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I. Inngangur
Í þessu minnisblaði er að finna viðbrögð fjármála- og efnahagsráðuneytisins við umsögnum sem 
bárust til efnahags- og viðskiptanefndar vegna frumvarps til laga um greiðsluþjónustu (þskj. 991, 583. 
mál). Efnahags- og viðskiptanefnd bárust fjórar umsagnir vegna frumvarpsins frá Samtökum 
fjármálafyrirtækja, Samtökum fjártæknifyrirtækja, Seðlabanka Íslands og Persónuvernd.

II. Viðbrögð við umsögnum sem bárust efnahags- og viðskiptanefnd.
A. Umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja (SFF)
Samtök fjármálafyrirtækja sendu ítarlega umsögn um frumvarpið til nefndarinnar og eftirfarandi eru 
viðbrögð ráðuneytisins við helstu atriðum umsagnarinnar.

1. Hugtakið eiginfjárgrunnur.
Í 3 tölul. 3. gr. frumvarpsins er að finna skilgreiningu á hugtakinu eiginfjárgrunnur. Skilgreiningin er 
á ensku „own funds“ sem er að finna í 46. tölul. 4. gr. tilskipunarinnar. Í frumvarpinu er hugakið 
„eiginfjárgrunnur“ notað í þessum tilgangi en í 9. gr. frumvarpsins er að finna ákvæði um útreikning 
eiginfjárgrunns. Að mati SFF væri hér líklega réttara að nota annað hvort „hæft fjármagn“ eða 
„samsetning eiginfjárgrunns“ í þessu tilliti en útkoma útreiknings á grundvelli 9. gr. frumvarpsins 
myndar eiginfjárgrunn.

Að mati ráðuneytisins eru „hæft fjármagn“ eða „samsetning eiginfjárgrunns“ ekki réttu hugtökin í 
þessu sambandi.

Í skilgreiningunni á eiginfjárgrunni er jafnframt vísað til þess að hér sé um að ræða „eiginfjárgrunn 
eins og hann er skilgreindur í 1. mgr. 84. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. Skilgreining 
tilskipunarinnar (46. tölul. 4. gr.) vísar í 118. tölul. 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ESB nr. 575/2013 (CRR 
reglugerðina) sem vísar til þess að hér sé um að ræða samtölu þáttar 1 og þáttar 2 (sjá 84. gr. a og 84. 
gr. c í lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki). Ákvæði 1. mgr. 84. gr. laga nr. 161/2002, um 
fjármálafyrirtæki vísar hins vegar í samtölu þáttar 1 og þáttar 2 og frádráttarliði skv. 85. gr. sömu 
laga. SFF virðist sem að hér sé misræmi sem þarfnast nánari skoðunar.

Ráðuneytið fellst á það að þetta mætti skýra og leggur til breytta skilgreiningu á eiginfjárgrunni sem 
orðast svo: „Eiginfjárgrunnur : Eiginfjárgrunnur eins og hann er skilgreindur í 1. mgr. 84. gr. laga um 
fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, þar sem a.m.k. 75% af eiginfjárþætti 1 er í formi almenns eigin fjár 
þáttar 1 eins og um getur í 84. gr. a sömu laga og þáttur 2 er jafn  eða minni en þriðjungur af e 
iginfjárþættialmennu eigin fé þáttar 1.“

2. Skilgreining á hugtakinu sannvottun.
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Lagt er til að orðalag skilgreiningar í 36. tölul. 3. gr. frumvarpsins á hugtakinu sannvottun verði fært 
til samræmis við orðalag skilgreiningarinnar í 29. tölul. 4. gr. PSD2 tilskipunarinnar. Orðunum 
„sannreyna að greiðslufyrirmæli hafi komið frá notanda greiðsluþjónustu“ verði þannig breytt í 
„sannreyna deili á notanda greiðsluþjónustu“. Orðalag tilskipunarinnar er „verify the identitiy of a 
payment service user“.

Hugtakið sannvottun orðist því svo: „Aðferð sem gerir greiðsluþjónustuveitanda kleift að sannreyna 
deili á notanda greiðsluþjónustu eða notkun tiltekins greiðslumiðils, þ.m.t. notkun á persónubundnum 
öryggisskilríkjum notandans.“

Ráðuneytið tekur undir þessa tillögu sem og tillögu Samtaka fjártæknifyrirtækja varðandi hugtakið og 
leggur til að sannvottun verði skilgreint með eftirfarandi hætti: Aðferð sem gerir
greiðsluþjónustuveitanda kleift að sannreyna deili á notanda greiðsluþjónustu eða heimild til notkun 
tiltekins greiðslumiðils, þ.m.t. notkun á persónubundnum öryggisskilríkjum notandans.“

3. Skilgreining á hugtakinu umboðsaðili.
SFF vekur athygli á því að í greinargerð við 41. tölul. 3. gr. frumvarpsins þar sem er að finna 
skilgreiningu á hugtakinu „umboðsaðili“ hefur orðalag í greinargerð misfarist og átti að orðast svo: „ 
Einstaklingur eða lögaðili sem kemur fram fyrir hönd greiðslustofnunar vegna greiðsluþjónustu telst 
umboðsaðili í skilningi laga þessara. Um er að ræða innleiðingu á 38. tölul. tilskipunarinnar.“ 
Ráðuneytið tekur undir þessa athugasemd.

4. Skilgreining á hugtakinu útgefandi kortatengds greiðslumiðils.
Í 43. tölul. 3. gr. frumvarpsins er að finna skilgreiningu á hugtakinu „útgefandi kortatengds 
greiðslumiðils“ (e. card-basedpayment instrument issuer) sem í greinargerð segir að komi ekki fram 
í tilskipuninni heldur í reglugerð ESB nr. 2018/389. Samkvæmt umsögn SFF eru engar skilgreiningar 
er að finna í reglugerð ESB nr. 2018/389 og vandi að sjá til hvers hugtakið „útgefandi kortatengds 
greiðslumiðils“ á að taka til. Þá segir SFF að í skýringum í greinargerð frumvarpsins segi svo að 
útgefandi kortatengds greiðslumiðils „sé oftast nær banki“. Því er til að svara að orðin „sem oftast 
nær er banki" í greinargerð vísa til orðanna „greiðsluþjónustuveitandanum, sem veitir notanda 
greiðsluþjónustunnar reikningsþjónustu“. Á Íslandi eru það oftast bankar eða sparisjóðir sem veita 
notendum greiðsluþjónustu reikningsþjónustu.

Það er rétt að skilgreiningu á hugtakinu útgefandi kortatengds greiðslumiðils er ekki að finna í 
tilskipuninni sjálfri en eins og segir í skýringum í greinargerð með 43. tölul. 3. gr. frumvarpsins 
kemur hugtakið fyrir í 65. gr. tilskipunarinnar sem og reglugerð ESB nr. 2018/389 um sterka 
sannvottun og örugg samskipti. Ástæða þess að ráðuneytið leggur til að skilgreina þennan aðila í 
lögunum er til að skýra um hvaða aðila getur verið að ræða en innleiða þarf 65. gr. tilskipunarinnar 
þar sem hugtakið „útgefandi kortatengds greiðslumiðils kemur fram“. Lagt er til að 65. gr. 
tilskipunarinnar verði innleidd í 65. gr. frumvarpsins í ákvæði um staðfestingu á aðgengileika 
fjármagns en ákvæðið leggur ákveðnar skyldur á greiðsluþjónustuveitendur reikningsþjónustu, sem 
oftast nær eru bankar. Í reglugerð ESB nr. 2018/389 um sterka sannvottun og örugg samskipti er 
fjallað um viðmótið sem bönkum ber að bjóða reikningsupplýsingaþjónustuveitendum, 
greiðsluvirkjendum og útefendum kortatengdra greiðslumiðla upp á svo þau geti veitt notendum 
sínum greiðsluþjónustu.

Þá telur SFF að hér vakni sú spurning hvort hugtakinu sé ætlað að taka til útgefanda (e. issuer) eða 
hvort því sé einnig ætlað að ná til „útgáfuvinnsluaðila“ (e. issuing processor). Því er til að svara að 
hugtakinu er ætlað að ná til útgefanda hvers konar kortatengds greiðslumiðils. Hugtakið 
útgáfuvinnsluaðili er ekki skilgreint í lögum en samkvæmt skilningi ráðuneytisins á því hugtaki á
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hugtakið „útgefandi kortatengds greiðslumiðils“ ekki að ná til útgáfuvinnsluaðila nema sá aðili gefi út 
kortatengda greiðslumiðla. Útgefandi kortatengds greiðslumiðils gæti verið nýr á markaði eða þegar 
starfandi á markaði. Kjarni málsins er að aðilinn gefi út kortatengda greiðslumiðla sbr. e-lið 22. gr. 
frumvarpsins og hafi starfsleyfi Fjármálaeftirlitsins til þess.

