinu að hægt verði að draga undanþáguna til baka. Þá skuli undanþága 
einstakra aðila endurskoðuð á þriggja ára fresti. Þetta snýr bæði að ýmsum 
viðskiptalegum forsendum í rekstri bankans en ekki síður að sambandi bankans 
við viðskiptavini sína. Telji viðskiptavinir bankans vafa 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 þvi 1 frumvarpinu að upplýsingaréttur sé takmarkaður 
vegna einkahagsmuna, sbr. 9. gr. frumvarpsins, er ljóst að 9. gr. undanþiggur 
ekki allar upplýsingar sem þagnarskylda er um samkvæmt 1. mgr. 58. gr. laga 
nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. Þannig gerir 9. gr. frumvarpsins ráð fyrir að 
gögn um einka- eða fjárhagsmálefni einstaklinga séu ekki undanþegin 
upplýsingarétti nema „sanngjarnt [sé] og eðlilegt“ að þau fari leynt. Þá verða 
gögn 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 nr. 
161/2002, um fjármálafyrirtæki, telst almennt ákvæði laga um þagnarskyldu, 
sbr. orðalag 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. í 4. tölul. 10. gr. kemur fram að heimilt sé að takmarka 
aðgang almennings að gögnum þegar mikilvægir almannahagsmunir krefjist, 
enda hafi þau að geyma upplýsingar um viðskipti stofnana og fyrirtækja í eigu 
ríkis eða sveitarfélaga að því leyti sem þau séu í samkeppni við aðra. Ljóst er að 
ákvæðið á við um Landsbankann, í sérstÖkum athugasemdum greinargerðar við 
ákvæðið segir 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 hefðu þau að geyma upplýsingar um viðskipti bankans, að 
þvi leyti sem bankinn værí 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 ljóst að 
Landsbankanum er gert að veita meiri upplýsingar en samkeppnisaðilum 
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 í samkeppni, verði ekki felldur undir upplýsingalög vegna eignarhalds 
ríkisins.

Lög um Þj óðskj alasafn

í 36. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að lög nr. 66/1985, um Þjóðskjalasafn 
Islands, 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.

Það væri 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 þvi að fella Landsbankann með 
öllu undan gildissviði upplýsingalaga eiga jafnframt við um lög nr. 66/1985.

Lokaorð og tillögur til breytinga

Að öllu framangreindu virtu telur Landsbankinn afar brýnt að gera breytingar á 
fyrirliggjandi frumvarpi til upplýsingalaga. Landsbankinn leggur ríka áherslu á 
að allsherjarnefnd Alþingis hlutist til um að gerðar verði breytingar á 
frumvarpinu þannig að gildissvið upplýsingalaga nái ekki til fj ármálafyrirtækj a 
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 þvi afar brýnt að gerðar verði eftirfarandi breytingar á 
frumvarpinu:

(a) Breyting á gildissviði upplýsingalaga:

Ákvæði 2. málsl. 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins verði breytt og orðist þannig: „Þau 
taka þó ekki til fjármálafvrirtækia samkvæmt lösum nr. 161/2002. um 
fiármálafvrirtæki. og lögaðila. sem sótt hafa um eða fensið opinbera skráningu 
hlutabréfa eða skuldabréfa samkvæmt lögum um kauphallir. og dótturfélaga 
þeirra.“

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



Ákvæði 1. málsl. a-liðar 2. tölul. 36. gr. frumvarpsins verði breytt og orðist 
þannig: „Skilaskvlda tekur einnig til lögaðiia sem eru að 51% hluta eða meira í 
eigu hins opinbera nema um sé að ræða fiármálafvrirtæki samkvæmt lögum nr. 
161/2002. um fiármáiafvrirtæki lögaðila sem sótt hafa um eða fengið opinbera 
skráningu hlutabréfa eða skuidabréfa samkvæmt lögum um kauphallir og 
dótturféiög þeirra, og lögaðiia sem ráðherra hefur ákveðið, sbr. 3. mgr. 2. gr. 
upplvsingalaga nr. rXXl/2012. að skuii ekki falia undir gildissvið 
upplvsingalaga.“

Stei^þór Pálsson, 
bankastjóri


