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Efni: Frumvarp til laga um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði

Persónuvemd vísar til tölvupósts efnahags- og viðskiptanefndar frá 7. mars 2017 þar sem óskað 
er umsagnar stofnunarinnar um frumvarp til laga um evrópskt eftkhtskerfi á fjármálamarkaði 
(EES-reglur) (þskj. 301, 217. mál á 146. löggjafarþingi).

Með frumvarpinu er lagt til að lögfest verði evrópskt eftirhtskerfi á fjármálamarkaði sem er ætlað 
að vernda hagsmuni almennings og fjármálamarkaðarins með því að stuðla að stöðugleika og 
heilbrigði fjármálakerfisins á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins.

I 5. gr. frumvarpsins er Fjármálaeftirhtinu, öðrum stjórnvöldum, einstaklingum og lögaðilum 
heimilað að veita evrópskum eftirhtsstofnunum upplýsingar og gögn, eins og nánar er kveðið á 
um í lögum vegna framkvæmdar eftirhts. Þá segir í ákvæðinu að heimildin nái einnig til gagna 
sem háð eru þagnarskyldu samkvæmt lögum um opinbert eftirht með fjármálastarfsemi eða 
öðrum lögum. I 6. gr. frumvarpsins segir jafnframt að stjómvöldum, einstaklingum og lögaðilum 
sé skylt að láta Fjármálaeftirhtinu, Eftirhtsstofnun EFTA, EFTA dómstólnum eða eftir atvikum 
öðrum stofnunum innan Evrópska efnahagssvæðisins í té ahar þær upplýsingar og gögn sem 
stofnunum þessum séu nauðsynleg til að þeim sé unnt að sinna eftirhtshlutverki sínu.

Persónuvernd bendir á að í shku eftirliti og sem að framan greinir getur fahst vinnsla 
persónuupplýsinga sem þarf að vera í samræmi við ákvæði 71. gr. stjórnarskrárinnar og lög nr. 
77/2000, um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga. Persónuvernd bendir á að ekki skal 
auka eftirhtsheimildir stjómvalda, þ. á m. heimildir þeirra til miðlunar persónuupplýsinga sín á 
milli, gagnvart einstaklingum umfram það sem nauðsynlegt er og að undangengnu
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hagsmunamati. Við slíkt hagsmunamat þarf að vega og meta hvort nauðsynlegt sé að skerða 
stjórnarskrárbundinn rétt einstaklinga til friðhelgi einkalífs í þágu fjármálastöðugleika og þá 
hversu mikið. Því meiri íhlumn í einkalíf einstaklingsins sem umrædd vinnsla hefur í för með sér, 
þeim mun ótvíræðari þarf lagaheimildin að vera. I þessu felst að löggjafinn hafi í raun tekið tilkt 
til þeirra almennu persónuverndarsjónarmiða sem á reynir en engu að síður takð vinnsluna 
nauðsynlega vegna almannahagsmuna. Af efni frumvarpsins og athugasemda sem því fylgja 
verður ekki ráðið að framangreint mat hafi farið fram. Persónuvernd telur að til að umrætt 
lagaákvæði geti takst fullnægja þeim skilyrðum sem gerðar em til lagaheimildar skv. 2. tölul. 1. 
mgr. 9. gr. laga nr. 77/2000, þurfi slíkt mat að fara fram áður en frumvarpið verður að lögum.

Að öðm leyti gerir Persónuvernd ekki athugasemdir við ffumvarpið.

F.h. Persónuverndar,
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