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Efni: Frumvarp til laga um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði, 217. mál

Fjármálaeftirlitið vísar til tölvubréfs nefndasviðs Alþingis, dags. 7. mars sl., þar sem óskað er 
umsagnar stofnunarinnar um frumvarp til laga um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði.

Fjármálaeftirlitið kom að samningu frumvarpsins og styður framgang þess, en vill koma á 
framfæri tillögur að breytingum á orðalagi 6. og 10. gr. frumvarpsins.

í fyrsta lagi þannig að vísað verði í lög um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði þegar 
evrópsku eftirlitsstofnanirnar eru nefndar til sögunnar í greininni, enaa þær ekki skilgreindar í 
lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998, sem verið er að breyta með 10.
gr.

í öðru lagi þykir okkur orðalagið varðandi eftirlit með starfsemi eftirlitsskyldra aðila óþarflega 
þröngt og leggjum til breytingu, en í greinargerð með frumvarpinu þar sem fjallað er um 10. 
gr. er víðara orðalag notað.

Þá teljum við mikilvægt að skýrt sé að Fjármálaeftirlitinu sé heimilt að veita Evrópska 
Seðlabankanum (ECB) og seðlabönkum innan hins evrópska kerfis seðlabanka (European 
System of Central Banks (ESCB)) upplýsingar þegar gert er ráð fyrir slíkri upplýsingagjöf í 
EES-gerðum sem teknar eru inn í EES-samninginn og innleiddar í íslensk lög. Hvorki ECB 
né ESCB eru sérstaklega tilgreind í lögunum en Fjármálaeftirlitið telur að skýra megi annars 
vegar 6. gr. um upplýsingagjöf til stofnana innan Evrópska efnahagssvæðisins þannig að hún 
nái til veitingar upplýsinga til þessara stofnana og 10. gr. frumvarpsins þannig að 
seðlabankar aðildarríkja EES ríkjanna geti fallið undir hugtakið eftirlitsstjórnvöld annarra ríkja. 
Að öðrum kosti væri eðlilegt að taka af allan vafa um að Fjármálaeftirlitinu sé heimilt að veita 
slíkar upplýsingar.

Fjármálaeftirlitið leggur þvi til að 6. og 10. gr. laganna orðist svo, breytingar eru feitletraðar:
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6. gr.
Upplýsingagjöf til stofnana innan FES 

Stjórnvölaum, einstaklingum og lögaðilum er skylt að láta Eftirlitsstofnun EFTA, EFTA- 
dómstólnum eða eftir atvikum öðrum stofnunum innan EES, í té allar þær upplýsingar og 
gögn sem stofnunum þessum eru nauðsynleg til að þeim sé unnt að sinna eftirlitshlutverki 
sínu samkvæmt lögum þessum eða öðrum lögum.
Fjármálaeftirlitið getur krafið markaðsaðila um sömu upplýsingar og um getur í 1. mgr. og 
sett skilafrest í því sambandi.

10. gr.
Við gildistöku laga þessara verður eftirfarandi breyting á lögum um opinbert eftirlit meó 

fiármálastarfsemi. nr. 87/1998, með síðari breytingum: 1. mgr. 14. gr. laganna orðast svo:

Fjármálaeftirlitinu er neimilt að veita eftirlitsstjórnvöldum annarra aðildarríkja EES- 
samningsins, stofnunum EFTA og hinum evrópsku eftirlitsstofnunum á sviði 
fjármálastarfsemi, sbr. lög um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði, upplýsingar sem 
háðar eru þagnarsKyldu skv. 13. gr., sé það liður í samstarfi ríkjanna um eftirlit með starfsemi 
aðila á fjármálamarkaði og slík upplýsingagjöf sé gagnleg til að unnt sé að framfylgja 
lögmæltu eftirliti. Slíkar upplýsingar má einungis veita með því skilyrði að um þær gildi 
þagnarskylda í hlutaðeigandi ríki eða hjá viðkomandi stofnun. Þagnarskylda skv. 1. mgr. 13. 
gr. gildir um hliðstæðar upplýsingar sem Fjármálaeftirlitið fær frá eftirlitsstjórnvöldum annarra 
aðildarríkja, stofnunum EFTA og hinum evrópsku eftirlitsstofnunum á sviði fjármálastarfsemi.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

Unnur Œtpnarsdóttir Anna Mjöll Karlsdóttir
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