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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu 
o.fl., 561. mál

Fjármálaeftirlitið vísar til tölvubréfs nefndasviðs Alþingis, dags. 10. mars sl., þar sem óskað 
er umsagnar stofnunarinnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og 
verðtryggingu, lögum um Seðlabanka íslands og lögum um neytendalán (erlend lán, 
varúðarreglur).

Frumvarpið felur í sér afléttingu banns núgildandi laga við veitingu gengistryggðra lána, 
samræmingu reglna sem gilda munu um veitingu lána í erlendum gjaldmiðlum og 
gengistryggðra lána setningu sérstakra varúðarreglna við veitingu slíkra lána til neytenda og 
heimild Seðlabanka íslands til setningar almennra varúðarreglna vegna slíkra lánveitinga að 
fengnum tilmælum fjármálastöðugleikaráðs.

Fjármálaeftirlitið kom að undirbúningi frumvarpsins en stofnunin átti fulltrúa í nefnd sem falið 
var að endurskoða bann íslenskra laga við gengistryggðum lánum, í kjölfar rökstudds á'its 
Eftirlitsstofnunar EFTA frá 22. maí 2013. og fjalla um innleiðingu varúðarreglna vegna hættu 
sem fjármálakerfinu stafar almennt af erlendum lánum.

Með hliðsjón af markmiðum um fjármálastöðugleika er að mati Fjármálaeftirlitsins æskilegt, 
samhliða afléttingu banns við gengistryggðum lánveitingum, að takmarka veitingu erlendra 
lána til neytenda með sérstökum varúðarreglum og tryggja með þeim að einungis verði 
heimilt að veita neytendum sem varðir eru fyrir gjaldeyrisáhættu slík lán. Fjármálaeftirlitið 
mælist því til þess að 5. gr. frumvarpsins verði breytt þannig að kveðið verði á um að 
einungis verði heimilt að veita þeim neytendum erlend lán, sem varðir eru fyrir 
gjaldeyrisáhættu með erlendum tekjum og/eða tryggingum eða öðrum sértækum 
tryggingarráðstöfunum. Að öðru leyti styður Fjármálaeftirlitið samþykkt frumvarpsins.

Fulltrúar Fjármálaeftirlitsins eru reiðubúnir að koma á fund nefndarinnar og fara nánar yfir 
umsögn stofnunarinnar.
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