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Efni: Frumvarp til laga um markaði fyrir fjármálageminga. Viðbrögð ráðuneytisins
við athugasemdum.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur tekið saman minnisblað þetta sem felur í sér viðbrögð 
ráðuneytisins við umsögnum sem bárust nefndinni um frumvarp til laga um markaði fyrir 
fjármálagerninga (þskj. 1081, 624. mál). Umsagnir bárust frá þremur aðilum: Kauphöll Íslands, 
Samtökum fjármálafyrirtækja (SFF) og Seðlabanka Íslands (SÍ).

4. gr. Orðskýringar.

Í umsögn sinn leggur SFF til að hugtakið viðurkenndur gagnaðili skv. 69. tölul. 1. mgr. 4. gr. 
frumvarpsins verði skilgreint á víðtækari hátt heldur en gert er í frumvarpinu. Skilgreining 
frumvarpsins byggir á 2. mgr. 30. gr. MiFID2, en þar eru taldir upp þeir aðilar sem aðildarríki skulu 
viðurkenna sem viðurkennda gagnaðila. Líkt og SFF bendir á þá er heimilt skv. 1. mgr. 71. gr. 
framseldar reglugerðar (ESB) 2017/565, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. frumvarpsins, að flokka sem 
viðurkennda gagnaðila fleiri aðila en þá sem taldir eru upp í 2. mgr. 30. gr. MiFID2. Nánar tiltekið er 
tekið fram að heimilt sé að til flokka sem viðurkennda gagnaðila þá fagfjárfesta sem falla undir 1.-3. 
lið. I. þáttar II. viðauka við MiFID2, sbr. 1.-3. tölul. b. liðar 12. tölul. 1. mgr. 4. gr. frumvarpsins.

Í 2. mgr. 24. gr. eldri tilskipun um sama efni 2004/39/EB (MiFID1) og 1. mgr. 50. gr. afleiddrar 
tilskipunar 2006/73/ESB er að finna sambærileg ákvæði. Þ.e. í 2. mgr. 24. gr. MIFID 1 er skilgreint 
hvaða aðilar skuli teljast viðurkenndir gagnaðilar og í 1. mgr. 50. gr. tilskipunar 2006/73/ESB er 
kveðið á um að heimilt sé að flokka sem viðurkennda gagnaðila þá fagfjárfesta sem falla undir 1.-3. 
mgr. I. þáttar II. viðauka við MiFID1. Við innleiðingu MiFID1 í íslenskan rétt var ákveðið að nýta 
þessa heimild með þeim hætti að stór fyrirtæki skv. b. lið 9. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga um 
verðbréfaviðskipti, skuli teljast til viðurkenndra gagnaðila. Nýting þessa svigrúms var rökstutt með 
þeim hætti í frumvarpi því er varð að lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007, að ,,um að ræða 
stór fyrirtæki sem óhætt er að gera ráð fyrir að hafi næga burði til að eiga í viðskiptum án þeirrar 
fjárfestavemdar sem kveðið er á um í [9., 14., 15., 16. og 18. gr. og 1. mgr. 19. gr. frumvarpsins]. “

Verði fallist á tillögu SFF sem byggir á því að heimild MiFID2 til að flokka fleiri aðila sem 
viðurkennda gagnaðila þá þýðir það efnislega að verið er að nýta áfram það svigrúm sem var nýtt 
þegar MiFID1 var tekin upp í íslenskan rétt. Verður ekki annað séð en að þau sjónarmið sem voru 
uppi um nýtingu þessa svigrúms við innleiðingu MiFID1 eigi ennþá við.

Í umsögn SFF er einnig bent á að á tveimur stöðum í 4. gr. frumvarpsins sé að finna villur. Annars 
vegar að c. liður 12. tölul. 1. mgr. eigi að vera 3. tölul. 12. tölul. 1. mgr. Hins vegar er bent á að vísun 
í f. lið (sem á að vera e. liður) 12. tölul. 4. gr. frumvarpsins til fagfjárfesta skv. 50. gr. sé líklega röng.

Ráðuneytið telur ástæðu til að taka undir báðar þessar athugasemdir og bendir á að í síðara tilvikinu á 
vísunin að vera til 53. gr. frumvarpsins.

Í umsögn SÍ er lagt til að 53. tölul. 1. mgr. 4. gr., sem skilgreinir hugtakið lögbært yfirvald, verði 
breytt með þeim hætti að Seðlabanki Íslands í stað Fjármálaeftirlitsins verði skilgreint sem lögbært



yfirvald í skilningi frumvarpsins. Með hliðsjón af nýlegri afgreiðslu efnahags- og viðskiptanefndar á 
sama álitaefni, sbr. þskj. 1393 í 643. máli á 151. löggjafarþingi, þá telur ráðuneytið ástæðu til að taka 
undir athugasemd SÍ.

7. gr. Verklag vegna umsóknar um starfsleyfi.

Í umsögn SÍ er lagt til að 4. mgr. 7. gr. frumvarpsins, sem kveður á um að SÍ setji reglur um efni og 
form umsóknar um starfsleyfi, verði breytt með þeim hætti og að SÍ verði ekki skylt að setja reglur 
heldur verði í stað þess gert að birta opinberlega lista yfir þær upplýsingar sem greina þarf í umsókn. 
Ráðuneytið tekur undir þessa breytingartillögu og leggur til að 4. mgr. hljóði svo:

Seðlabanki Islands birtir á v e f  sínum lista yfir þær upplýsingar sem greina þ a r f  í umsókn

8. gr. Afturköllun starfsleyfis.

