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Efni: Viðbótarumsögn um frumvarp til laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 
starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða), 631. mál.

Fjármálaeftirlitið vísar til tölvubréfs frá nefndasviði Alþingis, dags. 2. maí 2016, þar sem 
óskað var umsagnar um frumvarp til laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 
lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða), 631. mál. Þá vísar Fjármálaeftirlitið jafnframt 
til umsagnar Fjármálaeftirlitsins, dags. 17. maí 2016 og fundar með efnahags- og 
viðskiptanefnd hinn 20. maí sl. þar sem óskað var eftir viðbótarumsögri Fjármálaeftirlitsins.

Varðandi 1. athugasemd Landssamtaka lífeyrissjóða (LL)
Fjármálaeftirlitið leggst gegn því að 3. tölul. 1. mgr. 4. gr. frumvarpsins verði breytt til 
samræmis við tillögu LL. Núverandi tillaga setur skyldu á eignastýringu lífeyrissjóða að greina 
áhættu vegna hverrar og einnar fjárfestingar með fullnægjandi hætti í stað þess að eingöngu 
sé fjallað um efnið í fjárfestingarstefnu sem sett er einu sinni á ári.

Varðandi 2. athugasemd LL
Fjármálaeftirlitið vísar til umsagnar Fjármálaeftirlitsins, dags. 17. maí 2016, varðandi 
athugasemdir við áhættustýringarákvæði frumvarpsins. Fjármálaeftirlitið tekur undir að 
ákvæói um áhættustýringu eigi betur heima undir VI. kafla laganna en ítrekar þó mikilvægi 
þess að ákvæði um áhættustýringu verði sett samhliða öðrum breytingum sem lagt er til í 
frumvarpinu. Núgildand* lög hafa ekki að geyma efnisákvæði um áhættustýringu heldur 
eingöngu almennt ákvæói um að lífeyrissjóði beri að móta eftirlitskerfi sem gerir sjóðnum 
kleift að greina, vakta, meta og stýra áhættu í starfsemi sjóðsins. Jafnframt er bent á að í 
frumvarpinu er lögð aukin áhersla á að lífeyrissjóðirnir beiti svokallaðri varfærnisreglu (e. 
prudent person pnnciple) í fjárfestingum sínum sem eykur mikilvægi þess að sjóðirnir hafi yfir 
að ráða öflugri áhættustýringu. Með hliðsjón af mikilvægi áhættustýringar í starfsemi 
lífeyrissjóða telur Fjármálaeftirlit:ð því nauðsynlegt að efnisákvæði frumvarpsins varðandi 
áhættustýringu, með þeim breytingum sem Fjármálaeftirlitið hefur lagttil, verði samþykkt.

Varðandi 4. athugasemd LL
Fjármálaeftirlitið leggur til að lokamálsgrein a. iiðar 6. gr. frumvarpsins verði orðuð svo „Séu 
afleiður skv. 6. tölul. 1. mgr. 36. gr. a ekki skráðar á skipulegum verðbréfamarkaði skal 
mótaðili lífeyrissjóðs lúta eftirliti sem Fjármálaeftirlitið metur gilt. Þá skal vera unnt að reikna 
verðmæti slíkra samninga daglega með áreiðanlegum hætti og skal tryggt að unnt sé að 
selja, gera upp eða loka afloiðunni með gagnstæðum samningi samdægurs á raunvirði 
hverju sinni. “
Tillaga Fjármálaeftirlitsins er til samræmis við iii. lið g. liðar 1. tölul. 50. gr. tilskipunar 
Evrópusambandsins 2009/65/EC (UCITS) sem hljóðar svo „the OTC derivatives are subject
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to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated or closed by 
an offsetting transaction at any time at their fair value at the UCITS' initiative... “ 
Fjármálaeftirlitið vekur athygli á að um er að ræða öryggisákvæði sem felur í sér að 
lífeyrissjóði sé ekki unnt að gera afleiðusamning sem getur falið í sér óendanlegt tap, án 
þess að lífeyrissjóði sé unnt að losa sig undan slíkum samningi á hverjum tíma. Ákvæðinu er 
ekki ætlað að mæta innlausnarskyldu verðbréfasjóða líkt og get.ð er um í umsögn LL.

