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Efni: Umsögn um frumvarp ti! laga um viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum, 111. 
mál

Fjármálaeftirlitið átti fulltrúa í starfshópi fjármála- og efnahagsráðherra sem sá um samningu 
frumvarpsins. Engar athugasemdir eru gerðar við efni þess. Fjármálaeftirlitið vill þó benda á 
að ? tveimur tilfellum er vísað til skilgre'ninga á hugtökum í lögum um vátryggingastarfsemi en 
þar er ekki að finna skilgreiningu á umræddum hugtökum. Hér er fjallað um þau tilvik og gerir 
Fjármálaeftirlitið tillögu um að meðfylgjandi skilgreiningum verði bætt við lög um 
vátryg g i n g asta rfse m i.

5. tölul. 2. gr. frjmvarpsins -  eignarhaldsfélag á vátryggingasviði
í 5. tölul. 2. gr. frumvarpsins er tilgreint að hugtakið vátryggingasvið merki váiryggingafélag 
og eignarhaldsfélag á vátryggingasviði, sbr. lög um vátryggingastarfsemi.

í lögum nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi, sem leystu af hólmi lög nr. 56/2010, er ekki 
að finna skilgreiningar á hugtakinu eignarhaldsfélag á vátryggingasviði. Þá skilgreiningu var 
að finna í 9. tölul. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 56/2010 og var hún svohljóðandi:Eignarnaidsfélag á 
vátryggingasviði: Fyrirtæki þar sem meginstarfsemin er að eiga hluti í dótturfyrirtækjum sem 
eru annaðhvort eingöngu eða aðallega vátryggingafélög."

11. tölul. 2. gr. frumvarpsins -  blandað eignarhaldsfélag I fjármálastarfsemi
í 11. tölul. 2. gr. frumvarpsins er tilgreint að með hugtakinu blandað eignarhaldsfélag í 
fjármálastarfsemi er átt við blandað eignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi, sbr. lög um 
fjármálafyrirtæki og lög um vátryggingastarfsemi.

í lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki er að finna svohljóðandi skilgreiningu á hugtakinu í 
16. tl. 1. mgr. 1. gr. a: „Blandað eignarhaldsféiag í fjármálastarfsemi: Móðurfélag sem ekki er 
eftirlitsskylt en það ásamt dótturfélögum sínum, þar sem a.m.k. eitt þeirra er eftirlitsskylt og er 
með höfuðstöðvar í aðildarríki, og öðrum aðilum myndar fjármálasamsteypu."

Slíka skilgreiningu er ekki að finna í lögum nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi, sem leystu 
af hólmi lög nr. 56/2010. Þá skilgreiningu var að finna í 4. tl. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 56/2010 og 
var hún svohljóðandi: „Blandað eignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi: Móðurfélag sem ekki er

K atrínartún 2 / 1 0 5  Reykjavík /  Sími: 520 3700 /  Símbréf: 520 3727 /  T ö lvupóstur: fme@ fme.is /  w w w .fm e.is

mailto:fme@fme.is
http://www.fme.is


FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
TH E FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, JCELAND

eftirlitsskylt en það ásamt dótturfélögum sínum, en a.m.k. eiít peirra er eftirlitsskylt og er með 
höfuðstöovar í aðildarríki, og öðrum aðilum myndarfjármálasamsteypu.1'

Tillaga Fjármálaeftirlitsins að breytingum á lögum nr. 100/2016
Við 6. gr. laga nr. 100/2016 bætast tvær nýjar skilgreiningar, í 8. og 13. tölul. til að viðhalda 
stafrófsröð hugtaka:

8. tölul. verður svohljóðandi:
„Blandað eignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi: Móðurfélag sem ekki er eftirlitsskylt en það 

ásamt dótturfélögum sínum, þar sem að minnsta kosti eitt þeirra er eftirlitsskylt og er með 
höfuðstöðvar í aðildarríki, og öðrum aðilum myndar fjármálasamsteypu."

13. tölul. verður svohljóðandi:
„Eignarhaldsfélag á vátryggingasviði: Félag þar sem meginstarfsemi felst í því að eiga hluti í 
dótturfélögum sem eru annaðhvort eingöngu eða aðadega vátryggingafélög."

Núverandi töluliðir halda gildi sínu en númer þeirra taka breytingum í samræmi við 
framangreint.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

cM  •  /Co J í  Jt
Anna Mjöll Karlsdóttir Hildur Jana Júlíusdóttir
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