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Efni: Umsögn um frumvarp um breytingu á lögum um skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997.

Breytingar á íjárfestingarheimildum lífeyrissjóðanna geta valdið 
hreyfmgum á fjármagnsmörkuðum og því haft áhrif á stöðugleika 
íjármálakerfisins. Þær breytingar sem lagðar eru til lúta fyrst og fremst 
að því að setja fjárfestingarheimildir sem þegar er að finna í lögunum 
fram með skýrari hætti en nú er gert. Helstu nýmælin í frumvarpinu 
varða fjárfestingu í sértryggðum skuldabréfum, verðbréfalán og kröfur 
um áhættustýringu lífeyrissjóða.

Seðlabankinn telur til bóta að rýmka heimildir lífeyrissjóða til að 
íjárfesta í sértryggðum skuldabréfum líkt og lagt er til í frumvarpinu. 
Áhætta sem fylgir slíkum bréfum er almennt minni en mótaðilaáhætta á 
útgefandann og þær breytingar sem lagaðar eru til á flokkun sértryggðra 
bréfa því til bóta.

Heimild til verðbréfalána er hófelg í frumvarpinu og settar tiltölulega 
þröngar skorður en verðbréfalán lífeyrissjóðanna eru til þess fallin að 
bæta verðmyndun á verðbréfamarkaði. Þó áréttar Seðlabankinn að lög 
nr. 87/1992, um gjaldeyrismál annars vegar og lög nr. 37/2016 um 
meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum hins vegar, 
takmarka heimildir innlendra aðila til fjárfestinga í íj ármálagemingum 
útgefnum í erlendum gjaldeyri, og erlendra aðila til fjárfestinga í 
fjármálagemingum útgefnum í innlendum gjaldeyri. Lántökur, 
lánveitingar, afhending trygginga og móttaka trygginga teljast til 
fjárfestinga í þessu samhengi. Seðlabankinn telur að beina þurfi því til 
verðbréfalánveitenda og verðbréfalántaka að þeir kanni gaumgæfilega 
heimildir sínar og skyldur skv. lögum um gjaldeyrismál og lögum um 
meðferð krónueigna sem háðar em sérstökum takmörkunum. Til álita 
kemur að það verði gert með bráðabirgðaákvæði í lögunum, áþekku því 
sem finna má í lögum nr. 120/2011 um greiðsluþjónustu, lögum nr. 
17/2013 um útgáfu og meðferð rafeyris og lögum nr. 78/2014 um 
greiðslur yfir landamæri í evrum.
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Þær breytingar sem lagðar eru til munu gera ríkari kröfur til 
áhættustýringar lífeyrissjóðanna og þau ákvæði sem gerð eru um 
áhættustýringu eru því mikilvægur þáttur í frumvarpinu.
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