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Efni: Umsögn laganefndar LMFÍ vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um fjár-
málafyrirtæki, nr. 1 6 1 /2 0 0 2 , með síðari breytingum (starfsleyfi, áhættustýring, 
stórar áhættuskuldbindingar, starfskjör, eignarhlutir, eiginfjáraukar o.fl.). Þing- 
skjal 990  -  571. mál.

Vísað er til tölvuskeytis frá nefndasviði Alþingis hinn 11. mars 2015, þar sem að laganefnd 
Lögmannafélags Íslands var boðið að skila umsögn um ofangreint frumvarp. Í tilefni af tölvu- 
skeytinu beinir laganefnd Lögmannafélags Íslands eftirfarandi erindi til nefndarinnar.

Laganefnd LMFÍ sér ástæðu til að gera athugasemd við eina grein frumvarpsins, þ.e. 20. gr., þar 
sem fjallað er um skyldur stjórnarmanna fjármálafyrirtækis og þau höft sem sett eru á önnur 
störf stjórnarmanna slíkra fyrirtækja.

Um hæfi stjórnarmanna fjármálafyrirtækja er fjallað í 52. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrir- 
tæki. Á síðustu árum hafa verið gerðar umtalsverðar breytingar á því ákvæði að því er snertir 
lögmenn. Með lögum nr. 75/2010, um breyting á lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, var 
lagt fortakslaust bann við því að lögmenn, sem áttu sæti í stjórn fjármálafyrirtækis, tækju að sér 
lögmannsstörf fyrir aðra eftirlitsskylda aðila. Með lögum nr. 119/2011, um breyting á lögum nr. 
161/2002 um fjármálafyrirtæki, var umrætt skilyrði rýmkað lítið eitt, enda bannið aðeins látið 
ná til lögmannsstarfa fyrir önnur fjármálajyrirtæki. Enn voru skilyrði ákvæðisins rýmkuð að 
þessu leyti með lögum nr. 47/2013, um breyting á lögum nr. 161/2002 o.fl. lögum, en þá var 
ákvæði 52. gr. laga nr. 161/2002 breytt í það horf sem ákvæðið er í dag. Laganefnd skilaði um- 
sögn um öll ofangreind lagafrumvörp.

Samkvæmt athugasemdum við 20. gr. fyrirliggjandi frumvarps kemur fram að eina breytingin 
sem gerð er frá gildandi lögum sé að með nýjum málslið ákvæðisins (þ.e. 1. ml. 1. mgr.) sé árétt- 
að að stjórnarmenn fjármálafyrirtækis skuli verja fullnægjandi tíma í vinnu sína sem stjórnar- 
menn í þágu fjármálafyrirtækisins.

Athugasemdir þær sem laganefnd LMFÍ gerði í umsögn sinni um ákvæði 7. gr. frv. sem síðar varð 
að lögum nr. 47/2013, þar sem 52. gr. laga nr. 161/2002 var breytt í það horf sem hún er nú, 
eiga enn við. Af gefnu tilefni ítrekar laganefnd fyrri athugasemdir sínar og vísar til meðfylgjandi 
athugasemda sem gerða voru við 7. gr. frv. að lögum nr. 47/2013. .

Virðingarfyllst, 
f.h. laganefndar Lögmannafélags Íslands,

Reimar Pétursson hrl.

Meðfylgjandi: Umsögn laganefndar dags. 25. janúar 2013.


