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Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis
v/Austurvöll
150 REYKJAVÍK

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
TH E FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICEl.AND

15. febrúar 2016
Tilvísun: 2016010256

Efni: Umsögn við frum varp til laga um vátryggingastarfsem i (heildarlög, EES- 
reglur), 396. mál.

Fjármálaeftirlitið vísar til tölvubréfs frá nefndarsviði Alþingis, dags. 28. janúar 2016, þar sem 
óskað er umsagnar við frumvarp til laga um vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES- reglur), 
396. mál. Þess var óskað að umsögnin bærist eigi síðar en 15. febrúar 2016.

Fjármálaeftirlitið styður framgang frumvarpsins en stofnunin átti m.a. fulltrúa í nefnd sem 
efnahags- og viðskiptaráðherra (nú fjármála- og efnahagsráðherra) skipaði hinn 23. febrúar 
2010 til að leggja fram tillögur um hvernig standa skyldi að innleiðingu tilskipunar 
2009/138/EB, um stofnun og starfrækslu vátryggingafélaga, sem tekin var upp í samninginn 
um Evrópska efnahagssvæðið (EES) með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 
11/2011 þann 1. júlí 2011, og er og fyrirliggjandi frumvarp til nýrra heildarlaga um 
vátryggingastarfsemi byggt á vinnu þeirrar nefndar. Hlutverk nefndarinnar var eins og fram 
kemur í athugasemdum frumvarpsins að innleiða tilskipun 2009/138/EB (Solvency II) en ekki 
að taka gildandi lög til heildarendurskoðunar og má því finna annmarka á frumvarpinu sem 
rekja má til eldri lagasetningar. Athugasemdir og/eða ábendingar Fjármálaeftirlitsins í 
umsögn þessari eiga því að einhverju leyti við atriði sem ekki komu til skoðunar í nefndinni 
við samningu frumvarpsins.

Fjármálaeftirlitið telur ástæðu til að koma eftirfarandi athugasemdum og ábendingum á 
framfæri.

Almennar athugasemdir við fyrirliggjandi frumvarp

Fjármálaeftirlitið telur tilefni til að koma á framfæri ábendingu um ósamræmi milli gildandi 
laga á fjármálamarkaði og fyrirliggjandi frumvarps til nýrra heildarlaga um 
vátryggingastarsemi, hvað varðar lágmarks- og hámarksfjárhæðir stjórnvaldssekta en þær 
eru mun hærri bæði í lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 og lögum um 
verðbréfaviðskipti nr. 108/2007. Þá er heimild til að veltutengja stjórnvaldssektir í nefndum 
lögum en slíka heimild er ekki að finna í frumvarpinu.

Bent er á að mun ítarlegri skilgreiningu má finna á hugtakinu móðurfélag í gildandi lögum um 
fjármálafyrirtæki heldur en í fyrirliggjandi frumvarpi. Þá er ekki að finna skilgreiningu á
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hugtakinu samstarf í frumvarpinu eins og í lögum um fjármálafyrirtæki en æskilegt verður að 
teljast að kröfur til fyrirtækja á fjármálamarkaði séu samræmdar eftir því sem kostur er þegar 
það á við.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins 

I. 4. og 5. gr. frumvarpsins

Heimildir vátryggingafélaga til fjárfestingar í skuldabréfum og öðrum fjármálagerningum 
samkvæmt 3. tölul. 5. gr. frumvarpsins takmarkast við 2. mgr. 4. gr. frumvarpsins sem kveður 
á um hvenær vátryggingafélag telst reka aðra starfsemi en vátryggingastarfsemi. Til að árétta 
framangreint er lagt til að nýr málsliður bætist við 3. mgr. 5. gr. fyrir aftan 1. málsl. sem 
hljóðar svo:
„Fjárfestingar samkvæmt þessum tölulið takmarkast a f ákvæði 2. mgr. 4. gr. “

II. 30. gr. frumvarpsins

Ranga tilvísun er að finna í 2. tl. 2. mgr. 30. gr. frumvarpsins, þar sem vísað er til 3. mgr. 29. 
gr. en rétt er að vísa til 6. mgr. 29. gr.

