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Alþingi 
v/Austurvöll 
150 REYKJAVÍK

27. mars 2015 
THvísun: 2015030032

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um fjármálafyrirtæki, 571. mál

Fjármálaeftirlitið vísar til tölvubréfs nefndasviðs Alþingis, dags. 11. mars sl., þar sem óskað 
var umsagnar stofnunarinnar um frumvarp til laga um um fjármálafyrirtæKi (starfsleyfi, aukið 
eftirlit o.fl., £ES-reglur). Þess var óskað að umsögn bærist eigi síðar en 24. mars 2015 en 
þar sem um viðamiklar breytingar var að ræða var óskað eftir fresti til að skila umsögn.

Tekið skai fram að starfsmenn Fjármálaeftirlitsins voru ráðuneytinu til aðstoðar við 
undirbúning frumvarpsins og er stofnunin fylgjandi framgangi þess. Hér á eftir eru 
athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins:

Athugasemd vegna 1. gr.

a. liður
l frumvarpinu er lagt til að orðin ,.eða önnur hlutdeild sem': falli brott og í stað þess komi orðið 
„og“ í skilgreiningu á virkum eignarhlut. Ef frumvarpið yrði samþykkt óbreytt væri verið að 
þrengja núgildandi skrlgreiningu á virkum eignarhlut í 3. tölul. 1. mgr. 1. gr. a laga nr. 
161/2002 um fjármálafyrirtæki (fftl.) á þann veg að ekki væri lengur nóg að sýna fram á beina 
eða óbeina h'utdeild í 10% af hlutafé, stofnfé eða atkvæðisrétti heldur virðist að jafrframt 
þyrfti að sýna fram á að viðkomandi hafi veruleg áhrif á stjórnun viðkomandi félags. Slík 
nálgun væri of þröng og í engu samræmi við ákvæði tilskipunar 2013/36/ESB og reglugerðar 
(ESB) nr. 575/2013 en í 36. lið 4. gr. reg'ugerðarinnar er virkur eignarhlutur skilgreindur með 
eftirfarandi hætti:

"qualifying holding means a direct or indirect holding in an undertaking which represents 
10% or more of the capital or of the voting rights or which makes it possible to exercise a 
significant influence over the management ofthat undertaking;”

Með vísan til framangreinds er nauðsynlegt að fallið verði frá þeirri breytingu sem boðuð er í 
frumvarpinu og að í staðinn verði gerð eftirfarandi breyting á ákvæði 3. tölul. 1. mgr. 1. gr.:

orðin „önnur hlutdeild" falli brott.
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25. liðu r

í frumvarpinu er Jagt til aö hugtakiö „yfirst:jórrt“ verði skilgreint meö eftirrarandi hætti 
„Framkvæmdastjóri, aðstoðarframkvæmdastjóri og aðrir stjórnendur fjármálafyrirtækis sem 
neyra beint undir framkvæmdastjóra eða, eftir atvikum, stjórn." í athugasemdum með 
ákvæðinu kemur fram að ekki sé um að ræða þýðingu á enska hugtakinu „senior 
management" sem fram kemur í 9. tölul. 1. mgr. 9. gr. tilskipunar 20013/36/ESB og er 
svohljóðandi: „'senior management' means those natural persons who exercise executive 
functions within an institution and who are responsible, and accountable to tne management 
body, for the day-to-day management of the institntion;"

Með hliðsjón af framangreindu vill Fjármálaeftirlitið þó benda á að hugtakið „yfirstjórn" hefur 
verið skilgreint í 12. tölut 2. gr. reglugerðar nr. 995/2007 um fjárfestavernd og viðskiptahætti 
fjármálafyrírtækja, með eftirfarandi hætti: „St'órnarmenn, forstjóri og framkvæmdastjórar 
fjármálafyrirtækis."