5. Ákvæði 10. gr. um varðveislu fjármuna.
SFF vekur athygli á því að efni 10. gr. frumvarpsins sé óbreytt frá 18. gr. núgildandi laga nr. 
120/2011, um greiðsluþjónustu. Í umsögn SFF segir: „Samkvæmt ákvæðinu skal greiðslustofnun 
varðveita fjármuni sem hún móttekur fyrir hönd notenda greiðsluþjónustu þangað til að þeir eru 
greiddir notendunum. Slíkum fjármunum ber að halda skýrt aðgreindum frá fjármunum í eigu 
greiðslustofnana þ.e. greiðslustofnun er óheimilt að blanda eigin fjármunum við fjármuni í eigu 
notenda greiðsluþjónustu. Fjármunina skal varðveita á innlánsreikningum (eða fjárfesta þeim í 
öruggum, seljanlegum og áhættulitlum eignum) sem haldið er í framangreindum tilgangi. Ákvæðinu 
er ætlað að vernda fjármuni í eigu notenda greiðsluþjónustu (korthafa, söluaðila og annarra notenda 
greiðsluþjónustu) frá atvikum í rekstri greiðslustofnunarinnar eða mótaðila hennar. Í a-lið 1. mgr. 10. 
gr. tilskipunarinnar segir í lauslegri þýðingu; að til hagsbóta fyrir notendur greiðsluþjónustu skulu 
aðildarríkin með löggjöf sinni einangra fjármuni notenda greiðsluþjónustu frá kröfum sem fallið geta 
á greiðslustofnuninna, sérstaklega ef til gjaldþrotatilviks kemur (e. ...they shall be insulated in 
accordance with national law in the interest of the payment service users against the claims of other 
creditors of the payment institution, in particular in the event of insolvency). Ákvæðið er ekki það 
þröngt að hér sé einungis um að ræða gjaldþrotatilvik hjá greiðslustofnuninni.

Í 2. mgr. 10. gr. frumvarpsins segir „fjármunir skv. 1. mgr. skulu teljast sértökukröfur í þrotabú 
greiðsluþjónustuveitanda komi til gjaldþrots. Um rétthæð þeirra fer skv. 109. gr. laga um 
gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991, enda sýni eigandi fjármuna fram á eignarrétt sinn að þeim.“ Sú 
spurning vaknar því hvort orðalag ákvæðisins í frumvarpinu nái þeim markmiðum sem tilskipunin 
stefnir að með því einu að vísa til þess að hér sé um sértökukröfu í þrotabú greiðsluþjónustuveitenda? 
Hafa þarf sérstaklega í huga að ákvæðið er sett til hagsbóta fyrir notendur greiðsluþjónustu þ.e. að 
notendur geti án truflana fengið umráð fjármuna sinna þrátt fyrir að greiðslustofnun eða sú 
lánastofnun þar sem fjármunir eru varðveittir á innlánsreikningi lendi í gjaldþrotaatviki (e. insolvency 
event).

Í þessu sambandi má vísa til þess að í breskum lögum sem innleiddu PSD2 þar í landi (Payment 
Services Regulations 2017) eru gerðar ýmsar kröfur til að vernda fjármuni notenda greiðsluþjónustu 
sem varðveittir eru á innlánsreikningum (eða eftir atvikum verðbréfareikningum). Þessar kröfur eru 
settar til þess að ýta undir sértökurétt notenda greiðsluþjónustu eða greiðslustofnunarinnar í 
gjaldþrotaskiptum (eða sambærilegu atviki t.d. slitameðferð) og tryggja rétt notenda greiðsluþjónustu 
til fjármunanna fyrir réttarsambandi greiðslustofnunarinnar og lánastofnunarinnar. Þessar kröfur eru 
m.a. þær að lánastofnunin geti ekki átt kröfu til fjármunanna (t.d. skuldajöfnun eða 
tryggingarréttindi). Einnig að gerð sé sérstök yfirlýsing um slíka innlánsreikninga á milli 
greiðslustofnunar og lánastofnunarinnar (um að viðkomandi innlánsreikningur sé reikningur sem 
haldið er til varðveislu fjármuna og að fjármunir séu eign notenda greiðsluþjónustu og lánastofnun 
geti ekki gert tilkall til fjármunanna vegna réttarsambands við greiðslustofnunina.

Hér má einnig vísa til þess að hér er um að ræða sértökurétt í fé sem er safn fjármuna allra notenda 
greiðsluþjónustu viðkomandi greiðslustofnunar og því í raun ekki sérgreinanlegt hvað hver notandi á 
inn á innlánsreikningnum. Greiðslustofnuninni ber þó að hafa yfir að ráða yfirliti í bókum sínum um 
hvað hver notandi á mikla fjármuni inn á reikningnum. Þá getur einnig komið upp sú staða að 
greiðslustofnun hafi í lok viðskiptadags millifært of mikið á innlánsreikninginn og því óvart blandað 
eigin fjármunum við fjármuni notenda greiðsluþjónustu. Í slíku tilfelli gera lögin ráð fyrir því að 
greiðslustofnunin leiðrétti þessi mistök strax og þau verða ljós. Í þessum tilvikum er hins vegar hætta 
á því að horft verði þannig á að sértökurétturinn sé ekki gildur þar sem fjármunum í eigu
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greiðslustofnunarinnar hafi verið blandað saman við varðveitta fjármuni.

Í ljósi alls framangreinds mætti skoða hvort ekki mætti bæta ákvæðið til að tryggja rétt notenda 
greiðsluþj ónustu. “

Ráðuneytið er þeirrar skoðunar að ljóst sé af ákvæðinu að það taki til varðveislu fjármuna allan 
starfstíma greiðslustofnunar og ekki eingöngu í þeim tilvikum að greiðslustofnun verði gjaldþrota. 
Ráðuneytið tekur undir með SFF að það er mjög mikilvægt að fjármunir notenda greiðsluþjónustu séu 
tryggilega varðveittir og aðskildir frá öðrum fjármunum greiðslustofnunar eins og ákvæðið kveður á 
um. Ráðuneytinu er ekki kunnugt um að ákvæðið hafi valdið sérstökum vandkvæðum í framkvæmd 
til þessa. Ákvæðið gerir ráð fyrir að Seðlabanki Íslands setji nánari reglur til útfærslu á þeim kröfum 
sem gerðar verða til greiðslustofnana varðandi varðveislu fjármuna. Seðlabanki Íslands mun 
endurskoða núgildandi reglur sínar um varðveislu fjármuna verði nýtt frumvarp til laga um 
greiðsluþjónustu að lögum og taka þá til skoðunar ábendingar haghafa. Það er mat ráðuneytisins að 
ákvæðið sé nægilega skýrt eins og það liggur fyrir Alþingi og að reglur Seðlabanka Íslands verði til 
fyllingar ákvæðinu á þann hátt að hagsmunir notenda greiðsluþjónustu verði tryggðir.

