Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Samráðsgátt
Reykjavík, 29.01.2020

Efni: Umsögn SFF um drög að lagaákvæðum um prófnefnd, almenn verðbréfaréttindi
og fjárfestingarráðgjafaréttindi og um drög að reglugerð um almenn verðbréfaréttindi og
fjárfestingarráðgjafaréttindi
Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) vísa til framangreindra draga að lagaákvæðum og reglugerð og þeirra
gagna sem fylgja þeim í samráðsgátt stjórnvalda og birt voru þar þann 20. desember síðastliðinn. Drögin
byggja að miklu leyti á skýrslu dr. Andra Fannars Bergþórssonar lektors hjá lagadeild Háskólans í
Reykjavík um endurskoðun á fyrirkomulagi prófs til verðbréfaviðskipta sem birt var í samráðsgátt
stjórnvalda þann 5. júní síðastliðinn. Tilefni fyrirhugaðra breytinga er innleiðing MiFID2
tilskipunarinnar hér á landi auk þess sem fram kemur í skýrslunni að það sé æskilegt að spara kostnað
fyrir fjármálafyrirtæki í tengslum við menntun starfsmanna.
Skýrsla Andra inniheldur tillögur þess efnis að prófsefni verði stytt verulega og gert hnitmiðaðra, að um
almenn verðbréfaréttindi verði að ræða en ekki próf þar sem gerð verði krafa um endurmenntun og að
kynnt verði til sögunnar ný réttindi fjárfestingarráðgjafa.
SFF taka undir þau rök að mikilvægt sé að Ísland fullnægi kröfum MiFID2 og jafnframt er jákvætt að
hafa það að leiðarljósi að spara kostnað. Samtökin vilja hins vegar vekja athygli á nokkrum atriðum í
fyrrnefndri skýrslu og drögum að lagaákvæðum og reglugerð um réttindin, sem þau telja órökrétt,
ósanngjörn og óskýr.
Sérstaða Íslands íþyngjandi
Árið 1986 var í fyrsta sinn gerð lögbundin krafa til þeirra sem vildu stunda verðbréfamiðlun hér á landi.
Þróunin síðan hefur verið að fjölga þeim aðilum sem er gert skylt samkvæmt íslenskum lögum að
standast próf í verðbréfaviðskiptum. Í dag eru það eftirtaldir:
•
•
•
•

Starfsmenn fjármálafyrirtækja, sem hafa umsjón með daglegri starfsemi í tengslum við viðskipti
með fjármálagerninga (53. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002)
Einkaumboðsmenn (20. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007)
Aðilar sem sinna eignastýringu verðbréfasafna lífeyrissjóðs (4. mgr. 34. gr. laga nr. 129/1997
um skyldutryggingu lífeyrisréttinda – vísar til 53. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002)
Framkvæmdastjórar rekstrarfélags og sjóðsstjórar (1. mgr. 14. gr. sjóðalaga nr. 128/2011 og 6.
mgr. 62. gr. sömu laga – vísa til 53. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002)