Munur er á þessum tveim skilgreiningum á hugtakinu yfirstjórn, m.a. teljast stjórnarmenn til 
yfirstjórnar skv. nefndri reglugerð en ekki skv. frumvarpinu.

Athugasemd vegna 10. gr.

í 1. málsl. 1. mgr. 10. gr. frumvarpsins kemur fram að: Fjármálafyrirtæki er óheimilt að veita 
stjórnarmanni, framkvæmdastjóra, lykilstarfsmanni eða þeim sem á virkan eignarhlut í því. og 
aðila í nánum tengslum við hann, lán eða aðra fyrirgreiðslu nema gegn traustum tryggingum. 
Með því að nota orðið „hann" er nærtækast að túlka orðalag ákvæðisins á þann veg að það 
nái til aðila í nánum tengslum við virkan eiganda en ekki til aðila í nánum tengslum við 
stjórnarmenn, framkvæmdastjóra og lyk'lstarfsmenn. Slík nálgun gengur gegn tilgangi 
ákvæðisins og leggur Fjármálaeftirlitið því til að í stað þess að nota orðið „hann" verði notuð 
orðin „framanqreinda aðila" eins og gert er í núgildandi lögum.

orðin „framangreindra aðila" komi í stað orðsins „hann".

l 3. málsl. 1. mgr. 10. gr. frumvarpsins kemurfram að: Samtala láns og annarrar fyrirgreiðslu 
sem heimilt er að veita skv. 1. málsl. má hæst vera 200 millj. kr. að teknu tilliti til takmarkana 
skv. 30. gr. Til að koma í veg fyrir að framangreint orðalag sé túlkað á þann veg að átt sé við 
allar fyrirgreiðslur skv. 1. málsl. 1. mgr. 10. gr. frumvarpsins er lögð til eftirfarandi breyting:

Samtala láns og annarrar fyrirgreiðslu sem heimilt er að voita hverjum og einum aðila og 
aðila í nánum tengslum við hann skv. 1. málsl. má hæst vera 200 millj. kr. að teknu tilliti til 
takmarkana skv. 30. gr.

í 4. málsl. 1. mgr. 10. gr. frumvarpsins kemur fram að: Viðskipti fjármálafyrinækis við 
eigendur virkra eignarhluta og stjórnarmanna, eða aðila í nánum tengslum við þá, skulu, eftir 
bví sem kostur er, lúta sömu reglum og viðskipti við almenna viðskiptamenn í sambærilegum 
viðskiptum. Hér er lagt til að fellt verði út „eftir því sem kostur er“. Umrætt orðalag skapar 
óvissu fyrir eftirlitsaðila um það hvort innri reglur fjármálafyrrtækja e,gi að g.lda þegar um er 
að ræða viðskipti eigenda virkra eignarhluta og stjórnarmanna, eða aðila í nánum tengslum 
við þá. Fyrir utan óvissuna yröi við framkvæmd eftirlits vandkvæöum bundið að leggja á þaö 
huglægt mat hvort fjármálafyrirtækið hafi átt þess kosí að fara að innri reglum um viðskipti við 
framangreinda aðila þegar því yrði borið við. Því er lögð til eftirfarandi breyting:

orðin „eftir því sem kostur er' falli brott.
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í 8. málsl. 1. mgr. 10. gr. frumvarpsins er Fjármálaeftirlitinu veitt heimild til að veita 
undanþágu frá fjárhæðarmörkum 3. málsl. 1. mgr. sama ákvæðis. I .agt er til að umræddur 
málsliður verði felldur brott og heimild Fjármálaeftirlitsins til undanbágu frá fjárhæðarmörkum 
ákvæóisins verði tengd reglum 2. mgr. 10. gr. frumvarpsins.

Athugasemd vegna 14. gr.

Fjármálaeftirlitið bendir á að rétt er að nota orðið „starfsdagar* í stað „virkir dagar“ í 2. og 5. 
málsl. 2. mgr. 14. gr. frumvarpsins. Það er til samræmis við orðanotkun í 1. mgr. 14. gr. 
frumvarpsins sem byggirá þýðingu á orðinu „working days“ í tilskipun 2013/36/ESB.