6. Ákvæði 11. gr. um hæfi stjórnarmanna og greiðslustofnana.
Í umsögn SFF segir: „í 11. gr. frumvarpsins er að finna ákvæði um hæfi stjórnarmanna, 
framkvæmdastjóra og annarra stjórnenda greiðslustofnana. Í ákvæðinu segir að „um hæfi 
stjórnarmanna, framkvæmdastjóra og annarra stjórnenda samkvæmt skipulagi greiðslustofnunar gilda 
52. gr. og 52. gr. a laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, eftir því sem við á. Í n-lið 1. mgr. 5. gr. 
tilskipunarinnar er kveðið á um hæfi stjórnar og framkvæmdastjóra greiðslustofnanna en um er að 
ræða sambærilegar kröfur og eru gerðar í 52. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki um 
þekkingu, reynslu og gott orðspor. 11. gr. frumvarpsins gengur hins vegar lengra en tilskipunin 
kveður á um og gerðar eru „séríslenskar“ íþyngjandi kröfur með tilvísun til 52. gr. a laga nr. 
161/2002, um fjármálafyrirtæki. Með tilvísun til 52. gr. a laga um fjármálafyrirtæki sem ber heitið 
„önnur störf stjórnarmanna“ er stjórnarmönnum greiðslustofnunnar óheimilt að sitja í stjórnum 
annarra aðila á fjármálamarkaði eða aðila í nánum tengslum við greiðslustofnunina ásamt því að 
takmarkanir eru settar á lögmenn sem sitja í stjórnum greiðslustofnunnar. Engin rök er að finna í 
greinargerð fyrir þessum takmörkunum aðrar en að samræma lögin við lög nr. 161/2002, um 
fjármálafyrirtæki að þessu leyti. Að mati SFF er mikilvægt að endurskoða ákvæðið til að gæta 
samræmis við EES-löggjöfina.“

SFF kom þessum sjónarmiðum að þegar drög að frumvarpinu voru birt í samráðsgátt í nóvember 
2020 og er auk umfjöllunar í greinargerð með ákvæðinu fjallað um rökin fyrir ákvæðinu í umfjöllun 
um samráðið sem fór fram á bls. 79 í frumvarpinu. Gildandi lög um greiðsluþjónustu vísa til alls VII. 
kafla í lögum um fjármálafyrirtæki um stjórn, stjórnarhætti og starfsmenn en ráðuneytið taldi 
nákvæmara að vísa einungis til 52. gr. og 52. gr. a laga um fjármálafyrirtæki. Ákvæði 52. gr. a er 
séríslensk grein sem kom inn í lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki árið 2010 eftir reynsluna af 
fjármálahruninu og á að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra sem komið geta upp við að stjórnarmenn 
sitji í stjórn fleiri en eins óskylds aðila á fjármálamarkaði. Að mati ráðuneytisins er eðlilegt að sömu 
kröfur séu gerðar til stjórnarmanna í greiðslustofnunum og fjármálafyrirtækjum hvað þetta varðar.

7. Ákvæði 15. gr. um reikningsskil og lögboðna endurskoðun.
Í umsögn SFF segir: „Í 2. málsl. 1. mgr. 15. gr. frumvarpsins kemur fram að greiðslustofnun skuli 
leggja fram aðskilin reikningsskil fyrir annars vegar greiðsluþjónustu og hins vegar fyrir aðra 
starfsemi sem hún hefur heimild til að stunda skv. 1. mgr. 16. gr. Ákvæðið er innleiðing á 3. mgr. 17. 
gr. tilskipunarinnar en þar segir að þetta skuli gert í eftirlitsskyni (e. for supervisory purposes). Lagt 
er til að orðalag 2. málsl. 1. mgr. 15. gr. frumvarpsins orðist svo:
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Greiðslustofnun skal afhenda Seðlabanka Islands aðskilin reikningsskil fyrir annars vegar 
greiðsluþjónustu og hins vegar fyrir aðra starfsemi sem hún hefur heimild til að stunda skv. 1. mgr.
16. gr. “

Ráðuneytið fellst á að þessi viðbót sé til bóta en leggur jafnframt til að orðunum „og endurskoðuð“ 
verði bætt inn á undan orðinu reikningsskil. Ráðuneytið leggur því til að 2. málsl. 1. mgr. 15. gr. 
frumvarpsins orðist því svo:

„Greiðslustofnun skal afhenda Seðlabanka Islands aðskilin og endurskoðuð reikningsskil fyrir 
annars vegar greiðsluþjónustu og hins vegar fyrir aðra starfsemi sem hún hefur heimild til að stunda 
skv. 1. mgr. 16. gi. “

Þá gerir SFF athugasemd við að á grundvelli 3. mgr. 15. gr. frumvarpsins sé Seðlabanka Íslands veitt 
heimilt til að setja reglur um ársreikninga greiðslustofnana og að ekki komi fram í frumvarpinu um 
hvað reglur Seðlabankans skuli fjalla. Því er til að svara að Seðlabanki Íslands hefur þessa 
regluheimild á flestum sviðum fjármálamarkaðar, þ.á.m. í 88. gr. laga um fjármálafyrirtæki og telur 
ráðuneytið eðlilegt að sambærileg heimild sé í greiðsluþjónustulögum.

8. Ákvæði 16. gr. um aðra starfsemi greiðslustofnana.

Ákvæði 16. gr. frumvarpsins fjallar um heimildir greiðslustofnunnar til að sinna annarri starfsemi en 
greiðsluþjónustu. Í umsögn SFF segir um þetta:„í greinargerð kemur fram að með ákvæðinu eigi að 
innleiða 18. gr. tilskipunarinnar um sama efni í íslenskan rétt. Í 19. gr. gildandi laga um 
greiðsluþjónustu nr. 120/2011 er kveðið á um aðra starfsemi greiðslustofnanna og leggur frumvarpið 
til ýmsar breytingar á efni og uppbyggingu greinarinnar.
Í a-lið 1. mgr. 16. gr. frumvarpsins er hugtakið „fjárvarsla“ notað um enska hugtakið „safekeeping 
activities“ en í núgildandi lögum er hugtakið „ráðstafanir til verndunar eigna“ notað í 1. mgr. 19. gr. 
laganna. Lagt er til að orðalag 19. gr. núgildandi laga nr. 120/2011, um greiðsluþjónustu. verði 
notað áfram því hugtakið „fjárvarsla “ gæti hugsanlega verið o f þröngt íþessu sambandi. “
Ráðuneytið leggst ekki gegn því að nota „ráðstafanir til verndunar eigna“ líkt og gert er í 1. mgr. 19. 
gr. núgildandi laga í stað orðsins „fjárvarsla“ enda hefur Fjármálaeftirlitið ekki gert kröfu um 
fjárvörslureikning í þessu skyni, einungis sérmerktan viðskiptareikning.
Þá telur SFF að skýring í greinargerð á gjaldeyrisviðskiptum sé of þröng. Því er til að svara að 
upptalning greinargerð er í dæmaskyni og ekki tæmandi talið hvað talist geti til gjaldeyrisviðskipta.

Þá telur SFF að 6. mgr. 16. gr. frumvarpsins og 3. mgr. 16. gr. séu efnislega eins. Ráðuneytið telur þá 
athugsemd ekki eiga við rök að styðjast.

9. Ákvæði 2. mgr. 19. gr. um góða viðskiptahætti og þagnarskyldu (bæta skýlausu samþykki við 
60. gr. fftl.)
SFF leggur til að við 2. mgr. 19. gr. frumvarpsins verði bætt eftirfarandi þannig að málsgreinin orðist 
svo: Um þagnarskyldu stjórnarmanna greiðslustofnunar, framkvæmdastjóra, endurskoðenda, 
starfsmanna og hverra þeirra sem taka að sér verk í þágu fyrirtækisins fer samkvæmt lögum um 
fj ármálafyrirtæki. Skýlaust samþykki greiðanda samkvæmt lögum þessum telst uppfylla áskilnað 60. 
gr. laga um fjármálafyrirtæki um skriflegt samþykki viðskiptamanns til miðlunar þeirra 
trúnaðarupplýsinga sem samþykkið varðar.

Ráðuneytið telur hér vera um að ræða lögskýringu á 60. gr. laga um fjármálafyrirtæki sem eigi ekki 
heima í lögum um greiðsluþjónustu.
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10. Ákvæði 1. mgr. 37. gr. um aðgengi að reikningum hjá lánastofnun.
Samkvæmt ákvæðinu er lánastofnunum og viðskiptabönkum skylt að veita greiðslustofnunum aðgang 
að greiðslureikningaþjónustu á hlutlægan hátt. Skal aðgangur vera nógu víðtækur til að gera 
greiðslustofnunum kleift að veita greiðsluþjónustu á óhindraðan og skilvirkan hátt. SFF leggur til 
viðbót við 1. mgr. 37. gr. sem er svohljóðandi: Synjun um aðgang skal byggjast á hlutlægum 
forsendum, svo sem öryggis- eða áhættusjónarmiðum.
Samkvæmt ákvæðinu ber lánastofnunum og viðskiptabönkum að tilkynna Fjármálaeftirlitinu ef 
greiðslustofnun er synjað um aðgengi og um ástæður synjunar. Fjármálaeftirlitið á því að vera upplýst 
um leið hverjar ástæður synjunar eru. Ráðuneytið telur hættu á að þessi viðbót sem ekki er að finna í 
tilskipuninni geti orðið til þess að fjölga synjunum umfram það sem eðlilegt getur talist, sem er ekki í 
anda markmiðs tilskipunarinnar. Ráðuneytið telur því ekki rétt að bæta þessu við ákvæðið.