Sátt hefur ríkt á milli stjórnvalda og fjármálamarkaðarins hér á landi um þetta fyrirkomulag. Hefur það
verið mat allra aðila að það sé til þess fallið að auka þekkingu þeirra aðila sem stunda slíka starfsemi og
auka gæði þjónustunnar sem veitt er.
Af skýrslunni má skilja að á hinum Norðurlöndunum sé lagaleg krafa um próf í verðbréfaviðskiptum
ekki til staðar fyrir utan Danmörku þar sem réttindi til að stunda fjárfestingarráðgjöf er byggð á
lagafyrirmælum og reglum settum af iðnaðar- og viðskiptaráðherra.
Á hinum Norðurlöndunum er að meginstefnu um að ræða vottunarferli eða gæðavottun sem einkasamtök
hjá ríkjunum sinna en ekki „menntunarkröfu“ sem skrifuð er í lög.
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MiFID2 tilskipunin gerir ekki ráð fyrir að í lögum sem tilkomin eru vegna hennar sé gerð krafa um að
tilteknir starfsmenn standist próf í verðbréfaviðskiptum eða fjárfestingarráðgjöf. MiFID2 gerir
einungis kröfu til þess að þeir starfsmenn sem veita fjárfestingarráðgjöf eða upplýsingar um
fjármálagerninga eða viðbótarþjónustu til viðskiptavina búi yfir nauðsynlegri þekkingu og hæfni
sem eftirlitsstjórnvöld geti gert kröfu um staðfestingu á út frá opinberum viðmiðum.
Skýrsluhöfundur greinir frá því að skv. upplýsingum frá íslenska Fjármálaeftirlitinu sé stefnt að
því að leiðbeinandi tilmæli Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar (ESMA) um
viðmið til að meta nauðsynlega þekkingu og hæfni framangreindra aðila muni taka gildi hér á
landi.
Í skýrslunni er lagt til að horfið verði frá því að kenna til prófs í verðbréfaviðskiptum og þess í stað
verði tekin upp tvenns konar réttindi þ.e. almenn verðbréfaréttindi og fjárfestingarráðgjafarréttindi. Að
mati skýrsluhöfundar mun það leiða til þess að fyrirkomulagið verði líkara fyrirkomulaginu á hinum
Norðurlöndunum. Ekki verður séð af lestri þeirra gagna sem liggja fyrir í samráðsgátt að horft hafi verið
til sérstöðu Íslands sem felst í því að hér er um að ræða lögbundin atvinnuréttindi sem eiga að njóta
verndar eignaréttarákvæðis og atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrár lýðveldisins Íslands.
Prófnefnd verðbréfaviðskipta er í dag samningsbundinn Opna háskólanum í Reykjavík þegar kemur að
framkvæmd prófa en staðfestir sjálf að próftaki hafi staðist verðbréfaviðskiptapróf. Kostnaður
fjármálafyrirtækja vegna prófs starfsmanna í verðbréfaviðskiptum hefur reynst mikill gegnum tíðina
eins og skýrslan varpar ljósi á. Með styttingu prófsefnis og einföldun telur skýrsluhöfundur að dregið
geti úr kostnaði en á sama tíma er lagt til að um tvenns konar réttindi verði að ræða og að rétthafar þurfi
að endurmennta sig. Af þeim gögnum sem lögð hafa verið fram með tillögum um breytingu á prófi í
verðbréfaviðskiptum verður ekki séð á hvaða hátt þetta mun spara kostnað fyrir fjármálafyrirtækin í
landinu.
SFF taka því einmitt fagnandi að ein röksemdin fyrir fyrirhuguðum breytingum sé að skera niður kostnað
fyrir aðildarfélög samtakanna. Ef breytingarnar leiða til þess að allir starfsmenn fjármálafyrirtækja, sem
nú hafa próf í verðbréfaviðskiptum fái almenn verðbréfaréttindi en þurfi svo ýmist að sinna
endurmenntun til að halda almennum verðbréfaréttindum eða þurfa að sækja sér ný réttindi
(fjárfestingarráðgjafarréttindi) mun það frekar leiða til kostnaðarauka fyrir aðildarfélög SFF og gengur
því gegn markmiðum breytinganna um lækkun kostnaðar. Til þess að koma í veg fyrir að breytingarnar
hreyfi við rétti fólks til þess að vinna tiltekin störf sem það vinnur í dag og með það að markmiði að
raunverulegur sparnaður náist leggja samtökin til að kannaður verði sá möguleiki að bjóða áfram
upp á eitt próf eða réttindi. Það er vegna þess að ef þau efnistök sem sjá má á bls. tvö og þrjú í
greinargerð með drögum að nýrri reglugerð um réttindin eru borin saman þá virðist sem námsefnið verði
mjög sambærilegt hvort heldur sem um ræðir almenn verðbréfaréttindi eða fjárfestingarráðgjafaréttindi.
Ein leið til að gera breytingu á efnistökum prófsins/réttindanna sanngjarna gagnvart þeim sem þegar
hafa próf í verðbréfaviðskiptum og hafa í sumum tilvikum mikla reynslu af fjárfestingarráðgjöf væri að
bjóða þeim einstaklingum að sitja námskeið eða taka eingöngu próf sem lúta að því að sýna fram á
þekkingu á þeim nýjungum sem finna verður í nýjum lögum um markaði fyrir fjármálagerninga. Benda
má á að það gæti einnig reynst Háskólanum í Reykjavík erfitt að ná nægilegum fjölda fólks á námskeið
til undirbúnings prófa til að öðlast réttindi ef um tvö námskeið og réttindi er að ræða.
Drög að 40. gr. lagaákvæðis um almenn verðbréfaréttindi og fjárfestingaráðgjafaréttindi