Fram kemur í umsögn SÍ að í 8. gr. frumvarpsins vanti að tekið sé fram, í samræmi við c. lið 6. mgr. 
70. gr. MiFID2, að hægt sé að fella niður starfsleyfi tímabundið og leggur SÍ til að við 8. gr. bætist ný 
málsgrein svohljóðandi:

Þegar um er að ræða brot gegn 5. eða 6. tölul. 1. mgr. getur niðurfelling starfsleyfis verið 
tímabundin.

Ráðuneytið telur ástæðu til að taka undir þessa athugasemd.

10. gr. Stjórn og framkvæmdastjóri.

SÍ leggur til að orðlagi 7. mgr. 10. gr. frumvarpsins verði breytt til að gæta samræmis við lög um 
fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002. Ekki er um efnisbreytingu að ræða og leggst ráðuneytið ekki gegn 
breytingartillögunni sem orðast svo:

Fjármálaeftirlitið skal synja um starfsleyfi e f  stjórnarmenn og framkvœmdastjóri uppfylla ekki 
hæfisskilyrði 1. mgr. eða e f  sýna má fram  á að stjórn eða framkvæmdastjóri fyrirtækisins kunni að 
vera ógn við skilvirka, trausta og varfærna stjórnun þess og að fullnægjandi tillit verði ekki tekið til 
hagsmuna viðskiptavina þess og heilleika markaðarins.

22. gr. Vöruþróunarferli.

Í umsögn sinni segjast SFF setja spurningamerki við hvort tiltaka eigi verðbréfafyrirtæki í 1. mgr. 22. 
gr. frumvarpsins sem byggir á 2. málsl. 3. mgr. 16. gr. MiFID2. Ráðuneytið telur ekki ástæðu til að 
taka undir þessa athugasemd enda sé ákvæðið í fullu samræmi við MiFID2.

28. gr. Viðskipti á markaðstorgi fjármálagerninga og skipulegu markaðstorgi.

Í umsögn SÍ er lagt til að textanum „án mismununar“ verði bætt við í 4. tölul. 1. mgr. 28. gr. enda sé 
það í samræmi við enska útgáfu frumtexta MiFID2. Ráðuneytið telur ástæðu til að taka undir þessa 
breytingartillögu sem hljómar svo (breyting undirstrikuð):

Setja, birta, endurskoða reglulega og innleiða reglur um aðgengi að markaðstorginu sem skulu 
vera gagnsæjar, án mismununar og byggðar á hlutlægum viðmiðum.

SÍ leggur til að verðbréfafyrirtækjum sé bætt við 5. tölul. 1. mgr. Ráðuneytið telur ástæðu til að taka 
undir þessa athugasemd og leggur til að 5. tölul. 1. mgr. 28. gr. orðist svo (breyting undirstrikuð):

Hafa til staðar fyrirkomulag til að skýrt greina og takast á við hugsanlegar óhagstæðar 
afleiðingar hagsmunaárekstra fyrir  rekstur markaðstorgsins eða þátttakendur og notendur þess, 
sem komið geta upp á milli markaðstorgsins, eigenda þess eða verðbréfafyrirtækja eða 
rekstraraðila þess annars vegar og traustrar virkni markaðstorgsins hins vegar.

49. gr. Meðferð fyrirmæla.

Fram kemur í umsögn SFF að samtökin telja að betur fari að nota orðalagið „við ríkjandi 
markaðsaðstæður“ til þýðingar á under prevailing market conditions í stað ,,vegna 
markaðsaðstæðna“ . Ráðuneytið telur rétt að taka undir þessa athugasemd og leggur til að 3. tölul. 49.



gr. frumvarpsins orðist svo (breyting undirstrikuð):

E f  skilyrt fyrirmæli viðskiptavinar vegna hlutabréfa sem eru í viðskiptum á viðskiptavettvangi eru 
ekki framkvæmd jafnskjótt og þau berast við ríkjandi markaðsaðstæður skal verðbréfafyrirtæki, 
nema viðskiptavinur mæli fyrir  um annað, gera ráðstafanir til að þau verði framkvæmd eins skjótt 
og mögulegt er með því að birta þau samstundis þannig að þau séu aðgengileg öðrum 
markaðsaðilum. Verðbréfafyrirtæki getur fullnægt þessari skyldu með miðlun fyrirmælanna til 
viðskiptavettvangs.

92. gr. Tímabundin stöðvun.

Í umsögn sinni bendir SÍ réttilega á að í 7. mgr. 92. gr. frumvarpsins sé að finna ranga vísun. Í 
greininni er vísað til 10. og 11. tölul. 4. mgr. 115. gr. en vísunin á að vera til 10. og 11. tölul. 4. mgr. 
118. gr. Ráðuneytið tekur undir þessa athugasemd.

118. gr. Lok kyrrsetningar.