11. Ákvæði 2. mgr. 46.gr. um upplýsingar um viðbótargjald eða afslátt.
Í 2. mgr. 46. gr. frumvarpsins kemur fram að ef greiðsluþjónustuveitandi krefst gjalds vegna notkunar 
tiltekins greiðslumiðils skal hann tilkynna notanda greiðsluþjónustu um það áður en greiðslan er 
framkvæmd.
SFF leggur í umsögn sinni til að bætt verði við 2. mgr. 46. gr. ákvæði um að greiðsluþjónustuveitandi 
og notandi greiðsluþjónustu geti samið um form tilkynningar og hvernig hún sé send notanda 
greiðsluþj ónustu.

Við þessu er það að segja að í 3. mgr. 46. gr. er að finna nýmæli sem segir að greiðandi þurfi einungis 
að greiða gjöldin samkvæmt 1. og 2. mgr. 46. gr. ef upplýst var um heildarfjárhæð þeirra áður en 
greiðslan var framkvæmd. Ákvæðinu er ætlað að styrkja neytendavernd og að greiðandi fái örugglega 
þær upplýsingar sem honum ber áður en greiðsla á sér stað. Almennt hefur verið litið svo á að það 
nægi að upplýsa um færslugjöld debetkorta í rammasamningi greiðsluþjónustuveitanda svo 
ráðuneytið telur að það sama gildi hér, þ.e. að hægt sé að semja um slíkt í rammasamningi líkt og til 
þessa og telur því ekki þörf á þessari viðbót.

12. Ákvæði 55.gr. um aðgengilegar upplýsingar og skilmála rammasamninga.
Í 1. mgr. 55. gr. frumvarpsins segir að hvenær sem er meðan á samningssambandi standi geti notandi 
greiðsluþjónustu óskað eftir og skuli þá fá afhenta skilmála rammasamnings ásamt upplýsingum og 
skilmálum skv. 54. gr. á pappír eða öðrum varanlegum miðli.
SFF leggur til að bætt verði við 1. mgr. 55. gr. ákvæði um að greiðsluþjónustuveitandi geti uppfyllt 
þessar skyldur með því að veita notanda greiðsluþjónustunnar aðgang að gögnunum og 
upplýsingunum í netbanka eða á vefsíðu sinni.

Við því er það að segja að SFF kom þessari athugasemd að við frumvarpið eins og það var birt í 
samráðsgátt stjórnvalda. Ennfremur gerðu Samtök fjártæknifyrirtækja athugasemd við frumvarpið í 
samráðsgátt stjórnvalda á þá vegu að mikilvægt væri að hugtak eins og „varanlegur miðill“ héldi 
þeirri almennu skírskotun sem það hefði í tilskipuninni.

Því er til að svara að ákvæðið segir í samræmi við ákvæði tilskipunarinnar að notandi 
greiðsluþjónustu eigi rétt á að fá upplýsingarnar á pappír eða öðrum varanlegum miðli. Hefur 
hugtakið „varanlegur miðill“ þróast með ákveðnum hætti í EES-rétti sem ráðuneytið telur eðlilegt að 
verði litið til við túlkun ákvæðisins. Samkvæmt því verður upplýsingunum að vera beint persónulega 
til notandans og hann að geta afritað þær óbreyttar. Ráðuneytið telur að viðbótin sem lögð er til geti 
takmarkað þau réttindi sem tryggja á notanda greiðsluþjónustu samkvæmt tilskipuninni og leggst því 
gegn henni.
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13. Ákvæði 56. gr. um breytingar á skilmálum rammasamnings.
Í 1. mgr. 56. gr. frumvarpsins er kveðið á um breytingar á skilmálum rammasamnings og fyrirvara á 
gildistöku slíkra breytinga sem almennt er tveir mánuðir. SFF leggur til eftirfarandi viðbót við 1. mgr. 
56. gr.:

Brevtinsar á rammasamningi sem eru til hagsbóta fyrir notanda greiðsluþjónustu. og breytingar sem 
fela í  sér nauðsvnlesar leiðréttinsar eða uppfærslur a f lasalesum eða tæknilesum ástæðum seta 
tekið sildi þesar þær eru kynntar fyrir notanda greiðsluþjónustu.
Því er til að svara að þessi viðbót er ekki í tilskipuninni og er að mati ráðuneytisins ekki nauðsynleg. 
Um væri að ræða óvanalega undanþágu frá meginreglu 56. gr. frumvarpsins og ekki ljóst um hvers 
konar breytingar yrði að ræða. Þá er í 56. gr. að finna mikilvæga réttarvernd fyrir notendur 
greiðsluþjónustu og almennt rétt að notendur hafi tvo mánuði til að bregðast við breytingum á 
rammasamningum.

14. Ákvæði 3. mgr. 57. gr. um uppsögn rammasamnings.

Í 3. mgr. 57. gr. frumvarpsins segir að greiðsluþjónustuveitanda sé heimilt að segja rammasamningi 
með ótilteknum samningstíma upp með a.m.k. tveggja mánaða uppsagnarfresti. Notanda 
greiðsluþjónustu skal tilkynnt um uppsögnina með þeim hætti sem greinir í 1. og 2. mgr. 53. gr. SFF 
leggur til að bætt verði við 3. mgr. 57. gr. ákvæði um að greiðsluþjónustuveitandi geti í sérstökum 
aðkallandi aðstæðum sagt upp rammasamningi fyrirvaralaust og með einhliða tilkynningu. Að sögn 
SFF er viðbótinni ætlað að draga úr rekstraráhættu. peningaþvættisáhættu og að koma í veg fyrir 
sviksamlega starfsemi í greiðsluþjónustu og í fjármálakerfinu.

Þessa viðbót er ekki að finna í tilskipunininni og að mati ráðuneytisins er ekki tilefni til að víkja frá 
texta hennar. Ákvæði 57. gr. frumvarpsins tekur til þess þegar hefðbundið samningssamband er til 
staðar á milli notanda greiðsluþjónustu og greiðsluþjónustuveitanda. Ef grunur er um ólögmæta 
háttsemi af hálfu notanda greiðsluþjónustuveitandi ættu ákvæði samningalaga m.a. að heimila 
greiðsluþjónustuveitanda að losna undan samningi sínum við notanda greiðsluþjónustu. Þá leggur 8. 
mgr. 10. gr. laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka þá skyldu á 
greiðsluþjónustuveitanda að binda endi á samningssamband án tafar ef grunur vaknar um brot gegn 
þeim lögum.

15. Ákvæði 2. mgr. 66. gr. um rétt greiðanda til að nýta sér greiðsluvirkjun og 
reikningsupplýsingaþjónustu (samningsgerð við greiðsluvirkjendur og/eða 
reikningsupplýsingaþjónustuveitendur).
Samkvæmt 2. mgr. 66. gr. frumvarpsins getur greiðsluþjónustuveitandi greiðanda sem veitir 
reikningsþjónustu ekki sett það sem skilyrði að samningssamband sé á milli hans annars vegar og 
greiðsluvirkjandans eða reikningsupplýsingaþjónustuveitandans hins vegar.
SFF bendir á að þetta bannákvæði komi ekki í veg fyrir að þessir aðilar geri með sér samning um 
frekari þætti varðandi nýtingu þess réttar sem 2. mgr. 66. gr. kveður á um. Því leggur SFF til að 
kveðið verði sérstaklega á um þetta til skýringar. Jafnframt leggur SFF til að kveðið verði á um að 
bannið komi ekki í veg fyrir að greiðsluþjónustuþjónustuveitandi greiðandans sem veitir 
reikningsþjónustu setji það skilyrði að uppfylltar séu þær kröfur sem leiða af reglum Seðlabanka 
Íslands sem settar verða á grundvelli laganna.

