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Úrdráttur 
 
Er einkavæðing íslensku bankanna hófst árið 2000 urðu miklar breytingar á starfsemi þeirra. 
Árið 2007 voru þrír stærstu bankar landsins orðnir alþjóðleg fjármálafyrirtæki með 
höfuðstöðvar á Íslandi sem fengu 58% af tekjum sínum erlendis frá og 55% af útlánum þeirra 
voru til erlendra aðila. Er bankarnir voru teknir yfir af Fjármálaeftirlitinu (FME) haustið 2008 
varð mörgum ljóst hversu alþjóðlegt bankakerfið var orðið og í framhaldinu vöknuðu 
spurningar um heimildir bankanna til að starfa erlendis. 
 
Í þessari ritgerð er rannsakað og leitast við að skýra hverjar séu heimildir íslenskra banka til 
að starfa erlendis og hvaða heimildir eftirlitsaðilar geti stuðst við til að hafa eftirlit með 
þessari starfsemi. 
 
Til að varpa ljósi á rannsóknarspurninguna verður fyrst skýrt hvernig íslenskar lagareglur 
tengjast grunnreglum Evrópusambandsins í gegnum samninginn um Evrópska 
efnahagssvæðið. Skoðað verður gaumgæfilega hvaða þróun hefur átt sér stað í evrópsku 
regluverki varðandi fjármálafyrirtæki og hvernig það hefur áhrif á þá lagasetningu sem hér er 
til staðar. Því næst verður rannsakað hvað felist í heimildum laga nr. 161/2002 um 
fjármálafyrirtæki og hvaða starfsemi bankar geti stundað erlendis á grundvelli þeirra. 
Jafnframt verður litið til viðeigandi ákvæða bankatilskipunar Evrópusambandsins. Einnig 
verður farið yfir heimildir eftirlitsaðila til að fylgjast með slíkri starfsemi og hvernig þær eru 
samofnar Evrópulöggjöfinni.  
 
Lagareglur hér á landi er varða starfsemi banka byggja að mestu leyti á löggjöf 
Evrópusambandsins en engu að síður verður í þessari ritgerð bent á atriði í íslenskum lögum 
sem betur mega fara. Ljóst er að erlend starfsemi íslenskra banka varð fyrir miklu áfalli 
haustið 2008 og er nú um stundir afar takmörkuð í “gömlu bönkunum”.  Hins vegar má ætla 
að sú starfsemi aukist á ný með batnandi efnahagslífi. Áður en slíkt gerist væri rétt að styrkja 
grunninn með skýrum og aðgengilegum verklags- og lagareglum sem ætti að gera bæði 
bönkum og eftirlitsstofnunum auðveldara fyrir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Abstract 
 
After the privatization of the Icelandic banks started in the year 2000 their operations changed 
significantly. In 2007 they had become international credit institutions with headquarters in 
Iceland and received 58% of their income from operations abroad and 55% of their loans were 
to foreign entities. When the banks where taken over, the fall 2008 by Fjármálaeftirlitið 
(FME), many realized how international the banking system had become and questions were 
raised on what rules authorised international activities. 
 
This thesis aims to research and answer the question on what rules authorise banks to have 
operations in other countries and what rules supervise such operations.  
 
To bring forth the answer the connection between Icelandic law and the Community law of 
the European Union will be examined and how they are connected through the contract 
concerning the European Economic Area. The development of Community law concerning 
credit institutions will be studied and how it affects Icelandic laws. The articles concerning 
international activities in Act No. 161/2002 on Financial Undertakings will be analyzed and 
how banks rely on them to operate abroad. Also this thesis will research what laws are in 
place for supervisory authorities to supervise such operations. 
 
Icelandic rules concerning operations of banks are for the most part based on the legislation of 
the EU. This thesis will however point out that there are some differences between them. It is 
clear that a major breakdown occurred in 2008 and operations abroad are still very limited in 
“the old banks”. But it is well to be expected that such operations will start again when the 
economy will recover. Before such operations can start again it is necessary to consider the 
fundamentals in law and rules governing such operations so that both banks and supervisory 
authority can successfully operate again. 
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1.0 Inngangur 
Starfsemi íslenskra banka hefur tekið miklum breytingum síðasta áratug. Margar ástæður eru 

fyrir þessum breytingum en ein þeirra er alþjóðavæðing fjármálakerfisins. Alþjóðavæðingu 

fjármálafyrirtækja fylgja þó bæði kostir og gallar. Kostirnir eru þeir að áhættudreifing verður 

meiri, tekjugrunnur verður breiðari og efnahagur oft sterkari. Gallarnir eru aftur á móti að 

almenn yfirsýn verður minni og oft stækka eftirlitseiningar og stoðkerfi fyrirtækja ekki í 

samræmi við stækkun fyrirtækjasamstæðna. Sú þróun átti sér stað á Íslandi frá árinu 2000 að 

sífellt hærra hlutfall af starfsemi banka og fjármálafyrirtækja var erlendis og stór hluti tekna 

þeirra kom þaðan. Árið 2000 voru eignir erlendra dótturfélaga þriggja stærstu banka landsins, 

Kaupþing hf., Glitnir banki hf. og Landsbanki Íslands hf., 3% af landsframleiðslu Íslands. 

Árið 2007 námu þessar eignir 359% af landsframleiðslu.1 Er Fjármálaeftirlitið greip inn í 

rekstur þeirra í október 2008 var svo komið að meirihluti eigna og tekna þessara stærstu 

íslensku fjármálafyrirtækja kom erlendis frá.2 Þróun íslenska fjármálamarkaðarins í 

alþjóðlegu umhverfi hefur verið gríðarlega hröð og hefur hún í auknum mæli aukið þörfina á 

að skoða þau lagaákvæði sem heimila slíka starfsemi og hvort þessar lagaheimildir séu 

fullnægjandi.  

Þessi ritgerð mun skoða megininntak þeirra heimilda sem íslenskir bankar hafa til að starfa 

yfir landamæri, hvernig eftirliti með þeim er háttað og hvort endurbóta á heimildunum sé 

þörf. Í upphafi ritgerðarinnar verður fjallað stuttlega um þróun á fjármálamörkuðum almennt 

og upphaf íslenskrar bankastarfsemi. Því næst verður rakið stuttlega fall stærstu íslensku 

bankanna, en það hefur aukið nauðsyn þess að reglur þessar séu skoðaðar. Í þriðja kafla verða 

síðan teknar fyrir grunnreglur Evrópubandalagsréttarins, hvernig íslenskar lagareglur tengjast 

þeim í gegnum samninginn um Evrópska efnahagssvæðið og hvernig íslensk lagaumgjörð 

tekur sífelldum breytingum vegna tengsla við bandalagsréttinn. Í fjórða kafla verður síðan 

farið nánar í þær grunnreglur sem í gildi eru fyrir banka til að hefja starfsemi í öðrum löndum 

og þær tilskipanir sem eru grundvöllur starfseminnar.  Í fimmta kafla verður sjónum beint 

sérstaklega að þeim heimildum sem íslenskir bankar hafa til að hefja starfsemi yfir landamæri. 

Í sjötta kafla verður svo farið í heimildir eftirlitsaðila til að fylgjast með og meta starfsemina. 

Sjöundi kafli fjallar síðan um þau atriði sem hugsanlega mætti endurskoða í þeim lagareglum 

                                                 
1 Upplýsingar um eignir bankanna má finna í ársskýrslum þeirra á heimasíðum viðkomandi banka og 
upplýsingar um landsframleiðslu má finna á heimasíðu Hagstofunnar, www.hagstofa.is. 
2 Ársskýrsla Fjármálaeftirlitsins. 2007, bls. 36. Ef litið er til rekstrartekna þessara banka þá komu 54% af þeim 
til vegna erlendrar starfsemi þeirra og var það aukning um 25 prósentustig frá árinu 2004. Erlendir 
viðskiptamenn bankanna voru, árið 2007, með 60% af útlánum þeirra og eignir erlendra dótturfélaga námu um 
45% af heildareignum þeirra.  
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sem gilda fyrir starfsemi fjármálafyrirtækja á milli landa. Í lokin verða síðan helstu 

niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman. 

2.0 Fjármálamarkaðir 
Hugtakið fjármögnun (e. finance) er upprunalega franskt orð sem notað var í viðskiptalegum 

tilgangi og þýddi greiðsla á skuld. Litið er á viðskipti sem fela í sér fjármögnun sem 

skuldaviðskipti eða viðskiptum sem er ólokið (e. unfinished commercial transaction), þ.e. að 

greiðslu fyrir selda vöru er frestað þar til eftir að kaupin hafa átt sér stað. Þetta þýðir í raun að 

kaupandi vöru skuldar seljandanum söluandvirðið. Á fjármálamörkuðum er þessi skuld oftast 

í formi fjármálagernings (e. financial instrument). Fjármálagerningar auðvelda fjármagni að 

flæða um fjármálakerfið eða um efnahaginn í heild sinni.3 Fjármálamarkaður er markaður þar 

sem menn kaupa og selja fjármálagerninga.  Í lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti má 

finna upptalningu á þeim tegundum gerninga sem falla undir skilgreininguna 

fjármálagerningar. Þar kemur fram að fjármálagerningar geta m.a. verið verðbréf, hlutabréf, 

skuldabréf, peningamarkaðsskjöl, hlutdeildarskírteini, ýmiss konar samningar, afleiður o.fl. 

Fjármálamarkaður er hluti af efnahagskerfinu og innan hans falla allar stofnanir sem flytja 

fjármagn frá eigendum þess til lántakenda s.s. bankar, vátryggingafélög og 

verðbréfamarkaðir.4 Tilgangur þessara aðila er í meginatriðum að auðvelda þeim sem eiga 

peninga að lána þá og þá sem vantar peninga að fá þá lánaða, ásamt því að minnka og dreifa 

áhættu.5 Fjölmörg fyrirtæki og einstaklingar stunda kaup og sölu á fjármálamörkuðum og er 

tilgangur þeirra afar misjafn.  

Fjármálamarkaðir og fjármálafyrirtæki eru samtvinnuð í gríðarmikið regluverk sem myndar 

grunninn að starfsemi þeirra. Þetta regluverk er oft afar flókið og í sífelldri þróun þar sem ört 

bætast við fleiri reglur til að mæta nýjum hindrunum, nýjum fjármálagerningum eða nýjum 

aðferðum sem nýttar eru á mörkuðunum. Reglurnar sem settar eru snúa ýmist að 

mörkuðunum sjálfum, fjármálafyrirtækjunum eða viðskiptamönnum þeirra.  

Eins og áður hefur komið fram er efni þessarar ritgerðar að skoða heimildir íslenskra banka til 

að starfa á fjármálamörkuðum annarra landa. Í upphafi verður fjallað um þróun 

bankastarfseminnar á Íslandi og hvernig tengsl við alþjóðlega fjármálamarkaði hafa aukist í 

kjölfar þeirrar uppsveiflu sem mótaði fjármálamarkaði síðustu ár. 

                                                 
3 Musilino, Mirta og Visentini, Gustavo. ,,Financial Services in Europe: ,,The Financial System and Institutions” 
Í Empel,  Martijn van (ritstj.) Financial Services in Europe: An Introductory Overview. Holland 2008, bls. 1. 
4 Sama heimild, bls. 2. 
5 Mishkin, Frederic S. og Eakins, Stanley G. Financial Markets and Institutions. Bandaríkin 2009, bls. 4.  
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   2.1 Bankastarfsemi á Íslandi 
Ísland var eitt af fáum löndum Evrópu þar sem enn vantaði alla meginþætti í fjármálakerfi 

landsins um miðja 19. öld. Landið var ekki með eigin gjaldmiðil, engan seðlabanka og engar 

lánastofnanir.6 Upp úr árinu 1850 mynduðust fyrstu vísar að formlegri bankastarfsemi hér á 

landi og var fyrsti sparisjóðurinn, Sparisjóður Múlasýslna, stofnaður árið 1868 og komu fleiri 

sparisjóðir í kjölfarið.7 Þegar fyrstu sparisjóðirnir tóku til starfa var ekki til staðar sérstök 

löggjöf, en fyrstu lögin voru sett um starfsemi þeirra árið 1915. Landsbankinn var síðan 

stofnaður árið 18868 og með stofnun Íslandsbanka árið 1904 má telja að kominn hafi verið 

upphafsvísir að þeirri hefðbundnu bankastarfsemi sem þekkist í dag, þ.e. hlutverk banka sem 

stofnunar sem tekur við innlánum fólks og lánar aftur út til fjárfesta sem langtímalán.9 Allt frá 

upphafi bankastarfsemi á Íslandi til ársins 1985 giltu sérlög fyrir hvern banka. Sem dæmi má 

nefna var Iðnaðarbanki Íslands h/f stofnaður með lögum nr. 113/1951 og var hlutverk hans að 

styðja við verksmiðjuiðnað og handiðn í landinu, Verslunarbanki Íslands h/f var stofnaður 

með lögum nr. 46/1960 og var hlutverk hans að styðja við verslun landsmanna og 

Samvinnubanki Íslands h/f var stofnaður með lögum nr. 46/1962 og markmið hans var að 

styðja við samvinnurekstur landsmanna.  

Með lögum nr. 86/1985 um viðskiptabanka varð grundvallarbreyting á löggjöf um starfsemi 

viðskiptabanka, en þá var sett fyrsta almenna löggjöfin um viðskiptabankastarfsemi á Íslandi. 

Með þessari löggjöf féllu úr gildi fyrrnefnd sérlög um hvern banka og allir viðskiptabankarnir 

störfuðu nú í fyrsta sinn á sama lagagrundvelli. Með lögum nr. 87/1985 um sparisjóði voru 

starfsheimildir sparisjóða auknar og felld úr gildi öll ákvæði eldri laga og störfuðu þá allir 

sparisjóðir landsins á sama grundvelli.10 Þessum tveimur lagabálkum var síðar slegið saman í 

eina heildstæða löggjöf með lögum nr. 43/1993 um viðskiptabanka og sparisjóði og voru þau 

endurútgefin með lögum nr. 113/1996. Árið 1993 voru einnig sett sérstök lög nr. 123/1993 

um lánastofnanir aðrar en viðskiptabanka og sparisjóði, en undir þau féllu m.a. félög eða 

stofnanir sem höfðu það að meginverkefni að veita lán í eigin nafni og afla sér í því skyni fjár 

með útgáfu og sölu á skuldabréfum og öðrum endurgreiðanlegum skuldaviðurkenningum til 

almennings. Með lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki voru þessir tveir síðastnefndu 

lagabálkar settir saman í eina heildstæða löggjöf um fjármálafyrirtæki. 

                                                 
6 Guðmundur Jónsson. ,,Myndun fjármálakerfisins á Íslandi”. Í Eggert Þór Bernharðsson (ritstj.) Rætur 
Íslandsbanka. 100 ára fjármálasaga. Reykjavík 2004, bls. 9. 
7 Alþingistíðindi, A-deild, 1997-1998, bls. 3994. 
8 Gunnar Viðar. ,, Landsbankinn og þróun lánakerfis hér á landi, þangað til Landsbankinn verður þjóðbanki 
1927”. Í Landsbanki Íslands 75 ára. Reykjavík 1961, bls. 6. 
9 Ásgeir Jónsson. ,,Um framþróun íslenska bankakerfisins”. Vísbending (jólablað) 2004, bls. 22. 
10 Alþingistíðindi,. A-deild, 2002-2003, bls. 1082-1083. 
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Ísland varð aðili að Evrópska efnahagssvæðinu (hér eftir EES svæðið) með samningnum um 

Evrópska efnahagssvæðið (hér eftir EES samningurinn) sem innleiddur var með lögum nr. 

2/1993. Ljóst er að miklar breytingar urðu á starfsemi fjármálafyrirtækja eftir að Ísland varð 

aðili að EES samningnum. Með samningnum var m.a. í fyrsta skipti möguleiki fyrir íslenskan 

banka að opna útibú eða starfsstöð erlendis og komu lagaákvæði þess eðlis inn í lög nr. 

43/1993 um viðskiptabanka og sparisjóði og lög nr. 123/1993 um lánastofnanir aðrar en 

viðskiptabanka og sparisjóði. Hvað varðar erlenda starfsemi í eldri lögum, þá kom fram í 

lögum nr. 10/1961 um Seðlabanka Íslands að hann hafi með höndum framkvæmd 

greiðslusamninga við önnur ríki, svo og viðskipti við alþjóðafjármálastofnanir í umboði 

ríkisstjórnarinnar. Í lögum um Landsbanka Íslands nr. 11/1961 kom fram í e-lið 5. gr. að 

bankinn hefði heimild til að kaupa og selja erlendan gjaldeyri og reka hvers kyns erlend 

bankaviðskipti og í lögum um Útvegsbanka Íslands nr.12/1961 kom fram í 5. gr. að bankinn 

hefði heimild til að kaupa og selja erlendan gjaldeyri og reka hvers kyns erlend 

bankaviðskipti.  

Einkavæðing ríkisbankanna byrjaði svo í kringum aldamótin. Landsbanka Íslands hf. var 

breytt í almenningshlutafélag 1998 og var hann svo einkavæddur í skrefum og lauk því ferli 

árið 2002.11 Búnaðarbanki Íslands var gerður að hlutafélagi 1998 en hafði áður alfarið verið í 

eigu ríkisins og var síðar yfirtekinn af Kaupþingi hf.12 Glitnir banki hf. átti rætur sínar að 

rekja til Íslandsbanka, sem árið 1990 varð til úr sameiningu Iðnaðarbanka Íslands, 

Verslunarbanka Íslands, Alþýðubanka Íslands og Útvegsbanka Íslands (sem reistur var á 

grunni gamla Íslandsbanka).13 Þessir bankar voru þá allir hlutafélagabankar en að einhverjum 

hluta í ríkiseign. Árið 2000 sameinaðist Íslandsbanki svo Fjárfestingabanka atvinnulífsins 

(FBA) og úr varð Íslandsbanki-FBA, en ríkið hafði selt 49% hluta sinn í FBA til einkaaðila 

árið 1998 og 51% árið 1999.14  

      2.1.1 Uppsveiflan í íslensku efnahagslífi 
Telja má að fjórir þættir hafi stuðlað að þeirri hröðu þróun fjármálafyrirtækja, og þá helst 

banka, hér á landi á árunum 1985-2007. Fyrst má nefna lagabreytingar eftir 1985 sem gerðu 

það að verkum að bankar og sparisjóðir fengu athafnarými til þess að vaxa frekar. Í öðru lagi 

komu til breytingar á löggjöf eftir undirritun EES samningsins sem gjörbreyttu 

starfsgrundvelli bankanna t.d. með tilliti til útrásar á aðra markaði erlendis. Í þriðja lagi kom 

                                                 
11 Skýrsla framkvæmdanefndar um einkavæðingu. 2003, bls. 28. Aðgengileg á http://www.forsaetisraduneyti.is 
12 Sama heimild, bls. 32. 
13 Guðmundur Jónsson. ,,Myndun fjármálakerfisins á Íslandi”. Í Eggert Þór Bernharðsson (ritstj.) Rætur 
Íslandsbanka. 100 ára fjármálasaga. Reykjavík 2004, bls. 11. 
14 Sama heimild, bls. 313. 
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til millibankamarkaður með krónur og gjaldeyri eftir 1998 og síðast en ekki síst, með 

einkavæðingu bankanna sem lauk skömmu eftir aldamót.15  Breytingar sem urðu á  starfsemi 

banka eftir aðild að EES samningnum eru þó líklega þær mestu breytingar sem orðið hafa á 

starfsgrundvelli banka hér á landi frá upphafi og má leiða líkur að því að uppsveiflan í 

íslensku efnahagslífi hafi byrjað með tilkomu EES samningsins. Samningurinn veitti Íslandi 

aðgang að mörkuðum Evrópu og gerði það að verkum að fólk, félög, þjónusta og fjármagn gat 

flætt í meira magni en áður á milli landa. Með þessu varð í raun kerfisbundið afnám ýmiss 

konar hafta í efnahagsstarfsemi landsins. Í lok tíunda áratugarins var mikill hagvöxtur í 

landinu og eftir aldarmótin, er einkavæðingu ríkisbankanna lauk, voru erlendar skuldir ríkisins 

greiddar niður. Þetta gerði það að verkum að Ísland var komið í stöðu sem fá vestræn ríki gátu 

státað sig af, þ.e. nánast skuldlaus ríkissjóður. Einkavæðing, markvissar skattalækkanir og 

stóriðjuframkvæmdir skiluðu miklum ávinningi og lögðu grunninn að nýju efnahagsskeiði á 

Íslandi.  