Í umsögn sinni leggur SÍ til að orðið gerðarþoli verði notað í stað orðsins sakborningur 6. mgr. í 118. 
gr. frumvarpsins enda fjalli málsgreinin um lok kyrrsetningar og því ekki um að ræða mál þar sem 
aðili hefur fengið stöðu sakbornings í refsimáli. Ráðuneytið tekur undir þessa athugasemd og leggur 
til að 6. mgr. 118. orðist svo (breyting undirstrikuð):

Um lok kyrrsetningar fe r  almennt skv. 3. mgr. 88. gr. laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. 
Kyrrsetning fellur einnig niður e f  athugun Fjármálaeftirlitsins lýkur án þess að 
stjórnsýsluviðurlögum sé beitt eða mál kært til lögreglu. Gerðarþoli á þá  heimtingu á að felldar  
verði úr gildi þær ráðstafanir sem gerðar hafa verið til tryggingar kyrrsetningunni. Kyrrsetning 
fellur á sama hátt niður e f  sakborningur innir a f  hendi þær greiðslur sem kyrrsetning á að tryggja.

124. gr. Stjórnvaldssektir

SÍ leggur til í umsögn sinni að bætt verði við heimild í 124. gr. frumvarpsins til að sekta verði ekki 
farið að úrbótakröfum enda sé það í samræmi við sambærilegar heimildir í nýlegum lögum um 
fjárhagslegar viðmiðanir, nr. 7/2021, og frumvarp til laga um aðgerðir gegn markaðssvikum (þskj. 
992, 584. mál). Ráðuneytið telur rétt að taka undir þessa athugasemd og leggur til að 2. mgr. 124. gr. 
frumvarpsins orðist svo (breyting undirstrikuð):

Þá getur Fjármálaeftirlitið lagt stjórnvaldssektir á hvern þann sem verður ekki við kröfum þess 
skv. 4. mgr. 118. gr. eða 121. gr., þó að teknu tilliti til 128. gr. laganna.

Í umsögn sinni þá bendir SÍ jafnframt á að vísun í 4. mgr. 124. gr. til 2. mgr. eigi að vera til 3. mgr. 
Ráðuneytið tekur undir þessa athugasemd.

132. gr. Opinber birting stjórnsýsluviðurlaga.

SÍ bendir á í umsögn sinni að í 5.-8. mgr. 132. gr. vanti vísun til heimildar til að birta upplýsingar um 
aðrar ráðstafanir vegna brota en stjórnsýsluviðurlaga. Ráðuneytið tekur undir þessa athugasemd og 
leggur til að 5.-8. mgr. 132. gr. frumvarpsins orðist svo (breyting undirstrikuð):

Fjármálaeftirlitið skal birta upplýsingar á v e f  sínum e f  höfðað er mál fyrir  dómstólum til ógildingar 
á ákvörðun þess um beitingu viðurlaga eða annarra ráðstafana vegna brota. Fjármálaeftirlitið skal 
enn frem ur birta upplýsingar um lyktir málsins á hverju dómstigi. Afturkalli Fjármálaeftirlitið 
ákvörðun sína um beitingu viðurlaga eða annarra ráðstafana skal stofnunin upplýsa um það á v e f  
sínum.

Niðurstöður um beitingu stjórnsýsluviðurlaga eða annarra ráðstafana vegna brota á ákvæðum 
laganna skulu birtar á v e f  Fjármálaeftirlitsins í að lágmarki fim m  ár. Persónuupplýsingar sem koma 
fram í niðurstöðunum skulu ekki vera birtar lengur en málefnalegar ástæður kalla á það í samræmi 
við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

Samhliða birtingu niðurstöðu á v e f Fjármálaeftirlitsins skal stofnunin upplýsa ESMA um 
birtinguna. Fjármálaeftirlitið skal einnig upplýsa ESMA um allar niðurstöður um beitingu



stjórnsýsluviðurlaga eða annarra ráðstafana í þeim tilvikum þegar Fjármálaeftirlitið ákveður að 
birta þæ r ekki. Fjármálaeftirlitið skal enn frem ur upplýsa stofnunina e f  höfðað er mál til ógildingar 
á ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um beitingu viðurlaga eða annarra ráðstafana og um lyktir málsins 
á hverju dómstigi. Þá skal Fjármálaeftirlitið upplýsa ESMA um alla dóma sem fa lla  í málum þar 
sem refsingum er beitt vegna brota á þessum lögum.

Fjármálaeftirlitið skal árlega senda ESMA upplýsingar á samandregnu form i um beitingu 
stjórnsýsluviðurlaga og annarra ráðstafana. Þá skal Fjármálaeftirlitið árlega senda ESMA 
upplýsingar á samandregnu formi, þannig að einstaka aðilar séu ópersónugreinanlegir, um kærur 
til lögreglu og niðurstöður slíkra mála.

146. gr. Gildistaka.

Bæði kauphöllin og SFF leggja til að gildistaka frumvarpsins verði 1. júní 2021 í stað 1. maí 2021. 
Ráðuneytið telur ástæðu til að taka undir að þörf sé á lengri aðlögunartíma og leggur til að gildistaka 
frumvarpsins verði 1. september 2021 til samræmis við áætlaðan gildistökutíma frumvarps til laga um 
markaðssvik (þskj. 992, 584. mál).

147. gr. Breytingar á öðrum lögum.