III.45. gr. frumvarpsins

í 2. tölul. 1. mgr. ákvæðisins skortir að geta þess að jafnframt beri í áhættu- og gjaldþolsmati 
að gera grein fyrir hvernig kröfum til vátryggingaskuldar verði fullnægt. Lagt er til að orða 2. 
tölulið 1. mgr. ákvæðisins með eftirfarandi hætti:
„Hvernig gjaldþolskröfum, kröfum um lágmarksfjármagn og kröfum til vátryggingaskuldar 
verður fullnægt. “

IV. 76. gr. frumvarpsins

í 4. mgr. 76. gr. frumvarpsins segir:
„Besta mat vátryggingaskuldar skal reikna án lækkunar útgjalda vegna endurtryggingar- 
samninga og samninga við félög með sérstakan tilgang. Áhrif slíkra samninga skal reikna 
sérstaklega skv. 82. gr. “

Hugtakið útgjöld getur verið misvísandi í þessu samhengi þar sem í tilskipunni er vísað til 
hlutdeildar endurtryggjenda í vátryggingaskuld (e. recoverables from reinsurance). Lögð er til 
sú breyting að fella út hugtakið útgjöld og orða ákvæðið með eftirfarandi hætti:
„Besta mat vátryggingaskuldar skal reikna án hlutdeildar endurtryggjenda í vátryggingarskuld 
vegna endurtryggingarsamninga og samninga við félög með sérstakan tilgang. Áhrif slíkra 
samninga skal reikna sérstaklega skv. 82. gr. “

V. 82. gr. frumvarpsins

Vakin er athygli á rangri tilvísun í 1. mgr. ákvæðisins þar sem vísað er til 76. - 81. gr. en rétt 
er að vísa til 75. - 81. gr.
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VI. 86. gr. frumvarpsins

Vakin er athygli á rangri tilvísun í ákvæðinu þar sem vísað er til 76. -  84. gr. en rétt er að vísa 
til 75. -84. gr.

VII. 90. gr. frumvarpsins

í 90.gr. frumvarpsins segir:

„Hafi stuðningsgjaldþolsliður verið greiddur telst hann til eignar og er þá ekki lengur hluti 
stuðningsgjaldþols félagsins. “

Af ofangreindu má leiða strangari kröfu en fram kemur í tilskipuninni en í 90. gr. hennar segir: 

„Where an ancillary own-fund item has been paid in or called up.”

Lagt er til að orða ákvæðið til samræmis við tilskipunina og orða það með eftirfarandi hætti:

[.,.]verið greiddur eða innkallaður telst hann til eignar og er þá ekki lengur hluti 
stuðningsgjaldþols félags.

VIII. 103. gr. frumvarpsins

Vakin er athygli á 2. mgr. 103. gr. frumvarpsins þar sem að Fjármálaeftirlitið skuli setja reglur 
um ferli sem stofnunin skuli fylgja við samþykkt eigin stika vátryggingafélags sem byggjast á 
tæknilegum framkvæmdastöðlum Evrópsku vátrygginga- og lífeyriseftirlitsstofnunarinnar. 
Óheppilegt þykir að Fjármálaeftirlitið setji reglur um eigin störf og er því lagt til að ráðherra 
setji í reglugerð þá tæknilegu framkvæmdarstaðla sem eiga við um starfsemi 
Fjármálaeftirlitsins. Ákvæði þess efnis gæti verið 15. tl. 1. mgr. ákvæðisins og 2. mgr. 
ákvæðisins felld út.

IX. 161. og 162. gr. frumvarpsins

Óljóst virðist af efni 161. og 162. gr. frumvarpsins hvort ákvæðin taki til slitameðferðar 
vátryggingafélaga eða gjaldþrotaskiptameðferðar þeirra. Þannig er t.d. fyrirsögn 161. gr. 
frumvarpsins „slitameðferð vátryggingafélaga" en efni ákvæðisins virðist að megin stefnu til 
taka til gjaldþrotaskiptameðferðar þeirra.

X. 1. mgr. 165. gr. frumvarpsins

4. töluliður er orðaður þannig:
„2. mgr. 9. gr. um fyrirmæli Fjármálaeftirlitsins um að ráðin verði bót á því sem úrskeiðis hefur 
farið. „

Lagt er til að töluliðurinn verði orðaður með eftirfarandi hætti:
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„3. mgr. 10. gr. um fyrirmæli Fjármálaeftirlitsins um að ráðin verði bót á því sem úrskeiðis 
hefur farið. „

Breytingin er iögð til vegna þess að í 4. tölulið er ranglega vísað til 2. mgr. 9. gr. en tilvísunin 
ætti að vera til 3. mgr. 10. gr. frumvarpsins.

