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Efni: Umsögn um frumva. p til breytinga á lögum um fjármálafyrirtæki, 787. mál

Fjármálaeftirlitið vísar til tölvubréfs nefndasviðs Alþingis, dags. 11. júní sl., þar sem óskað var 
umsagnar stofnunarinnar um frumvarp um breytingu á lögum um um fjármálafyrirtæki 
(nauðasamningar). Þess varóskað að umsögn bæristeigi síðaren 18. júní 2015.

Fjármálaeftirlitið telur þörf á að koma eftirfarandi á framfæri:

Hugtakanotkun
Fjármálaeftirlitið bendir á að orðið „fjármálafyrirtæki" virðist notað jafnhliða „fjármálafyrirtæki í 
slitum" eða „fjármálafyrirtæki í slitameðferð í frumvarpinu og athugasemdum við þao. Slík 
hugtakanotkun er til þess fallin að vera villandi einkum þegar um er að ræða fjármálafyrirtæki 
í slitum sem á óbeina eignarhluti í starfandi fjármálafyrirtækjum, sbr. t.d. a. liður 2. gr. 
frumvarpsins. Þar seqir t.d. á einum stað: / frumvarpi að nauðasamningi má einnig kveða á
um að gefnir verði út nýir hlutir i fjármálafyrirtækinu sem greiða m e g i....  Líklegt er að
þarna sé vísað til félagsins sem verður til staðar eftir að nauðasamningum fjármálafyrirtækis í 
slitum lýkur, sem er ólíklegt að verði fjármálafyrirtæki í hefðbundnum skilningí þess orðs.

Frávik frá almennum reglum um skuldaskil
í 1. og 2. gr. frumvarpsins eru lögfestar ýmsar undantekningar frá almennum reglum um 
skuldaskil. Þar eru t.d. ákvæði um ábyrgðarleysi slitastjórnarmanna í stað ábyrgðar 
samkvæmt almennum skaðabótareglum, ákvæði um heimild slitastjórnar til að ávaxta eignir 
með fjárfestingum í stað ávöxtunar á bankareikningum og ákvæði um ráðstöfun slitastjórna á 
eignum til Seðlabankans án endurgjalds. Fjármálaeftirlitið telur vafa um hvort umrædd 
ákvæði séu nauðsynleg að öllu jöfnu þegar kemur að slitum fjármálafyrirtækja, en eins og 
skýrt kemur fram í athugasemdum við frumvarpið, er tilefni tillagnanna það sérstaka ástand 
sem skapast hefur í kjölfar bankahrunsins haustið 2008. Það má því velta fyrir sér hvort 
heppilegt sé að breytingarnar séu settar í almenn lög sem eiga að gilda áfram og um allar 
tegundir fjármálafyrirtækja, eða hvort réttara hefði verið að marka þessum tilslökunum 
ákveðinn tíma. í pað minnsta er mikilvægt að hugað verði að heildstæðri endurskoðun á 
viðeigandi ákvæðum í XII. kafla laga nr. 161/2002, eins og raunar er ráðgert í 
athugasemdum við frumvarpið. Það sama má raunar segja um viðbótarskilyrðið sem sett er 
varðandi mat Seðlabanka íslands sem skuli fylgja frumvarpi að nauðasamningi, bæði má 
velta fyrir sér hvort það sé ákvæði sem á heima í lögum til frambúðar og einnig hvort eðlilegt
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sé að gera það að skilyrði varoandi nauöasamninga allra fjármálafyrinækja, t.d. til að Ijúka 
slitum lítilla verðbréfafyrirtækja eða rekstrarfélaga verðbréfasjoða.

Með hliðsjón af því sem fram kemur í athugasemdum með a. lið 1. gr. frumvarpsins að ,,[v]ið 
skipan skilanefnda gömlu bankanna árið 2008 hafi Fjármálaeftirlitið sent hverjum 
skilanefndarmanni bréf um skaðleysi hans við störf sín. “ vill Fjármálaeftirlitið taka fram að um 
var að ræða áréttingu á því að skilanefndarmenn nutu á þessum tíma sömu verndar og 
starfsmönnum Fjármálaeftirlitsins var tryggð í 9. mgr. 100. gr. a í lögum nr. 125/2008, sbr. 4. 
mgr. ákvæðisins. Auk þess er rétt að geta þess að Fjármálaeftirlitið hefur litið svo á að með 
lögum nr. 44/2009, sem breyttu lögum nr. 161/2002 og felldu m.a. niður heimildir til að skipa 
skilanefndir, hafi umrædd vernd fallið úr gildi.

Virðingarfylist,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

Anna Mjöll Karlsdóttir
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