Í umsögn sinni bendir SÍ á að í a. og o. lið 1. mgr. 147. gr. frumvarpsins sem fjallar um breytingu á 
gildissviði og heiti laga um verðbréfaviðskipti endurspegli ekki þær breytingar sem gerðar voru á 
gildissviði og efnistökum laga um verðbréfaviðskipti með lögum um lýsingu verðbréfa sem boðin eru 
í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði, nr. 14/2020, og laga um um 
upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa og flöggunarskyldu, nr. 20/2021. Ennfremur er vakin athygli á 
þeim breytingum sem væntanlegar eru á gildissviði og heiti laganna með frumvarp til laga um 
aðgerðir gegn markaðssvikum (þskj. 992, 584. mál). Ráðuneytið telur rétt að taka undir þessar 
athugasemdir og leggur til að a. og o. liður 1. mgr. 147. gr. frumvarpsins orðist svo (breyting 
yfirstrikuð):

a. Lög þessi gilda um almenn útboð og töku verðbréfa til viðskipta á skipulegum markaði, 
yfirtökur, innherjaupplýsingar og viðskipti innherja.

o. Heiti laganna verður: Lög um almenn útboð og töku verðbréfa til viðskipta á skipulegum 
markaði, upplýsingagjöf útgefenda, flöggun og yfirtökur.

Texti í greinargerð um einfalda og flókna fjármálagerninga

Í umsögn sinni benda SFF á að hugsanlega sé farið ranglega með hugtak í kafla 4.21. greinargerðar 
um mat á hæfi og tilhlýðileika, en þar stendur að sem dæmi um fjármálagerninga sem ekki verður 
heimilt samkvæmt frumvarpinu að selja samkvæmt fyrirmælum viðskiptavinar án þess að mat á hæfi 
eða tilhlýðileika hafi fari fram séu afleiðutengdir fjárfestingasjóðir. Ráðuneytið bendir á að orðinu 
afleiðutengdir er þarna fyrir mistök ofaukið. Í greinargerð ætti því með réttu að standa (breyting 
yfirstrikuð):

Sem dæmi um slíka fiármálagerninga má nefna afleiðutengda fjárfestingarsióði, sbr. nánari 
umfjöllun í skýringum við 45. gr

Tilskipun 2021/338 -  MiFID2 Quick fix

Kauphöllin og SFF leggja til að tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2021/338/ESB um breytingar á 
MiFID2 hvað varðar upplýsingagjöf, vöruþróun og hámörk á stöðum (tilskipunin er hér eftir kölluð 
MiFID2 Quick Fix) verði innleidd í íslenskan rétt á sama tíma og frumvarp til laga um markaði fyrir 
fjármálagerninga verður samþykkt sem lög frá Alþingi.

Ráðuneytið telur ástæðu til að bregðast við þessari athugasemd og leggur til að þeir þættir MiFID2 
Quick Fix sem skipta mestu máli fyrir íslenskan markað og hægt er að innleiða núna verði tekin upp 
með breytingum á frumvarpinu. Þau atriði sem tekin verða upp í íslenskan rétt síðar varða 
afleiðuviðskipti, þ.e. aðallega breytingar á 57.-58. gr. MiFID2, eða eru tengd öðrum Evrópugerðum 
sem innleiddar verða síðar s.s. breyting á 119. gr. MiFID2 sem ekki er hægt að taka upp fyrr en



tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2019/2177/ESB um tilfærslu á eftirliti með 
gagnaskýrsluþjónustum frá lögbærum yfirvöldum til Evrópsku
verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar (ESMA) hefur verið innleidd.

Ráðuneytið leggur til að eftirfarandi breytingar verði gerðar á frumvarpinu, sem byggjast á ákvæðum 
MiFID2 Quick Fix:

1. Aðilar sem undanþegnir eru frá gildissviði frumvarpsins á grundvelli 10. tölul. 1. mgr. 2. gr. 
þess þurfi ekki lengur að tilkynna Fjármálaeftirlitinu á hveiju ári að þeir nýti undanþáguna. 
En þeir þurfa þó eftir sem áður að gefi Fjármálaeftirlitinu skýrslu, að fenginni beiðni þar um, 
á hvaða forsendum starfsemi þeirra sé viðbót við aðalstarfsemi þeirra (Breytingin byggir á 1. 
tölul. 1. gr. MiFID2 Quick fix).

2. Við 4. gr. frumvarpsins bætast þrjár nýjar skilgreiningar, á skipti á fjármálagerningi , 
efndaákvæði og rafrænu formi. (Breytingin byggir á a., b og d. lið 2. tölul. 1. gr. MiFID2 
Quick fix).

3. Ákvæði um annars vegar vöruþróun/framleiðslu og dreifingu fjármálagerninga og samsettra 
innstæðna og hins vegar um skilning á fjármálagerningum og hvort þeir samrýmist þörfum 
viðskiptavina eigi ekki við um verðbréfafyrirtæki þegar fjárfestingarþjónusta er veitt í 
tengslum við skuldabréf sem ekki er með neina aðra innbyggða afleiðu en efndaákvæði eða 
þegar fjármálagerningar eru markaðsettir eða þeim er dreift eingöngu til viðurkenndra 
gagnaðila. (Breytingin byggir á 3. tölul. 1. gr. MiFID2 Quick fix).

4. Þegar samningur um kaup eða sölu á fjármálagerningi kemst á í gegnum fjarsölu sem kemur í 
veg fyrir að hægt sé að afhenda upplýsingar um kostnað og gjöld fyrir fram verði 
verðbréfafyrirtæki heimilt að afhenda upplýsingarnar á rafrænu formi eða á pappír, að ósk 
almenns fjárfestis, eins fljótt og auðið er eftir að viðskiptin fara fram að ákveðnum skilyrðum 
uppfylltum. (Breytingin byggir á a. lið 4. tölul. 1. gr. MiFID2 Quick fix).

