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Efni: Viðbrögð fjármála- og efnahagsráðuneytisins við umsögnum sem bárust 
efnahags- og viðskiptanefnd um frumvarp til laga um afleiðuviðskipti o.fl. 93. 
mál, þskj. 160).

Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur tekið saman minnisblað þetta sem felur í sér viðbrögð 
ráðuneytisins við umsögnum sem bárust um frumvarp til laga um afleiðuviðskipti, miðlæga 
mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár. Nefndinni bárust fimm umsagnir og er í minnisblaðinu 
farið yfir þær athugasemdir sem fram komu grein fyrir grein. Einnig er í minnisblaðinu, að 
beiðni efnahags- og viðskiptanefndar, stutt umfjöllun um reglugerðarheimildir ráðherra 
samkvæmt frumvarpinu.

Hvenær telst einstaklingur vera ófjárhagslegur mótaðili í skilningi frumvarpsins?
Fjármálaeftirlitið bendir réttilega á það í umsögn sinni að of sterklega sé tekið til orða í 
neðanmálsgrein 4. við frumvarpið þar sem fjallað er um hvenær einstaklingur telst vera 
ófjárhagslegur mótaðili í skilningi 9. tölul. 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 
(ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (EMIR).

Ráðuneytið leggur til að efnahags- og viðskiptanefnd komi inn á þetta atriði í nefndaráliti sínu 
og árétti þar að aðeins einstaklingar sem að stunda atvinnustarfsemi, þ.e. selja vörur eða 
þjónustu, í eigin nafni teljist vera fyrirtæki og þar með ófjárhagslegur mótaðili í skilningi 
EMIR. Afleiðuviðskipti einstaklinga falli því almennt ekki undir gildissvið frumvarpsins.

12. gr. Sektir eða fangelsi allt að tveimur árum.
Í sameiginlegri umsögn sinni gera Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) og Samtök atvinnulífsins 
(SA) athugasemd við að það varði sektum eða fangelsi allt að tveimur árum, liggi ekki þyngri 
refsing við broti samkvæmt öðrum lögum, að brjóta gegn 1. mgr. 14. gr. EMIR, um að 
miðlægur mótaðili megi ekki starfa án starfsleyfis. Í umsögn Kauphallar Íslands hf. er tekið 
undir þessi sjónarmið og áréttað mikilvægi þess að EES-reglur séu ekki innleiddar með þeim 
hætti að til verði séríslenskar reglur nema brýna nauðsyn beri til.

Ráðuneytið bendir á að það er undir EES-ríkjum komið að ákvarða refsingar við brotum á 
landslögum. Jafnframt að þó að rétt sé að horfa til þess hvort að brot séu refsiverð í þeim 
löndum sem við berum okkur saman við þá skiptir ekki síður máli að gæta samræmis í 
innlendri löggjöf á fjármálamarkaði.

Að mati ráðuneytisins ætti það að varða sömu refsingu hér á landi að starfa sem miðlægur 
mótaðili án starfsleyfis og að starfa t.d. sem banki eða verðbréfafyrirtæki án slíks leyfis. Sér í 
lagi þar sem, líkt og fram kemur í athugasemdum við 12. gr. frumvarpsins, hér er um að ræða



starfsemi á fjármálamörkuðum sem gegnir veigamiklu hlutverki, m.a. því að draga úr 
uppgjörsáhættu vegna OTC-afleiðusamninga. Samkvæmt 112. gr. b. laga nr. 161/2002 um 
fjármálafyrirtæki þá varðar það sektum eða fangelsi allt að tveimur árum að stunda 
starfsleyfisskylda starfsemi án starfsleyfis. Í þessu samhengi er vert að benda á að í Noregi 
varðar það allt að eins árs fangelsi að starfa sem miðlægur mótaðili án starfsleyfis, þó að víða 
varði slíkt brot aðeins sektum.

15. gr. Reglugerðarheimild.
Í 15. gr. frumvarpsins kemur fram almenn heimild ráðherra til að kveða nánar á um 
framkvæmd laganna í reglugerð, sérstaklega eru talin upp helstu þau atriði sem heimildin nær 
til. Í öllum tilvikum er um að ræða innleiðingar í íslenskan rétt á undirgerðum EMIR sem í 
dag eru 29 talsins, en heimild fyrir nokkuð fleiri gerðum er til staðar. Farin var því sú leið að 
setja inn heimild en ekki skyldu ráðherra til að setja reglugerð því enn hafa ekki allir 
undirgerðir EMIR verið gefnar út og oft á tíðum er verið að blanda saman í eina undirgerð 
ólíkum atriðum. Jafnframt mun taka einhvern tíma að taka allar undirgerðirnar inn í 
EES-samninginn og ekki er hægt að taka þær upp í íslenskan rétt með tilvísun fyrr en við eða 
eftir það tímamark.

Ráðherra mun gefa út reglugerð sem leiðir í íslenskan rétt með tilvísunaraðferð þær 
undirgerðir EMIR sem verða komnar inn í EES-samninginn við gildistöku frumvarpsins.

16. gr. Gildistaka.
Líkt og fram kemur í umsögn SFF og SA þá mun tilkynningarskylda um afleiðuviðskipti til 
afleiðuviðskiptaskrár gilda um alla samninga sem voru opnir eða gerðir eftir 1. júlí 2017, 
daginn sem ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2016 um upptöku EMIR í 
EES-samninginn gekk í gildi.

Í 16. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að lögin gangi í gildi 1. október 2018. Ljóst er því að 
frumvarpið gerir ráð fyrir að tilkynna skuli um afleiðusamninga sem voru opnir eða gerðir 15 
mánuðum fyrir þann tíma. Við upptöku á EMIR í EES-samninginn var stefnt að því að 
reglugerðin væri orðin hluti íslensks rétta fyrir 1. júlí 2017, en því miður gekk það ekki eftir.

Samkvæmt EMIR skulu allir afleiðusamningar fá einkvæmt númer og allir viðskiptamenn 
vera með svokallaðan LEI kóða til auðkenningar á þeim í afleiðuviðskiptum. Ljóst er að 
hingað til hafa þessar upplýsingar ekki verið skráðar við framkvæmd afleiðuviðskipta hér á 
landi.

Unnið er að því í samstarfi við Fjármálaeftirlitið að leysa þetta vandamál með sem minnst 
íþyngjandi hætti fyrir íslenska markaðsaðila.