Einna mest áberandi í uppsveiflu efnahagslífsins var veruleg og ör stækkun bankanna. Þeir 

urðu áberandi í útrás, þ.e. með starfsemi í öðrum löndum, og á alþjóðlegum 

fjármálamörkuðum og var jafnvel talað um þá sem einstakt fjármálaundur. Ef litið er nánar á 

þrjá stærstu banka landsins árið 2008 má sjá að efnahagsreikningar þeirra stækkuðu verulega 

á fáum árum og starfsemin var landfræðilega töluvert útbreidd. Ef skoðaðar eru tölur um 

eignir íslensku bankanna frá árinu 2002 til loka árs 2007 má sjá að heildareignir fóru úr 1.450 

milljörðum kr. í 14.436 milljarða kr. á tímabilinu. Samsvara þessar tölur því að heildareignir 

bankanna þriggja hafi farið úr 172% af landsframleiðslu Íslands á árinu 2002 í 878% af 

landsframleiðslu árið 2007. Sem dæmi um aukningu í útbreiðslu starfseminnar má nefna að á 

árunum 2005 til 2007 fjölgaði starfsleyfisskyldum dótturfélögum bankanna úr 21 í 31, 

útibúum fjölgaði úr 4 í 21, í heild fjölgaði erlendum starfseiningum úr 26 í 56 og þeim ríkjum 

þar sem starfsemin var stunduð fjölgaði úr 12 í 21.16   

Má ætla að hinni miklu uppsveiflu íslensks efnahagslífs hafi verið að ljúka um mitt ár 2007 

þegar farið var að bera á þrengingum á erlendum mörkuðum en þó var enn hagvöxtur á 

Íslandi fram á árið 2008. Í ræðu sem Geir H. Haarde fyrrverandi forsætisráðherra hélt á 

ársfundi Seðlabankans í mars 2008 sagði hann m.a. að ,,uppsveiflu síðustu ára í íslensku 

efnahagslífi væri lokið og ef spár gangi eftir muni augljóslega slá verulega á þenslu í 

efnahagslífinu þar sem fjármálayfirvöld víða um heim væru að glíma við að koma í veg fyrir 

                                                 
15 Ásgeir Jónsson. ,,Um framþróun íslenska bankakerfisins”. Vísbending (jólablað) 2004, bls. 22. 
16 Ársskýrsla Fjármálaeftirlitsins 2007, bls. 36. 
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fjármálakreppu og hagkerfið muni leita jafnvægis á ný eftir ár mikillar uppbyggingar”.17 Í 

þessari ræðu forsætisráðherra er ljóst að aðstæður á mörkuðum erlendis eru farnar að hafa 

mikil áhrif á íslenskt bankakerfi en þó var talið á þessum tímapunkti og í raun allt fram til 

loka september 2008 að íslenskt bankakerfi væri í grunninn traust og íslenskt efnahagslíf 

stöðugt. Því var haldið fram að þar sem ríkissjóður hefði mikinn fjárhagslegan styrk, hann 

væri skuldlaus og ætti hæglega að geta tekið lán, gætu ríkið og Seðlabankinn hlaupið undir 

bagga með íslensku bönkunum ef á þyrfti að halda.18   

   2.2 Þrengingar á alþjóðlegum fjármálamörkuðum 
Má leiða líkur að því að þrengingar á alþjóðlegum fjármálamörkuðum hafi hafist með hinum 

svokölluðu undirmálslánum, aðallega á bandarískum húsnæðislánamarkaði. Undirmálslán eru 

lán til tekjulágs fólks sem á litlar sem engar eignir. Vextirnir á þeim eru hærri en á 

hefðbundnum húsnæðislánum vegna áhættunnar og það eru meiri líkur á vanskilum. 

Veðmangarar höfðu oft yfirumsjón með þessum lánum og kom svo síðar í ljós að mörg þeirra 

voru veitt án þess að ganga úr skugga um fjárhag fólks. Lánin voru síðan sett í eins konar 

vafninga eða pakka og seld til fjölmargra fjármálafyrirtækja víðs vegar um heiminn. Á meðan 

fasteignaverð hækkaði stöðugt og vextir voru lágir voru vanskil ekki mikil. En um leið og 

fasteignaverð lækkaði og vextir hækkuðu, hrundi markaðurinn og tekjulágt fólk með allt of 

þunga greiðslubyrði hætti að geta greitt af húsnæðislánunum. Er vanskil jukust sumarið 2007 

ákváðu matsfyrirtæki að lækka mat á þeim fjármálaafurðum er innihéldu undirmálslán.19 Í 

framhaldinu upphófst gríðarmikið tap hjá fjármálafyrirtækjum beggja vegna Atlantshafsins og 

eignaverðslækkun, sem olli eins konar keðjuverkun, hefur leitt  til einnar mestu niðursveiflu 

sem orðið hefur í heiminum síðan 1930.  

Seinni hluta árs 2007 fór að bera á lausafjárþrengingum hjá fjármálafyrirtækjum og var 

bankinn Northern Rock í Bretlandi fyrsti bankinn til að falla vegna þessa og var hann 

þjóðnýttur í febrúar 2008, eftir að hafa fengið greiðslustuðning breska ríkisins í september 

2007. Bandaríski fjárfestingabankinn Bear Sterns var tekinn yfir af JP Morgan í mars sama ár 

með aðstoð bandarískra yfirvalda. Vandamál markaðarins voru þó ekki einungis til komin 

vegna undirmálslánanna. Ljóst er að lágir vextir áranna á undan, gífulegt magn af lausafé og 

                                                 
17 Geir H. Haarde. ,,Ræða forsætisráðherra á ársfundi Seðlabankans”.  28. mars 2008. Aðgengileg á 
http://www.forsaetisraduneyti.is 
18 Moody’s Global Sovereign. ,,Iceland’s Aaa Ratings at a Crossroads.” Skýrsla matsfyrirtækisins Moody’s 
Investors Service um Aaa lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs Íslands. 28, janúar 2008. Skýrsluna má nálgast í heild 
sinni á vef Seðlabanka Íslands.  
http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5646 
19 ,,Þróun og horfur í efnahags- og peningamálum: Fjármálakreppan leiðir til mikils samdráttar og verðbólgu”. 
Peningamál. Nóvember 2008 (34. rit), bls. 12. Aðgengilegt á http://www.sedlabanki.is 
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almennt mikið fjármagnsstreymi leiddu til aukinnar áhættu, sífellt flóknari fjármálagerninga 

og gríðarlegrar skuldsetningar, bæði fjármálafyrirtækja, almennra fyrirtækja og almennings.20 

Frá mars 2008 til september 2008 hélt samdráttur áfram og minnkandi trú fjárfesta gerði það 

að verkum að félög áttu enn erfiðaðra en áður með að fjármagna sig. Hlutabréf féllu í verði og 

að lokum tóku lánalínur fjölmargra félaga að lokast. Í september 2008 veitti síðan bandaríska 

ríkið íbúðalánafyrirtækjunum Fannie May og Freddie Mac mikla fjárhagsaðstoð og þann 15. 

september 2008 varð ljóst að fjárfestingabankinn Lehman Brothers stefndi í gjaldþrot ásamt 

fjárfestingabankanum Merrill Lynch og stærsta tryggingarfélagi Bandaríkjanna AIG. Lehman 

Brothers fór í gjaldþrot en ákveðið var að Bank of America tæki yfir Merrill Lynch. 

Bandaríska ríkið veitti síðan AIG lán þar sem útséð var að fall þess myndi hafa veruleg áhrif á 

fjármálastöðugleika heimsins.21 Síðar hefur komið í ljós að AIG er afar illa statt þrátt fyrir 

lánveitingar og tapaði félagið 62 milljörðum á síðasta ársfjórðungi 2008.22 Í lok september 

2008 varð síðan annað stærsta gjaldþrot í sögu Bandaríkjanna er viðskiptabankinn 

Washington Mutual fór í þrot. Í framhaldinu gerðust hlutirnir hratt. Fjármálaeftirlit fjölmargra 

landa, þ.á.m. Bandaríkin, Bretland, Þýskaland, Kanada, Holland, Frakkland, Sviss, Spánn, 

Portúgal, Lúxemborg, Ítalía og Rússland bönnuðu skortsölu með öll hlutabréf til að koma í 

veg fyrir markaðsmisnotkun sem gæti ógnað stöðu fjármálamarkaða frekar. Farið var í vinnu 

við að útbúa gríðarstóra björgunarpakka fyrir fjármálafyrirtæki, bæði á vegum hvers lands 

fyrir sig og einnig á vegum Evrópusambandsins. Flest lönd í heiminum hafa nú tilkynnt um 

stórfelldar aðgerðir til að koma fjármálakerfinu til aðstoðar en þetta hefur þó ekki komið í veg 

fyrir gríðarlegt magn af gjaldþrotum og þjóðnýtingu fjármálafyrirtækja. Sem dæmi má nefna 

fóru 32 bankar í Bandaríkjunum í þrot frá 1. janúar til 1. maí 2009 og 25 á árinu 2008.23 

Meðal þeirra er stærsta gjaldþrot sögunnar, Lehman Brothers sem fóru í þrot í september 

2009, en gjaldþrot þeirra er metið á 120 milljarða dollara.24 Frá því í september 2008 hafa 

fjölmörg fjármálafyrirtæki verið þjóðnýtt af ríkjum m.a. var Fortis bankinn þjóðnýttur í 

sameiningu af Belgíu, Hollandi og Luxembourg25 ásamt því að Holland þjóðnýtti AMB 

Amro.26 Ríkisstjórn Bretlands tók yfir Bradford & Bingley 29. september 2008 sem var í 

                                                 
20 Sama heimild, bls. 13. 
21 Sama heimild, bls. 14. 
22 ,,AIG fær 30 milljarða í viðbót”. Fréttir Ríkisútvarpsins, 2. mars 2009. Aðgengilegt á Sjá nánari umfjöllun í 
frétt á vef RÚV. http://www.ruv.is/heim/frettir/frett/store64/item253581/  
23 Sjá á heimasíðu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda í Bandaríkjunum. Aðgengilegt á http://www.fdic.gov/ 
24 ,,Kaupþing var þriðja stærsta gjaldþrot heims”. Fréttablaðið, 27. apríl 2009. Aðgengilegt á  
http://visir.is/article/20090427/VIDSKIPTI06/977270485/1173 
25,,Fortis BENELUX – væddur”. Viðskiptablaðið, 29. september 2008. Aðgengilegt á 
http://www.vidskiptabladid.is/frett/1/47741/fortis-benelux-vaeddur  
26,,Dutch Government Nationalizes Fortis, ABN Amro”. PoliGasette, 5 október 2008. Aðgengilegt á  
http://www.poligazette.com/2008/10/05/dutch-government-nationalizes-fortis-abn-amro/ 
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framhaldinu færður undir spænska bankann Banco Santander Group27, ásamt því að 

ríkisstjórnin jók eignarhlut sinn í RBS (e. Royal Bank of Scotland) í 70%28. TSB-Lloyds 

komst í 43% eigu breska ríkisins, m.a. með samruna þess banka við bankann HBOS (e. 

Halifax and Bank of Scotland), sem sjálfur hafði lent í vandræðum.29 30 Argentíska 

ríkisstjórnin þjóðnýtti alla lífeyrissjóði landsins31, Portúgal þjóðnýtti bankann Banco 

Portugues de Negocios32 og Austurríki þjóðnýtti að hluta Kommunalkredit Austria AG.33 

Sænska ríkið þjóðnýtti Carnegie34, Lettland þjóðnýtti bankann Parex35, Þýskaland þjóðnýtti að 

hluta Commerzbank36 og Anglo Irish Bank37 var þjóðnýttur að fullu af írska ríkinu. Allt lítur 

út fyrir að Hypo Real Estat bankinn verðið þjóðnýttur að fullu af þýskum yfirvöldum.38 Fyrsti 

vísir að þjóðnýtingu banka á Spáni varð í lok mars 2009 er gríðarlegum fjármunum var veitt 

inn í Caja Castilla la Mancha eftir að fasteignamarkaðurinn hafði leikið hann grátt.39 Fyrir 

utan þjóðnýtingar sem minnst er á hér að ofan, sem eru þó ekki tæmandi taldar, hafa ríki 

ábyrgst fjármögnun banka og seðlabankar fjölmargra ríkja hafa lánað verulegar upphæðir til 

fjármálafyrirtækja í þeirri von að ekki komi til þjóðnýtingar eða gjaldþrots. Einnig hefur verið 

gripið til stórfelldrar lækkunar stýrivaxta í flestum ríkjum heims til að sporna við þessari 

niðursveiflu og ríkisstjórnir margra landa hafa einnig tilkynnt að ríkin muni ábyrgjast allar 

innstæður almennings í bönkunum til að koma í veg fyrir áhlaup sem leitt geta til frekari 

niðurbrots í kerfinu. Enn er ekki útséð hvar þessi óstöðugleiki á fjármálamörkuðum heimsins 

muni enda og fleiri fréttir hafa borist af fjármálafyrirtækjum í kröggum. 
                                                 
27 Sjá nánar á heimasíðu Bradford & Bingley. Aðgengilegt á http://www.bbg.co.uk/bbg/csr/  
28,,Royal Bank of Scotland: the bank that sank”. Times Online, 20 janúar 2009. Aðgengilegt á  
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/banking_and_finance/article5549589.ece 
29 ,,UK government takes 43% in Lloyds TBS HBOS”. Financial Advice, 12. janúar 2009. Aðgengilegt á  
http://www.financialadvice.co.uk/news/5/investments/9233/UK-government-takes-43-stake-in-Lloyds-TSB-
HBOS.html 
30Sjá nánar á heimasíðu Lloyds banka. Aðgengilegt á 
http://www.lloydstsb.com/merger/lloydstsb_acquisition_of_hbos.asp 
31 ,,Argentina Nationalizes $30 Billion in Private Pensions”. The New York Times, 21. október 2008. Aðgengilegt 
á  http://www.nytimes.com/2008/10/22/business/worldbusiness/22argentina.html?_r=1 
32 ,,Portugal to nationalize trouble BPN Bank”. Earth Times, 2. nóvember 2008. Aðgengilegt á 
http://www.earthtimes.org/articles/show/239719,portugal-to-nationalize-trouble-bpn-bank.html 
33 ,,Kommunalkredit International Bank Ltd.: Negative performance in the business year 2008 expected”. 
Morgunblaðið, 18. febrúar 2009. Aðgengilegt á http://www.mbl.is/mm/vidskipti/hugin_news.html?id=1291609 
34 ,,Danske Bank nefndur sem kaupandi af Carnegie”. Vísir, 11. nóvember 2008. Aðgengilegt á 
http://www.visir.is/article/20081111/VIDSKIPTI07/178751707/1091 
35 ,,Latvian Government Nationalises Parex Bank”. Baltic Economy Watch, 9. nóvember 2008. Aðgengilegt á 
http://balticeconomy.blogspot.com/2008/11/latvian-government-nationalises-parex.html 
36 ,,Berlin Wants Commerzbank to Kick-Start Stalled Lending”. Spiegel Online International, 13. janúar 2009. 
Aðgengilegt á   http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,601073,00.html 
37 ,,Anglo Irish Bank nationalised”. The Indipendent, 16. janúar 2009. Aðgengilegt á 
http://www.independent.co.uk/news/business/news/anglo-irish-bank-nationalised-1380495.html 
38,,Hypo Real Estate bankinn væntanlega þjóðnýttur”. Morgunblaðið 6. maí, 2009. Aðgengilegt á 
http://www.mbl.is/mm/vidskipti/frettir/2009/02/19/hypo_real_estate_bankinn_vaentanlega_thjodnyttur/ 
39 ,,Spain mounts first bank rescue takeover”. France 24 International News, 30. mars 2009. Aðgengilegt á 
http://www.france24.com/en/20090330-spain-mounts-first-bank-rescue-takeover-financial-crisis 
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Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur þurft að koma til aðstoðar fjölda ríkja á síðustu misserum 

vegna aukins samdráttar í hagvexti og í apríl 2009 hafði sjóðurinn skuldbundið sig til að lána 

til ESB ríkjanna Ungverjalands, Lettlands og Rúmeníu ásamt því að lána til Íslands, Pakistan, 

Hvíta-Rússlands, Serbíu og Úkraínu. Að auki var sjóðurinn þá þegar í viðræðum við Tyrkland 

og Pólland um lánveitingar.40 

Fall íslensku bankanna, þar sem þrír stærstu bankar landsins féllu á tæpum tveimur vikum, er 

einsdæmi í núverandi fjármálakreppu en benda má á að Úkraína glímir nú við alvarlega bresti 

í megninu af bankakerfi landsins og hefur nú þegar fengið aðstoð Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.  

Þó má ekki líta fram hjá því að erfiðleikar hjá fjármálafyrirtækjum eru langt frá því að vera 

séríslenskt fyrirbæri og eru vandamál víðast hvar til staðar á alþjóðlegum fjármálamörkuðum. 

   2.3 Fall íslensku bankanna  
Í erindi sem þáverandi fjármálaráðherra Árni M. Mathiesen hélt í maí 2007, kom fram að 

uppsveiflan væri mikil í þjóðfélaginu og ætti eftir að verða meiri árið 2009. Tölur Hagstofu 

Íslands sýndu þá fram á að hagur heimilanna hafði vænkast og hafði kaupmáttur 

ráðstöfunartekna á mann aukist um 56% frá árinu 1994 til ársins 2005. Í ræðu sinni taldi 

fjármálaráðherra að gert væri ráð fyrir frekari aukningu á árinu 2007 og komandi árum, 

þannig að árið 2009 yrði kaupmáttaraukningin frá 1994 komin yfir 80%.41  Í þessari ræðu 

kom einnig fram að ,,alþjóðlegir greiningaraðilar töldu [á árinu 2006] (innskot frá höfundi) að 

allt væri að fara á versta veg í íslensku efnahagslífi. Sumir þeirra gengu jafnvel svo langt að 

fullyrða að hagkerfið fengi harða lendingu með tilheyrandi óstöðugleika fjármálakerfisins”.42 

En fjármálaráðherra vísaði þessu á bug og sagði að efnahagsþróunin hefði haldist stöðug og 

útlitið væri líklega bjartara en árið 2006 og 

 ,,Til marks um það hefðu gagnrýnisraddirnar um óstöðugleika íslenska efnahagskerfisins að 
mestu þagnað og trúverðugleiki fjármálafyrirtækjanna hefði aukist. Þetta væri að hluta til 
félögunum sjálfum að þakka en þau hefðu náð glæsilegum rekstrarárangri á sama tíma og þau hafa 
gripið til margvíslegra aðgerða til að styrkja stöðu sína, t.d. með því að  draga úr 
krosseignatengslum, styrkja fjármögnunarleiðir og draga úr örum útlánavexti. Margir telja að það 
hafi einnig verið hjálplegt að stjórnvöld og aðrir hagsmunaaðilar lögðust á sveif með 
fjármálageiranum við að efla upplýsingagjöf til erlendra greiningaraðila og fjölmiðla um 
raunverulega stöðu íslenska hagkerfisins og íslenskra fyrirtækja”.43  
 

Þessi ræða fjármálaráðherra sýnir að þrátt fyrir að bent hafi verið á að íslenska fjármálakefið 

gæti lent í erfiðleikum, var engan bilbug að finna á forsvarsmönnum íslenska ríkisins. Í ræðu 

                                                 
40 ,,Mission: Possible”. The Economist, 12. apríl 2009. Aðgengilegt á 
http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=13447231 
41 Árni M. Mathiesen. ,,Áskorun og árangur íslenska hagkerfisins”. Ræða haldin á Reuters Brightspot ráðstefnu 
á Nordica Hotel. 4. maí 2007. Aðgengileg á  http://www.fjarmalaraduneyti.is 
42 Sama heimild. 
43 Sama heimild. 
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þáverandi forsætisráðherra, sem minnst var á í kafla 2.1.1, má þó glöggt sjá að blikur voru á 

lofti, en þó var ekki efast um að fjármálakerfi landsins myndi standast alþjóðlegu kreppuna 

vegna þess að bankarnir og ríkið stæðu vel. Allt fram í september 2008 bárust fréttir um að 

fjármálafyrirtæki væru að endurskipuleggja rekstur sinn og að hlutbréfaverð færi lækkandi en 

það var í takt við aðstæður á erlendum mörkuðum. Allir bankar landsins skiluðu árituðu 

árshlutauppgjöri í lok júlí 2008 með nokkrum hagnaði og töldu sig jafnframt vera með ágæta 

lausafjárstöðu.  Ekkert kom þar fram sem benti til þess sem síðar gerðist.  Þann 29. september 

2008 bárust þær fregnir að ríkið hygðist kaupa 75% hlut í Glitni banka hf. í framhaldi af 

yfirvofandi lausafjárerfiðleikum fyrirtækisins. Vikan á eftir einkenndist af vangaveltum um 

framtíð bankakerfisins. Þann 6. október 2008 setti svo Alþingi neyðarlög nr. 125/2008 um 

heimildir til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði. Þann 7. 