5. Meginreglan verði að upplýsingar til viðskiptavina verði veittar á rafrænu formi. 
Viðskiptavinir sem eru almennir fjárfestar geta þó óskað eftir að fá upplýsingar á pappír. 
(Breytingin byggir á b. lið 4. tölul. 1. gr. MiFID2 Quick fix).

6. Greining frá þriðja aðila sem látin er verðbréfafyrirtæki í té sem veitir fjárfestingarþjónustu 
eða viðbótarþjónustu telst uppfylla kröfur skv. 1. mgr. 33. gr, um góða viðskiptahætti að 
ákveðnum skilyrðum uppfylltum s.s. að gerður hafi verið samningur á milli 
verðbréfafyrirtækisins og aðilans sem leggur til greiningu þar sem fram hvaða gjöld séu 
vegna greininga, viðskiptavinurinn sé upplýstur um samsettar greiðslur fyrir framkvæmd 
viðskipta og greiningar til slíkra þriðju aðila og greiningin varði útgefendur sem hafa 
markaðsvirði sem hefur ekki farið yfir 1. ma. evra (EUR) síðastliðna 36 mánuði. (Breytingin 
byggir á c. lið 4. tölul. 1. gr. MiFID2 Quick fix).

7. Þegar verðbréfafyrirtæki veitir fjárfestingarráðgjöf eða eignastýringarþjónustu sem felur í sér 
skipti á fjármálagerningum þá skal það afla sér nægilegra upplýsinga um fjárfestingu 
viðskiptavinarins og leggja mat á ávinning og kostnað þess að skipta út fjármálagerningum. 
Verðbréfafyrirtæki skal, þegar það veitir fjárfestingarráðgjöf, upplýsa viðskiptavininn hvort 
að ávinningur við að skipta út fjármálagerningum vegi þyngra en kostnaðurinn. (Breytingin 
byggir á 5. tölul. 1. gr. MiFID2 Quick fix).

8. Ákvæði um upplýsingagjöf um kostnað og tengd gjöld, eigi ekki við um þjónustu sem veitt er 
fagfjárfestum nema vegna fjárfestingarráðgjafar og eignastýringar. Ákvæði um skipti á 
fjármálagerningum og um upplýsingagjöf til viðskiptvina á varanlegum miðli, eiga ekki við 
um þjónustu sem veitt er fagfjárfesti, nema hann upplýsi verðbréfafyrirtæki að hann vilji að 
svo sé. (Breytingin byggir á 8. tölul. 1. gr. MiFID2 Quick fix).

9. Ákvæði 34. gr. um upplýsingar til viðskiptavina og 46. gr. um samninga og upplýsingagjöf til 
viðskiptavina gildi ekki í heild sinni um viðskipti verðbréfafyrirtækja við viðurkennda



gagnaðila í stað þess að þau gildi að hluta líkt og nú er. (Breytingin byggir á 9. tölul. 1. gr. 
MiFID2 Quick fix).

10. Ákvæði 5. mgr. 48. gr. um skyldu viðskiptavettvanga og innmiðlara til að, a.m.k. einu sinni á 
ári, gera almenningi aðgengileg skýrslu varðandi gæði framkvæmdar viðskipta með 
fjármálagerninga öðlist gildi 28. febrúar 2023 (Breytingin byggir á 6. tölul. 1. gr. MiFID2 
Quick fix).

Samspil við frumvarp til laga um verðbréfasjóði

Ákveðin skörun er á milli þessa frumvarps og frumvarps til laga um verðbréfasjóði (þskj. 1178, 699. 
mál). Í minnisblaði ráðuneytisins til efnahags- og viðskiptanefndar frá 20. maí 2021 um viðbrögð 
ráðuneytisins við umsögnum um frumvarp til laga um verðbréfasjóði er fjallað um þau atriði sem þarf 
að hafa í huga við þinglega meðferð frumvarpanna tveggja, aðallega svo að vísanir á milli laga séu 
réttar og hugtakanotkun samræmd.

Samspil við frumvarp um breytingu á ýmsum lögum á vátryggingamarkaði og bankamarkaði

Í 16. gr. frumvarps til laga um breytingu á ýmsum lögum á vátryggingamarkaði og bankamarkaði 
(þskj. 1159, 689. mál) er að finna vísun til 6. tölul. 1. mgr. 1. gr. laga um verðbréfaviðskipti, nr. 
108/2007. Breyta þarf þessari vísun til f. liðar 14. tölul. 1. mgr. 4. gr. laga um markaði fyrir 
fjármálagerninga, nr. xx/2021, við þinglega meðferð frumvarpanna tveggja, þ.e. þess frumvarps og 
frumvarps til laga um markaði fyrir fjármálagerninga.

Önnur atriði í frumvarpinu

Á tveimur stöðum í 4. gr. frumvarpsins á hefur texti færst á milli töluliða og stafliða. Í fyrsta lagi þá 
er í 2. málslið 1. mgr. að finna skilgreininguna á aðildarríki sem með réttu ætti að vera í 1. tölul. sömu 
málsgreinar. Í öðru lagi þá er í c. lið. 12. tölul. 1. mgr. texti sem ætti að réttu að vera 3. tölul. b. liðar 
12. tölul. 1. mgr.

