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R EGLUGER Ð
um (2.) breytingu á reglugerð um samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila, nr. 562/2001.
1. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 1. gr. reglugerðarinnar:
a. 2. mgr. orðast svo:
Ráðherra skipar samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila til fjögurra ára í senn. Í nefndinni eiga
sæti þrír menn tilnefndir af Samtökum fjármálafyrirtækja, einn tilnefndur af Landssamtökum lífeyrissjóða og einn sem ráðherra skipar án tilnefningar.
b. Í stað orðsins „viðskiptaráðherra“ í 2. málsl. 4. mgr. kemur: ráðherra.
2. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. reglugerðarinnar:
a. Í stað orðanna „Stjórnendur Fjármálaeftirlitsins skulu“ í 1. málsl. kemur: Seðlabanki Íslands
skal.
b. 2. málsl. orðast svo: Skal Seðlabankinn boða til fundar með nefndinni að minnsta kosti einu
sinni á ári.
3. gr.
4. gr. reglugerðarinnar orðast svo, ásamt fyrirsögn:
Álit á áætluðu rekstrarumfangi.
Eftirlitsskyldir aðilar og aðrir gjaldskyldir aðilar skulu standa straum af kostnaði við opinbert
eftirlit með fjármálastarfsemi í samræmi við ákvæði laga nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við
opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.
Að undangenginni umfjöllun í fjármálaeftirlitsnefnd skal Seðlabanki Íslands fyrir 1. febrúar ár
hvert gefa ráðherra skýrslu um áætlaðan rekstrarkostnað næsta árs vegna Fjármálaeftirlitsins. Í
skýrslunni skal jafnframt lagt mat á þróun starfsemi Fjármálaeftirlitsins undangengin þrjú ár með
tilliti til þess tíma sem ætla má að farið hafi í eftirlit með hverjum flokki eftirlitsskyldra aðila.
Skýrslu Seðlabankans skal fylgja álit samráðsnefndar eftirlitsskyldra aðila á áætluðu rekstrarumfangi næsta árs vegna Fjármálaeftirlitsins ásamt afgreiðslu fjármálaeftirlitsnefndar á því áliti. Til
að samráðsnefndin geti gefið álit sitt skal Seðlabankinn eigi síðar en 1. janúar ár hvert senda henni
upplýsingar um áætlað rekstrarumfang ásamt skýringum á helstu rekstrarliðum.
Ef niðurstaða skýrslunnar gefur tilefni til að breyta hundraðshluta eftirlitsgjalds skal ráðherra
leggja frumvarp þar að lútandi fyrir Alþingi. Skýrsla Seðlabankans ásamt áliti samráðsnefndar skulu
fylgja frumvarpinu sem viðaukar.
4. gr.
Reglugerð þessi er sett með heimild í 7. gr. laga nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, og 9. gr. laga nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, og öðlast hún þegar gildi.
Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 14. janúar 2021.
F. h. r.
Guðrún Þorleifsdóttir.
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