október var síðan gripið inn í rekstur Landsbanka Íslands og tók Fjármálaeftirlitið yfir stjórn 

hans. Einnig takmarkaði Fjármálaeftirlitið skortsölu með bréf fjármálastofnanna og stöðvaði 

öll viðskipti á hlutabréfamarkaði með fjármálagerninga sex íslenskra fjármálastofnanna. Á 

sama tíma veitti Seðlabanki Íslands Kaupþing banka hf. lán upp á 500 milljónir evra með 

100% veði í danska bankanum FIH, sem var dótturfélag Kaupþings banka hf., sem bendir til 

þess að stjórnvöld höfðu enn fulla trú að Kaupþing banki hf. myndi þola álagið sem fylgdi 

þjóðnýtingu Glitnis banka hf. 44 Íslenska ríkið var þó ekki eina ríkið sem mat stöðu Kaupþings 

sterka því 8. október kom fram í fjölmiðlum að sænska ríkið hygðist lána Kaupþingi hf. háar 

fjárhæðir til að mæta lausafjárvanda sínum og að sænski seðlabankinn mæti stöðu Kaupþings 

sterka.45 Þann 7. október greip Fjármálaeftirlitið inn í rekstur Glitnis banka hf. og tók yfir 

stjórn hans. Að kvöldi 8. október var gripið inn í rekstur Kaupþings banka hf. eftir að bresk 

yfirvöld höfðu fært innlán á svokölluðum Edge reikningum dótturfélags Kaupþings, Singer & 

Friedlander, yfir til ING Direct, hollenskrar fjármálastofnunar.  Jafnframt var Singer &  

Friedlander sett í greiðslustöðvun en það gerði Kaupþing banka hf. ómögulegt að starfa vegna 

ákvæða í lánasamningum.46 Þann 8. október beittu yfirvöld í Bretlandi einnig 

hryðjuverkalögum til að frysta allar eignir Landsbanka Íslands hf. í Bretlandi. Þannig var um 

90% af fjármálakerfi Íslendinga hrunið og öll viðskipti í Kauphöll Íslands voru stöðvuð til 13. 

október.  
                                                 
44 ,,Athugasemd vegna ummæla Björgólfs Thors Björgólfssonar um beiðni Landsbanka Íslands vegna 
fyrirgreiðslu Seðlabanka Íslands.” Heimasíða Seðlabanka Íslands,  27. október 2008. Aðgengilegt á 
http://www.sedlabanki.is/?PageID=13&NewsID=1930 
45,, Sænska ríkið lánar Kaupþingi hf.”  Fréttir Ríkisútvarpsins, 8. október 2008. Aðgengilegt á 
http://www.ruv.is/heim/frettir/frett/store64/item230220/ 
46 Viðtal við Sigurð Einarsson fyrrverandi stjórnarformann Kaupþings. Markaðurinn 8. nóvember 2008. 
Aðgengilegt á http://vefmidlar.visir.is/VefTV/?channelID=&programID=99773fab-4f60-4168-b857-
b63c326cdd59&mediaSourceID=b76f3e0c-a95a-48ac-8918-e8cca9bcd628 
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Leiða má líkur að því að fámennismarkaður og þétt ofið tengslanet á íslenskum markaði hafi 

að einhverjum hluta gert það að verkum að keðjuverkunin við fall bankanna varð hraðari en 

ella og verður líklega lengi tekist á um það hvort fyrirætlanir um þjóðnýtingu Glitnis banka 

hafi verið æskilegar. Einnig komu til umræður um stöðu Seðlabankans og vangetu hans til að 

styðja við bankana og koma í veg fyrir fall. Ekki hjálpaði vaxandi vantrú á gjaldmiðli 

landsins, sem hafði lækkað um 50% frá ársbyrjun 2008 til 25. september sama ár.47 Fall 

bankanna dró einnig athygli að erlendri starfsemi bankanna og leiddi m.a. til milliríkjadeilu 

við vinaþjóðir Íslendinga vegna ábyrgðar á innstæðureikningum í útibúum þeirra í öðrum 

löndum.  

 

3.0 Ísland og Evrópuréttur. 
Þar sem starfsemi íslensku bankanna á erlendum mörkuðum byggir að stórum hluta á reglum 

sem Ísland hefur innleitt í landslöggjöf sína í kjölfar aðildar að Evrópska efnahagssvæðinu 

þykir rétt að fjalla hér aðeins um Evrópusambandið, þróun þess og löggjöf.  

   3.1 Evrópusambandið 
Evrópusambandið eru stjórnmálaleg og efnahagsleg samtök 27 ríkja í Evrópu og nær saga 

þess allt frá árinu 1951 með stofnun Kola- og stálbandalags Evrópu. Árið 1957 ákváðu 

aðildarþjóðir Kola- og stálbandalagsins að samstarf þeirra skyldi ná til fleiri sviða og í 

framhaldinu er Efnahagsbandalag Evrópu (EBE) stofnað ásamt Kjarnorkubandalagi Evrópu 

(KBE), með tveimur sáttmálum undirrituðum í Róm og kallast þeir Rómarsáttmálarnir.48 Með 

samrunasamningi frá 8. apríl 1965 var samheiti þessara þriggja bandalaga staðfest sem 

Evrópubandalögin. Árið 1978 ályktaði þing Evrópubandalaganna að þessi þrjú bandalög 

skyldu nefnd einu nafni Evrópubandalagið (EB). Evrópusambandið eða ESB var síðan 

stofnað í sinni núverandi mynd með undirritun Maastrichtsamningsins þann 7. febrúar 1992.  

      3.1.1 Stoðir Evrópusambandsins 
Með Maastrichtsamningnum var þremur stoðum Evrópusambandsins komið á fót. Stoðir 

Evrópusambandsins eru; Evrópubandalagið sem myndar fyrstu stoðina og er hún stundum 

kölluð bandalagsstoðin. Samvinna á sviði utanríkis- og öryggismála mynda aðra stoðina og 

lögreglusamvinna og lagaleg samvinna í refsimálum mynda þá þriðju.49 Ástæða þess að 

Evrópusambandið er byggt upp af hinum þrem fyrrnefndu stoðum er sú að í aðdraganda 

                                                 
47 Upplýsingar um gengi krónunnar má nálgast á vef Seðlabankans, www.sedlabanki.is 
48 Steiner, Josephine og Woods, Lorna. Textbook on EC Law. Bandaríkin 2003, bls. 3. 
49 Sama heimild, bls. 88-89. 
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samningsins um stofnun Evrópusambandsins voru aðildarríkin ekki sammála um að setja þá 

samvinnu, sem nú mynda aðra og þriðju stoðina, undir hinn yfirþjóðlega þátt 

Evrópubandalagsins. Betra þótti að samstarf innan þessara stoða færi fram eins og hefðbundið 

milliríkjastarf þar sem hvert land fyrir sig hefur síðasta orðið. 

      3.1.2 Evrópubandalagsréttur 
Evrópubandalagið myndar, eins og áður sagði, fyrstu stoð Evrópusambandsins. 

Evrópubandalagsrétturinn byggir í grunninn til á stofnsamningum Evrópubandalaganna 

þriggja, þ.e. samningnum um Kola- og stálbandalag Evrópu, samningnum um 

Kjarnorkubandalag Evrópu og samningnum um Efnahagsbandalag Evrópu og eru þessir 

samningar taldir til frumréttar bandalagsins.50 Allur réttur sem síðan er settur með stoð í 

frumréttinum nefnist afleiddur réttur.  Til afleidds réttar teljast allar gerðir bandalagsins sem 

stofnanir þess setja s.s. reglugerðir, tilskipanir, ákvarðanir og óskuldbindandi gerðir sem 

rúmast innan heimilda frumréttarins.51 

Evrópulöggjöfin er mjög viðamikil og snýr að flestum þáttum samfélagsins. Stór hluti hennar 

snýr að hinu svokallaða fjórfrelsi, en grundvöll þess má finna í stofnsáttmála 

Evrópubandalagsins, Rómarsáttmálanum. Fjórfrelsisákvæðin byggja á frjálsu flæði fólks, 

varnings, þjónustu og fjármagns á milli aðildarríkjanna og er markmið reglnanna að mynda 

einn sameiginlegan innri markað í Evrópu. Innri markaðurinn er í raun markaður með 

sameiginlegum reglum þar sem ætlunin er að fella niður allar hindranir og hömlur í 

viðskiptum á milli aðildarríkja. Markmiðinu um einn innri markað á að ná með samræmingu á 

efni og umfangi reglna aðildarríkjanna, auk sambærilegrar túlkunar og framkvæmd þeirra. Ef 

aðildarríkin eru með misjafnar reglur skapast hindranir sem takmarka aðgang að mörkuðum í 

öðrum aðildarríkjum og gerir nánast ómögulegt að fara með vörur, starfsemi, þjónustu, 

fjármagn eða starfsmenn yfir landamæri.  

Rómarsáttmálinn er gríðarlega yfirgripsmikill og var stofnunum bandalagsins bæði fengið það 

vald að framkvæma samninginn, ásamt því að setja nánari bindandi gerðir um framkvæmd 

ákvæða hans. Þessar gerðir eru flestar bindandi fyrir aðildarríki sambandsins og eru 

aðildarríki skuldbundin til að aðlaga landsrétt sinn að þeim.52  

Frumréttur og afleiddur réttur eru mikilvægar réttarheimildir í aðildarríkjunum ásamt dómum 

Evrópudómstólsins. Dómstóllinn hefur veigamiklu hlutverki að gegna við þróun innri 

                                                 
50 Stefán Már Stefánsson. Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, Reykjavík 2000, bls. 133. 
51 Til stofnana Evrópubandalagsins teljast m.a. Evrópuþingið, Evrópuráðið og framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins. 
52 Stefán Már Stefánsson. Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 135-136. 
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markaðarins. Allir dómar túlka frekar ákvæði Evrópulöggjafarinnar og ber aðildarríkjunum að 

fara eftir niðurstöðum dómstólsins. Dómstóll Evrópubandalagsins hefur komist að þeirri 

niðurstöðu að frumréttur og afleiddur réttur hafi bein lagaáhrif (e. direct applicability)53 í 

landsrétt ríkjanna sem þýðir að reglurnar fá margar hverjar lagagildi í ríkjum án atbeina 

handhafa löggjafavalds ríkisins.54 Einnig hefur dómstóllinn komist að því að bæði frumréttur 

og afleiddur réttur hafi oft bein réttaráhrif (e. direct effect) ef viðkomandi ákvæði uppfylla 

ákveðin skilyrði,55 sem þýðir að einstaklingar og lögaðilar í aðildarríkjunum geta krafist þess 

að stjórnvöld og dómstólar hvers aðildarríkis virði efnisatriði reglnanna og veiti réttarvernd 

samkvæmt þeim.56 57 Með þessu skapast samræmi í landsrétti allra ríkjanna, sem er 

nauðsynleg forsenda fyrir einum innri markaði. 

                                                 
53 Bein lagaáhrif koma fyrst og fremst fram í Rómarsáttmálanum sjálfum og þeim tilgangi sem hann þjónar að 
samræma regluverk í Evrópu. Í 249 gr. Rs. er sérstaklega talað um bein lagaáhrif reglugerða sem sambandið 
setur og þar kemur einnig fram að efni tilskipana sé bindandi fyrir ríkin en þeim er í sjálfvald sett hvernig þau 
innleiða þær. 
54 Í niðurstöðum fjölmargra dóma hefur verið tiltekið að tilgangur Evrópuréttarins sé að samræma löggjöf 
aðildarríkjanna og að frumréttur og afleiddur réttur séu bindandi fyrir aðildarríkin á grundvelli 249. gr. Rs. 
Dómstóllinn hefur einnig kveðið á um að ef landslöggjöf stangist á við Evrópulöggjöfina, sé Evrópulöggjöfin 
rétthærri réttarheimild og beri að miða við hana. Sjá nánar í máli C-6/64. ECR 1964, bls. 585. Judgment of the 
Court of 15 July 1964. Flaminio Costa v E.N.E.L. Reference for a preliminary ruling: Giudice conciliatore di 
Milano – Italy. Þar kemur fram að Rómarsáttmálinn sé órjúfanlegur þáttur í réttarkerfi aðildarríkjanna og að 
aðildarríkin sköpuðu þetta kerfi sjálf er þau gengust undir og þróuðu bandalagið. Dómstóllinn áréttaði að ákvæði 
Rs. væru gagnslaus ef landslöggjöf aðildarríkjanna gæti gengið framar Evrópuréttinum 
55 Sjá nánar í máli C-6/90 og 9/90. ECR 1991, bls. I-05357. Judgment of the Court 19 November 1991. Andrea 
Francovich and Danila Bonifaci and others v Italian Republic. References for a preliminary ruling: Pretura di 
Vicenza and Pretura di Bassano del Grappa – Italy. Failure to implement a directive - Liability of the Member 
State. Í málinu, sem varðaði skaðabótaskyldu ríkis vegna rangt innleiddra tilskipanna, voru sett fram þrjú skilyrði 
sem ákvæði tilskipanna þyrftu að uppfylla til að einstaklingar og lögaðilar gætu fengið réttarvernd samkvæmt 
þeim. 1) ákvæði tilskipunarinnar kveða á um rétt einstaklinga eða lögaðila, 2) réttindi þessi væru tiltekin í 
tilskipuninni og 3) það væri tenging milli mistaka í innleiðingu af hálfu ríkisins og þess réttindamissis sem 
einstaklingur eða lögaðili varð fyrir. 
56 C-26/62. ECR 1963, bls. 1. Judgment of the Court of 5 February 1963. - NV Algemene Transport- en 
Expeditie Onderneming van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue Administration. - Reference for a 
preliminary ruling: Tariefcommissie - Pays-Bas. Fyrsti dómurinn um bein réttaráhrif frumréttarins, þ.e. 
Rómarsáttmálans, var kveðinn upp af EB dómstólnum á árinu 1963 í svokölluðu Van Gend en Loos máli. Þar 
höfðaði hollenskur innflytjandi mál gegn fjármálaráðuneytinu fyrir hollenskum dómstóli til að hnekkja 
tollahækkun á tilteknum vörum sem hann flutti inn. Hann bar þar fyrir sig 12. gr. Rs., en hún hljóðar svo: 
"Aðildarríkin skuldbinda sig til að leggja ekki á nýja tolla við inn- og útflutning eða álögur sem hafa svipuð 
áhrif, né að hækka tolla eða útgjöld þau sem fyrir hendi eru í viðskiptum þeirra innbyrðis". Hollensk yfirvöld 
höfðu breytt tollskrárnúmeri viðkomandi vöru þannig að hún var látin bera hærri toll. Lögsögumaður 
dómstólsins sagði að allir sem þekktu til Evrópuréttar vissu að hann fjallaði ekki bara um samningsstöðu milli 
ríkja sem þjóðréttaraðila. Efnahagsbandalaginu hefði verið framselt vald til þess að setja reglur sem veittu 
réttindi og legðu skyldur á einstaklinga og lögaðila jafnt og ríki. Dómstóllinn sagði síðan í forúrskurði sínum að 
12. gr. hefði lagaáhrif og bindandi réttaráhrif í aðildarríkjunum og að í henni felist skýr bannregla. Ekki þyrfti að 
lögtaka hana sérstaklega í aðildarríkjunum, en þrátt fyrir að greinin taki ekki beint til þegna aðildarríkjanna 
samkvæmt orðanna hljóðan, myndi brot gegn ákvæði hennar engu að síður vera brot gegn grundvallarreglum 
EB. Því væri nauðsynlegt að vernda einstaklinga og lögaðila gegn slíku broti af hálfu viðkomandi stjórnvalda og 
þar með hefði greinin bein réttaráhrif gagnvart einstaklingum. Rómarsáttmálinn væri meira en 
þjóðréttarsamningur, hann væri grundvöllur nýrrar réttarskipunar ríkjanna í millum þar sem andlag réttarins væri 
ekki einungis ríkin heldur einnig þegnar þeirra. Í niðurstöðu dómsins kom einnig fram að þar sem 
sambandsrétturinn (e. Community law) væri bindandi fyrir aðildarríkin væri hann einnig bindandi fyrir 
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Dómstólar aðildarríkjanna hafa heimild skv. 234. gr. Rómarsáttmálans að vísa spurningum til 

Evrópudómstólsins til að fá fram sjónarmið hans um túlkun reglnanna. Þetta veitir 

aðildarríkjunum tækifæri á að fá svör við því hvernig túlka skuli ákvæði samningsins 

fyrirfram. Hér skal þó bent á að mál sem ekki falla undir ákvæði Rómarsáttmálans heldur 

einungis innanríkislöggjöf eru alfarið á forræði dómstóla í aðildarríkjunum.58   

Evrópubandalagsréttur er yfirþjóðlegur réttur, sem byggir á framsali ríkisvalds frá 

aðildarríkjum til stofnana bandalagsins. Í þessu felst að stofnanir bandalagsins, hafa áhrif á 

landsrétt aðildarríkjanna langt umfram það sem áður þekktist í hefðbundnu milliríkjasamstarfi 

þjóða.59   

   3.2 Þjóðaréttarlegar skuldbindingar og samningurinn um Evrópska 
efnahagssvæðið 
Þjóðaréttur eru þær réttarreglur sem gilda með bindandi hætti í lögskiptum þjóða. Ein af 

mikilvægustu heimildum þjóðaréttar eru þjóðaréttarsamningar.60 Staða þjóðaréttar í landsrétti 

ríkja er mismunandi og fer það meðal annars eftir því hvort ríkin aðhyllist eineðliskenninguna 

eða tvíeðliskenninguna. Í eineðliskenningunni felst að þjóðaréttur og landsréttur eru hluti 

sama réttarkerfis og því verði reglur þjóðaréttar sjálfkrafa hluti landsréttar. Þetta þýðir í raun 

að samningurinn hefur bein lagaáhrif. Þessu fylgir að borgarar þeirra ríkja sem aðhyllast 

eineðliskenninguna eiga að geta byggt rétt sinn á þeim reglum sem ríkið hefur skuldbundið 

sig til að fara eftir án sérstakrar innleiðingar. Þetta felur í sér bein réttaráhrif. Bein laga- og 

réttaráhrif eru eins og minnst var á í kaflanum hér að framan hluti af 

                                                                                                                                                         
einstaklinga og því teldist að þau réttindi sem ríkin hefðu til að byggja rétt sinn á næðu líka til þeirra einstaklinga 
sem löggjöfin hefði áhrif á.  
57 Hér verða nefndir tveir dómar C-41/74 og C-148/79 þar sem tekið var sérstaklega á beinum réttaráhrifum 
afleidda réttarins. Mál C-41/74. ECR 1974, bls. 1337. Judgment of the Court of 4 December 1974. Yvonne van 
Duyn v Home Office. Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice, Chancery Division. – Public 
Policy. Þar kom fram að tilskipanir séu bindandi og áhrifaríkara sé í framkvæmd að þegnar ríkjanna geti byggt 
rétt sinn á þeim. Aðildarríkin geti vísað málum á grundvelli 177 gr. (núverandi 234 gr.) til Evrópudómstólsins og 
því ætti slíkt einnig að vera möguleiki fyrir einstaklinga.  
Mál C-148/78. ECR 1979, bls. 1629. Judgment of the Court of 5 April 1979. Criminal proceedings against Tullio 
Ratti. Reference for a preliminary ruling: Pretura di Milano – Italy. – Dangerous preparations. Þar kom fram að 
ríkjum ber að innleiða allan afleiddan rétt í landslöggjöf hvers ríkis. Ef ríki hafa ekki innleitt tilskipanir eða 
innleitt þær ranglega, verði einstaklingar í ríkjunum sem byggja rétt sinn á löggjöfinni að getað leitað réttar síns 
með því að fara með málið beint fyrir Evrópudómstólinn. 
58 Sjá sameinuð mál C-54/88, C-91/88 og C-14/89. ECR 1990, bls. I-03537. Judgment of the Court (First 
Chamber) of 30 October 1990. Criminal proceedings against Eleonora Nino and others. Reference for a 
preliminary ruling: Pretura di Conegliano, Pretura di Prato and Pretura di Pisa – Italy. Freedom of establishment 
– Exercise of paramedical professions (biotherapy and pranotherapy). Málið varðaði ítalska þegna sem höfðu 
veitt læknisþjónustu á Ítalíu án tilskilinna leyfa. Því var um að ræða mál er varðaði ítalska þegna undir ítölskum 
lögum. Dómstóllinn tók fram að ákvæði Rs. ná ekki til mála sem einungis eru innanlandsmál í aðildarríki.  
59 Davíð Þór Björgvinsson. EES réttur og landsréttur. Reykjavík 2006, bls. 14. 
60 Þjóðaréttarsamningur er samningur á milli tveggja eða fleiri ríkja eða á milli ríkja og alþjóðastofnana og er 
íslenska ríkið aðili að fjölmörgum þjóðaréttarsamningum.   
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Evrópubandalagsréttinum. Í tvíeðliskenningunni felst hins vegar að þjóðaréttur og landsréttur 

séu aðskilin réttarkerfi og því verði reglur þjóðaréttarins ekki sjálfkrafa hluti landsréttar nema 

þau ríki er aðhyllast tvíeðliskenninguna innleiði þjóðaréttarlegar reglur sérstaklega í 

landsréttinn. Samkvæmt tvíeðliskenningunni er því hvorki um að ræða bein lagaáhrif né bein 

réttaráhrif í þeim ríkjum sem aðhyllast kenninguna. Kenningar um eineðli og tvíeðli hafa þó 

einungis verið settar fram til skýringar og má ætla að ekkert ríki falli alveg undir aðra hvora 

kenninguna. Almennt er talið að Ísland fylgi tvíeðliskenningunni því það verður að innleiða 

þær reglur sérstaklega inn í landsréttinn, sem ríkið skuldbindur sig alþjóðlega til að fylgja. Ef 

reglur þjóðaréttarsamningsins hafa ekki verið settar í landslög hefur það þó verið talin 

viðurkennd regla að norrænum rétti að skýra lög til samræmis við alþjóðasamninga, sem ríki 

hefur staðfest, eftir því sem kostur er.61  Sem dæmi um innleiðingu þjóðaréttarreglna með 

lögum má m.a. nefna lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið og lög nr. 62/1994 um 

Mannréttindasáttmála Evrópu, en þeir samningar voru innleiddir í landsrétt óbreyttir og í heild 

sinni.  