Í 3. og 4. mgr. 36. gr. frumvarpsins er vísun til 3. mgr. sem ætti að vera til 2. mgr.

Í 2. mgr. 36. gr. frumvarpsins er vísun til 1. mgr. sem að ætti að vera til 1. mgr. 33. gr.

Breyta þarf hugtakanotkun og vísun á milli laga í 2. tölul. 4. mgr. 101. gr. frumvarpsins með 
eftirfarandi hætt svo hún sé rétt (það sem fellur brott yfirstrikað og viðbót undirstrikuð):

2. verðbréfasjóð, fjárfestingarsjóð eða fagfjárfestasjóð samkvæmt lögum um verðbréfasjóðir  
fjárfestingarsióði og fagfiárfestasjóði, og sérhæfðan sjóð samkvæmt lögum um rekstraraðila 
sérhæfðra sjóða,

Lögð er til breyting á 122. gr., um bann við setu í stjórn, og 123. gr. frumvarpsins, um tímabundið 
bann við þátttöku á viðskiptavettvangi, með þeim hætti að heimildir Fjármálaeftirlitsins samkvæmt 
greinunum verði takmarkaðar við þá háttsemi sem tilgreind er í 1. og 2. mgr. 124. gr. frumvarpsins, 
sbr. 6. mgr. 70. gr. MiFID2 (það sem fellur brott yfirstrikað og viðbót undirstrikuð).

Brjóti einstaklingur a f  sér með þeim hætti sem greinir í 1. og 2. mgr. 124. gr. gegn áievæðum 
laganna getur Fjármálaeftirlitið bannað honum, tímabundið eða varanlega séu brot hans g ró f og 
ítrekuð, að sitja í stjórn eða gegna stjórnunarstörfum innan verðbréfafyrirtækis.

Brjóti verðbréfafyrirtæki a f  sér með þeim hætti sem greinir í 1. og 2. mgr. 124. gr. ge g n  
ákvæðum laganna getur Fjármálaeftirlitið lagt tímabundið bann við að fyrirtækið sé aðili eða 
þátttakandi á skipulegum markaði eða markaðstorgi fjármálagerninga eða viðskiptavinur skipulegs 
markaðstorgs.



Samantekt á breytingatillögum

(texti sem byggir á MiFID2 Quick Fix er rauðlitaður)

1. Eftirfarandi breytingar verða á 2. mgr. 10. tölul. 1. mgr. 2. gr. frumvarpsins:
a. Orðin „og að aðalstarfsemin felist ekki í því að veita fjárfestingarþjónustu í skilningi þessara 

laga eða leyfisskylda starfsemi samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki eða þeir starfi sem 
viðskiptavaki í tengslum við hrávöruafleiður“ falla brott.

b. Á eftir a. lið kemur nýr stafliður svohljóðandi:
b. þeir tilheyri ekki samstæðu fyrirtækja sem aðalstarfsemi er að veita fjárfestingarþjónustu í 

skilningi þessara laga eða leyfisskylda starfsemi samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki 
eða þeir starfi sem viðskiptavaki í tengslum við hrávöruafleiður.

c. Í stað orðanna „tilkynni á hverju ári Fjármálaeftirlitinu að þeir nýti sér þessa undanþágu og 
gefi því“ í c. lið (sem verður að d. lið) kemur: gefi Fjármálaeftirlitinu.

2. Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. frumvarpsins:
a. Við 1. mgr. bætast þrír nýjir töluliðir í stafrófsröð (Gœta þarf að því að vísanir innan 4. gr. verði 

áfram réttar eftir viðbótina ):
a. Skipti á fjármálagerningum: Sala á fjármálagerningi og kaup á öðrum fjármálagerningi 

eða nýting á rétti til að gera breytingu á fjármálagerningi.
b. Efndaákvœði: Ákvæði sem ætlað er að vernda fjárfesti með því að tryggja, við

uppgreiðslu eða innlausn skuldabréfs fyrir lokagjalddaga, að útgefandi sé skyldugur til að 
greiða eiganda þess fjárhæð sem nemur núvirði eftirstandandi vaxtagreiðslna fram að 
lokagjalddaga skuldabréfsins auk höfuðstóls.

c. Rafrœntform : Hvers konar varanlegur miðill að pappír undanskildum.
b. c. liður 12. tölul. 1. mgr. verður 3. tölul. b. liðar 12. tölul. 1. mgr.
c. Í stað orðanna „50. gr.“ í f. lið. 12. tölul. 1. mgr. kemur: 53. gr.
d. Í stað orðsins „Fjármálaeftirlitið“ í 2. málsl. 32. tölul. 1. mgr. kemur: Seðlabanki Íslands.
e. 69. tölul. 1. mgr. orðast svo: Aðilar skv. a.-c. lið 12. tölul. 1. mgr.

3. Í stað orðanna „setur reglur um efni og form umsóknar“ í 4. mgr. 7. gr. frumvarpsins kemur: birtir á vef 
sínum lista yfir þær upplýsingar sem greina þarf í umsókn.

4. Við 8. gr. frumvarpsins bætist ný málsgrein svohljóðandi:
Þegar um er að ræða brot gegn 5. eða 6. tölul. 1. mgr. getur niðurfelling starfsleyfis verið tímabundin.