Við þessu er það að segja að viðbótina er ekki að finna í tilskipuninni. Í ákvæðinu er kveðið á um þau 
mikilvægu réttindi sem tilskipuninni er ætlað að tryggja, þ.e. að greiðandi eigi rétt á að nýta sér 
greiðsluvirkjun og reikningsupplýsingaþjónustu. Það er ljóst að tilskipunin eða frumvarpið takmarkar 
ekki samningsfrelsi umræddra aðila hvað þetta varðar og óþarfi að taka það fram í lögunum. Að mati
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ráðuneytisins væri hins vegar afar bagalegt að viðbót sem þessi gæti valdið einhverjum vafa hvað það 
varðar að greiðsluvirkjendum og reikningsupplýsingaþjónustuveitendum skal ekki gert að koma á 
sambandi við greiðsluþjónustuveitendur sem veita reikningsþjónustu til að geta veitt sína þjónustu. 
Þá er ljóst að alltaf verður um að ræða aðila sem hafa annað hvort fengið starfsleyfi eða skráningu hjá 
Fjármálaeftirlitinu sem hefur þá metið það sem svo að starfsemin uppfylli skilyrði laganna. 
Ráðuneytið leggst því gegn þessari tillögu.

16. Ákvæði 2. mgr. 72. gr. Skyldur greiðsluþjónustuveitanda sem veitir reikningsþjónustu 
vegna öruggra samskipta og gagnabeiðna. (Hlutlægar ástæður fyrir synjun á afgreiðslu beiðna 
um gögn)
Í 2. mgr. 72. gr. frumvarpsins kemur fram að greiðsluþjónustuveitandi reikningsþjónustu skuli 
afgreiða beiðnir um gögn, sem sendar eru fyrir milligöngu reikningsupplýsingaþjónustuveitanda, án 
mismununar af öðrum ástæðum en hlutlægum.
SFF leggur til að bætt verði við 2. mgr. 72. gr. dæmum um hlutlægar ástæður sem geta réttlætt líka 
synjum synjun eða tafir og orðist svo með undirstrikaðri viðbót:

Greiðsluþjónustuveitandi reikningsþjónustu skal afgreiða beiðnir um gögn, sem sendar eru fyrir 
milligöngu reikningsu.pplýsingaþjónu.stu.veitanda, án mismununar a f öðrum ástæðum en hlu.tlægu.m,_ 
t.d. vegna peninsaþvættis-, sviksemis-, rekstrar- og öryggisáhættu..
Við þessu er það að segja að viðbótina sem SFF leggur til er ekki að finna í tilskipuninni. Í ákvæðinu 
er kveðið á um þær mikilvægu skyldur sem hvíla á greiðsluþjónustuveitanda reikningsþjónustu 
samkvæmt tilskipuninni að eiga í öruggum samskiptum við nýja greiðsluþjónustuveitendur og að 
afgreiða gagnabeiðnir án mismununar. Ákvæðinu er ætlað að tryggja að greiðsluþjónustuveitandi sem 
veitir reikningsþjónustu, sem langoftast er banki, geti ekki komið í veg fyrir eða gert það verulega 
erfitt fyrir notanda reikningsupplýsingaþjónustu að nýta sér þjónustu 
reikningsupplýsingaþjónustuveitanda. Eðlilegt verður að telja að í framkvæmd muni það skýrast hvað 
teljast hlutlægar ástæðuur sem réttlætt geta synjun eða tafir. Til hlíðsjónar má hafa 86. gr. danskra 
laga um greiðsluþjónustu sem innleiða orðalag tilskipunarinnar án þess að bæta við dæmum um hvað 
gætu verið ástæður til synjunar.

17. Ákvæði 73. gr. Synjað um upplýsingar um og aðgang að greiðslureikningi.
Í 1. mgr. 73. gr. frumvarspins segir að greiðsluþjónustuveitandi sem veitir reikningsþjónustu geti 
synjað reikningsupplýsingaþjónustuveitanda eða greiðsluvirkjanda um aðgang að greiðslureikningi 
sökum þess að aðgangur viðkomandi er óheimill eða fenginn með sviksamlegum hætti.
SFF leggur til viðbót til að útfæra nánar hvenær hægt sé að synja um upplýsingar og aðgang að 
greiðslureikningi.

Við þessu er það að segja að viðbótina sem SFF leggur til er ekki að finna í tilskipuninni. Ákvæðið er 
nokkuð ítarlegt sem og skýringar í greinargerð með ákvæðinu. Ráðuneytið leggst því gegn því að 
bæta við fleiri réttlætingarástæðum um hvenær sé hægt að synja um upplýsingar og aðgang að 
greiðslureikningi. Hvað varðar tilvísun til þess að ef vísbendingar eru um að greiðsluvirkjandi eða 
reikningsupplýsingaþjónustuveitandi uppfylli ekki þær skyldur sem tilgreindar eru í lögunum þá er 
rétt að miðla því til Fjármálaeftirlitsins.

18. Ákvæði 101. gr. um atvik sem krefjast sterkrar sannvottunar.
Í 1. mgr. 101. gr. frumvarpsins er kveðið á um atvik sem leiða til þess að krefjast skuli sterkrar 
sannvottunar. Upphaf málsgreinarinnar er svohljóðandi: „Greiðsluþjónustuveitandi skal krefjast 
sterkrar sannvottunar hjá greiðanda þegar h a n n . “.
SFF leggur til að orðið „greiðandi“ komi í stað orðsins „hann“ til skýringar á því að átt er við
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greiðandann en ekki greiðsluþjónustuveitandann. Ráðuneytið tekur undir þessa breytingatillögu.

Í 3. mgr. 101 gr. frumvarpsins er kveðið á um að greiðsluþjónustuveitandi reikningsþjónustu skuli 
gera greiðsluvirkjanda og reikningsupplýsingaþjónustuveitanda kleift að treysta á sannvottunarferlið 
sem hann veitir notanda greiðsluþjónustu. SFF leggur til að við 3. mgr. 101. gr. verði bætt ákvæði um 
að greiðsluþjónustuveitandi reikningsþjónustu geti jafnframt gert kröfu um að greiðsluvirkjandi og 
reikningsupplýsingaþjónustuveitandi skuli nota sannvottunarferlið sem hann notar og býður notanda 
greiðsluþj ónustu.

Ráðuneytið leggst því gegn því að bæta þessu við ákvæðið enda ekki að finna í tilskipuninni.

19. Ákvæði 112. gr. Opinber birting stjórnsýsluviðurlaga.
Í 6. mgr. 112. gr. frumvarpsins er í fyrsta málslið kveðið á um að niðurstöður um beitingu 
stjórnsýsluviðurlaga vegna brota á ákvæðum laganna skuli birtar á vefsíðu Fjármálaeftirlitsins í að 
lágmarki fimm ár. Þá segir í öðrum málslið að persónuupplýsingar sem koma fram í niðurstöðunum 
skuli ekki vera birtar lengur en málefnalegar ástæður leyfa í samræmi við lög um persónuvernd og 
vinnslu persónuupplýsinga.
SFF leggur til að setningin í öðrum málslið falli brott og 6. mgr. 112. gr. orðist svo:.

„Niðurstöður um beitingu stjórnsýsluviðurlaga vegna brota á ákvæðum laga þessara skulu birtar á 
vefsíðu Fjármálaeftirlitsins í  að lágmarki fimm ár. “

Ráðuneytið tekur undir þessa breytingatillögu.

20. Bráðabirgðaákvæði.
Í ákvæði til bráðabirgða í frumvarpinu kemur fram að reglur sem Seðlabanki Íslands skal setja skv. 2. 
mgr. 114. gr. skuli birta á vef bankans fyrir 1. júlí 2021 og eigi síðar senda í lögformlega birtingu. Á 
sama tíma skuli prófunarumhverfi netskilaflata greiðsluþjónustuveitenda sem veita 
reikningsþjónustu vera tilbúið.

SFF telur að miðað við þann skamma tíma sem nú er til stefnu megi búast við að þessi tími reynist of 
skammur. Því leggur SFF til að framangreindri tímasetningu verði frestað, jafnvel til 1. júlí 2022. 
Reglur Seðlabankans munu m.a. fela í sér innleiðingu á framseldri reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/389 um tæknistaðla fyrir sterka sannvottun og örugga 
sameiginlega opna samskiptastaðla. Á undanförnum mánuðum hafi átt sér stað viðræður milli 
einstakra fjármálafyrirtækja og Seðlabankans um túlkun á reglugerðinni, m.a. varðandi kröfur til 
sterkrar sannvottunar. Væntanleg er endanleg túlkun Seðlabankans á tilteknum ákvæðum sem eru 
grundvallaratriði fyrir hönnun og smíði tæknilausna til að verða við kröfum reglugerðar 2018/389. 
Vegna þessa séu verulegar líkur á því að tæknilausnirnar verði ekki tilbúnar á þeim tíma sem 
frumvarpið gerir ráð fyrir.