Athugasemd vegna 19. gr.

Fjármálaeftirlitið gerir athugasemd við að hæfisskilyrði þess efnis að stjórnarmaður „megi 
ekki hafa sýnt af sér háttsemi sem gefur tiiefni tii að draga i efa hæfni þeirra til að standa fyrir 
traustum og heilbrigðum rekstri eða að þeir muni hugsanlega misnota aðstöðu sina eða 
skaða félagið“ sé fellt brott úr lögunum.

í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að það huglæga mat sem fram kemur í 
núgildandi 4. málsl. 3. mgr. 52. gr. fftl. falli undir skilyrðið um óflekkað mannorð í 2. mgr. 52. 
gr. laganna. Fjármálaeftirlitið er ósammála því að hægt sé að fella það huglæga mat sem 
vísað er til í málsliðnum undir mat á því hvort viðkomandi hafi óflekkað mannorð skv. 1. 
málsl. 2. mgr. 52. gr. í þessu sambandi má geta þess að óflekkað mannorð er ekki skilgreint í 
lögum um fjármálafyrirtæki, en samkvæmt 5. gr. laga nr. 24/2000 um kosningar til Alþingi 
telst enginn hafa óf'ekKaö mannorð sem er sekur eftir dómi um verk sem er svívirðilegt að 
almenningsáliti nema hann hafi fengið uppreist æru sinnar. Ekki verður annað séð en að 
styðjast skuli við framangreinda skilgreiningu á hugtakinu „óflekkað mannorð" þegar lögð er 
merking í hugtakið í 1. málsl. 2. mgr. 52. gr. fftl. Af því leiðir að ekki er mögulegt að fella hið 
huglæga mat sem Fjármálaeftirlitið skal framkvæma skv. 4. málsí. 3. mgr. 52. gr. undir mat á 
því hvort viðkomandi hafi óflekkað mannorð. Hið huglæga mat Fjármálaeftir'itsins skv. 4. 
málsl. 3. mgr. 52. gr. felst þvert á móti í því að meta hvort fyrri háttsemi viðkomandi gefi tilefni 
til að draga í efa hæfni hans til þess að gegna stöðu stjórnarmanns eða framkvæmdastjóra í 
fjármálafyrirtæki. Ef slíkt mat fælist eingöngu í því að meta hvort viðkomandi hafi gerst sekui 
eftir dómi um verk sem er svívirði'egt að almenningsáliti, myndi það takmarka verulega 
möguleika Fjármálaeftirlitsins til þess að taka aðra þætti í fyrri háttsemi viðkomandi til 
skoðunar. Þá myndi það útiloka að unnt yrði að taka upp mat á hæfi, vegna tiltekinnar 
háttsemi, á grundvelli viðvarandi mats á hæfi.

Þau tilvik sem Fjármálaeftirlitið leggur mat á þegar fyrri háttsemi er skoðuð eru ekki bundin 
við að brotið hafi verið gegn lögum eða að viðkomandi hafi hlotið dóm fyrir umrædda 
háttsemi. Við matið er lögð áhersla á að skoða hvort ferill viðkomandi eða fyrri störf hans séu 
með þeim hætti að rýrt hafi álit hans þannig að ekki sé rétt með tilliti til hagsmuna 
fyrirtækisins, markaðarins í heild eða almennings að hann gegni þessum ábyrgðarstörfum. í 
því sambandi hefur Fjármálaeftirlitið litið til athugasemda í greinargerð við framangreint 
ákvæði en þar kemur fram að refsiverður verknaður aðila geti haft áhrif á mat á hæfi hans 
enda þótt brotið hafi ekki lotið að atvinnurekstri eða lengra en 10 ár hafi liðið frá því dómur 
gekk. Þá segir að enn fremur geti fyrri gjaldþrotameðferð haft áhrif á mat á hæfi viðkomandi 
þótt lengri tíma hafi liðið frá gjaldþrotaskiptameðferð en fimm ár. í mati þessu hafa fyrri brot á 
lögum um starfsemi á fjármálamarkaði sérstaka þýðingu, auk þess sem fyrri afskipti
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Fjármálaeftirlitsins eða mat þess á fyrri störfum viðkomandi hafa þýðingu við matið. Af 
þessum dæmum er augljóst að ekki væri, að óbreyttu, hægt að fella mat á slíkri háttsemi 
undir mat á því skilyrði að viðkomandi hafi óflekkað marnorð.