5. 7. mgr. 10. gr. frumvarpsins orðast svo:
Fjármálaeftirlitið skal synja um starfsleyfi ef stjórnarmenn og framkvœmdastjóri uppfylla ekki hæfisskilyrði 1. 

mgr. eða ef sýna má fram á að stjórn eða framkvæmdastjóri fyrirtækisins kunni að vera ógn við skilvirka, trausta 
og varfærna stjórnun þess og að fullnægjandi tillit verði ekki tekið til hagsmuna viðskiptavina þess og heilleika 
markaðarins.

6. Á eftir 5. mgr. 22. gr. frumvarpsins kemur ný málsgrein svohljóðandi:
Ákvæði þessarar greinar og 2.-3. mgr. 33. gr. eiga ekki við um verðbréfafyrirtæki þegar 

fjárfestingarþjónusta er veitt í tengslum við skuldabréf sem ekki er með neina aðra innbyggða afleiðu en 
efndaákvæði eða þegar fjármálagerningar eru markaðsettir eða þeim er dreift eingöngu til viðurkenndra 
gagnaðila.

7. Eftirfarandi breytingar verða á 28. gr. frumvarpsins:
a. Á eftir orðinu „gagnsæjar“ í 4. tölul. 1. mgr. kemur: án mismununar.

b. Á eftir orðinu „eiganda“ í 5. tölul. 1. mgr. kemur: þess eða verðbréfafyrirtækja

8. Eftirfarandi breytingar verða á 34. gr. frumvarpsins:
a. Á eftir 3. mgr. kemur ný málsgrein svohljóðandi:

Þegar samningur um kaup eða sölu á fjármálagerningi kemst á í gegnum fjarsölu sem kemur í veg fyrir 
að hægt sé að afhenda upplýsingar um kostnað og gjöld fyrir fram er verðbréfafyrirtæki heimilt að afhenda 
upplýsingarnar á rafrænu formi eða á pappír, að ósk almenns fjárfestis, eins fljótt og auðið er eftir að 
viðskiptin fara fram, að því tilskildu að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:



1. viðskiptavinurinn hefur samþykkt að taka við upplýsingunum eins fljótt og auðið er eftir að 
viðskiptin fara fram,

2. verðbréfafyrirtækið hefur gefið viðskiptavininum kost á að fresta viðskiptunum til að hann geti 
móttekið upplýsingarnar fyrir fram, og

3. verðbréfafyrirtækið hefur boðið viðskiptavininum að fá upplýsingarnar munnlega í gegnum síma.
b. Á eftir 4. mgr. koma tvær nýjar málsgreinar svohljóðandi:

Verðbréfafyrirtæki skulu veita allar upplýsingar samkvæmt lögunum til viðskiptavina eða hugsanlegra 
viðskiptavina á rafrænu formi. Almennir fjárfestar, sem eftir því óska, skulu þó fá upplýsingarnar á pappír 
þeim að kostnaðarlausu. Verðbréfafyrirtæki skulu upplýsa almenna fjárfesta og hugsanlega almenna fjárfesta 
um þennan rétt.

Verðbréfafyrirtæki skulu upplýsa núverandi viðskiptavini sem eru almennir fjárfestar og hafa fengið 
upplýsingar sem veita skal samkvæmt þessum lögum á pappír um að þeir muni fá upplýsingarnar á rafrænu 
formi með a.m.k. átta vikna fyrirvara. Verðbréfafyrirtæki skulu upplýsa þessa almennu fjárfesta um að þeir 
hafi val um að fá upplýsingarnar áfram á pappír eða fá þær á rafrænu formi. Jafnframt að ef þeir óska ekki 
eftir því innan þess tíma að fá upplýsingarnar áfram á pappír þá verði þær sendar á rafrænu formi. Ekki þarf 
að tilkynna almennum fjárfestum sem þegar fá upplýsingarnar á rafrænu formi um þennan rétt.

9. Eftirfarandi breytingar verða á 36. gr. frumvarpsins:
a. Í stað orðanna „1. mgr. þessarar greinar“ í 2. mgr. kemur: 1. mgr. 33. gr.

b. Í stað „3. mgr.“ í 3. og 4. mgr. kemur: 2. mgr.

c. Á eftir 4. mgr. 36. gr. bætast þrjár nýjar málsgreinar svohljóðandi:
Greining frá þriðja aðila sem látin er verðbréfafyrirtæki í té sem veitir fjárfestingarþjónustu eða 

viðbótarþjónustu telst uppfylla kröfur skv. 1. mgr. 33. gr. ef:
1. gerður hefur verið samningur á milli verðbréfafyrirtækisins og aðilans sem leggur til greiningu áður 

en viðskipti fara fram eða greining látin í té þar sem samsett gjöld og greiðslur, fyrir framkvæmd 
viðskipta og greiningar, eru brotin niður þannig að fram komi hvað sé vegna greininga,

2. verðbréfafyrirtækið upplýsir viðskiptavini sína um samsettar greiðslur fyrir framkvæmd viðskipta 
og greiningar til þriðja aðila sem lætur greiningu í té, og

3. greiningin varðar útgefendur sem hafa markaðsvirði sem hefur ekki farið yfir 1 ma. evra (EUR), á
síðustu 36 mánuðum áður en greiningin er látin í té, miðað við uppgefin tilboð í lok árs þau ár sem
útgefandinn var skráður á markað eða á grundvelli eiginfjár þau reikningsár sem hann var ekki 
skráður á markað.