Samhliða frestun á framangreindri tímasetningu sé ástæða til að endurskoða tímasetningar í 115. gr. 
(gildistaka) og 116. gr. (lagaskil) frumvarpsins til að koma í veg fyrir óþarfa flækjustig.

Í frumvarpinu er lagt til í 115. gr. að lögin taki gildi 1. júlí 2021. Ennfremur verður prófunarumhverfi 
netskilaflata að vera tilbúið þegar reglur Seðlabanka Íslands sem innleiða framselda reglugerð 
framkvæmdastjórnarinanr (ESB) 2018/389 taka gildi og getur Seðlabankinn frestað gildistöku reglna 
sinna lítillega meti Seðlabankinn aðstæður á markaði kalla á slíkt. Að mati ráðuneytisins yrði frestun 
gildistöku um heilt ár alltof langur tími til að koma regluverkinu til framkvæmda og ljóst að íslenskir 
þjónustuveitendur og neytendur þyrftu að bíða óásættanlega lengi eftir þeim nýjungum og 
réttarbótum sem frumvarpið geymir. Þá vekur ráðuneytið athygli á að PSD2 tilskipunin var tekin upp
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í EES-samninginn 14. júní 2019.

B. Umsögn Samtaka fjártæknifyrirtækja
Samtök fjártæknifyrirtækja fagna því að frumvarpið liggi nú fyrir. Samtökin eru fylgjandi innleiðingu 
tilskipunarinnar í íslenskan rétt og telja mikilvægt að innleiðingu regluverksins verði hraðað eins og 
mögulegt er.

Eina efnislega athugasemd Samtaka fjártæknifyrirtækja í umsögn þeirra lýtur að hugtakinu 
sannvottun í 36. töluliður 4. gr. frumvarpsins sem lagt er til að orðist svo:

„Sannvottun: Aðferð sem gerir greiðsluþjónustuveitanda kleift að sannreyna deili á notanda 
greiðsluþjónustu eða heimild til notkunar tiltekins greiðslumiðils, þ.m.t. notkun á persónubundnum 
öryggisskilríkjum notandans.“ Ráðuneytið tekur undir þessa breytingatillögu, eins og áður hefur fram 
komið í umfjöllun um umsögn SFF hér að framan.

C. Umsögn Seðlabanka Íslands
Í umsögn Seðlabanka Íslands kemur fram að Seðlabankinn styðji framgang frumvarpsins en telur þó 
ástæðu til að koma ákveðnum athugasemdum og ábendingum á framfæri.

1. Ákvæði 9. tölul. 2. gr.
Í 9. tölul. 2. gr. er lagt til að greiðslur sem tengjast umsýslu verðbréfa, þ.m.t. arðgreiðslur og aðrar 
tekjur, svo sem vegna innlausnar eða sölu, sem aðilar þeir er um getur í 8. tölul. eða fjármálafyrirtæki 
með leyfi til að stunda viðskipti og þjónustu með fjármálagerninga samkvæmt lögum um 
verðbréfaviðskipti eða sjóðir um sameiginlega fjárfestingu, svo sem verðbréfa-, fjárfestingar- og 
fagfjárfestasjóðir, annast falli utan gildissvið laganna. Seðlabankinn leggur til að hugtakanotkun í 
ákvæðinu verði breytt til samræmis við breytingar sem gerðar hafa verið á löggjöf á þessu sviði, sbr. 
lög um rekstaraðila sérhæfðra sjóða, nr. 45/2020, þannig að ákvæðið verði svohljóðandi: „Greiðslur 
sem tengjast umsýslu verðbréfa, þ.m.t. arðgreiðslur og aðrar tekjur, svo sem vegna innlausnar eða 
sölu, sem aðilar þeir er um getur í 8. tölul. eða fjármálafyrirtæki með leyfi til að stunda viðskipti og 
þjónustu með fjármálagerninga samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti eða verðbréfasjóðir eða 
sérhæfðir sjóðir, annast.“

Ráðuneytið tekur undir þessa breytingatillögu.

2. Ákvæði 3. mgr. 4.gr.
Í 3. mgr. 4. gr. er lagt til að Seðlabankanum verði heimilt að setja nánari reglur um þær upplýsingar 
sem koma þurfa fram í umsókn um starfsleyfi og nauðsynleg fylgigögn til að umsókn teljist 
fullnægjandi. Seðlabankinn telur ekki nauðsynlegt að hafa regluheimild í ákvæðinu heldur nægi að 
birta upplýsingarnar opinberlega á vefsíðu bankans. Seðlabankinn leggur því til að 3. mgr. 4. gr. verði 
felld úr frumvarpinu og þess í stað bætist við nýr töluliður í 1. mgr. 4. gr., sem verður 19. tölul., 
svohljóðandi: „Aðrar upplýsingar sem Fjármálaeftirlitið telur nauðsynlegar og birtir opinberlega.“

Ráðuneytið leggst ekki gegn þessari breytingatillögu.

3. Ákvæði 117. gr. Breyting á öðrum lögum.
Í 117. gr. frumvarpsins eru lagðar til breytingar á öðrum lögum. Þar er í e. lið fjallað um breytingar á
18. gr. laga um útgáfu og meðferð rafeyris. í 3. mgr. 18. gr. er lagt til að Fjármálaeftirlitinu verði 
heimilt að setja reglur um þær upplýsingar sem koma verða fram í umsókn og nauðsynleg fýlgigögn 
til þess að umsögnin teljist fullnægjandi. Til samræmis við tillögu að breytingum á 3. mgr. 4. gr. 
frumvarpsins er lagt til að 3. mgr. 18. gr. laga um útgáfu og meðferð rafeyris, sbr. 117. gr.
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frumvarpsins, verði felld brott og í staðin bætist nýr töluliður við 1. mgr. 18. gr., sem verður 18. 
tölul., svohljóðandi: „Aðrar upplýsingar sem Fjarmálaeftirlitið telur nauðsynlegar og birtir 
opinberlega.“

Fallist Alþingi á fyrrnefndar breytingar á 3. mgr. 4. gr. frumvarpsins telur ráðuneytið eðlilegt að 
fallast einnig á þessa breytingatillögu.

4. Ákvæði 5. gr. um virka eignarhluti.
Í 5. gr. er fjallað um virka eignarhluti í greiðslustofnun. Þar er í 3. mgr. lagt til að ákvæði laga um 
fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, gildi um meðferð virkra eignarhluta í greiðslustofnunum og mat á 
hæfi virks eiganda efitir því sem við á. Í 4. mgr. er lagt til að Fjármálaefitirlitið skuli setja nánari 
viðmið um þær upplýsingar sem greina þarf í tilkynningu. Til að samræma orðalag 4. mgr. við ákvæði 
laga um fjármálafyrirtæki leggur Seðlabankinn til að málsgreinin verði svohljóðandi: 
„Fjármálaeftirlitið skal birta opinberlega lista yfir þær upplýsingar sem greina þarf í tilkynningu.“

Ráðuneytið tekur undir þessa breytingatillögu.

5. Ákvæði 11. gr. um hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra.
Í 11. gr. er lagt til að heiti greinarinnar verði „Hæfi stjórnarmanna, framkvæmdastjóra og annarra 
stjómenda. í 1. mgr. 11. gr. er lagt til að um hæfi stjórnarmanna, framkvæmdastjóra og annarra 
stjórnenda gildi 52. gr. og 52. gr. a í lögum um fjármálafyrirtælci, nr. 161/2002. Seðlabankinn leggur 
til í samræmi við heiti 52. gr. laga um fjármálafyrirtæki að heiti 11. gr. verði „Hæfisskilyrði 
stjórnarmanna og framkvæmdastjóra“. Þá er lagt til að 1. mgr. 11. gr. verði svohljóðandi: „Um hæfi 
stjórnarmanna og framkvæmdastjóra gilda 52. gr. og 52. gr. a laga um fjármálafyrirtæki, nr. 
161/2002, eftir því sem við á og reglur settar á grundvelli þeirra.“

Ráðuneytið tekur undir þessa breytingatillögu.