Fjármálaeftirlitið bendir á að svo virðist sem hugtakið óflekkað mannorð sé þýðing á orðinu 
„sufficiently good repute" skv. 1. mgr. 91. gr. tilskipunar 2013/36/ESB. Þýðingin er hins vegar 
ekki í samræmi við inntak þess að hafa gott orðspor, sbr. það sem áður greinir varðandi 
skilgreiningj íslenskra laga á hugtakinu „óflekkað mannorð1' Því til stuðnings má vísa til 
leiðbeinandi tilmæla frá evrópska bankaeftirlitinu þar sem fram kemur að í mati á „good 
repute“ felist að leggja mat á fyrri háttsemi viðkomandi sem gefi tilefni iil að draga í efa hæfni 
viðkomandi til þess að standa fyrir traustum og heilbrigðum rekstri.

Með vísan til framangreinds leggur Fjármálaeftirlitið til að í stað tilvísunar til óflekkaðs 
mannorðs í 1. málsl. 2. mgr. 52. gr. verði frekar vísað til þess að viðkomandi hafi góðan 
orðstír eða gott orðspor auk þess sem orðalag 4. málsl. 3. mgr. 52. gr. í núgildandi lögum 
verði haldið óbreyttu.

Ef nefndin fellst ekki á framangreint telur Fjármálaeftirlitið rétt að vísa til þess að viðkomandi 
hafi góðan orðstír/orðspor og að ákvæði 4. málsl. 3. mgr. 52. gr. verði fært í fyrra horf, þ.e. 
áður en breyting var gerð á ákvæðinu með lögum nr. 75/2010. Með því móti yrði kveðið á um 
að viðkomandi „megi ekki hafa sýnt a fsér háttsemi sem gefur tiiefni til að ætla að þeir misnoti 
aðstöðu sina eða skaði fyrirtækið".

Athugasemd vegna 20. gr.
í 2. mgr. 20. gr. frumvarpsins er að finna undanþágu frá því að stjórnarmenn í 
fjármálafyrirtæki geti setið í stjórn annars eftirlitsskylds aðila en slík undanþága er veitt ef 
eignatengsl eru á milli aðila og ef það er mat Fjármálaeftirlitsins að ekki sé hætta á 
hagsmunaárekstrum. Þar sem bann 1. mgr. ákvæðisins tekur til setu stjórnarmanns 
fjármálafyrirtækis í stjórn annars eftirlitsskylds aðila eða aðila í nánum tengslum við hann, 
leggur Fjármálaeftirlitið til að undanþága 2. mgr. 10. gr. frumvarpsins nái jafnframt til setu 
stjórnarmanns í stjórn aðila í nánum tengslum við eftirlitssky'dan aðila.

Með vísan til framangreinds er lagt til að eftir orðunum „fjármálasamsteypu" komi orðin „eða 
aðila í nánum tengslum við framangreinda ?ðila“.