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið er viðamesti alþjóðasamningur sem Ísland hefur 

gert. Var hann innleiddur í landslög með lögum nr. 2/1993 sem tóku gildi 1. janúar 1994.62 

Ísland gerðist þó virkur þátttakandi í Evrópusamrunanum mun fyrr með aðild sinni að EFTA 

árið 1970. Að EES samningnum standa 30 ríki, 27 ríki sem eru meðlimir Evrópusambandsins 

og þrjú EFTA ríki, þ.e. Ísland, Noregur og Lichtenstein. Gildissvið EES samningsins fellur 

undir fyrstu stoð Evrópusambandsins, þ.e. Evrópubandalagið. Samningurinn tekur þó aðeins 

til hluta af Evrópubandalagsrétti þar sem samþættar EB reglur er varða landbúnað og 

sjávarútveg ná ekki til EES samningsins. Myntbandalag Evrópu fellur einnig undir fyrstu stoð 

sambandsins en EES samningurinn nær ekki til þess.63 Vegna þessa er oft talað um að EES 

samningurinn byggi á EB rétti.  Samningurinn kveður á um samvinnu um hið fyrrnefnda 

fjórfrelsi, þ.e. frjáls vöru- og þjónustuviðskipti, frjálsa fjármagnsflutninga og sameiginlegan 

vinnumarkað á EES svæðinu. Samningurinn kveður einnig á um samvinnu EES ríkjanna á 

                                                 
61 Sjá nánar í dómum Hrd. 177/1998. Ragna Kristín Guðmundsdóttir gegn Háskóla Íslands og Hrd. 12/2000. 
Ákæruvaldið gegn Birni Kristjánssyni, Svavari Rúnari Guðnasyni og Hyrnó ehf. Í Hrd. 177/1998 kom fram að 
Evrópuráðssamningurinn um verndun mannréttinda og mannfrelsis öðlaðist lagagildi á Íslandi með lögum nr. 
62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. Fyrir þann tíma var talið rétt að skýra íslensk lög til samræmis við 
ákvæði samningsins, enda er það viðurkennd regla að norrænum rétti að skýra lög til samræmis við 
alþjóðasamninga, sem ríki hefur staðfest, eftir því sem kostur er.  
Í Hrd. 12/2000 var vísað til að ríkið hefði skuldbundið sig að þjóðarétti að tryggja skynsamlega nýtingu 
auðlindar skv. Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna, sbr. auglýsingu nr. 7/1985 í C-deild Stjórnartíðinda, og 
stæði 75. gr. stjórnarskrárinnar ekki í vegi fyrir því að með lögum sé mælt um takmarkanir á leyfilegum 
heildarafla úr einstökum nytjastofnum.  
62 Að undanskilinni 1. gr. sem tók gildi 13. janúar 1993 
63 Davíð Þór Björgvinsson. EES réttur og landsréttur,  bls. 31. 
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sviðum sem tengjast fjórfrelsinu s.s. á sviði félagsmála, neytendamála, umhverfismála, 

hagskýrslugerðar og félagaréttar. Þetta má sjá nánar í 66. gr.-77. gr. samningsins. EES 

samningurinn fjallar einnig um samvinnu á meðal ríkjanna á sviðum sem eru utan marka 

fjórþætta frelsisins, m.a. á sviði rannsókna, tækniþróunar, umhverfismála, félagsmála og 

fleira. Þau ákvæði má finna í 78. gr.- 88. gr. samningsins.64  

Með þessum samningi er einnig komið á fót nefndum og stofnunum sem marka sérstöðu hans 

sem þjóðaréttarsamnings. Þær stofnanir sem hér verða nefndar til sögunnar eru EFTA 

dómstóllinn, Sameiginlega EES nefndin og Eftirlitsstofnun EFTA (ESA). Eru þessar stofnanir 

hluti af hinu svokallaða tveggja stoða kerfi sem er ætla að koma til móts við sambærilegar 

stofnannir í ESB, þ.e. Evrópudómstólinn, Evrópuráðið og framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins.65  

EES samningurinn verður þó vart talinn vera hefðbundinn þjóðaréttarsamningur.  Efni hans er 

geysilega umfangsmikið og strax í 1. gr. samningsins kemur fram að aðildarríki hans stefna að 

því að stuðla að stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og efnahagstengsla samningsaðila, við 

sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum, með það fyrir augum að mynda einsleitt 

Evrópskt efnahagssvæði. Auk þessa hefur samningurinn að geyma sérstök ákvæði um 

trúnaðarskyldu samningsaðila [3. grein], skyldu til að taka afleiddan rétt upp í landsrétt [7. 

grein] og jafnframt að tryggja að verði árekstur landsréttar og “samningsréttar” þá gildi 

“samningsrétturinn” [bókun 35 við samninginn] auk þess sem settar eru upp sameiginlegar 

stofnanir sem geta í afmörkuðum tilvikum tekið bindandi ákvarðanir fyrir ríkin, t.d. í 

ríkisstyrkjamálum. Nánar verður fjallað um þessi ákvæði í næsta kafla. Samningurinn er 

þannig einstakur og hefur skuldbundið þjóðina mun meira en almennt er með 

þjóðaréttarsamninga.66 67  

                                                 
64Tengsl Íslands og Evrópusambandsins. Skýrsla Evrópunefndar um samstarfið á vettvangi EES og Schengen og 
um álitaefni varðandi hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Mars 2007, bls. 14. Aðgengileg á 
http://www.forsaetisraduneyti.is/ 
65 Handbók Stjórnarráðsins um EES. Utanríkisráðuneytið 2003, bls. 10. 
66 Þetta má sjá í niðurstöðum EFTA dómstólsins í máli E-9/97. Ráðgefandi álit frá 10. desember 1998. Erla 
María Sveinbjörnsdóttir gegn íslenska ríkinu. Beiðni um ráðgefandi álit EFTA dómstólsins frá Héraðsdómi 
Reykjavíkur. Tilskipun ráðsins 89/987/EBE – Landsréttur ekki réttilega lagaður að ákvæðum tilskipunar - 
Skaðabótaábyrgð EFTA ríkis. Þar sagði í álitinu:,,…telur dómstóllinn að EES samningurinn sé 
þjóðaréttarsamningur sem er sérstaks eðlis (sui generis) og sem felur í sér sérstakt og sjálfstætt réttarkerfi. EES 
samningurinn kemur ekki á fót tollabandalagi heldur þróuðu fríverslunarsvæði. Samruni sá er EES samningurinn 
mælir fyrir um gengur ekki eins langt og er ekki eins víðfeðmur eins og sá samruni sem Rómarsamningurinn 
stefnir að. Hins vegar ganga markmið EES samningsins lengra og gildissvið hans er víðtækara en venjulegt er 
um þjóðaréttarsamninga.” 
67 Þetta má sjá í dómi EFTA dómstólsins E-2/03. Ákæruvaldið gegn Ásgeiri Loga Ásgeirssyni, Axel Pétri 
Ásgeirssyni og Helga Má Reynissyni. Dómur EFTA dómstólsins 12. desember 2003. Varðandi túlkun á 
upprunareglum, sem gilda um viðskipti með fisk, í bókunum 4 og 9 við EES samninginn, og bókunum 3 og 6 
milli Efnahagsbandalags Evrópu og Lýðveldisins Íslands. Í dómnum sagði: ,,Gerð hins fjölþjóðlega EES 
samnings árið 1992 leiddi á hinn bóginn til samruna á háu stigi og setti markmið, sem ganga lengra en venjulegt 



 
 

 17 

   3.3 Upptaka EB reglna í landsrétt 
Með EES samningnum er stefnt að því að gera EFTA ríkjunum kleift að verða aðilar að 

hinum innri markaði Evrópu og er leitast við að tryggja EES reglum stöðu í landsrétti EFTA 

ríkjanna, sem er sambærileg við stöðu EB reglna í ríkjum sem eru aðilar að ESB. Þó er með 

EES samningnum leitast við að gera  EFTA ríkjum kleift að styðjast við ákvæði EB réttar án 

þess að hinir fyrrnefndu yfirþjóðlegu hættir EB réttarins nái beint til þeirra. Þetta er gert til að 

koma til móts við stjórnarskrár þessara ríkja.68 Samkvæmt 1. gr. samningsins er markmiðið 

með honum að stuðla að stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og efnahagstengsla 

samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum með það fyrir augum að 

mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði. Til að ná þessum markmiðum taka EFTA ríkin upp 

fjórfrelsisreglur bandalagsins, sbr. 2. mgr. 1. gr. samningsins. Eins og minnst var á hér að 

framan er meginreglan sú að túlka beri íslensk lög í samræmi við þjóðaréttarlega samninga 

sem ríkið hefur skuldbundið sig til að gera. Samkvæmt 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska 

efnahagssvæðið skal skýra lög og reglur sem sett eru hér á landi, að svo miklu leyti sem við á, 

til samræmis við EES samninginn og þær reglur sem á honum byggja.69 Þetta má einnig sjá í 

bókun 35 við EES samninginn en þar segir: 

 

,,…með samningnum er stefnt að einsleitu Evrópsku efnahagssvæði sem byggist á sameiginlegum 

reglum, án þess að samningsaðila sé gert að framselja löggjafarvald til stofnana Evrópska 

efnahagssvæðisins og að þessum markmiðum verður að ná með þeirri málsmeðferð sem gildir í 

hverju landi um sig. Vegna tilvika þar sem getur komið til árekstra á milli EES reglna sem komnar 

eru til framkvæmdar og annarra settra laga, skuldbinda EFTA ríkin sig til að setja, ef þörf krefur, 

lagaákvæði þess efnis að EES reglur gildi í þeim tilvikum”.70  

 

                                                                                                                                                         
er með fríverslunarsamninga. Til varð þjóðaréttarsamningur sérstaks eðlis (sui generis), sem felur í sér sérstakt 
og sjálfstætt réttarkerfi. Það réttarkerfi sem komið var á fót með EES samningnum einkenndist af stofnun innri 
markaðar, vernd réttinda einstaklinga og aðila í atvinnurekstri og stofnanafyrirkomulagi, sem tryggir virkt eftirlit 
með framkvæmd samningsins og úrskurðavald dómstóla í ágreiningsefnum”. 
68 Davíð Þór Björgvinsson. EES réttur og landsréttur, bls. 15. 
69 Mál E-1/01. Dómur dómstólsins frá 22. febrúar 2002. Hörður Einarsson gegn íslenska ríkinu. Beiðni um 
ráðgefandi álit EFTA dómstólsins frá Héraðsdómi Reykjavíkur í máli sem þar er rekið, varðandi túlkun 4., 10. og 
14. gr. EES samningsins. Mismunandi virðisaukaskattur á bækur – 14. gr. EES samningsins – Vörur í samkeppni 
– Óbein vernd innlendrar framleiðslu. Í þessu máli var talið að sú aðgerð að setja hærri skatt á bækur sem voru 
innfluttar væri brot á 14. gr. EES samningsins. Íslenska ríkið hélt því fram að hærri skattur á erlendar bækur væri 
réttlætanleg hindrun með tilliti til verndunar tungumálsins. Í EES samningnum segir að einstökum 
samningsaðilum sé óheimilt að leggja hvers kyns beinan eða óbeinan skatt innan lands á framleiðsluvörur 
annarra samningsaðila umfram það sem beint eða óbeint er lagt á sams konar innlendar framleiðsluvörur. 
Samningsaðila er einnig óheimilt að leggja á framleiðsluvörur annarra samningsaðila innlendan skatt sem er til 
þess fallinn að vernda óbeint aðrar framleiðsluvörur. Þrátt fyrir að skattalöggjöf heyri undir aðildarríkin verður 
að túlka landsrétt, og þar á meðal skattalöggjöfina, til samræmis við EES réttinn og er verndun þjóðartungunar 
ekki nægileg réttlætingarástæða.  
70 Sjá bókun 35 http://brunnur.stjr.is/ees.nsf/pages/bokun35  
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Í 3. gr. samningsins segir að samningsaðilar skuli gera allar viðeigandi almennar eða sérstakar 

ráðstafanir til að tryggja að staðið verði við þær skuldbindingar sem af samningnum leiðir. 

Þeir skuli varast ráðstafanir sem teflt geta því í tvísýnu að markmiðum samningsins verði náð. 

Þeir skulu enn fremur auðvelda samvinnu innan ramma samningsins.71  

Hér að framan var rætt um að Ísland fylgi hinni svokölluðu tvíeðliskenningu, sem er flókin 

þegar kemur að stöðu EES reglna í landsrétti. Þó að tvíeðliskenningin sé gagnleg til að lýsa 

hreinni formlegri stöðu ólögfestra þjóðaréttarreglna í íslenskum landsrétti er efnisleg 

samþætting þjóðaréttar og landsréttar samkvæmt EES samningum mun víðtækari en ráðið 

verður af hinni formlegu stöðu þjóðaréttarreglna samkvæmt tvíeðliskenningunni.72 

Meginmál samningsins er 129. gr. og skiptist hann í níu kafla. Bókanir við samninginn eru 49 

og viðaukar 22 talsins. Bókanir við samninginn fjalla um margþætt málefni og má segja að 

þar falli þau málefni sem ekki byggja beint á bandalagsréttinum, heldur fremur að því sem 

EFTA ríkin skuldbinda sig til að gera eða snúa að frávikum EFTA ríkjanna frá 

bandalagsréttinum.73 Hin afleidda EB löggjöf verður hluti af EES samningnum í gegnum 

viðaukana, sem innihalda tilvísun til þeirra gerða sem settar hafa verið af stofnunum 

Evrópubandalagsins og EES samningurinn tekur til.  

                                                 
71 Tekið hefur verið á þessu hjá EFTA dómstólnum í nokkrum málum, m.a. E-1/04, E-4/03 og E-9/97.  
E-1/04. Judgment of the Court 23 November 2004. Fokus Bank ASA and The Norwegian State, represented by 
Skattedirektoratet (the Directorate of Taxes). Request to the Court by Frostating lagmannsrett - Norway. Free 
movement of capital – taxation of dividends – tax credit granted exclusively to shareholders resident in a 
Contracting Party – denial of procedural rights to shareholders resident in other Contracting Partie. Í málinu var 
talið að skattyfirvöld hefðu mismunað erlendum ríkisborgurum sem áttu að fá greiddan arð í félagi sem staðsett 
var í Noregi og þeir áttu hlut í. Í 40. gr. EES samningsins segir að innan ramma ákvæða samningsins skulu engin 
höft vera milli samningsaðila á flutningum fjármagns í eigu þeirra sem búsettir eru í aðildarríkjum EB eða EFTA 
ríkjum né nokkur mismunun, byggð á ríkisfangi eða búsetu aðila eða því hvar féð er notað til fjárfestingar. Í 
málinu var sérstaklega tekið á því að ákvarðanir sem teknar væru á stjórnsýslustigi, eins og hjá skattyfirvöldum, 
yrðu að vera í samræmi við 3. gr. EES samningsins og væri það skylda samningsaðila að tryggja að staðið væri 
við þær skuldbindingar sem af samningnum leiða. Yrðu samningsaðilar að tryggja að lagareglur kæmu ekki í veg 
fyrir að einstaklingar gætu notið þeirra réttinda sem samningnum væri ætlað að tryggja. 
E-4/03. Judgment of the Court 5 May 2004. Eftirlitsstofnun EFTA gegn Noregi. Failure of a Contracting Party to 
fulfil its obligations – Article 8 of Directive 98/34/EC. Í málinu var norska ríkið talið hafa brotið ákvæði 3. gr. 
EES samningsins þegar það setti reglugerð um leyfi fyrir spilakössum en tilkynnti ekki um undirbúning né 
setningu reglugerðarinnar til Eftirlitsstofnunar EFTA, í samræmi við 8. gr. tilskipunar 98/34/EC  um setningu 
reglugerða um tæknilega útfærslu. Dómstóllinn vísaði sérstaklega til 3. gr. EES samningsins og sagði að 
yfirvöldum væri skylt að gera allt til að tryggja að staðið væri við þær skuldbindingar sem samningurinn kvæði á 
um og að yfirvöld yrðu að leita allra leiða til að ganga úr skugga um að þeim ráðstöfunum væri framfylgt. 
E-9/97. Álit frá 10. desember 1998. Erla María Sveinbjörnsdóttir gegn íslenska ríkinu. Beiðni um ráðgefandi álit 
EFTA dómstólsins frá Héraðsdómi Reykjavíkur. Tilskipun ráðsins 89/987/EBE – Landsréttur ekki réttilega 
lagaður að ákvæðum tilskipunar - Skaðabótaábyrgð EFTA ríkis. Í málinu var talið að samningsaðilar EES 
samningsins væru skaðabótaskyldir ef þeir innleiddu tilskipanir rangt og aðilar hlytu tjón af. Dómstóllinn tók 
fram þá skyldu ríkja að bæta tjón er hlytist af því að löggjöf væri ekki réttilega löguð að tilskipunum mætti draga 
af 3. gr. EES samninginn þar sem segði að tryggja skuli að staðið verði við þær skuldbindingar sem af 
samningnum leiða. 
72 Davíð Þór Björgvinsson. EES réttur og landsréttur, bls. 16. 
73 Sama heimild, bls. 34-35.  
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Í 7. gr. samningsins kemur fram að gerðir sem vísað er til eða er að finna í viðaukum eða 

ákvörðunum sameiginlegu EES nefndarinnar, skulu vera bindandi fyrir samningsaðila og að 

þær skuli taka upp í landsrétti ríkjanna. Þar kemur einnig fram að reglugerðir skuli teknar upp 

sem slíkar í landsréttinn og þegar er um að ræða gerðir sem samsvara tilskipunum skuli veita 

yfirvöldum val um form og aðferð við upptöku í landsrétt. Í 119. gr. samningsins segir að 

viðaukar, svo og gerðir sem vísað er til í þeim og aðlagaðar eru vegna samningsins, skulu auk 

bókanna vera óaðskiljanlegur hluti samningsins. 

Í EES samningnum eru tvenns konar gerðir, skuldbindandi og óskuldbindandi. Gerðirnar, sem 

eru skuldbindandi fyrir Ísland eru birtar í sérriti EES gerða, í samræmi við 2. gr. laga um 

birtingu laga og stjórnvaldserinda nr. 64/1943. Í viðaukum samningsins eru þessar gerðir 

tilgreindar sem "gerðir sem vísað er til". Óskuldbindandi gerðir eru tilgreindar sem "gerðir 

sem samningsaðilar skulu taka mið af" eða "taka tilhlýðilegt tillit til". Helstu gerðir [afleiddur 

réttur] eru eins og áður sagði reglugerðir, tilskipanir og ákvarðanir. Reglugerðum er ætlað að 

binda alla aðila, ríki, sveitarfélög, einstaklinga og lögaðila. Að þessu leyti svipar reglugerðum 

til venjulegra laga. Íslenskum stjórnvöldum ber að lögfesta þær sem slíkar, þ.e. óbreyttar sem 

lög eða stjórnvaldsreglur. Tilskipanir beinast eingöngu að ríkjum en geta þó haft bein 

réttaráhrif, þ.e. einstaklingar og lögaðilar geta byggt rétt sinn á þeim hafi þær ekki verið 

innleiddar, eða talið verði að þær séu innleiddar rangt, eða ekki innleiddar í landslög ríkjanna 

innan tilskilins tíma.74 Tilskipanirnar eru hugsaðar þannig að markmið þeirra sé bindandi og 

kveða þær oftast á um ákveðinn ramma eða lágmarkskröfur sem verður að uppfylla. 