6. Ákvæði 1. mgr. 106. gr., 2. mgr. 108. gr. og 4. mgr. 111. gr.
Í 1. mgr. 106. gr. er lagt til að Fjármálaefitirlitinu verði gert heimilt að leggja stjórnvaldssektir vegna 
brota á tilgreindum ákvæðum laganna og reglum settum á grundvelli þeirra. Seðlabankinn leggur til 
að bætt verði við málsgreinina tilvísun til reglugerða þannig að hún verði svohljóðandi: 
„Fjármálaeftirlitið getur lagt stjórnvaldssektir á hvern þann sem brýtur gegn eftirtöldum ákvæðum 
laga þessara og reglugerðum og reglum settum á grundvelli þeirra:“ Framangreind breyting er lögð til 
í þeim tilgangi að tryggja samræmi við orðalag í 107. gr. frumvarpsins þar sem fjallað er um heimild 
Fjármálaeftirlitsins til að gera sátt við aðila vegna brota á lögum, reglum og reglugerðum. Jafnframt 
er lagt til að lagagreinar frumvarpsins sem taldar eru upp í málsgreininni verði tilgreindar í réttri röð 
eftir númerum greinanna.

Í 2. mgr. 108. gr. er lagt til að stjórnsýsluviðurlögum verði beitt óháð því hvort lögbrot eru framin af á 
setningi eða gáleysi. Lagt er til að málsgreinin verði færð í 106. gr. og verði þar lokamálgreinin þar 
sem efni greinarinnar eigi ekki samhljóm við annað efni í 108. gr. sem fjallar um rétt grunaðs manns 
til að neita að tjá sig um mál eða afhenda gögn eða muni. Efni málsgreinarinnar tengist hins vegar 
beint efni 106. gr.

Í 1. mgr. 110. gr. er lagt til að það varði sektum eða fangelsi allt að tveimur árum að brjóta gegn 
tilgreindum ákvæðum laganna og reglum settum á grundvelli þeirra. Lagt er til að bætt verði við 
málsgreinina tilvísun til reglugerða þannig að hún verði svohljóðandi: „Það varðar sektum eða 
fangelsi allt að tveimur árum, liggi þyngri refsins ekki við broti samkvæmt öðrum lögum, að brjóta 
gegn eftirtöldum ákvæðum laga þessara og reglugerðum og reglum settum á grundvelli þeirra:“ 
Seðlabankinn leggur framangreinda breytingu til í samræmi við breytingu sem lögð er til á 1. mgr. 
106. gr.
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Í 4. mgr. 111. gr. er ranglega vísað til 7. mgr. Rétt tilvísun er 2. mgr.

Ráðuneytið tekur undir þessar breytingatillögur.

7. Bráðabirgðaákvæði.
Með ákvæði til bráðabirgða er lagt til að reglur sem Seðlabankanum ber að setja skv. 2. mgr. 114. gr. 
frumvarpsins skuli birta á vefsíðu bankans fyrir 1. júlí 2021 og eigi síðar senda í lögformlega 
birtingu. Einnig er lagt til að á sama tíma skuli prófunarumhverfi netskilaflata 
greiðsluþjónustuveitenda sem veita reikningsþjónustu vera tilbúið. Um er að ræða reglur sem 
Seðlabankinn setur um sterka sannvottun, sbr. 97. gr. tilskipunar (ESB) 2015/2366. Reglurnar munu 
fela í sér innleiðingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjómarinnar (ESB) 2018/389 varðandi 
tæknilega eftirlitsstaðla fyrir sterka sannvottun og örugga sameiginlega opna samskiptastaðla. 
Seðlabankinn bendir á að það er óvanalegt að lögfesta tímamörk fyrir setningu reglna með þeim hætti 
sem lagt er til í bráðabirgðaákvæðinu. Í lögunum sé skýrt kveðið á um skyldu bankans til að setja 
reglurnar, sbr. 2. mgr. 114. gr. frumvarpsins. Að því er varðar prófunarumhverfi netskilaflata 
greiðsluþjónustuveitenda bendir Seðlabankinn á að það ætti að haldast í hendur.

Við þessu er það að segja að ráðuneytið gerir ráð fyrir að opnun prófunarumhverfis netskilflata 
greiðsluþjónustuveitenda haldist í hendur við gildistökuákvæði reglna Seðlabanka Íslands um þetta 
efni.

D. Umsögn Persónuverndar
1. Ákvæði 1. mgr. 68. gr. og 1. mgr. 71. gr. „vinna með“ eða „nota, nálgast og geym a“ 
upplýsingar.
Í umsögn Persónuverndar við frumvarpsdrögin eins og þau voru birt í samráðsgátt stjórnvalda í 
nóvember 2020 voru meðal annars gerðar athugasemdir við orðalag 1. mgr. 68. gr. og 1. mgr. 71. gr. 
frumvarpsins sem fjalla um meðhöndlun upplýsinga og gagna sem greiðsluvirkjandi aflar í tengslum 
við að veita þjónustu sína og meðhöndlun gagna sem reikningsupplýsingaþjónustuveitandi aflar. 
Persónuvernd taldi æskilegra að nota orðalagið „vinna með“ í stað „nota, nálgast og geyma“ sem 
notast var við í frumvarpsdrögunum og í því frumvarpi sem nú er til meðferðar. Hugtakið „vinnsla“ 
væri skilgreint í lögum nr. 90/2018 og væri það hugtak víðtækara heldur en það orðalag sem notast 
væri við í frumvarpsdrögunum. Að mati Persónuverndar gæti mismunandi hugtakanotkun leitt til 
óskýrrar réttarstöðu og óvissu um hvort tiltekin vinnsla persónuupplýsinga væri heimil. Fjallað er um 
umsögn Persónuverndar í 5. kafla greinargerðar með frumvarpi því sem nú er óskað umsagnar um. 
Þar segir að ekki hafi verið fallist á framangreinda athugasemd Persónuverndar, þar sem ákvæðin 
væru í samræmi við tilskipun (ESB) 2015/2366. Þess í stað var tillaga Persónuvemdar felld inn í texta 
skýringa við ákvæðin. Persónuvernd ítrekar hér fyrri umsögn sína og bendir á að orðalag 
frumvarpsins getur leitt til óvissu um hvort tiltekin vinnsla persónuupplýsinga sé heimil.

Líkt og Persónuvernd bendir á hefur ráðuneytið brugðist við þessari athugasemd með þeim hætti sem 
ráðuneytið telur farsælast sem er að nota orðalag PSD2 tilskipunarinnar en að greina frá sjónarmiðum 
Persónuverndar í skýringum við ákvæðin.

2. Vinnsla persónuupplýsinga.
Í fyrrnefndri umsögn Persónuverndar voru jafnframt gerðar athugasemdir við að víða væri vísað til 
meðferðarpersónuupplýsinga, svo sem í 99. gr. frumvarpsdraganna (nú 98. gr. frumvarpsins). Að mati 
Persónuverndar var talið æskilegra að talað væri um vinnslu persónuupplýsinga og lagði stofnunin til 
að frumvarpsdrögin yrðu yfirfarin með hliðsjón af því. Í samráðskafla greinargerðar þeirrar sem fylgir 
með frumvarpinu segir að fallist hafi verið á þá athugasemd Persónuverndar. Í umsögn sinni bendir 
Persónuvernd á að í 98. gr. frumvarpsins sé enn í tvígang vísað til meðferðar persónuupplýsinga.
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Persónuvernd ítrekar því fyrri athugasemd sína um að notast sé við orðalagið vinnsla 
persónuupplýsinga og tekur ráðuneytið undir þá breytingatillögu.