Athugasemd vegna 42. gr.
Fjármálaeftirlitið telur ástæðu til að fjalla um innleiðingu reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, um 
varfæmiskröfur vegna starfsemi lánastofnana og fjárfestingarfyrirtækja, og tæknilegra 
framkvæmdarstaðla og eftirlitsstaðla í íslenskan rétt. líkt og kveðið er á um í 42. gr. 
frumvarpsins. L eggur Fjármálaeftirlitið áherslu á að efni þessara ákvæða verði samþykkt og 
leggur einnig til að veittar verði heimildir til að taka upp umræddar EES-gerðir hér á landi á 
ensku, fyrst um sinn.

Líkí og fjallað er um í kafla II í almennum athugasemdum við frumvarpið hafa orðið tafir á 
innleiðingu CRD IV löggjafarinnar vegna vandkvæða við innleiðingu reglugerða um stofnun
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samevrópskra eftirlitsstofnana vegna valdíramsals þeirra. Til aó tryggja að ekki veroi frekari 
tafir við innleiðingu á CRD IV en orðið hafa leggur Fjármálaeftirlitið til að CRD IV löggjöfin 
verði til að byrja með innleidd hér á landi á ensku. Slík ráðstöfun myndi hafa litlar breytingar í 
för með sér hér á landi með tilliti til ríkjandi framkvæmdar. Fjármálaeftirlilió leggur áherslu á 
að þessar heimildir yrðu veittar tímabundið og telur líklegt að hér á landi verði hægt að taka 
upp efni reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 á íslensku innan árs. Fjármálaeftirlitið leggur 
jafnframt áherslu á þeita mál vegna þess að ekki er enn Ijóst hvenær CRD IV löggjöfin verður 
hluti af EES-samningnum og því er ekki hægt að vísa til íslenskra þýðinga á löggjöfinni í 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Á meðan þessi óvissa varir er 
ennfremur óljóst hvar birta eigi þýðingar á reglugerð (ESB) nr. 575/2013, þegar þær liggja 
fyrir.

Fjármálaeftirlitið bendir á að allt frá árinu 2006 hefur verið stuðst við enska útgáfu af 
viðaukum gildandi bankatilskipana 2006/48/EB og 2006/49/EB, en þeir hafa að geyma 
tæknilegt efni og telja langstærstan hluta af gildand; tilskipunum. Viðaukarnir eru enn fremur 
burðarefni reglugerðar (ESB) nr. 575/2013. Á umræddu ári veitti Alþingi Fjármálaeftirlitinu 
heimild með bráðabirgðaákvæði III í lögum nr. 170/2006 til að vísa til enskrar útgáfu 
viðaukanna, eins og þeir birtust í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Árið eftir setti 
Fjármálaeftirlitið reglur um eiginfjárkröfur og áhættugrunn fjármálafyrirtækja, nr. 215/2007, 
þar sem flestir viðauka tilskipananna eru teknir upp í íslenskan rétt á ensku. Sama ár tók 
Fjármáleftirlitið í notkun nýja samevrópska eiginfjárskýrslu, COREP, en skýrslan er á ensku 
og skýringar hennar einnig.

Því má segja að veigamikill hluti reglna sem Fjármálaeftirlitið starfar eftir við eftirlit með 
bönkum og gagna sem Fjármálaeftirlitið fær á grundvelli þeirra, sé á ensku í dag. Þannig 
hefur framkvæmdin verið undanfarinn áratug og upptaka CRD IV löggjafarinnar á ensku á 
þessum tímapunkti yrði því í samræmi við ríkjandi framkvæmd.

Fjármálaeftirlitið bendir á að vinna v>ð undirbúning á innleiðingu tæknistaðla er þegar hafin 
hér á landi. Lengst er hún komin vegna tæknilegs eftirlitsstaðals um gagnaskil, reglugerð 
(ESB) nr. 680/2014, sem felur í sér samræmdar kröfur m.t.t. gagnaskila innan 
Evrópusambandsins. Tæknilegi staðallinn er afar viðamikill og telur um 2000 blaðsíður og 
mælir fyrir um notkun svokallaðs XBRL sarrskiptastaðals til að miðla upplýsingum milli 
fjármálafyrirtækja og eftirlitsstofnana innan Evrópu. Upptaka XBRL gagnaskila hér á landi 
mun m.a. tryggja bætt gæði gagna sem Fjármálaeftirlitinu berast.