Til greininga í skilningi þessarar greinar teljast greiningarefni og -þjónusta í tengslum við einn eða fleiri 
fjármálagerninga eða aðrar eignir, eða útgefendur eða hugsanlega útgefendur fjármálagerninga, eða 
greiningarefni og -þjónusta sem tengjast náið ákveðnum iðnaði eða markaði að því leyti sem það felur í sér 
álit á fjármálagerningi, eign eða útgefenda í þeim iðnaði eða á þeim markaði.

Til greininga teljast einnig greiningarefni og -þjónusta sem:
1. leynt eða ljóst mæla með eða leggja til fjárfestingaráætlun og veita rökstutt álit um núvirði eða 

framtíðarvirði eða -verð fjármálagernings eða eignar, eða að öðru leyti fela í sér greiningu eða 
eigið mat og komast að niðurstöðu byggt á nýjum eða eldri upplýsingum sem gætu verið notaðar til 
að móta fjárfestingaráætlun, og

2. skipta máli og geta gefið verðbréfafyrirtækinu möguleika á að taka betri fjárfestingarákvarðanir 
fyrir hönd viðskiptavinarins sem greiðir fyrir greiningarnar.

10. Á eftir 3. mgr. 44. gr. frumvarpsins kemur ný málsgrein svohljóðandi:
Þegar verðbréfafyrirtæki veitir fjárfestingarráðgjöf eða eignastýringarþjónustu sem felur í sér skipti á 

fjármálagerningum þá skal það afla sér nægilegra upplýsinga um fjárfestingu viðskiptavinarins og leggja mat 
á ávinning og kostnað þess að skipta út fjármálagerningum. Verðbréfafyrirtæki skal, þegar það veitir 
fjárfestingarráðgjöf, upplýsa viðskiptavininn hvort að ávinningur við að skipta út fjármálagerningum vegi 
þyngra en kostnaðurinn.

11. Í stað orðanna „vegna markaðsaðstæðna“ í 1. málsl. 3. mgr. 49. gr. frumvarpsins kemur: við ríkjandi 
markaðsaðstæður.

12. Á eftir 52. gr. frumvarpsins kemur ný grein 52. gr. a sem orðast svo, ásamt fyrirsögn:
Þjónusta sem veitt er fagfjárfestum.

Ákvæði skv. 3. tölul. 2. mgr. 34. gr. eiga ekki við um þjónustu sem veitt er fagfjárfestum nema vegna 
fjárfestingarráðgjafar og eignastýringar.



Ákvæði skv. 4. mgr. 44. gr. og 2.-5. mgr. 46. gr. eiga ekki við um þjónustu sem veitt er fagfjárfesti,
nema hann upplýsi verðbréfafyrirtæki, annað hvort á rafrænu formi eða pappír, að hann vilji að svo sé.
Verðbréfafyrirtæki skulu halda skrá um öll slík samskipti, sbr. 5. mgr. 23. gr.

13. Í stað orðanna „skv. 33. gr., 1. og 5. mgr. 34. gr., 35.-38. gr., 39-41. gr.44.-45. gr., 1. og 6. mgr. 46.
gr., 48. gr. og 1. og 2. mgr. 49. gr.“ í 1. mgr. 54. gr. frumvarpsins kemur: 33.-41. gr., 44.-46. gr., 48. gr. 
og 1.-2. mgr. 49. gr.

14. 2. tölul. 4. mgr. 101. gr. frumvarpsins orðast svo: verðbréfasjóð samkvæmt lögum um verðbréfasjóði og 
sérhæfðan sjóð samkvæmt lögum um rekstraraðila sérhæfðra sjóða,

15. Í stað „115. gr.“ í 7. mgr. 92. gr. frumvarpsins kemur: 118. gr.

16. Í stað orðanna „gegn ákvæðum laganna“ í 122. og 123. gr. frumvarpsins kemur: af sér með þeim hætti
sem greinir í 1. og 2. mgr. 124. gr.

17. Eftirfarandi breytingar verða á 124. gr. frumvarpsins:
a. Á eftir „4. mgr. 118. gr.“ í 2. mgr. kemur: eða 121. gr.

b. Í stað „2. mgr.“ í 4. mgr. kemur: 3. mgr.

18. Eftirfarandi breytingar verða á 132. gr. frumvarpsins:
a. Á eftir orðinu „viðurlaga“ á tveimur stöðum í 5. mgr. og í 3. máls. 7. mgr. kemur: eða annarra 

ráðstafana.

b. Á eftir orðinu „stjórnsýsluviðurlaga“ í 1. máls. 6. mgr., 2. málsl. 7. mgr. og 1. málsl. 8. mgr. 
kemur: eða annarra ráðstafana.

19. Eftirfarandi breytingar verða á 146. gr. frumvarpsins:
a. Í stað „1. maí 2021“ í 1. máls. 1. mgr. kemur: 1. september 2021.
b. Á eftir orðunum „1. nóvember 2021“ í 2. málsl. 1. mgr. kemur: og 5. mgr. 48. gr. öðlast gildi 

28. febrúar 2023.

20. Eftirfarandi breytingar verða á 147. gr. frumvarpsins:
a. a. liður 1. tölul. orðist svo: Lög þessi gilda um yfirtökur.

b. o. liður 1. tölul. orðist svo: Lög um yfirtökur.