Aðildarríkin hafa val um það hvernig því markmiði er náð, s.s. hvort tilskipunin er innleidd 

með lögum eða stjórnvaldsreglum. Ákvörðunum er ætlað að vera bindandi á sama hátt og 

reglugerðir. Munurinn er aðallega sá að ákvörðunum getur verið beint til ríkja eða lögpersóna, 

og jafnvel einstaklinga. Yfirleitt krefjast ákvarðanir ekki lögfestingar þar sem þau fela í sér 

fyrirmæli sem einstökum aðilum ber að framfylgja.   

Gerðir EB réttarins verða hluti af EES samningnum með ákvörðunum sameiginlegu EES 

nefndarinnar. Ákvarðanir nefndarinnar skuldbinda ríkin að þjóðarétti um leið og þær eru 

                                                 
74 Í máli Hrd. 236/1999. Íslenska ríkið gegn Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur, var íslenska ríkið talið skaðabótaskylt 
þar sem það hafði ekki innleitt réttilega tilskipun Evrópusambandsins nr. 80/987/EBE í lög nr. 53/1993 um 
ábyrgðarsjóð launa vegna gjaldþrota. Vísað var til álits EFTA dómstólsins þess efnis, að samkvæmt 
grundvallarreglum EES samningsins bæru aðilar hans skaðabótaábyrgð gagnvart einstaklingum á því tjóni, sem 
hlytist af ófullnægjandi lögfestingu tilskipunar, enda væri nánar tilgreindum skilyrðum fullnægt. Samkvæmt 2. 
gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 væri það hins vegar í valdi íslenskra dómstóla að skera úr um 
hvort bótaábyrgð ríkisins nyti fullnægjandi lagastoðar að íslenskum rétti. Meginmál EES samningsins hefði 
lagagildi hér á landi, sbr. 2. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið, og væri eðlilegt að lögin sem 
lögfestu samninginn væru skýrð svo að einstaklingar ættu kröfu til þess að íslenskri löggjöf væri hagað til 
samræmis við EES reglur. Tækist það ekki leiddi það af lögunum og meginreglum og markmiðum EES 
samningsins að ríkið yrði skaðabótaskylt að íslenskum rétti. 
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teknar og jafnframt eru EFTA ríkin skuldbundin til að innleiða þær í landsrétt. Þýðing 

ákvarðana EES nefndarinnar á íslensku er yfirleitt birt nokkrum vikum eftir að ákvörðun er 

tekin. 

 

4.0 Starfsemi fjármálafyrirtækja yfir landamæri 
Í kaflanum verður almennt fjallað um þau grunnákvæði Evrópuréttarins er heimila 

fjármálafyrirtækjum að stofna starfseiningar í öðrum aðildarríkjum Evrópusambandsins og 

veita þar þjónustu ásamt reglum er heimila frjálst flæði fjármagns. Einnig verður fjallað um 

sérstaka aðferð við að setja reglur á sviði fjármálamarkaða, svokallað Lamfalussy ferli, og í 

lok kaflans verður fjallað um EB reglur er varða bankastarfsemi. 

   4.1 Samræming fjármálamarkaða í Evrópu. 
Fjármálamarkaðir eru ein tegund markaða í Evrópu og á þeim starfa óteljandi 

fjármálafyrirtæki sem stunda viðskipti með margvíslega fjármálagerninga. Þessir markaðir 

hafa þróast í gegnum aldirnar í hverju ríki fyrir sig og var lagagrundvöllur þeirra fyrir tíma 

Rómarsáttmálans mjög ólíkur. Frá undirritun Rómarsáttmálans hafa aðildarríki verið 

meðvituð um þörfina á og stefnt að samræmdum innri fjármálamarkaði í Evrópu, byggðum á 

fjórfrelsisreglunum. Frá upphafi hefur verið ljóst að um gríðarstórt verkefni er að ræða þar 

sem ríkin hafa öll ólíkar fjármálahefðir.  

Þrátt fyrir að almennt sé vísað til fjórfrelsisreglna Evrópusambandsins varðandi innri 

markaðinn, má í raun skipta þeim reglum, sem mynda grunninn að einum markaði, í fimm 

þætti. Undir fjórfrelsið falla reglur um frjálst flæði vöru (23. gr. Rs.), frjálsa för fólks (39. gr. 

Rs.), staðfesturétturinn (43. gr. Rs.), þjónustufrelsið (49. gr. Rs.) og frjálst flæði fjármagns 

(50. gr. Rs.). Allt frá undirritun Rómarsáttmálans hafa stofnanir Evrópubandalagsins gefið út 

afleidda löggjöf, með stoð í ákvæðum frumréttarins, sem ætlað er að samræma reglur 

aðildarríkjanna og skapa sameiginlegan innri markað.  Með reglunum er ætlunin að fella niður 

hindranir sem mismunandi landslöggjöf aðildarríkjanna hefur myndað. Þessi afleidda löggjöf 

stuðlar að því að samræma ýmist að fullu reglur aðildarríkjanna eða setja þeim samræmdar 

lágmarksreglur, til að auðvelda framkvæmd og skilvirkni innri markaðarins. Til viðbótar við 

setningu þessarar afleiddu löggjafar hefur túlkun ákvæða Rómarsáttmálans þróast frekar með 

dómaframkvæmd, sem afleidda löggjöfin hefur síðan einnig tekið mið af. Segja má að 

ákveðin víxlverkun sé á milli löggjafarinnar og dómaframkvæmdarinnar, þar sem 

löggjafavaldið hefur endurbætt reglurnar með tilliti til dómaframkvæmdar og dómsvaldið 

tekur mið af ríkjandi löggjöf. Þetta skilar sér svo í sífelldri þróun og endurbótum á löggjöf 
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bandalagsins í formi nýrra eða endurbættra tilskipanna, reglugerða og annarra gerða.  Þrátt 

fyrir nauðsynlega víxlverkun á lagasetningu og dómaframkvæmd er lagasetning samt sem 

áður talin mun áhrifameiri í þróun réttarins þar sem hún nær til allra, þ.e. beinist ekki að 

ákveðnum aðstæðum eins og í dómsmálum. Einnig kemur til hin mikla sérfræðiaðkoma að 

löggjöfinni þar sem framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins leggur hana til, Evrópuþingið fer 

yfir hana og Evrópuráðið samþykkir hana að lokum.75 

Ákvæði Rómarsáttmálans um þjónustufrelsi og stofnsetningarrétt ásamt frjálsu flæði 

fjármagns, sem hefur þróast aðskilið en þó meðfram hinum þáttum innri markaðarins, eru 

talin grunnurinn að einum innri fjármálamarkaði í Evrópu. Sá hluti fjórfrelsisins, sem snýr að 

frjálsri för fólks og frjálsu flæði vöru, er talinn hafa takmörkuð áhrif á stofnun innri 

fjármálamarkaðar en getur komið til skoðunar í vissum tilvikum. Ákvæði um frjálsa för fólks 

geta haft áhrif er kemur að markaðssetningu yfir landamæri eða vinnu starfsfólks 

fjármálafyrirtækja við samninga í öðrum aðildarríkjum.76 Einnig hefur dómaframkvæmd 

Evrópudómstólsins varðandi frjálst flæði vöru haft mikil áhrif, sérstaklega meginreglan um 

gagnkvæma viðurkenningu. Í máli C-120/78, oftast nefndur Cassis De Dijon, var 

grundvallarreglan um gagnkvæma viðurkenningu staðfest.77 Samkvæmt reglunni eru taldar 

löglíkur fyrir því að vöru, sem löglega er markaðssett í einu aðildarríki, sé heimilt að 

markaðsetja í öðrum aðildarríkjum.  Gagnkvæm viðurkenning er þó ekki án undantekninga og 

er ríkjum heimilt að takmarka frjálst flæði ef það er talið réttlætanlegt m.a. vegna 

almannahagsmuna, s.s., neytendaverndar.78  Slíkar hindranir mega hins vegar ekki mismuna 

eftir þjóðerni og gæta þarf meðalhófs við setningu og beitingu þeirra.79  

                                                 
75 E. Waide. Warner. ,, Mutual Recognition and Cross-Border Financial Services in the European Community”. 
Law and Contemporary Problems, Hefti. 55, Nr. 4, International  Regulatory Competition and the Securities 
Laws (1992), bls. 11.    
76 SEC (97) 1193 lokaútg., 20. júní 1997. 
77C-120/78. ECR 1979, bls. 649. Judgement of the court of February 1979. Rewe-Zentral AG v 
Bundesmonopolverwaltung fur Branntwein. Reference for preliminary ruling: Hessisches Finanzgericht- 
Germany. Measures having an effect equivalent to quantative restrictions. Málið varðaði frjáls vöruviðskipti og 
er talið slá fastri grundvallarreglunni um gagnkvæma viðurkenningu. Málið fjallaði um ávaxtalíkjör sem fluttur 
var inn til Þýskalands frá Frakklandi. Vildu þýsk yfirvöld ekki heimila innflutninginn á þeim grundvelli að 
reglum samkvæmt væru ávaxtalíkjörar skilgreindir þar sem líkjörar með 25% áfengisinnihald eða meira, en 
líkjörinn frá Frakklandi innihélt 15%-20% áfengismagn. Niðurstaða dómsins var á þá leið að reglurnar 
samræmdust ekki reglum Rs. um frjálst flæði vöru. Þarna var staðfest að ef vara er löglega komin á markað í 
einu aðildaríki sambandsins sé heimilt að færa hana á milli ríkja. Í einhverjum tilvikum geti þó verið sérstakar 
réttlætingarástæður (e. mandatory requirements) fyrir því að heimilt sé að hindra frjálst flæði hennar. Í framhaldi 
af dómsniðurstöðunni sendi framkvæmdastjórn ESB bréf til aðildarríkjanna, þar sem hún skýrði frá þeim 
ályktunum sem hún drægi af dómnum. Bréf þetta er hluti af EES samningnum. Í bréfinu er það niðurstaða 
framkvæmdastjórnarinnar að: "Sérhverri vöru, sem flutt er inn frá öðru aðildarríki, skal veita viðtöku ef hún er 
löglega framleidd, þ.e. hún hefur verið framleidd skv. viðteknum reglum og framleiðsluferlum sem venjulegir 
eru í útflutningsríkinu og gilda um framleiðslu sem sett er á markað þar”.  
78 C-120/78. ECR 1979, bls. 649. Dómstóllinn setti einnig fram í Cassis de Dijon málinu mögulegar 
réttlætingarástæður fyrir hindrunum á frjálsu flæði (e. mandatory requirements) og fjallar m.a. um 
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Árið 1999 gaf framkvæmdastjórnin út álit um hversu mikilvægur þáttur gagnkvæm 

viðurkenning er við uppbyggingu innri markaðarins (e. Mutual recognition in the context of 

the follow-up of the action plan for the single market).80 Í álitinu kom fram hversu mikilvæg 

reglan um gagnkvæma virðingu væri, þar sem hún gerði það að verkum að ekki þyrfti að 

koma til algerar samræmingar í landslöggjöf aðildarríkjanna til að ná markmiðinu um einn 

innri markað. Álitinu var einnig ætlað að skerpa á notkun reglunnar til að koma í veg fyrir að 

ríki gætu virt hana að vettugi og skapað þar með grá svæði þar sem engar reglur giltu. Var 

álitinu að auki ætlað að veita einstaklingum og ekki síst yfirvöldum leiðbeiningar um hvernig 

reglan gilti á mismunandi sviðum. 

Grundvallarreglan um gagnkvæma viðurkenningu hafði þau áhrif að aðferðafræði 

bandalagsins við lagasetningu breyttist og frekar var horft til lágmarkssamræmingar, en horfið 

frá upphafsstefnunni um fulla samræmingu á landslöggjöf aðildarríkjanna. Meginreglan um 

gagnkvæma viðurkenningu á við á öllum sviðum hins innri markaðar og hefur verið sett fram 

í ýmsum tilskipunum bandalagsins. Sem dæmi má nefna tilskipanir um gagnkvæma 

viðurkenningu á ýmsum stöðlum, starfsréttindum, prófskírteinum, vottorðum og 

markaðsleyfum ásamt fjölmörgum öðrum réttindum.81  Jafnframt er bankatilskipunin byggð á 

meginreglunni um gagnkvæma viðurkenningu á starfsleyfum aðildarríkjanna, eins og nánar 

verður vikið að.82 Þrátt fyrir að meginreglan um gagnkvæma viðurkenningu hafi komið fram í 

dómaframkvæmd er varðaði frjálst flæði vöru hefur hún verið talin eiga við um allar 

fjórfrelsisreglurnar, þ.e. einnig staðfesturétt, þjónustufrelsi, frjálsa för fólks og frjálsa 

fjármagnsflutninga.83 Hér í köflunum á eftir verður fjallað nánar um grunnþætti sameiningar 

fjármálamarkaða, þ.e. staðfesturéttinn, þjónustufrelsið og frjálsa fjármagnsflutninga. 

                                                                                                                                                         
réttlætingarástæður á borð við almannaheilsu og neytendavernd. Í þessu máli var hvorki heilsa né almenn 
neytendavernd þó talin geta réttlætt lagasetningu er bannar sölu á líkjörum sem eru með lægra áfengisinnihald en 
þeir sem fyrir eru til sölu í viðkomandi ríki. 
79 Nánari umfjöllun og dóma er varða mismunun og hindranir má finna í köflum 4.1.1-4.1.3. 
80 COM (1999) 299 lokaútg., frá júní 1999. 
81 Sjá í 1. tl. 47. gr. Rómarsáttmálans og 30. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. Þar kemur fram að 
samningsaðilar skuli gera nauðsynlegar ráðstafanir vegna gagnkvæmrar viðurkenningar á prófskírteinum, 
vottorðum og öðrum vitnisburði um formlega menntun og hæfi. Sjá m.a. tilskipun 2005/45/EB um gagnkvæma 
viðurkenningu á skírteinum sjómanna og tilskipun 2005/36/EC um gagnkvæma viðurkenningu á prófskírteinum 
hjúkrunarfræðinga, tannlækna, ljósmæðra, lækna, dýralækna, arkitekta, lyfjafræðinga o.fl. 
82 Sjá nánar í aðfaraorðum (e. preamble) bankatilskipunarinnar 2006/48/EC nr. (7), (10) og (18). 
83 Helstu málin sem hafa komið upp varðandi gagnkvæma viðurkenningu og staðfesturétt, þjónustufrelsi og 
frjálsa för fólks eru mál er varða gagnkvæma viðurkenningu á menntun til að hindra ekki staðfestu, þjónustu eða 
frjálsa för fólks. Sjá m.a. C-285/01. ECR 2003, bls. I-8219. Judgment of the Court of 9 September 2003. Isabel 
Burbaud and Ministré de l’emploi et de la Solidarité. Reference for a preliminary ruling: Cour administrative 
d’appel se Doiai – France. Recognition of diplomas - Hospital managers in the public service - Directive 
89/48/EEC - Definition of ‘diploma’ - Entrance examination - Article 48 of the EC Treaty (now 39 EC). Þar 
voru málavextir á þá leið að þeir sem voru með hjúkrunarpróf frá öðrum aðildarríkjum sambandsins þurftu að 
standast sérstakt próf ef þeir hygðust starfa sem hjúkrunarfræðingar í Frakklandi. Dómstóllinn taldi að það væri 
dómstólanna í aðildarríkjunum að dæma hvort að gráður frá öðrum aðildarríkjum væru sambærilegar við 
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      4.1.1 Staðfesturéttur 
Markmið Rómarsáttmálans og EES samningsins eru að stuðla að efnahagslegum vexti og eru 

reglur um frjálsa atvinnustarfsemi ein leið að því markmiði. Margvíslegar ástæður geta verið 

fyrir því að fyrirtæki eða einstaklingar ákveða að hefja starfsemi í öðru ríki og má þar m.a. 

nefna aukna nánd við breiðari hóp viðskiptavina, hagræði í starfseminni með ódýrara 

vinnuafli, minni flutningskostnað, hagstæðari skattareglur og margt fleira. 

Ákvæði um staðfesturétt eru í 43. gr. – 48. gr. Rómarsáttmálans og efnislega eru ákvæðin 

tekin upp í 31. gr. – 35. gr. EES samningsins. Þar kemur fram að afnema skuli allar hindranir 

er varða staðfestu og að engin höft skuli vera á rétti aðila innan ríkja EB eða EFTA til að 

öðlast ótímabundna staðfestu á yfirráðasvæði einhvers annars þessara ríkja. Er þeim heimilt 

að hefja og stunda sjálfstæða atvinnustarfsemi ásamt því að stofna og reka umboðsskrifstofu, 

útibú eða dótturfyrirtæki innan hvaða ríkis bandalagsins sem er.84 Ákvæðin gilda með sömu 

skilyrðum og gilda um ríkisborgara og félög þess ríkis sem staðfesturétturinn er nýttur í.85 86 

Staðfesturétturinn felur í sér yfirfærslu á réttindum, sem sköpuðust með ákvæðum um frjálsa 

för launafólks, til einstaklinga sem eru ríkisborgarar aðildaríkis EB eða EFTA og stunda 

sjálfstæðan atvinnurekstur.87 Dómaframkvæmd hefur staðfest að ákvæði þessi hafa bein 