5. töluliður í frumvarpinu er orðaður þannig:
„4. mgr. 10. gr., sbr. 1. mgr. 9. gr., um að fara að reglum Fjármálaeftirlitsins um eðlilega og 
heilbrigða viðskiptahætti vátryggingafélaga."

Lagt er til að töluliðurinn verði orðaður með eftirfarandi hætti:
„4. mgr. 10. gr., sbr. 9. gr., um að fara að reglum Fjármálaeftirlitsins um eðlilega og heilbrigða 
viðskiptahætti vátryggingafélaga. “

Breytingin er lögð til í þeim tilgangi að vísa til 9. gr. í heild í stað þess að vísa eingöngu til 1. 
mgr. 9. gr.

31. töluliður í frumvarpinu er orðaður þannig:
„71. gr. um tilkynningarskyldu endurskoðanda til Fjármálaeftirlitsins.“

Lagt e rtil að töluliðurinn verði orðaður með eftirfarandi hætti:
„70. og 71. gr. um hæfi og upplýsingaskyldu endurskoðanda■“

Breytingin er lögð til í þeim tilgangi að gæta samræmis í orðalagi og inntaki 31. töluliðar 1. 
mgr. 165. gr. og 12. töluliðar 1. mgr. 169. gr. frumvarpsins.

38. töluliður í frumvarpinu er orðaður þannig:
„124. gr. um heimild vátryggingafélags með starfsleyfi hér á landi til að opna útibú í öðru 
aðildarríki.“

Lagt er til að töluliðurinn verði orðaður með eftirfarandi hætti:
„123. gr. um heimild vátryggingafélags með starfsleyfi hé rá  landi til að opna útibú í öðru 
aðildarríki. “

Breytingin er lögð til vegna þess að í 38. tölulið er ranglega vísað til 124. gr. en ætti að vera 
til 123. gr. frumvarpsins.

XI. 1. mgr. 169. gr. frumvarpsins

2. töluliður er orðaður þannig:
„2. mgr. 9. gr. um fyrirmæli Fjármálaeftirlitsins um að ráðin verði bót á því sem úrskeiðis hefur 
farið. „

Lagt er til að töluliðurinn verði orðaður með eftirfarandi hætti:
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„3. mgr. 10. gr. um fyrirmæli Fjármálaeftirlitsins um að ráðin verði bót á því sem úrskeiðis 
hefur farið. „

Breytingin er lögð til vegna þess að í 2. tölulið er ranglega vísað til 2. mgr. 9. gr. en tilvísunin 
ætti að vera til 3. mgr. 10. gr. frumvarpsins.

3. töluliður í frumvarpinu er orðaður þannig:
„4. mgr. 10. gr., sbr. 1. mgr. 9. gr., um að fara að reglum Fjármálaeftirlitsins um eðlilega og 
heilbrigða viðskiptahætti vátryggingafélaga."

Lagt er til að töluliðurinn verði orðaður með eftirfarandi hætti:
„4. mgr. 10. gr., sbr. 9. gr., um að fara að reglum Fjármálaeftirlitsins um eðlilega og heilbrigða 
viðskiptahætti vátryggingafélaga. “

Breytingin er lögð til í þeim tilgangi að vísa til 9. gr. í heild í stað þess að vísa eingöngu til 1. 
mgr. 9. gr.
Er lagt til að framangreind ákvæði verði tekin til endurskoðunar.

Önnur atriði

Athygli Fjármálaeftirlitsins var vakin á því að láðst hafi að innleiða ákvæði 10. mgr. 308. gr. b. 
tilskipunarinnar í fyrirliggjandi frumvarp. í umræddu ákvæði er vátryggingarfélögum heimilað 
að telja til gjaldþolsþáttar 2 kjarnagjaldþolsliði að því gefnu að:

a) Liðurinn hafi verið gefinn út fyrir gildistöku nýrra laga.
b) Liðurinn hafi verið tæ kurtil að mæta a.m.k. 25% af lágmarksgjaldþoli skv. eldri lögum.

Heimildin er til 10 ára frá tilgreindum tímamörkum, 1. janúar 2016.

Fjármálaeftirlitið telur mikilvægt að ákvæðinu verði bætt inn í frumvarpið til að tryggja 
fullnægjandi innleiðingu tilskipunarinnar og til að gæta þess að með innleiðingunni sé 
svigrúm vátryggingafélaga ekki takmarkað um of við útreikning á gjaldþoli.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

Anna Mjöll Karlsdóttir
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