SFF telja að af greininni sé ekki nægilega ljóst hverjir það eru innan fyrirtækjanna sem þurfi að hafa
almenn verðbréfaréttindi. Óskað er eftir því að lagagreinin eða fjórða grein reglugerðarinnar útfæri með
skýrari hætti hverjir það eru sem teljast hafa umsjón með daglegri starfsemi í tengslum við viðskipti og
þjónustu með fjármálagerninga.
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Drög að 141. gr. frumvarpsins um gildistöku
Próf í verðbréfaviðskiptum hefur um töluvert skeið verið háttað með þeim hætti að þeim sem þreyta það
hefur verið gefið eitthvert svigrúm til að dreifa prófum á fleiri en 2-3 annir, þ.e. á allt að þrjú ár.
Greinargerð mætti skýra það nánar hvernig komið verður til móts við þá aðila sem hafa ekki lokið þessu
námi í dag. Til að mynda hvort boðið verði upp á að klára það fyrir gildistöku lagagreinanna með gamla
laginu (verður námið í boði) en vakin er athygli á því að drögin að reglugerðinni gera ráð fyrir að hún
taki gildi við birtingu.
2. gr. reglugerðardraga um prófnefnd
Svo virðist sem það vanti í greinina upplýsingar um hvernig fimmti maður prófnefndar skuli skipaður.
6. gr. reglugerðardraga um skráningu og undanþágur frá töku prófa
Af greinargerð með drögum að nýrri reglugerð að dæma þá er skörun á námsefni milli þessara tveggja
réttinda en ekki gert ráð fyrir því að þeir sem vilja taka bæði réttindi geti fengið námsefni metið milli
réttinda. Að mati SFF er sú framsetning órökrétt og óréttlát.
Í dag sinna sum fjármálafyrirtæki bæði fjárfestingarráðgjöf og eignastýringu. Miðað við áætlaðar
breytingar er ekki gert ráð fyrir að starfsmenn með almenn verðbréfaréttindi geti sinnt
fjárfestingarráðgjöf né að starfsmenn með réttindi til fjárfestingarráðgjafar geti sinn störfum sem krefjast
almennra verðbréfaréttinda. Slíkt verður að teljast hamlandi í starfsemi fjármálafyrirtækja og þá
sérstaklega minni fjármálafyrirtækja með færri starfsmenn, enda þurfa starfsmenn að geta leyst
mismunandi störf af hendi eftir því sem tilefni gefst til og nauðsyn krefur. Ein tegund réttinda myndi
leysa þetta vandamál.
Þar að auki er mjög íþyngjandi og kostnaðarsamt fyrir þá einstaklinga sem hafa nú þegar próf í
verðbréfaviðskiptum og starfa í dag við fjárfestingarráðgjöf að þurfa að taka öll þau próf sem lögð verða
fyrir þá sem vilja afla sér réttinda til þess að veita fjárfestingarráðgjöf í stað þess að þurfa einungis að
sitja námskeið eða þreyta próf sem sýna fram á þekkingu á þeim nýjungum sem nauðsynlegt verður að
kunna. Þó að löggjöfin hafi hingað til ekki gert kröfu til þess að þeir sem vinni við fjárfestingarráðgjöf
séu með próf í verðbréfaviðskiptum þá hafa flestir starfsmenn sem veita fjárfestingarrágjöf tekið þetta
próf. Í mörgum tilvikum er um að ræða fólk sem hefur áralanga og mjög viðamikla reynslu af því að
veita fjárfestingarráðgjöf. SFF telja að stjórnvöld eigi að gæta meðalhófs þegar kemur að þessari
breytingu og þá þeim kröfum sem gerðar eru, sérstaklega í ljósi þess að MiFID2 gerir ekki kröfu um að
einstaklingar þurfi að ná sér í réttindi til þess að vinna þessi störf. Eins og áður sagði er því um
séríslenska reglu að ræða og auðséð að breyting sú sem fyrirhuguð er muni bitna harðast á þeim hópi
fólks sem starfar við veitingu fjárfestingarráðgjafar í dag og á samkeppnishæfni íslenskra
fjármálafyrirtækja eins og aðrar séríslenskar íþyngjandi reglur.
9. gr. reglugerðardraga um endurmenntun
Í 9. gr. reglugerðardraganna kemur fram að gert sé ráð fyrir að tiltekinni endurmenntun verði lokið á
þriggja ára fresti. Eins og samtökin hafa áður bent á þá gera leiðbeinandi tilmæli ESMA ráð fyrir að
þekking og hæfni starfsfólks sé metið árlega og gætt að því að það fái viðeigandi fræðslu.
Fjármálaeftirlitið mun hafa eftirlit með því að þetta mat og fræðsla fari fram árlega. Hér verður til tvöfalt
kerfi til að endurmeta þekkingu starfsfólks sem er ansi íþyngjandi og kostnaðarsamt og því telur SFF,
nái tillögurnar fram að ganga, að líða skuli a.m.k fimm ár á milli þeirrar endurmenntunar sem reglugerðin
gerir ráð fyrir en ekki þrjú.
SFF benda einnig á að af reglugerðartextanum er einnig óljóst hvað orðið „staðfestanlegt“ merkir og er
því óskað nánari útskýringa á því.
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12. gr. reglugerðardraga um gildistöku
Það vekur furðu samtakanna að gert sé ráð fyrir að reglugerðin taki gildi strax þrátt fyrir að þau ákvæði
sem hún sækir stoð sína í taki ekki gildi fyrr en síðar. Að mati SFF þarfnast þessi útfærsla nánari
skoðunar.

Virðingarfyllst,
f.h. Samtaka fjármálafyrirtækja

Margrét A. Jónsdóttir, lögfr.
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