                                                                                                                                                         
menntun í viðkomandi landi. Ef þær teldust vera sambærilegar mætti ekki setja í landslöggjöf ríkjanna að aðilar 
frá öðrum aðildarríkjum með sambærilega menntun þyrftu að gangast undir frekari próf. 
84 C-212/97. ECR 1999, bls. I-01459. Judgment of the Court of 9 March 1999. Centros Ltd. V Erhvervs og 
Selskabbtyrelsen. Referance for a preliminary ruling: Establishment of a branch by a company not carrying on 
any actual business – Circumvention of national law – Refusal to register. Þar voru dönsk hjón sem skráðu félag 
sitt í Englandi til þess að komast hjá reglum danskra laga um lágmarkshlutafé. Félagið hafði enga starfsemi í 
Englandi og stofnuðu þau hjónin svo útibú í Danmörku þar sem öll starfsemi félagsins fór fram. Danska 
hlutafélagaskráin hafnaði skráningu útibúsins á þeim forsendum að ekki væri verið að skrá útibú starfseminnar 
heldur aðalstarfsemi félagsins. Evrópudómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að neitunin væri í andstöðu við Rs. 
þar sem félagið var löglega stofnað í öðru ríki Evrópusambandsins og ákvæði um staðfesturétt heimiluðu öllum 
löglega stofnuðum félögum innan sambandsins að opna útibú í öðrum aðildarríkjum. 
85 C-197/84. ECR 1985, bls. 01819. Judgment of the Court (Fifth Chamber) of  18 June 1995. P. Steinhauser v 
City of Biarritz. Referance for a preliminary ruling: Tribunal administratif de Pau – France. Right of 
establishment – Pursuit of the occupation of artist. Í þessu máli mótmælti aðili þeim skilyrðum að 
ríkisborgararéttur væri nauðsynlegur til að fá að taka þátt í útboði á vegum opinberra aðila. Niðurstaðan var sú að 
þeir sem væru með staðfestu í ríkinu hefðu sömu réttindi og ríkisborgarar þess.  
86 Sjá nánar í máli C-414/06. ECR 2008, bls. I-3601.  Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 15 May 2008. 
Lidl Belgium GmbH & Co. KG. v Finanzamt Heilbronn. Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof – 
Germany. Freedom of establishment – Direct taxation – Taking account of losses incurred by a permanent 
establishment situated in a Member State and belonging to a company which has its registered office in another 
Member State. Þar kemur fram í liðum 25-26 að litið er á það sem hindrun ef útibú í öðrum ríkjum geta ekki 
notið skattafrádráttar vegna taps hjá fyrirtækinu, eins og önnur útibú sem staðsett eru í sama ríki og aðalstöðvar 
félagsins.   
87 Hefur það verið staðfest í dómaframkvæmd að frjáls för fólks og staðfesturétturinn séu sambærileg réttindi 
nema að því er varðar að annars vegar er rætt um þá er starfa hjá vinnuveitendum og hins vegar þeir sem starfa 
sjálfstætt. Sjá nánar í dómi C-107/94. ECR 1996, bls. I-03089. Judgement of the court (Fifth Chamber) of June 
1996. P. H. Asscher v Staatssecretaris van Financien. Reference for preliminary ruling: Hoge Raad – 
Netherlands. Article 52 of the EC Treaty – Requirement of equal treatment – Income tax on non-residents. Málið 
fjallaði um greiðslu á tekjuskatti. Aðili sem búsettur var í Belgíu og var með sjálfstæðan atvinnurekstur þar þurfti 
að borga mun hærri skatta af tekjum sem hann vann sér inn í Hollandi, en þar var hann einnig með sjálfstæðan 
atvinnurekstur, en þeir sem búsettir voru í Hollandi. Dómstóllinn taldi að aðili sem væri með sjálfstæðan 
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réttaráhrif í landsrétti ríkjanna.88 Staðfesturétturinn er þó talinn veita víðtækari réttindi en þau 

að veita aðilum ríkja það að öðlast staðfestu í öðru ríki.89 Í ýmsum tilvikum kemur upp vafi 

um mörk staðfesturéttarins og þjónustufrelsisins, sem vísar til tímabundinnar viðveru í ríki. Í 

dómaframkvæmd hefur komið fram að með staðfesturétti sé vísað til varanlegrar 

atvinnustarfsemi í öðru ríki og þannig er staðfesturétturinn aðgreindur frá þjónustustarfsemi á 

milli landa.90 Þrátt fyrir að greinin veiti heimild til sjálfstæðrar atvinnustarfsemi í öðrum 

ríkjum hefur Evrópudómstóllinn tiltekið að ef atvinnan sem aðili stundar sé háð ákveðnum 

skilyrðum, s.s. menntun, verða allir aðilar, hvort sem þeir koma frá ríkinu sjálfu eða öðrum 

ríkjum, að uppfylla þau.91 

                                                                                                                                                         
atvinnurekstur í ríki gæti byggt réttindi sín á 52. gr. Rs. (núverandi 43. gr.) og að þau réttindi væru sambærileg 
við réttindi sem starfsmenn vinnuveitenda hafa til að fara á milli ríkja. Hér væri því óheimilt að leggja hærri skatt 
á  tekjur sem aðili hefði í ríkinu sem sjálfstæður atvinnurekandi bara á þeim grundvelli að aðilinn var með 
staðfestu í öðru ríki og einnig með sjálftæðan atvinnurekstur þar. 
88 Mál C- 2/74. ECR 1974, bls. 631. Judgment of the Court of 21 June 1974. Jean Reyners v Belgian State. 
Referance for a preliminary ruling; Conseil d’Etat – Belgium. Right of establisment. Reyners var Hollendingur 
fæddur og uppalinn í Belgíu. Hann varð doktor í belgískum lögum en fékk ekki inngöngu í belgíska 
lögmannafélagið þar sem þjóðerni hans var ekki belgískt. Yfirvöld í Belgíu töldu ákvæði Rs. um staðfesturétt 
ekki hafa bein réttaráhrif þar sem réttaráhrifin kæmu aðeins til með afleiddum tilskipunum, settum skv. 
núverandi 47. gr. Rs., og þær höfðu þarna ekki verið gefnar út. Dómstóllinn taldi að ákvæði samningsins, 
varðandi staðfesturrétt, hefðu bein réttaráhrif þar sem breytingartímabili samningsins (e. transitional period) 
væri lokið. 
89 Þannig hefur staðfesturétturinn einnig verið talinn veita ríkisborgurum aðildarríkja réttindi gagnvart sínu eigin 
ríki og að bannið sem í greininni felst nái ekki einungis til mismununar heldur einnig til óþarfa hindrana sem 
gera erlendum aðilum erfiðara fyrir að nýtta rétt sinn, skv. greininni, í öðrum aðildarríkjum. Sjá nánar í máli C-
115/78. ECR 1979, bls. 399. Judgement of the court of 7 February 1979. J. Knoors v Staatssecretaris van 
Economische Zaken. Reference for a preliminary ruling: College van Beroep voor het Bedrijfsleven – 
Nethrlands. Right of establishment. Þar sótti þýskur ríkisborgari um heimild til að starfa sem pípari í Þýskalandi 
en hann hafði hlotið menntun sína í Belgíu. Þýsk yfirvöld neituðu honum um starfsleyfi á þeim grundvelli að 
hann væri þýskur ríkisborgari og gæti ekki stuðst við 43. gr. þar sem hann gæti með þessu verið að koma sér 
undan grunnskilyrðum fyrir veitingu starfsréttindanna sem lagareglur í Þýskalandi kváðu á um. Dómstóllinn taldi 
að ríkisborgarar allra ríkja gætu stuðst við regluna, hvort sem þeir væru ríkisborgarar viðkomandi ríkis eða 
annarra. Hvað varðar hindranir er gera erlendum aðilum erfiðara fyrir að öðlast réttindi í ríki en innlendum má 
sjá nánari umfjöllun síðar í kaflanum. 
90 C-55/94. ECR 1995, bls. I-04165. Judgment of the Court 30 November 1995. Reinhard Gebhard v Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati e procuratory di Milano. Reference for a preliminary ruling: Consiglio Nazionale 
Forence – Italy. Directive 77/249/EEC – Freedom to provide services – Lawers – Possibility of opening 
chambers – Articles 52 and 59 of the EC Treaty. Í málinu var um að ræða þýskan lögmann búsettan á Ítalíu til 
margra ára, sem opnaði stofu í Mílanó. Ítalskir lögmenn mótmæltu notkun hans á heitinu Avvocato, og töldu 
hann hafa brotið gegn ákvæðum tilskipunar 77/249, sem tilgreinir að þeir sem veita þjónustu í öðru aðildarríki en 
sínu eigin skuli notast við það atvinnuheiti sem þeir hljóta í sínu heimaríki. Dómstóllinn taldi að aðili sem 
stundaði atvinnu í ríki, öðru en heimaríki sínu, á stöðugum og samfelldum grundvelli teldist falla undir ákvæði 
Rs. um staðfestu en ekki þjónustu og ef svo væri ætti fyrrnefnd tilskipun ekki við, þar sem hún ætti aðeins við þá 
er stunduðu tímabundna þjónustu í öðru aðildarríki. Dómstóllinn taldi að það væri á forræði dómstóla 
aðildarríkjanna að meta hvort um væri að ræða staðfestu eða þjónustu. Lagði dómstóllinn til leiðbeiningar sem 
gera þetta mat markvissara og sagði að m.a. ætti að meta ýmsa þætti tengda starfseminni í viðkomandi landi s.s.  
tímalengd (e. duration),  hversu reglulega hún ætti sér stað (e. regularity), endurtekningu (e. periodicity) og 
samfellu (e. continuity). Meta þyrfti fyrrgreinda þætti í hverju tilfelli fyrir sig og ef starfsemi væri stunduð á 
stöðugum og samfelldum grundvelli væri um staðfestu að ræða. Dómstóllinn tiltók þó að ef atvinna sem aðili 
stundaði væri háð ákveðnum skilyrðum, s.s. menntun, yrðu allir aðilar, hvort sem þeir koma frá ríkinu sjálfu eða 
öðrum ríkjum, að uppfylla þau skilyrði. 
91 Dómstóllinn tekur þetta sérstaklega fram í máli C-2/74. ECR 1974, bls. 631. (Reyners). Einnig má sjá 
sambærilega niðurstöðu í máli C-71/76. ECR 1977, bls. 765. Judgement of the court of 28 April 1977. Jean 
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Í 12. gr. Rómarsáttmálans kemur fram að öll mismunun á grundvelli þjóðernis er bönnuð og 

hefur sú regla verið staðfest í dómaframkvæmd.92  Í kaflanum um staðfesturétt kemur fram í 

46. gr. Rómarsáttmálans (og eru ákvæðin tekin upp í 33. gr. EES samningsins) að ákvæði 

kaflans um staðfesturétt útiloka ekki beitingu reglna sem kveða á um sérstaka meðferð 

erlendra ríkisborgara sem grundvallast af sjónarmiðum um allsherjarreglu, almannaheilbrigði 

eða almannaöryggi. EES samningurinn og Rómarsáttmálinn gera því ríkisborgurum, félögum 

og fyrirtækjum kleift að stunda frjálsa atvinnustafsemi innan bandalagsins án mismununar á 

grundvelli þjóðernis en veita að sama skapi aðildaríkjunum takmarkaðar heimildir til að setja 

reglur er byggja á mismunun ef ríkið telur það vernda mikilvæga hagsmuni þess. 

Evrópudómstóllinn hefur þó verið tregur til að samþykkja að forsendur séu til að setja slíkar 

reglur. Í upphafi var talið að dómaframkvæmd staðfesti að ef ekki væri til staðar mismunun 

næði 43. gr. Rómarsáttmálans ekki yfir aðrar hindranir.93 Á þessu hefur þó orðið breyting, 

m.a. vegna dómaframkvæmdar, og nú eru hvers konar hindranir á starfsemi yfir landamæri 

taldar óheimlar nema hægt sé að færa fyrir þeim sérstakar réttlætingarástæður, sem uppfylla 

ákveðin skilyrði. Reglurnar verða að vera 1) settar fram án mismununar, 2) réttlætanlegar 

vegna almannahagsmuna, 3) hentugar til að ná markmiðum sínum og 4) gæta verður 

meðalhófs og ekki setja strangari reglur en þarf til að ná þessum markmiðum.94 

                                                                                                                                                         
Thieffry v Conseil de l’ordere des avocats á la cour de Paris. Reference for preliminary ruling: Cour d’appel de 
Paris – France. Freedom of establishment for advocates. Þar var aðila sem hafði doktorsgráðu í belgískum lögum 
neitað um inngöngu í lögmannastétt Frakklands þar sem hann hafði ekki gráðu í frönskum lögum. Hér var þó 
talið að neitunin væri ekki réttlætanleg þar sem viðkomandi var með sambærilega menntun og þeir sem stunduðu 
lögmennsku í Frakklandi og ekki talið að landslög geti neitað á grundvelli þess að viðkomandi gráða byggist 
einungis á kunnáttu í frönskum lögum. 
92 Sjá meðal annars í máli C- 2/74. ECR 1974, bls. 631. (Reyners). Þar var talið að óheimilt væri að setja í 
landslög reglur um að þeir sem fengu aðgöngu í belgíska lögmannafélagið yrðu að vera með belgískan 
ríkisborgararétt.  
Sjá einnig í máli C-337/97. ECR 1999, bls. I-03289. Judgement of the court (Fifth Chamber) of 8 June 1999. C. 
P. M. Meeusen v Hoofddirectie van de Informatie Brheer Groep. Reference for preliminary ruling: Commissie 
van Beroep Studiefinanciering – Netherlands. Regulation (EEC) No 1612/68 – Free movement og persons – 
Consept of “worker” – Freedom of establishment – Study finance – Discrimination on the ground of nationality 
– Residence requirements. Þar var talið að börn þeirra sem væru sjálfstæðir atvinnurekendur í ríkinu á grundvelli 
staðfesturéttarins nytu sömu réttinda og önnur börn í ríkinu með tilliti til fjárveitinga vegna náms. Reglur í 
landsrétti er mismunuðu þeim á grundvelli þjóðernis væru óheimilar. 
93 Sjá meðal annars í máli C-221/85. ECR 1987, bls. 719. Judgement of the court of 12 February 1989. 
Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium. Failure of a Statet to fulfil its obligations – 
Infringement of Article 52 – Right of establishment in relation to clinical biology laboratories. Málavextir voru 
þeir að belgísk lög kváðu á um að allir starfsmenn rannsóknastofa sem framkvæmdu læknisfæðilegar rannsóknir 
yrðu að vera læknar eða lyfjafræðingar. Taldi framkvæmdastjórnin að þessi lög kæmu í veg fyrir að ríkisborgarar 
annarra aðildarríkja gætu starfrækt rannsóknastofur í Belgíu. Dómstóllinn taldi hins vegar að reglurnar útilokuðu 
ekki sérstaklega lækna eða lyfjafræðinga frá öðrum ríkjum og því væru reglurnar heimilar. 
94 Sjá í máli C-108/96. ECR 2001, bls. I-00837. Judgement of the court (Fifth Chamber) of 1 February 2001. 
Criminal proceedings against Dennis Mac Quen, Derek Pouton, Carla Godts, Youssef Antoun and Grandvision 
Belgium SA, being civilly liable, intervener: Union professionnelle belge des médecins spécialistes en 
ophtalmologie et chirurgie oculare. Reference for a preliminary ruling: Tribunal de première instance de 
Bruxelles – Belgium. Interpretation of Article 5 of the EC Treaty (now Article 10 EC) and of Articles 30, 52 and 
59 of the EC Treaty (now, after amendment, Articles 28 EC, 43 EC and 49 EC) - National legislation prohibiting 



 
 

 26 

Réttlætingaástæður fyrir mismunun eru því tæmandi taldar í 46. gr. sáttmálans en þegar kemur 

að almennum hindrunum þá eru þær ekki tæmandi taldar. Þær þurfa ávallt að uppfylla 

ákveðnar vísireglur og er hvert tilvik metið fyrir sig.95 

Í 48. gr. Rómarsáttmálans og 34. gr. EES samningsins er vísað til þess að félög eða fyrirtæki, 

sem stofnuð eru í samræmi við lög aðildarríkis EB eða EFTA og hafa skráða skrifstofu, 

yfirstjórn eða aðalstarfsstöð á yfirráðasvæði samningsaðila, skuli lúta sömu reglum og 

einstaklingar sem eru ríkisborgarar í aðildarríkjum EB eða EFTA. Því nær rétturinn einnig til 

félaga og fyrirtækja. Dótturfélög, útibú, umboðsskrifstofur eða sjálfstætt starfandi starfsmenn 

sem vinna á vegum banka falla því undir staðfesturéttinn ef starfsemin fer fram á varanlegum 

eða stöðugum grundvelli. Félög með staðfestu í aðildarríki falla alfarið undir lagareglur þess 

ríkis sem þau eru með staðfestu í. Vegna meginreglunnar um heimildir til staðfestu er 

aðildarríkjunum óheimilt að setja reglur er mismuna fyrirtækjum eftir uppruna þeirra eða 

aðrar reglur er hindra þau í starfsemi yfir landamæri.96 97 Hvað varðar fjármálafyrirtæki 

                                                                                                                                                         
opticians from carrying out certain optical examinations - National legislation restricting the marketing of 
equipment for carrying out certain optical examinations which are reserved exclusively for ophthalmologists. 
Málavextir voru þeir að höfðað var sakamál gegn nokkrum aðilum á þeim grundvelli að þeir hefðu gengið lengra 
en heimild var til fyrir þá að framkvæma skoðanir á sjúklingum sem sjóntækjafræðingar. Félagið Grandvision, 
sem aðilarnir voru starfsmenn hjá var í eigu bresks félags og auglýstu þeir í Belgíu aðgerðir sem voru 
sambærilegar við þær sem framkvæmdar voru í Bretlandi. Félag sjóntækjafræðinga í Belgíu kvartaði undan 
auglýsingum Grandvision á þeim grundvelli að þeir væru að auglýsa aðgerðir sem þeim væri óheimilt að veita 
samkvæmt belgískum lögum. Dómstóllinn tiltók að ekki væri full samræming í landslögum ríkja hvað varðaði 
þessa starfsemi en ef ríki ætluðu að setja hindranir í landslög sem gerðu fagfólki frá öðrum ríkjum erfiðara um 
vik að hefja starfsemi sína í viðkomandi ríki yrðu þær hindranir að byggja á fjórum skilyrðum: Þær yrðu að vera 
1) settar fram án mismununar, 2) réttlætanlegar vegna almannahagsmuna, 3) hentugar til að ná markmiðum 
sínum og 4) gæta verður meðalhófs og ekki setja strangari reglur en þarf til að ná þessu markmiðum.  
95 E-1/06. Judgement of the Court. 14 March 2007. EFTA Surveillance Authority v The Kingdom of Norway. 
National legislation transferring the operation of gaming machines to a State-owned monopoly – restriction of 
freedom of establishment and freedom to provide services – justification – legitimate aims – consistency of 
national legislation – necessity of national legislation. Norska ríkið setti í landslöggjöf sína ákvæði er gáfu ríkinu 
einkarétt á að reka hvers konar fjárhættuspil, þ.á.m. leikjakassa. Eftirlitsstofnun EFTA fór fram á að löggjöfin 
yrði dæmd ógild þar sem hún væri í andstöðu við 31. og 36. gr. EES samningsins um staðfesturétt og 
þjónustufrelsi. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að slík löggjöf væri réttlætanleg með tilliti til 
almannahagsmuna, þ.e. að ríkisreknir spilakassar undir eftirliti yfirvalda væru ein leið til að berjast gegn 
spilafíkn og að ríkið ætti auðveldara með en einkaaðilar að stýra slíkum rekstri í heild sinni. 
96 E-3/98. Advisory Opinion of the Court 10 December 1998. Opinion in the appeal against the decision of the 
Government of the Principality of Liechtenstein by Herbert Rainford-Towning. Request to the Court by 
Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechtenstein. Right of establishment – Residence requirement 
for managing director of a company. EFTA dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að það væri óbein mismunun 
sem fæli í sér brot á 31. gr. EES að banna félagi að fá starfsleyfi til verðbréfamiðlunar í Lichtenstein  þar sem 
framkvæmdastjóri félagsins var ekki búsettur í Lichtenstein heldur London.   
97 C-212/97. ECR 1999, bls. I-01459 (Centros). Þar er staðfest að löglega stofnað félag mætti opna útibú hvar 
sem er innan sambandsins. Sjá einnig í C-81/87. ECR 1988, bls. 5483. Judgment of the Court of 27 September 
1988. The Queen v H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General 
Trust plc. Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice, Queen's Bench Division – United Kingdom. 
Freedom of establishment - Right to leave the Member State of origin – Legal persons. Í þessu máli var staðfest 
að lögaðilar njóta sömu réttinda í Rómarsáttmálanum og einstaklingar. Hér var þó tekið fram að félög hafa ekki 
heimild til að færa höfuðstöðvar eða aðalstarfsemi félagsins til annars ríkis en halda staðfestu sinni í upphaflega 
ríkinu. Hér vildi breskt félag færa höfuðstöðvar sínar til Hollands en halda staðfesturéttinum í Bretlandi. 
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sérstaklega er þeim heimilt á grundvelli staðfesturéttarins að opna starfsstöðvar í öðrum 

ríkjum Evrópusambandsins. Á grundvelli staðfesturéttarins, reglunnar um gagnkvæma 

viðurkenningu og ákvæða bankatilskipunarinnar 2006/48/EC þurfa fjármálafyrirtæki ekki að 

endurtaka allar formreglur sem þau hafa þegar gengið í gegnum til að hljóta starfsleyfi, heldur 

fá þau að opna starfsstöð í öðrum aðildarríkjum á grundvelli þegar útgefins starfsleyfis. Nánar 

verður fjallað um bankatilskipunina síðar í þessu riti. 