Varðandi 5. athugasemd LL
Að frátalinni þeirri eiriföldun sem fe.st í að sama regla gildi fyrir alla telur Fjármálaeftirlitið 
ekki að sömu sjónarmið eigi að öllu leyti við um fjárfestingar lífeyrissjóða og vörsluaðila 
séreignarsparnaðar. í hinu þriggja stoða lífeyriskerfi hefur viðbótarlífeyrissparnaður verið 
felldur undir þriðju stoðina ásamt öðrum frjálsum einstaklingsbundnum eða vinnutengdum 
sparnaði. í því sambandi vekur Fjármálaeftirlitið t.d. athygli á að verðbréfasjóðum, sem 
viðbótartryggingavernd á um margt sameiginlegra með að mati Fjármálaeftirlitsins, er 
óheimilt að eiga meira en 20% af eignum sínum í fjármálagerningum eða innlánum í sama 
aðila.
Þá sér Fjármálaeftirlitið ekki rök hníga að því að þó lífeyrissjóðum sé veitt sérstök heimild til 
aukinna fjárfestinga í sértryggðum skuldabréfum, vegna mikilvægis lífeyrissjóða sem 
fjármögnunaraðila húsnæðismarkaðar á íslandi, að hækka skuli öll mörk mótaðilaáhættu hjá 
vörsluaðilum séreignarsparnaðar.
Fjármálaeftirlitið vill að lokum koma því á framfæri, með hliðsjón af sjónarmiðum um 
neytendavernd, að það telji fullt tilefni til að sett verði sérstök lög um viðbótartryggingavernd 
á íslandi þar sem neytendum verði tryggð sambærileg réttarvernd og 
hlutdeildarskírteinishöfum verðbréfasjóða að breyttum breytanda.

Varðandi 6. athugasemd LL
Fjármálaeftirlitið veKur athygli á að frumvarpið felur í sér vægari skyldur en núgildandi lög til 
að tengja aðila. Ákvæðinu er ætlað að lágmarka samþjöppunaráhættu í eignasafni 
lífeyrissjóða en Fjármáleftirlitið telur að fullnægjandi upplýsingar til að tengja hóp 
viðskiptavina saman ættu að koma fram ef fjárfesting lífeyrissjóðs byggir á viðeigandi 
greiningu á upplýsingum líkt og 3. tölul. 1. mgr. 4. gr. frumvarpsins gerir ráð fyrir. Þá vekur 
Fjármálaeftirlitið athygli á að fjármálafyrirtæki hafa engin sérstök úrræði umfram lífeyrissjóði 
til að afla sér upplýsinga um viðskiptavini sína.

Varðandi 7. athugsemd LL
Fjármálaeftirlitið tekur undir umsögn LL um að óraunhæft sé að miða gildistöku við 1. júlí nk. 
og leggur til að gildistaka frumvarpsins verði miðuð við 1. janúar 2017. Fjármálaeftirlitið telur 
ekki nauðsynlegt að fresta gildistöku frumvarpsins lengur.

Varðandi 8. athugasemd LL
Fjármálaeftirlitið telur að fremur skuli setja sólarlagsákvæði um hvenær lífeyrissjóðum er í 
síðasta lagi sky.lt að uppfylla þau takmörk sem fram koma í lögunum. Til að tryggja hagsmuni 
sjóðfélaga og hindra að lífeyrissjóðir þurfa að losa sig við eignir und'r markaðsvirði væri 
hugsanlegt að ákvæðið gerði ráð fyrir að lífeyrissjóðir geti sótt um lengri frest til 
Fjármálaeftirlitsins sambærilegu við því sem lagt er til í lokamálslið 7. gr. frumvarpsins. 
Ákvæðið gæti hljóðað svo: „Eigi lífeyrissjóður eignir umfram þau takmörk sem sett eru í 36. 
gr. b. og 36. gr. c er honum heimilt að eiga þæ r áfram en hann skal leitast við að uppfylla 
ákvæði laganna eins fljótt og auðið er, þó eigi síðar en 31. desember 2020. Fjármálaeftirlitið 
geturþó heimilað lengri frest enda sé það augljóslega I þágu sjóófélaga.“
LTeyrissjóðir gætu ellegar haldið áfram að nota þau samlagshlutafélög sem þeii eiga 
umfram viðmið frumvarpsins, þó upphaflegur tilgangur þeirra flestra hafi verið eignarhald til 
skamms tíma í formi framtaksfjárfestinga.
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Varðandi umsögn Stefnis
Fjármálaeftirlitið telur ekki tilefni til að taka tillit til athugasemda Stefnis. Ljóst er að 
fjárfestingarsjóðir munu falla undir AIFMD tilskipun Evrópusambandsins ásamt öðrum 
sjóðum um sameigin'ega fjárfestingu og telur Fjármálaeftirlitið því eðlilegt og með hliðsjón af 
uppsetningu frumvarpsins þar sem fjárfestingarsjóðum er skipað með öðrum sjóðum um 
sameiginlega fjárfestingu í áhættuflokk, að sömu takmarkanir eigi við.
Þá telur Fjármálaeftirlitið ekki þörf á að taka tillit til annarra athugasemda Stefnis, enda Ijóst 
af skilgreiningu hóps tengdra viðskipta að sé unnt að sýna fram á að aðilar myndi ekki eina 
áhættu er lífeyrissjóði ekki skylt að tengja aðila saman.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
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