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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um fjármálastöðugleikaráð, 426. mál.

Fjármálaeftirlitið vísar til tölvupósts efnahags- og viðskiptanefndar, dags. 2. apríl sl., þar sem 
óskað er eftir umsögn stofnunarinnar um frumvarp til laga um fjármálastöðugleikaráð.

Fjármálaeftirlitið átti aðkomu að samningu frumvarpsins og hefur ennfremur komið á framfæri 
athugasemdum við drög að frumvarpinu. Fjármálaeftirlitið styður framgang frumvarpsins en 
gerir athugasemdir við einstaka greinar þess.

I. Athugasemd við 2. mgr. 3. gr. frumvarpsins
í 2. málsl. 2. mgr. 3. gr. frumvarpsins kemur fram að formaður kalli fjármálastöðugleikaráð 
saman til fundar þrisvar sinnum á ári. Fjármálaeftirlitið telur ekki þörf á tíðum fundum ráðsins 
öllu jafna. Allir meðlimir ráðsins geti látið kalla það saman, telji þeir þörf á og þannig tryggt að 
ráðið hittist mun oftar ef vá ber að dyrum. Það er því lagt til að að lögbundinn fundafjöldi 
verði a.m.k. tvisvar á ári.

II. Athugasemdir við 6. gr. frumvarpsins
Fjármálaeftirlitið gerir athugasemd við heiti 6. gr. frumvarpsins (viðbragðsáætlanir) og telur 
það ekki vera nægilega lýsandi fyrir efni ákvæðisins. í ákvæðinu er ekki kveðið á um að 
viðbragðsáætlanir skuli vera til staðar og þeim framfylgt þegar fjármálakreppa telst 
yfirvofandi, skollin á eða hætta er á atburðum sem geta valdið umtalsverðum smitáhrifum. 
Lagt er til að heitið verði: Viðbrögð við fjármálakreppu.

Þá mætti, að mati Fjármálaeftirlitsins, kveða sterkar að orði í 2. mgr. 6. gr. frumvarpsins og 
kveða á um að ráðið skuli hlutast til um að gripið verði til nauðsynlegra ráðstafana í samræmi 
við heimildir hlutaðeigandi stjórnvalda. Lagt er til að 2. mgr. 6. gr. frumvarpsins verði 
eftirfarandi:

Ráðið skal hlutast til um að gripið verði til nauðsynlegra aðgerða eða ráðstafana i 
samræmi við heimildir hlutaðeigandi stjórnvalda.

III. Athugasemd við 3. mgr. 7. gr. frumvarpsins
í 3. mgr. 7. gr. frumvarpsins kemur fram að kerfisáhættunefnd komi saman til fundar að 
minnsta kosti sex sinnum á ári en oftar telji einhver nefndarmanna aðildarstofnana 
fjármálastöðugleikaráðs þörf á.
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Fjármálaeftirlitið telur að ekki þurfi að gera ráð fyrir svo tíðum fundum nefnaarinnar öllu jafna. 
Allir nefndarmenn aðildarstofnana fjármálastöðugleikaráðs geta látið kalla nefndina saman, 
telji þeir þörf á og þannig tryggt að nefndin hittist mun oftar. Lagt er til að kveðið verði á um 
að kerfisáhættunefnd komi saman að minnsta kosti fjórum sinnum á ári.

Að endingu er bent á að Fjármálaeftirlitið gegnir mikilvægu hlutverki við að stuðla að 
fjármálastöðugleika samkvæmt frumvarpi þessu og eðlilegt þykir að lög nr. 87/1998, um 
opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, endurspegli það hlutverk stofnunarinnar. I skýrslu G3 
frá 17. október 2012 kom fram að skilgreina þurfi með skýrum hætti í lögum 
fjármálastöðugleikamarkmið fyrir starfsemi Fjármálaeftirlitsins. Verði lögunum breytt á 
neðangreindan hátt er fest í lög að Fjármálaeftirlitið skuli huga að þessu mikilvæga markmiði 
efnahagsstefnunnar í öllum störfum sínum en sérstaklega þegar teknar eru 
stjórnvaldsákvarðanir gagnvart eftirlitsskyldum aðilum sem og við setningu almennra 
stjórnvaldsfyrirmæla sem áhrif hafa á markaðinn. Þannig beri Fjármálaeftirlitinu, við mat og 
ákvarðanatöku gagnvart einstökum eftirlitsskyldum aðilum, að taka þá ákvörðun sem best er 
til þess fallin að stuðla að fjármálastöðugleika. Fjármálaeftirlitið telur því að breytingar á 
lögum nr. 87/1998 séu lykilatriði svo að hlutverk stofnunarinnar verði skýrt varðandi 
samstarfið í fjármálastöðugleikaráðinu.

Fjármálaeftirlitið hefur þessu tengt unnið að því að innleiða áhættumiðað eftirlit og telur að 
lög nr. 87/1998 verði einnig að endurspegla það hlutverk. Því er lagt til að við 1. mgr. 8. gr. 
laga nr. 87/1998 bætist nýr málsliður um að við mat á umfangi eftirlits samkvæmt lögunum 
skuli Fjármálaeftirlitið líta til stærðar, kerfislegs mikilvægis, eðlis og umfangs starfsemi 
viðkomandi eftirlitsskyldra aðila og það hversu margþætt hún er. Um er að ræða innleiðingu 
á ákvæði 4. mgr. 124. gr. bankatilskipunar 2006/48/EB en sú grein hefur aldrei verið að fullu 
innleidd í íslenska löggjöf ef frá ertalin 3. mgr. 52. gr. reglna nr. 215/2007, um eiginfjárkröfur 
og áhættugrunn fjármálafyrirtækja.

Fjármálaeftirlitið leggur því til að samfara nýjum lögum um fjármálastöðugleikaráð verði 
eftirfarandi breytingar gerðar á lögum nr. 87/1998:

a. Við 1. mgr. 1. gr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi:
Fjármálaeftirlitið skal i störfum sinum stuðla að fjármálastöðugleika.

b. Við 1. mgr. 8. gr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi:
Við mat á umfangi eftirlits samkvæmt lögum þessum, þ.á m. við gerð reglna, skal 
eftirlitinu forgangsraðað eftirþvi hvar áhætta liggur í kerfinu. Fjarmálaeftirlitið getur við 
matið haft hliðsjón af stærð, kerfislegu mikilvægi, eðli og umfangi starfsemi 
viðkomandi eftirlitsskyldra aðila.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
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