      4.1.2 Þjónustufrelsi 
Þjónustufrelsið nær til viðamikils hluta innri markaðarins, en áætlað er að þjónusta telji um 

70% af efnahagsstarfsemi hins innri markaðar.98 Ákvæði um þjónustufrelsi eru í 49. gr. – 55. 

gr. Rómarsáttmálans og eru þau tekin upp í 36. gr. – 39. gr. EES samningsins. Megintilgangur 

reglna um frjálsa þjónustustarfsemi er að tryggja að aðilar með ríkisborgararétt eða staðfestu í 

aðildarríkjum ESB eða EFTA hafi frelsi til að veita þjónustu innan landamæra aðildarríkja 

með sömu skilmálum og innlendir aðilar, óháð þjóðerni og óháð staðfestu.99  Með þjónustu er 

yfirleitt átt við starfsemi sem að jafnaði er veitt í takmakaðan tíma, gegn þóknun og fellur ekki 

undir ákvæðin um frjálsa vöruflutninga, frjálsa fjármagnsflutninga og frjálsa fólksflutninga, 

sbr. 50. gr. Rómarsáttmálans og 37. gr. EES samningsins. Dómaframkvæmd hefur staðfest að 

ákvæði þessi hafa bein réttaráhrif inn í landsrétt ríkjanna.100 Eins og fjallað var um í kaflanum 

um staðfestu hefur Evrópudómstóllinn tekið á nokkrum málum þar sem deilt hefur verið um 

hvort starfsemin falli undir staðfestu eða þjónustu. Ef starfsemin er veitt tímabundið, burt séð 

frá því hvort starfsemin þarfnast eiginlegrar starfsstöðvar eða ekki, verður talið að hún falli 

undir þjónustufrelsið.101 Þó er talið að ef aðilar sem staðsettir eru í öðru ríki beri fyrir sig 

þjónustufrelsi frekar en staðfesturétt, einungis til að komast hjá starfsréttindareglum ríkisins, 

                                                                                                                                                         
Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að ef félag gerði það gætu bresk yfirvöld krafist þess að félagið myndi 
greiða skatta sína í Bretlandi og að félaginu yrði lokað. 
98 Sjá nánar í Single Market for Services. Aðgengilegt á http://europa.eu/scadplus/leg/en/s70002.htm 
99 Mál C-33/74. ECR. 1974, bls. 01299. Judgment of the Court of 3 December 1974. Johannes Henricus van 
Binsbergen v Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid. Reference for a preliminary ruling: 
Centrale Raad van Beroep – Netherlands. Freedom to provide services. Þar voru málavextir þeir að hollensk lög 
kváðu á um að lögmenn yrðu að vera með staðfestu í ríkinu til að fá að reka þar mál. Binsbergen var með 
lögmann sem hafði flutt búsetu sína til Belgíu og gat því ekki lengur flutt mál hans fyrir dómstóli í Hollandi. 
Ákvæðin voru talin koma í veg fyrir að aðilar gætu notað rétt sinn skv. 49. gr. Rs. Dómstóllinn taldi að ef aðili 
væri með fasta búsetu innan sambandsins væri honum heimilt að veita þjónustu hvar sem er í sambandinu, 
burtséð frá staðfestu. 
100 C-33/74. ECR. 1974, bls. 01299. Van Binsbergen. Dómstóllinn taldi að ákvæði Rs. er varða þjónustu hefðu 
bein réttaráhrif inn í landsrétt ríkjanna. 
101 C-55/94. ECR 1995, bls. I-04165. Gebhard. Nánar er fjallað um málsatvik í neðanmálsgrein 90. Í dómnum 
kemur fram í lið 27 að líta þurfi til starfseminnar sjálfrar hvað varðar tímalengd (e. duration),  hversu reglulega 
hún ætti sér stað (e. regularity), endurtekningu (e. periodicity) og samfellu (e. continuity). Einnig kom fram að sú 
staðreynd ein og sér að starfsemin þarfnaðist starfsstöðvar skæri ekki úr um hvort starfsemin væri veitt á 
grundvelli staðfesturéttar eða þjónustufrelsis. 
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geti aðildarríki ákveðið að þeir falli undir ákvæði um staðfesturétt.102 103 Þjónusta getur verið 

veitt með ýmsu móti. Þjónustuveitandi getur farið yfir landamæri og veitt þjónustu í öðru 

ríki,104 þjónustumóttakandi getur farið yfir landamæri og þegið þar þjónustu,105 bæði 

þjónustuveitandi og þjónustumóttakandi fara til þriðja ríkis innan bandalagsins þar sem 

þjónustan fer fram106 og einnig þar sem báðir aðilarnir eru í sínu ríki en þjónustan er veitt í 

gegnum síma, veraldarvefinn eða aðra nútímatækni107. Eins og fram hefur komið er öll 

mismunun á grundvelli þjóðernis bönnuð skv. 12. gr. Rómarsáttmálans og hvað varðar 

                                                 
102 Mál C-33/74. ECR. 1974, bls. 01299. Van Binsbergen. Í 13. lið dómsins kemur fram að ekki megi taka það af 
ríkjum að krefjast þess að aðilar uppfylli ákvæði um staðfesturétt ef sýnt þykir að þeir séu að grundvalla 
starfsemi sína á þjónustufrelsinu til að komast undan þeim reglum er staðfestu fylgja. 
103 C-23/93. ECR 1995, bls. I-04795. Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 5 October 1994. TV10 SA v 
Commissariaat voor de Media. Reference for a preliminary ruling: Raad van State – Netherlands. Freedom to 
provite services – National legislation designed to maintain a pluralist, non-commercial broadcasting network. 
Hér var talið að ákvæði Rs. um þjónustufrelsi komi ekki í veg fyrir að ríki geti komið fram við aðila eins og þeir 
væru staðfestir í ríkinu, ef sannað þykir að aðilinn sé að reyna að komast undan landslögum með því að staðsetja 
sig í öðru ríki en hefur mestan hluta starfsemi sinnar í því ríki sem um ræðir. 
104 Þetta er það form þjónustu sem sérstaklega er tekið á í 49. og 50. gr. Rómarsáttmálans. 
105 C-286/82. (joint cases 286/82 and 26/83). ECR 1984, bls. 00377. Judgment of the Court of 31 January 1984. 
Graziana Luisi and Giuseppe Carbone v Ministero del Tesoro. Reference for a preliminary ruling: Tribunale 
civile e penale di Genova – Italy. Invisible transactions – National control requirements. Þar var rétturinn til að 
fara á milli ríkja og kaupa þjónustu staðfestur. Þar voru málavextir þeir að tveir aðilar voru sektaðir fyrir að hafa 
keypt meiri gjaldeyri í erlendri mynt en heimild var fyrir í lögum á Ítalíu. Annar aðilinn hafði verið í 
læknismeðferð í tveim öðrum aðildarríkjum en hinn hafði verið á ferðalagi. Dómstóllinn komst að þeirri 
niðurstöðu að ef um væri að ræða ferðir á milli landa vegna viðskipta, náms eða læknismeðferða væri um að 
ræða greiðslu fyrir þjónustu en ekki fjármagnsflutninga og á slíkar greiðslur mætti ekki setja á neinar hömlur í 
landslöggjöf aðilaríkjanna. 
106C-180/89. ECR 1991, bls. I-00709. Judgment of the Court of 12 February 1991. Commission of the European 
Communities v Italian Republic. Failure of a Member State to fulfil its obligations - Freedom to provide services 
– Tourist guides – Occupational qualifications laid down in national legislation. Málavextir voru þeir að löggjöf 
á Ítalíu kvað á um að leiðsögumenn yrðu að vera með sérstakt leiðsöguskírteini. Þetta gerði það að verkum að 
leiðsögumenn frá öðrum ríkjum sem komu til Ítalíu með hópa af ferðamönnum máttu ekki starfa í landinu sem 
leiðsögumenn. Í niðurstöðu dómsins var sérstaklega áréttað að þrátt fyrir að ákvæði Rs. tiltækju sérstaklega að 
ákvæðin næðu til aðstæðna þegar þjónustuveitandi væri með staðfestu í öðru ríki en þjónustukaupandi, næðu 
þjónustuákvæði sáttmálans einnig til þess þegar þjónustuveitandi veitti þjónustu í öðru aðildarríki en þar sem 
hann væri með staðfestu burtséð frá því í hvaða ríki þjónustukaupandinn væri með staðfestu og að ítalska ríkið 
hefði með þessum lagareglum brotið reglur Rs. er vörðuðu þjónustufrelsi. 
107 Sjá mál C-384/93. ECR 1995, bls. I-01141. Judgment of the Court of 10 May 1995. Alpine Investments BV v 
Minister van Financien. Reference for a preliminary ruling: College van Beroep voor het Bedrijfsleven – 
Neterlands. Freedom to provide services – Article 59 of the EEC Treaty – Prohibition of cold calling by 
telephone for financial services. Málið varðaði fyrirtæki sem veitti þjónustu sem fólst aðallega í sölu á 
hrávöruafurðum. Aðilar að hrávörusamningum skuldbinda sig til að kaupa eða selja vörur á fyrirfram ákveðnu 
verði í þeim tilgangi að reyna að hafa ávinning af verðbreytingum á vörunni (e. commodities futures market). 
Félagið hringdi í aðila í öðrum ríkjum innan sambandsins, að þeim forspurðum, og bauð þeim að gerast aðilar að 
slíkum samningum (e. cold calling). Landslöggjöf í Hollandi heimilaði að viðskiptaráðherra landsins bannaði 
aðgerðir fyrirtækja sem voru taldar hafa neikvæð áhrif á fjármálakerfið í landinu. Viðskiptaráðherrann bannaði 
slíka símasölu sem Alpine stundaði á grundvelli þessara laga þar sem hún var talin draga úr trausti fjárfesta til að 
stunda viðskipti á hollenska markaðinum. Evrópudómstóllinn taldi að heimild fyrir slíku banni af hendi 
viðskiptaráðherra væri hindrun í landslöggjöf ríkisins, en hér var þó hindrunin talin réttlætanleg með tilliti til 
þess að verið var að vernda orðspor fjármálakerfisins í landinu. Dómstóllinn taldi að þar sem salan fór fram að 
þjónustutilboðsmóttakandanum forspurðum þá væri það ríkisins þaðan sem salan væri boðin að setja um slíkar 
söluaðferðir lagaramma. Taldi dómstóllinn að meðalhófs hefði verið gætt í lagasetningunni þar sem bannið náði 
einungis til símasölu þar sem viðtakandinn hefði ekki gefið samþykki fyrirfram og að um væri að ræða 
afmarkaða þjónustu sem hefði verið misnotuð. 
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þjónustufrelsi hefur Evrópudómstóllinn staðfest þetta.108 109 Samkvæmt 55. gr. 

Rómarsáttmálans eiga ákvæði 45. gr. - 48. gr. hans einnig við um þjónustufrelsi. Í 46. gr. 

Rómarsáttmálans (og eru ákvæðin tekin upp í 33. gr. EES samningsins) er tekið fram að 

ákvæðin útiloki ekki beitingu reglna sem kveða á um sérstaka meðferð erlendra ríkisborgara 

sem grundvallast af sjónarmiðum um allsherjarreglu, almannaheilbrigði eða almannaöryggi. 

Eins og með staðfesturéttinn hefur Evrópudómstóllinn verið tregur til að samþykkja að 

forsendur séu til að setja slíkar reglur og hefur þess í stað veitt heimild fyrir þeim í hverju 

tilfelli fyrir sig ef hinar sérstöku réttlætingarástæður hafa verið til staðar.110 111 Hér hafa einnig 

verið sett fram sömu skilyrði fyrir almennum hindrunum og verða reglurnar að vera: 1) settar 

                                                 
108 C-288/89. ECR 1991, bls. I-04007. Judgment of the Court of 25 July 1991. Stichting Collectieve 
Antennevoorziening Gouda and others v Commissariaat voor de Media. Reference for a preliminary ruling: Raad 
van State – Netherlands. Freedom to provide services - Conditions imposed on the re-transmission of 
advertisements contained in radio and television programmes broadcast from other Member States. Málið 
varðaði lög í Þýskalandi sem kváðu á um að heimildir til að takmarka sjónvarps- og útvarpsefni frá öðrum 
ríkjum vegna auglýsinga sem í efninu var og leyfi og gjöld til handa þeim sem sendu út slíkt efni erlendis frá. 
Tekið var fram í dómnum að öll mismunun byggð á þjóðerni eða að aðili komi frá öðru ríki innan sambandsins 
en þar sem þjónustan er veitt, er bönnuð. Ef slíkt væri heimilað á grundvelli réttlætingarástæðna gætu slíkar 
ástæður aldrei byggst á fjárhagslegum sjónarmiðum.   
109 Mál C-484/93. ECR 1995, bls. I-03955. Judgment of the Court of 14 November 1995. Peter Svenson and 
Lena Gustavsson v Ministre du logement et de l’Urbanisme. Reference for a preliminary ruling: Conseil d’Etat – 
Grand Duchy of Luxembourg. Free movement of capital – Freedom to provide services – Interest rate subsidy on 
building loans – Loan by a credit institution not approved in the Member State granting subsidy. Þar voru 
málavextir þeir að löggjöf í Lúxemborg kvað á um að heimild væri til að lækka vaxtabyrði á húsnæðislánum í 
formi niðurgreiðslna vaxta í gegnum skattkerfið, ef ákveðin skilyrði væru uppfyllt varðandi endurbætur húsa.  
S&G voru með lán í belgískum banka. Yfirvöld í Lúxemborg neituðu þeim um niðurgreiðslu á vöxtunum vegna 
þessa. Yfirvöld héldu því fram að þessar niðurgreiðslur væru hluti af þeim greiðslum sem ríkið fengi til baka sem 
fjármagnstekjuskatt frá fjármálafyrirtækjum og því væru þessir peningar hluti af félagslega kerfi landsins og því 
væru reglurnar réttlætanlegar þar sem félagslega kerfið gæti hrunið án þeirra. Dómstóllinn taldi að hér væri um 
að ræða mismunun og að réttlætingarástæður væru ekki til staðar.   
110 Mál C-204/90. ECR 1992, bls. I-00249. Judgment of the Court of 28 January 1992. Hanns-Martin Bachmann 
v Belgian State. Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation – Belgium. Articles 48, 59, 67 and 106 of 
the EEC Treaty – Deduction of insurance contribution. Þar voru málavextir þeir að samkvæmt belgískum lögum 
gátu Belgar sem borguðu sjúkdóma- eða líftryggingar til belgískra vátryggingafélaga fengið greiðsluna dregna 
frá launum sínum áður en þau voru gefin upp til skatts. Bachmann var Þjóðverji en bjó og vann í Belgíu og 
borgaði til þýsks vátryggingafélags og fékk ekki heimild til að draga þær greiðslur frá launum sínum áður en 
greiddur var af þeim skattur. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að ákvæðin væru hindrun á reglum Rs. 
varðandi þjónustufrelsi en taldi einnig að þessar hindranir væru réttlætanlegar á þeim grundvelli að þær væru 
nauðsynlegar til að vernda skattkerfi Belgíu í því tilviki sem um væri að ræða.  Hér má þó nefna að Bachmann er 
mjög sérstakur dómur og hefur valdið ýmsum fræðimönnum heilabrotum og síðari dómar hafa ekki verið jafn 
skilningsríkir á réttlætingarrökin á samræmi í skattkerfum, t.d. í máli C-118/96. ECR 1998, bls. I-01897 (Mál 
Jessica Safir sem fjallað er um í neðanmálsgrein 111). Eftir að dómurinn gekk hefur oft verið reynt að vísa til 
hans en ECJ hefur ekki fallist á þau sjónarmið. 
111 Mál C-118/96. ECR 1998, bls. I-01897. Judgment of the Court of 28 April 1998. Jessica Safir v 
Skattemyndigheten I Dalarnas Lan, formerly Skattemyndigheten I Kopparsbergs Lan. Reference for a 
preliminary ruling: Lansratten I Dalarnas Lan – Sweden. Freedom to provide services – Free movement of 
capital – Taxation of savings in the form of life assurance – Legislation of a Member State establishing different 
tax regimes according to the place of establishment of the undertaking providing the services. Í þessum dómi 
voru niðurstöður aðrar en í Bachmann dómnum. Hér voru málavextir þeir að sænsk löggjöf kvað á um að 
mismunandi skattur var lagður á vátryggingar eftir því hvort þær voru teknar hjá félögum sem staðsett voru í 
Svíþjóð eða í öðrum ríkjum. Í dómnum var sérstaklega tekið fram að þrátt fyrir að skattamál heyrðu undir 
valdsvið aðildarríkja yrðu ákvæði skattalaga að samræmast ákvæðum Rs. og fjórfrelsisins. Skattalög mættu ekki 
reisa sjálfstæðar hindranir og var talið að slík lagasetning gengi gegn ákvæðum um þjónustufrelsi. 
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fram án mismununar, 2) réttlætanlegar vegna almannahagsmuna, 3) hentugar til að ná 

markmiðum sínum og 4) gæta verður meðalhófs112 og ekki setja strangari reglur en þarf til að 

ná þessum markmiðum.113 114 Ef slíkar hindranir hafa verið réttlætanlegar hefur verið talið að 

landslög geti sett stangari kröfur til fyrir erlenda aðila.115 116 Hér skal þó taka fram að eftir því 

                                                 
112 Sjá nánar í máli E-1/05. Judgement of the Court 25 November 2005. EFTA Surveillance Authority v The 
Kingdom of Norway. Failure of a Contracting Party to fulfil its obligations – life assurance services – freedom to 
provide services and right of establishment – Article 33 of Directive 2002/83/EC – justification of restriction 
based on general good – proportionality. Þar var talið réttlætanlegt að setja í landslöggjöf hindrun á grundvelli 
þess að verið væri að vernda hagsmuni neytenda. Hér var þó talið að norska ríkið hefði gengið of langt í þeim 
efnum og ekki virt meðalhófsreglur sem gilda þurfa þegar hindranir á grundvelli Rs. eru taldar réttlætanlegar.  
Neytendavernd var talin geta flokkast undir slíka almannahagsmuni að setja mætti hindranir ef þær uppfylltu 
grunnskilyrðin m.a. um meðalhóf.   
113 E-3/06. Judgement of the Court. 30 May 2007. Ladbrokes Ltd.  and  The Government of Norway, Ministry of 
Culture and Church Affairs;  The Government of Norway, Ministry of Agriculture and Food. Request to the 
Court under Article 34 of the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance 
Authority and a Court of Justice by Oslo tingrett (Oslo District Court), Norway, in a case pending before it 
between  Right of establishment – freedom to provide services – national restrictions on gambling and betting – 
legitimate aims – suitability/consistency – necessity – provision and marketing of gaming services from abroad. 
Málavextir voru þeir að breskt leikjafyrirtæki vildi veita þjónustu í Noregi en var neitað m.a. á þeim grundvelli 
að norska ríkið væri það eina sem mætti veita slíka þjónustu og að slík leyfi væru aðeins veitt til samtaka sem 
væru rekin án hagnaðar (e. non-profitable). Í niðurstöðu dómsins var tekið fram að ef slíkar hindranir væru 
réttlætanlegar yrði það aðeins á þeim grundvelli að þær væru hentugar til að ná markmiðum sínum og að gæta 
verður meðalhófs og ekki setja strangari reglur en þarf til að ná þessu markmiðum. Einnig taldi dómurinn að ef 
dómstólar aðildarríkjanna kæmu til með að heimila slíkar hindranir þá yrði það að vera gert án mismununar og 
taka verður tillit til þeirra skilyrða sem þjónustuveitendurnir þurfa þegar að uppfylla í þeim ríkjum sem þeir eru 
með staðfestu í. 
114 E-1/03. Judgement of the Court. 12 December 2003. EFTA Surveillance Authority v The Republic of Iceland. 
Failure of a Contracting Party to fulfil its obligations – free movement of services -higher tax on intra-EEA 
flights than on domestic flights. Þar var tekið fram að með því að hafa í gildi lög nr. 31/1987 um flugmálaáætlun 
og fjáröflun til framkvæmda í flugmálum væri íslenska ríkið að brjóta gegn 36. gr. EES samningsins um 
þjónustufrelsi, þar sem lögin kvæðu á um að farþegar sem ferðuðust með flugi til annarra aðildarríkja EES 
svæðisins greiddu hærri skatta en þeir farþegar sem ferðuðust með flugi innanlands.  
115 Mál C- 205/84. ECR 1985, bls. 03755. Judgment of the Court of 4 December 1986. Commission of the 
European Communities v Federal Republic of Germany. Freedom to provide services – Insurance. Þar voru 
málavextir þeir að skv. þýskum lögum urðu þeir sem ætluðu að veita vátryggingaþjónustu í Þýskalandi að vera 
með staðfestu þar. Dómstóllinn staðfesti að þjónustufrelsi væri eitt af grunnákvæðum Rs. og það væri einungis 
hægt að réttlæta hindranir með tilliti til almannahagsmuna og að þær nái jafnt til allra aðila er starfa á svæðinu. 
Hindranir þurfi ennfremur að vera réttlætanlegar með vísan til þess að ganga verður úr skugga um að fagreglur 
séu virtar og einnig verði þær reglur sem settar eru að ná þeim markmiðum sem þeim er ætlað. Þetta mál markaði 
upphafið að því að ríki gætu stuðst við almannahagsmuni (e. general good) sem réttlætingaráðstæðu fyrir því að 
hindra starfsemi sem veitt er af erlendum aðilum í ríkinu. Dómstóllinn staðfesti að vátryggingaþjónusta væri 
sérstök þjónusta að því leyti að neytendavernd þyrfti að vera mikil en að þessir hagsmunir gætu að einhverju 
leyti verið tryggðir með ákvæðum er varða staðfestu. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að þar sem ekki 
væri full samræming á ákvæðum ríkjanna er vörðuðu staðfestu og þjónustufrelsi væri réttlætanlegt að ríki settu 
hindranir í landslöggjöf sína til að vernda neytendur, að þeim skilyrðum uppfylltum að landslöggjöfin fylgdi 
fyrrnefndum viðmiðum. Hér var talið að í ljósi séreðlis tryggingastarfseminnar væri samræming lagareglna í 
afleiddum rétti á tilteknum sviðum, forsenda þess að hægt væri að nýta frelsi í þjónustustarfsemi á því sviði og 
því gætu ríki enn sett sérákvæði í landslöggjöf sína. Hér má nefna að þessi niðurstaða kom til áður en 
samræming varð í tilskipunum Evrópuréttarins. 
116 Mál C- 222/95. ECR 1997, bls. I-03899. Judgment of the Court of 9 July 1997. Société civile immobiliére 
Parodi v Banque H. Albert de Bary et Cie. Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation – France. Free 
movement of capital – Freedom to provide services – Credit institutions – Grant of mortgage loan – 
Authorization requirement in the Member State in which the service is provided. Málavextir voru þeir að 
fasteignafélagið Parodi frá Frakklandi fór fram á að húsnæðislán sem þeir fengu frá banka í Hollandi yrði dæmt 
ógilt þar sem bankinn hefði ekki, þegar lánið var tekið, verið með heimild til að starfa í landinu skv. frönskum 
lögum. Franskar lagareglur kváðu á um að ef banki ætlaði að veita þjónustu í Frakklandi yrði það aðeins gert ef 
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sem samræming verður meiri í landslöggjöf ríkjanna hafa réttlætingarástæður sífellt 

takmarkaðra gildi.  