3. Ákvæði 112. gr. um opinbera birtingu stjórnsýsluviðurlaga.
Í fyrri umsögn Persónuverndar var einnig að finna umfjöllun um 113. gr. frumvarpsdraganna (nú 112. 
frumvarpsins) þar sem fjallað er um opinbera birtingu stjórnvaldsviðurlaga. Í 1. mgr. ákvæðisins segir 
að Fjármálaeftirlitið skuli birta án tafar á vefsíðu sinni sérhverja niðurstöðu um beitingu 
stjórnvaldsviðurlaga. Niðurstaðan sem er birt skal að lágmarki innihalda upplýsingar um tegund og 
eðli brots og nafn hins brotlega. Telji Fjármálaeftirlitið að opinber birting á nafni hins brotlega, 
annarra lögaðila eða einstaklinga sem koma fram í niðurstöðu samrýmist ekki meðalhófsreglu 
stjórnsýsluréttar eða að birting geti stofnað stöðugleika fjármálamarkaða í hættu eða skaðað 
yfirstandandi rannsókn geti Fjármálaeftirlitið frestað birtingu eða birt niðurstöðu án þess að 
nafngreina hinn brotlega, aðra lögaðila eða einstaklinga sem getið er í ákvörðun Fjármálaeftirlitsins, 
sbr. 2. mgr. sama ákvæðis. Í 6. mgr. ákvæðisins segir einnig að Fjármálaeftirlitið skuli birta á vefsíðu 
sinni þá stefnu sem eftirlitið fylgi við framkvæmd birtingar samkvæmt 112. gr. Í fyrrnefndri umsögn 
Persónuverndar kom fram að nauðsynlegt væri við gerð stefnu Fjármálaeftirlitsins skv. 6. mgr. 
ákvæðisins að hafa hliðsjón af meginreglum persónuverndarlaga, svo sem um meðalhóf við vinnslu, 
sem og ákvæðum upplýsingalaga nr. 140/2014, þar á meðal takmörkunum á upplýsingarétti 
almennings vegna einkahagsmuna samkvæmt 9. gr. þeirra laga. Einnig lagði Persónuvemd til að við 
gerð fyrmefndrar stefnu yrði skýrt kveðið á um flokka þeirra einstaklinga sem gætu almennt þurft að 
sæta nafnbirtingu, þar á meðal hvort einungis verði birt nöfn þeirra sem Fjármálaeftirlitið hefur talið 
brjóta gegn ákvæðum laganna, eða annarra, svo sem þeirra sem gefa skýrslur við meðferð máls.

Það er mat Persónuverndar að ekki sé nauðsynlegt að kveða sérstaklega á um birtingu 
stjórnvaldsviðurlaga af hálfu Fjármálaeftirlitsins, þar sem í upplýsingalögum eru þegar ákvæði sem 
kveða á um birtingu upplýsinga að frumkvæði stjórnvalda. Þá hafi einnig verið sett reglugerð nr. 
464/2018 um birtingu upplýsinga að frumkvæði stjórnvalda, þar sem fínna má nánari fyrirmæli um 
fyrirkomulag birtingar. Ef vilji löggjafans standi engu að síður til þess að lögfesta sérstaklega ákvæði 
um birtingu stjórnvaldsviðurlaga vegna brota gegn ákvæðum frumvarpsins, ítrekar Persónuvernd 
athugasemdir sínar um að huga þurfi að meginreglum persónuverndarlaga við slíka birtingu og að 
skýrt verði kveðið á um flokka þeirra einstaklinga sem almennt þurfa að sæta nafnbirtingu. Að auki 
leggur Persónuvernd til að auk tilvísunar til meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar í 2. mgr. 112. gr. 
fmmvarpsins verði bætt við tilvísun til meginreglna persónuverndarlaga. Yrði 2. mgr. 112. gr. 
frumvarpsins þá svohljóðandi, með skáletruðum breytingum: „Telji Fjármálaeftirlitið að opinber 
birting á nafni hins brotlega, annarra lögaðila eða einstaklinga sem koma fram í niðurstöðu 
Fjármálaeftirlitsins samræmist ekki meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar, meginreglum laga um 
persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga, eða að birting geti stofnað stöðugleika fjármálamarkaða 
í hættu eða skaðað yfirstandandi rannsókn getur Fjármálaeftirlitið: a. frestað birtingu niðurstöðunnar 
þar til ástæður fyrir að birta hana ekki eru ekki lengur fyrir hendi, eða b. birt niðurstöðu án þess að 
nafngreina hinn brotlega eða aðra lögaðila eða einstaklinga sem getið er í ákvörðun 
Fjármálaeftirlitsins.“ Einnig leggur Persónuvernd til að Fjármálaeftirlitinu verði gert að birta reglur, í 
stað stefnu, sem eftirlitið fylgi við framkvæmd birtingar samkvæmt 112. gr. frumvarpsins. Yrði 6. 
mgr. 112. gr. þá svohljóðandi, með skáletruðum breytingum: „Fjármálaeftirlitið skal birta á vefsíðu 
sinni þær reglur sem eftirlitið fylgir við framkvæmd birtingar samkvæmt þessari grein.“

Því er til að svara að ráðuneytið tekur undir þá tillögu að bæta „meginreglum laga um persónuvernd 
og vinnslu persónuupplýsinga“ við 2. mgr. 112. gr. frumvarpsins. Ákvæði 2. mgr. 103. gr. PSD2 
tilskipunarinnar kveður á um að aðildarríki skuli leyfa lögbærum yfirvöldum að birta opinberlega 
upplýsingar um öll stjórnsýsluviðurlög sem beita skal við broti á ráðstöfununum sem hafa verið 
samþykktar við lögleiðingu á tilskipuninni, nema slík birting kunni að tefla fjármálamarkaðnum í 
tvísýnu eða valda viðkomandi aðilum óþarflega miklum skaða. Tilskipunin kveður því ekki á um 
skyldu aðildarríkis til að skylda lögbær eftlirlitsstjórnvöld til að birta öll stjórnsýsluviðurlög 
opinberlega. Það er þó hins vegar þróunin í gerðum á fjármálamarkaði og í fjölda gerða á
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fjármálamarkaði er um að ræða skyldu til birtingar. Í slíkum tilvikum telur ráðuneytið ótvírætt að ekki 
sé svigrúm til að kveða á um annað en skyldu til birtingar. Hins vegar hefur ráðuneytið stefnt að 
ákveðnu samræmi hvað þetta varðar í löggjöf á fjármálamarkaði og hefur því lagt til skyldu til 
birtingar með þeim undanþágum sem ákvæði 112. gr. frumvarpsins geymir við innleiðingu á 2. mgr. 
103. gr. PSD2. Hvað varðar umfjöllun um upplýsingarlög þá efast ráðuneytið um að 2. mgr. 103. gr. 
PSD2 teldist nægilega innleidd með slíkri tilvísun. Hvað varðar stefnu Seðlabankans eða reglur þá 
telur ráðuneytið heppilegast að halda sig við stefnu en bendir á að Seðlabankinn kunni líka að hafa 
fram að færa sjónarmið varðandi þessa ábendingu Persónuverndar.

III. Breytingartillögur frá ráðuneytinu.
Að lokum leggur ráðuneytið til eftirfarandi tæknilegar breytingar á frumvarpinu:
1. Í 35. gr. frumvarpsins í upptalningu ákvæða á eftir orðunum „með þeirri undantekningu að 
ákvæði“ bætist 11. gr. við á undan 4. mgr. 12. gr. þar sem hæfiskröfur laganna eiga að gilda um 
reikningsupplýsingaþjónustuveitendur.
2. Í kafla 3.2.2. um reikningsupplýsingaþjónustuveitanda segir:
Reikningsupplýsingaþjónustuveitandi er undanþeginn 10. gr. um varðveislu fjármuna og lögum um 
aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Athygli nefndarinnar er vakin á því að: „og 
lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka“ er ofaukið. Þetta atriði hefur 
verið til skoðunar á Evrópuvettvangi í nokkurn tíma og hefur nú Evrópska bankaeftirlitsstofnunin 
tekið þá afstöðu að reikningsupplýsingaþjónustuveitendur falli undir reglur um varnir gegn 
peningaþvætti þó áhættan á peningaþvætti hjá þessum aðilum sé líklega lægri en hjá öðrum 
greiðsluþjónustuveitendum. Samkvæmt íslenskum lögum falla þeir einnig undir lög um aðgerðir gegn 
peningaþvætti sem greiðslustofnun líkt og lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og aðgerðir gegn 
fjármögnun hryðjuverka kveða á um. Nefndinni er látið eftir að meta hvort tilefni er til að geta þessa í 
nefndaráliti.
4. Ákvæði 36. gr. frumvarpsins fjallar um þátttöku í greiðslukerfum en ákvæðið á sér hliðstæðu í 7. 
gr.núgildandi greiðsluþjónustulaga. Í 5. mgr. 7. gr. núgildandi greiðsluþjónustulaga er að finna 
heimild fyrir ráðherra til að setja reglugerð til nánari ákvæði um framkvæmd þessa ákvæðis, þ.m.t. að 
því er varðar eftirlit. Leggur ráðuneytið til að sambærilegri heimild verði bætt við 36. gr. 
frumvarpsins.
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