Til að takmarka áhrif af framangreindri heimild leggur Fjármálaeftirl:i ð ennfremur til að þær 
gildi einungis þar til íslenskar þýðingar af reglugerð (ESB) nr. 575/2013 og framangreindum 
tæknilegum stöðlum liggja fyrir. Þegar þær liggja fyrir verða þær birtar á heimasíðum 
ráðuneytisins og Fjármálaeftirlitsins, nema búið verði að taka CRD IV löggjöfina upp í EES- 
samninginn. Eftir upptöku löggjafarinnar í EES-samninginn verður hægt að styðjast við 
birtingu gerðanna í EES-viðbæti við Stjórnartíðind1 Evrópusambandsins.

FJÁRMÁLAEFT [RLITIÐ
THE FINANCLAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND
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FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVJSORY AUTHORITY, JCELAND

Fjármálaeftirlitið leggur því til að við lög urp fjarmálafyrirtæki bætist fjögur ákvæði til 
bráðabirgða, sem eru efnislega sambærileg við bráðabirgðaákvæði III í lögum nr. 170/2006. 
Fjármálaeftirlitið leggur til að svohljóðandi ákvæði til bráðabirgða bætist við lögin:

Við setningu reglugerðar samkvæmt ákvæði 117. gr. a er ráðherra heimilt að visa til birtingar 
á reglugerð (ESB) nr. 575/2013, um varfærniskröfur vegna starfsemi lánastofnana og 
fjárfestingarfyrirtækja, i Stjórnartiðindum Evrópusambandsins, á ensku. Nýti ráðherra þessa 
heimild skal gera enska útgáfu reglugerðarinnar aðgengilega á hoimasiðu ráðuneytisins.

Við setningu reglugerðar samkvæmt ákvæði 1. mgr. 117. gr. b er ráðherra heimilt að visa til 
birtingar á tæknilegum framkvæmdarstaðli Evrópska bankaeftirlitsins um samræmdar 
gagnsæisskyldur eftirlitsstofnana i Stjórnartiðindum Evrópusambandsins á ensku. Nýti 
ráóherra þessa heimild skal gera enska útgáfu tæknilega framkvæmdarstaðalsins 
aðgengilega á heimasiðu ráðuneytisins.

Við setningu reglna samkvæmt ákvæðum 2. og 3. mgr. 117. gr. b er Fjármálaeftirlitinu heimilt 
að vísa til birtingar á tæknilegum framkvæmdarstöðlum og eftirlitsstöðlum i Stjórnartiðindum 
Evrópusambandsins á ensku. Nýti Fjármálaeftirlitið þessa heimild skal stofnunin gera enskar 
útgáfur tæknilegra framkvæmdarstaðla og eftirlitsstaðla aðgengilegar á heimasiðu sinni.

Heimildir ráðherra og Fjármálaeftirlitsins samkvæmt ákvæðum til bráðabirgða I -  III, varðandi 
tilvísanir til birtingar á reglugerð (ESB) nr. 575/2013, um varfærniskröfur vegna starfsemi 
lánastofnana og fjárfestingarfyrirtækja. og tæknilegum framkvæmdarstöðlum og 
eftirlitsstöðlum i Stjórnartiðindum Evrópusambandsins á ensku, skulu gilda þar til islenskar 
þýðingar liggja fyrir. Verði ekki hægt að birta íslensku þýðingarnar i EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins þegar þær liggja fyrir skulu þær birtar á heimasiðum 
ráðuneytisins og Fjármálaeftirlitsins allt þar til þær hafa verið birtar i EES-viðbæti.

II

III

IV

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

Anna Mjöli Karlsdóttir
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