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ÞAÁ

Efni: Umsögn Neytendastofu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, 571. mál -  7. gr. frumvarpsins

Vísað er til tölvubréfs nefndarsviðs Alþingis, dags. 11. mars 2015, þar sem Neytendastofu var 
sent til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.

Neytendastofa fagnar því að nú skuli sett nánari ákvæði í lögin sem skýra þannig betur hvað 
felist í ákvæði 2. mgr. 19. greinar laganna með nánari skýringum á inntaki þeirra reglna sem 
Fjármálaefitirlitið setur á grundvelli þeirra.

Um leið vill stofnunin minna á fýrri athugasemdir varðandi eftirlit með viðskiptaháttum 
almennt. í lögum nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, er fjallað 
um hvaða viðskiptahætti skuli viðurkenna og hverja ekki og lagt bann við þeim 
viðskiptaháttum sem eru óréttmætir gagnvart neytendum. Lögin eru að verulegu leyti 
innleiðing á tilskipun Evrópuþingsins og -  ráðsins nr. 2005/29 og taka til allrar 
atvinnustarfsemi, þ.m.t. fjármálafýrirtækja. í þeirri tilskipun og lögunum sem innleiða hana er 
mælt fýrir um fulla samræmingu á reglum um viðskiptahætti sem gilda gagnvart neytendum. 
Samkvæmt lögunum er Neytendastofu falið efitirlit með ákvæðum laganna. í því felst að undir 
öllum kringumstæðum er endanlegt efitirlit og ákvarðanir um það hvort viðskiptaháttur er 
lögmætur gagnvart neytenda undir eftirliti og á valdsviði Neytendastofu samkvæmt 
framangreindum lögum. Ganga þær reglur og samræmd framkvæmd þeirra á EES-svæðinu 
því ávallt framar umræddu ákvæði ef upp koma álitamál varðandi samskipti og 
upplýsingagjöf til viðskiptavina, o.s.frv.

Neytendastofa vill einnig benda á að í frumvarpi því sem síðar varð að lögum nr. 33/2013, um 
neytendalán, sem setur m.a. ófrávíkjanlegar reglur um upplýsingagjöf til neytenda, sagði:

„Að mati Neytendastofu þyrfti að efla eftirlit á þessu sviði verði frumvarpið lögfest og telur stofnunin að fjölga 
þyrfti um eitt starf í því skyni eða sem svarar til um 9 m.kr. í auknum útgjöldum á ári. Ekki er gert ráð fyrir 
þeim útgjöldum hjá stofnuninni í frumvarpi til fjárlaga 2013 og mundi halli á afkomu ríkissjóðs aukast sem 
þeim nemur að öðru óbreyttu. “

Framangreind ijárveiting hefur ekki komið til stofnunarinnar.

Neytendastofa telur eðlilegt að efnahags- og viðskiptanefnd skoði hvort ekki sé rétt að hluti af 
greiðslum kostnaðar við opinbert efitirlit með fjármálastarfsemi nr. 99/1999 standi undir
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framangreindum greiðslum til nauðsynlegs eftirlits með lögum sem varða viðskiptahætti 
fjármálafyrirtækja gagnvart neytendum.

Virðingarfyllst
eytendastofu

Tryggvi Axelsson , v  .
Forstjóri

/  Þórunn Anna Ámadóttir 
Sviðsstjóri
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