Hvað varðar fjármálafyrirtæki sérstaklega er þeim heimilt á grundvelli þjónustufrelsisins að 

veita þjónustu í öðrum ríkjum Evrópusambandsins. Á grundvelli þjónustufrelsisins,  reglunnar 

um gagnkvæma viðurkenningu og bankatilskipunar 2006/48/EC þurfa fjármálafyrirtæki ekki 

að endurtaka allar formreglur sem þau hafa þegar gengið í gegnum til að hljóta starfsleyfi, 

heldur fá þau að veita þjónustuna í öðrum aðildarríkjum á grundvelli þegar útgefins 

starfsleyfis. Hér skal þó haft í huga, þar sem fjármálafyrirtæki eru starfsleyfisskyld og um þau 

gildir mikið og flókið regluverk, að ef fjármálafyrirtæki hyggst veita þjónustu í ríki sem fellur 

utan ákvæða bankatilskipunarinnar ber fyrirtækjunum að sækja um leyfi fyrir veitingu 

þjónustunnar til þarlendra yfirvalda, ásamt því að tilkynna þarf um það til yfirvalda hér á 

landi.  

         4.1.2.1 Fjármálaþjónusta  
Þjónustufrelsi er mjög víðtækt hugtak og nær til hvers konar þjónustu. Í svokölluðum 

tryggingamálum Evrópudómstólsins voru ákvæði Rómarsáttmálans um frelsi til 

þjónustustarfsemi ekki talin nægileg til að afnema allar hindranir á sviði fjármálaþjónustu.117 

Dómstóllinn taldi að vegna séreðlis fjármálaþjónustu og hagsmuna neytenda væri samræming 

lagareglna með afleiddum rétti forsenda fyrir nýtingu frelsis í þess háttar þjónustustarfsemi. 

Þar sem slík lagasetning hefði í þessu tilviki ekki átt sér stað gátu aðildarríkin lagt hömlur á 

frelsi til að veita slíka þjónustu.118 Með dómnum var staðfest að fjármálaþjónusta væri að 

                                                                                                                                                         
hann hefði fengið leyfi franskra yfirvalda til að starfa í ríkinu. Ákvæði Rs. sem heimila lán á milli ríkja byggja á 
þjónustufrelsinu og fjármagnsflutningum. Í 51. gr. Rs. segir ,,The liberalisation of banking and insurance 
services connected with movements of capital shall be effected in step with the liberalisation of movement of 
capital”. Þetta þýðir að ef reglur varðandi fjármagnsflæði hafa ekki verið settar geta löndin enn sett skilyrði fyrir 
þjónustustarfsemi sem tengist fjármagnsflæði. Þegar fyrrnefnt lán var veitt var fyrsta fjármagnstilskipunin (e. 
capital directive) enn í gildi og var þar til staðar heimild í viðaukum fyrir ríki að setja reglur er hömluðu 
fjármagnsflæði. Frakkland hafði sett lagareglur um hömlur en þar var kveðið á um að þær næðu einungis til lána 
er færu yfir vissa fjárhæð. Lánið í þessu tilviki náði ekki lágmarksfjárhæðinni og féll þar af leiðandi ekki undir 
heimildina í lögunum. Dómstóllinn komst þó að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að ekki væri um mismunun að 
ræða væru til staðar í lögunum hindranir þar sem sannarlega var erfiðaðra fyrir erlendan aðila að veita þjónustu í 
Frakklandi þar sem þeir aðilar þurftu í raun að sækja um nýtt starfsleyfi í Frakklandi á grundvelli laganna. Hér 
var talið að þar sem bankaþjónusta þyrfti að lúta ströngum reglum að þessa löggjöf mætti réttlæta á 
almannahagsmunum, þ.e. neytendavernd. Hér skipti máli að þegar lánveitingin átti sér stað hafði önnur 
bankatilskipunin enn ekki tekið gildi og voru því ákvæði um gagnkvæma viðurkenningu ekki að fullu komin til 
framkvæmda. Niðurstaða dómsins var á þá leið að sú ákvörðun hvort að starfsheimild hefði verið til staðar fyrir 
bankann í Frakklandi væru í höndum landsdómstóla.  Hér var vísað til þess að er lánveitingin fór fram hefðu 
eldri tilskipanir verið í gildi fyrir fjármagnsflæði og bankastarfsemi, en þær heimildir hefðu þó veitt grunn að 
þeim tilskipunum sem síðar komu. Ríki hefðu ekki heimild, á grundvelli nýrri tilskipanna, til að setja strangari 
reglur er varða félög frá öðrum löndum nema að slíkt væri réttlætanlegt vegna almannahagsmuna. Dómstóllinn 
lét það einnig í vald landsdómstólanna að ákveða hvort slíkar reglur væru réttlætanlegar. 
117 Mál C-205/84. ECR 1986, bls. 03755. Sjá nánar um málavexti í neðanmálsgrein 115. 
118 Hallgrímur Ásgrímsson. ,,Samþætting verðbréfamarkaða í Evrópu”. Peningamál. Júní 2004 (19. rit), bls. 50 
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mörgu leyti sérstök vegna þess hve flókin hún væri og vegna þess að lagareglur í 

aðildarríkjunum væru mismunandi og veittu mikilvægum hagsmunum mismikla vernd. Því  

væri aðildarríkjum heimilt að setja ákveðnar hömlur til að vernda hagsmuni sína.  

Árið 1985 gaf Evrópuráðið út Hvítbókina sem var efnismikil áætlun um hvernig ætti að ná 

þeim markmiðum að koma endanlega á einum innri markaði fyrir bandalagið.119 Þar komu 

fram markmið um hvernig ætti að útrýma efnislegum og tæknilegum hindrunum á hinum 

ýmsu sviðum. Eitt af þessum sviðum var þjónustufrelsi og þar var fjármálaþjónusta 

sérstaklega tilgreind. Sett voru fram nokkur markmið sem byggja átti samræmingu 

fjármálaþjónustunnar á. Í áætluninni kom fram að fram að byggja ætti á gagnkvæmri 

viðurkenningu, eftir niðurstöðu í Cassis de Dijon dómi Evrópudómstólsins, og 

lágmarkssamræmingu í landslögum aðildarríkja, sérstaklega hvað varðaði reglur um veitingu 

starfsleyfis eða Evrópupassa (e. single passport). Einnig voru settar fram samræmdar reglur 

um eigið fé (e. own funds), reglur er varða greiðsluþol (e. solvency), greiðslugetu (e. liquidity) 

og stórar áhættur (e. large exposures). Einnig var þar kveðið á um meginregluna um eftirlit 

heimaríkis (e. home country controle) sem lýtur að því að eftirlitsstofnunum í heimaríki 

fjármálafyrirtækis ber að hafa eftirlit með starfsemi þess. Í framhaldinu voru settar tilskipanir 

til að ná fram þessum markmiðum. Árið 1998 gaf framkvæmdastjórnin út framkvæmdaáætlun 

(e. Financial Services: Building a Framework for Action) til að móta frekari reglur varðandi 

fjármálaþjónustu. Meginmarkmið þessarar áætlunar var að mynda ramma til að gera 

fjármálaþjónustu á innri markaði Evrópu markvissari og veita fleiri fjármálafyrirtækjum 

aðgang að honum. Með þessu átti að auka samkeppni og fjölga atvinnutækifærum í Evrópu 

ásamt því að stuðla að aukinni neytendavernd samhliða auknum tækifærum neytenda til að 

ávaxta peninga sína á sem arðbærastan máta.120 Þessari aðgerðaráætlun var svo fylgt eftir árið 

1999 með framkvæmdaáætlun sem miðaði að því hvernig framkvæma ætti áður sett markmið. 

Þessi framkvæmdaáætlun nefndist FSAP (e. Financial Services: Action Plan) og á grundvelli 

hennar hafa svo fjölmargar gerðir, þá sérstaklega tilskipanir, verið settar til að þróa þennan 

markað frekar.121 

                                                 
119 COM 85 (310) lokaútg., 14. júní 1985. 
120 COM (1998) 625 lokaútg., 28. október 1998.  
121 COM (1999) 232 lokaútg., 11. maí 1999. 
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      4.1.3 Frjálst flæði fjármagns 
Frjálst flæði fjármagns er hluti af fjórfrelsinu sem myndar innri markað Evrópu.122 Um frjálst 

flæði fjármagns er fjallað í 56. gr. - 60. gr. Rómarsáttmálans og eru ákvæðin tekin upp í 40. 

gr. - 45. gr. EES samningsins. Þessi ákvæði kveða á um að engin höft skuli vera á flutningum 

fjármagns, né nokkur mismunun á því hvar féð er notað til fjárfestingar. Hér skal þó taka fram 

að reglur Rómarsáttmálans, hvað varðar frjálst flæði fjármagns, eru víðtækari en ákvæðin í 

EES samningnum og kveða þær á um að algert afnám hafta nái einnig til þriðju ríkja.123 EES 

samningurinn kveður hins vegar einungis á um afnám hafta á milli samningsaðila á 

flutningum á fjármagni sem er í eigu þeirra sem búsettir eru í aðildarríkjum EB eða EFTA.124  

Í upphafi voru þær reglur er giltu um frjálst flæði fjármagns mun þrengri heldur en reglurnar 

sem giltu um frjálsa för fólks, vöru, þjónustu og staðfesturétt. Giltu þær þá aðeins að því leyti 

sem nauðsynlegt var til að starfrækja hinn sameiginlega markað.125 Mörg ár tók að koma á 

frjálsu fjármagnsflæði og var ástæðan sú að það þótti geta ógnað sjálfstæði einstakra ríkja í 

efnahags- og peningamálum. Tilkoma Hvítbókarinnar frá árinu 1985 og áætlunarinnar um 

sameiginlegan innri markað fyrir árið 1992, sem veitt var lagastuðningur með breytingum á 

stofnsáttmála ESB með svokölluðum Einingarlögum (e. Single European Act) frá 1986, varð 

þó til þess, að gefin var út tilskipun 88/361/EEC.126 Sú tilskipun varðar framkvæmd 67. gr. 

Rómarsáttmálans [núverandi 56. gr.] og með henni var síðustu hindrunum á frjálsu flæði 

fjármagns rutt úr vegi í áföngum. Með Maastricht sáttmálanum voru þessar greinar síðan 

                                                 
122 C-203/80. ECR 1981, bls. 02595. Criminal proceedings against Guerrino Casati. Reference for a preliminary 
ruling: Tribunale civile e penale di Bolzano – Italy. Free movement of capital – National control requirements. Í 
því máli var staðfest að frjálst flæði fjármagns, ásamt frjálsu flæði fólks og þjónustufrelsi, væri hluti af þeim 
ákvæðum sem mynduðu grunninn að innri markaði Evrópubandalagsins. 
123 C-452/04. ECR 2006, bls. I-9521. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 October 2006. Fidium 
Finance AG v Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsauftsicht. Reference for a preliminary ruling: 
Verwaltungsgericht Frankfurt am main – Germany. Freedom to provide services – Free movement of capital – 
Companies established in a non-member countries – Activity entirely or principally directed towards the territory 
of a Member State – Grant of credit on a commercial basis – Requirement of prior authorisation in the Member 
State in which the service is provided. Þar sagði m.a. ,,A company established in a non-member State cannot rely 
on Article 49 EC et seq. Unlike the chapter of the Treaty concerning the free movement of capital, the chapter 
regulating the freedom to provide services does not contain any provision which enables service providers in 
non-member countries and established outside the European Union to rely on those provisions; the objective of 
the latter chapter is to secure the right to provide services for nationals of Member States”. Hér tekur dómstóllinn 
á tengslum þjónustufrelsis og fjármagnsfrelsis. Fjármagnsfrelsið nær til þriðju ríkja en þjónustufrelsið ekki. Í 
dómnum kemur fram að nýting fjármagnsfrelsisins var afleiðing af þjónustustarfseminni og því var ekki hægt að 
bera fyrir sig fjármagnsfrelsið eitt og sér.  Þar sem fyrirtækið var frá 3ja ríki átti það ekki rétt á að veita þjónustu 
og þar með kom fjármagnsfrelsið ekki til skoðunar. 
124 Þetta má sjá í 56.-57. gr. Rs. og 40. gr. EES samningsins. 
125 Craig, P. og Búrca. G. D. EU Law. Text, Cases and Materials. Bandaríkin 2008, bls. 723.   
126 Official Journal L 178, 08/07/1988, bls. 5-15. Directive 88/361/EEC of the Council for the implementation of 
Article 67 of the Treaty. 
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endurskrifaðar og gerðar að hluta frumréttarins og tóku þær gildi 1. janúar 1994.127 

Evrópudómstóllinn hefur staðfest að ákvæði þessi hafi bein réttaráhrif í ríkjum 

aðildarríkjanna.128  

Dæmi um fjármagnsflæði eru greiðslur fyrir vörur og þjónustu, beinar fjárfestingar, 

lánveitingar, lántökur o.fl. Hugtakið fjármagnsflutningar er hvorki skilgreint í 

Rómarsáttmálanum né í EES samningnum. Í dómaframkvæmd hefur verið litið til þeirra 

skilgreininga sem fram koma í viðauka I við tilskipun Evrópuráðsins 88/361/EEC en þó hefur 

verið tekið fram að viðaukinn sé ekki tæmandi talning á því sem fallið geti undir 

fjármagnsflutninga.129  

Ákvæðin um frjálsa fjármagnsflutninga miða að því að aðildarríki skuli afnema allar hindranir 

og mismunun í fjármagnsflutningum aðila. Þessar reglur taka bæði til einstaklinga, félaga og 

fyrirtækja.130  Hér er fyrst og fremst verið að miða við að mismunun eigi sér ekki stað á 

grundvelli þjóðernis eða búsetu.131 Í 4. gr. tilskipunar 88/361/EEC segir að aðildarríki megi 

gera viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir að reglur um fjármagnsflutninga hafi áhrif á 

landslöggjöfina, sérstaklega varðandi skattareglur og eftirlitsreglur með fjármálafyrirtækjum, 

og að ríkin hafi heimildir til að setja reglur um frjálsa fjármagnsflutninga með tilliti til 

                                                 
127 Craig, P. og Búrca. G. D. EU Law. Text, Cases and Materials, bls.14. 
128 C-163, 165 og 250/94. ECR 1995, bls. I-4821. Judgment of the Court of 14 December 1995. Criminal 
proceedings against Lucas Emilio Sanz de Lera, Raimundo Díaz Jiménez and Figen Kapanoglu. Reference for a 
preliminary ruling: Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional – Spain. Capital movements - Non-
member countries - National authorization for the transfer of banknotes. Þar tiltók dómurinn að ákvæði í 
landslöggjöf Spánar, er tiltóku að sérstakt leyfi þyrfti að fá fyrir tilfærslu á fjármagni milli ríkja, væru hömlur á 
[núverandi] 56. gr. Rs. Einnig tók dómurinn fram að einstaklingar í aðildarríkjunum gætu stuðst við greinina 
fyrir dómstólum. 
129 Sjá nánar í lið 27 í máli C-35/98. ECR 2000, bls. I 4071. Judgment of the Court 6 June 2000. Staatssecretaris 
van Financiën v B.G.M. Verkooijen. Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad der Nederlanden 
(Netherlands). Free movement of capital - Direct taxation of share dividends - Exemption - Limitation to shares 
in companies whose seat is within national territory. Þar segir,, Although the Treaty does not define the term 
capital movements, Annex I to Directive 88/361 contains a non-exhaustive list of the operations which constitute 
capital movements within the meaning of Article 1 of the directive”.    
130 Í fyrsta viðauka (e. Annex I) tilskipunar 88/361 er tekið fram að hugtakið búseta eigi bæði við um 
einstaklinga og lögpersónur. Þessu hefur verið fylgt eftir í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins, sjá m.a. í lið 12 
í máli C-143/86. ECR 1988, bls. 00625. Judgment of the Court of 4 February 1988. John Richard Alan East and 
others (Margetts and Addenbrooke) v Thomas Cuddy and Winfred Cuddy. Reference for a preliminary ruling: 
Circuit Court, County of Cavan – Ireland. Implementation of Article 67 of the Treaty – Validity of a 
Commission decision. Free movement of capital.  
131 E-2/06. Judgement of the Court. 26 June 2007. EFTA Surveillance Authority v The Kingdom of Norway. 
Conditions for concession for acquisition of hydropower resources –  scope of the EEA Agreement – free 
movement of capital – right of establishment – indirect discrimination – public ownership – security of energy 
supply – environmental  protection – proportionality. Þar voru málavextir þeir að lagaákvæði um virkjanir á 
fossum í Noregi kváðu á um að einkaaðilar og aðilar frá öðrum aðildarríkjum EES samningsins fengju að virkja 
fossa í Noregi í ákveðinn tíma en að þeim tíma liðnum yrðu þeir frá að hverfa en skilja eftir allar virkjanir sem 
settar hefðu verið upp án þess að fá sérstaklega greitt fyrir þær. Norsk hlutafélög höfðu aftur á móti heimild til að 
virkja fossa í ótakmarkaðan tíma. Dómstóllinn tiltók að 40. gr. EES samningsins kvæði á um að engin mismunun 
skyldi vera gerð á aðilum eftir búsetu eða ríkisfangi og komst að þeirri niðurstöðu að slík lagaákvæði fælu í sér 
óbeina misumun á grundvelli 31. og 40. gr. EES samningsins.  
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stjórnsýslu- og tölulegra upplýsinga. Þessi grein veitir því heimild fyrir hindrunum að 

einhverju marki en þó hefur verið staðfest í dómaframkvæmd að slíkar hindranir verða samt 

sem áður að standast ákvæði Rómarsáttmálans og EES samningsins,132 133 og mega því ekki 

mismuna eftir þjóðerni, verða að vera byggðar á málefnalegum sjónarmiðum og meðalhófi.134 

Í EES samningnum er að finna sérstaka öryggisráðstöfun í 43. gr. og segir í 2. mgr. hennar að 

leiði fjármagnsflutningar til röskunar á starfsemi fjármagnsmarkaðar í aðildarríki EB eða 

EFTA, getur hlutaðeigandi samningsaðili gripið til verndarráðstafana á sviði 

fjármagnsflutninga.135 Til þessarar verndarráðstöfunar var gripið til er neyðarlög voru 

samþykkt á Alþingi 31. apríl 2009 varðandi gjaldeyrishöft.136 Almenna heimild, sem svipar til 

heimildarinnar í 4. gr. 88/361/EEC, má síðan finna í 58. gr. Rómarsáttmálans. Í 58. gr. (1)(a) 

er sérstaklega fjallað um skattkerfi aðildarríkjanna og að það sé enn á valdi ríkjanna að ákveða 

                                                 
132 Mál E-1/00. Dómur EFTA dómstólsins þann 14. júlí 2000. Lánasýsla ríkisins gegn Íslandsbanka-FBA hf. 
Beiðni um ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins frá Héraðsdómi Reykjavíkur. Frjálsir fjármagnsflutningar – 
ríkisábyrgð á lánum – mismunandi hátt ábyrgðargjald vegna erlendra og innlendra lána. Málavextir voru þeir að 
upp kom ágreiningur varðandi greiðslu ábyrgðargjalds. Þurftu bankar og önnur lánafyrirtæki sem nutu ábyrgðar 
ríkissjóðs að greiða ábyrgðargjald vegna skuldbindinga sinna gagnvart erlendum aðilum. Lögunum var breytt 
með lögum 121/1997 um ríkisábyrgðir en þar kom fram í 6. gr. að hærra gjald skyldi greiða af erlendum lánum 
en innlendum. Íslandsbanki –FBA hafði tekið yfir lán sem Norræni Fjárfestingabankinn hafði veitt. Norræni 
Fjárfestingabankinn er banki sem stofnaður var af öllum ríkisstjórnum Norðurlandanna og krafðist Íslandsbanki-
FBA að þeir greiddu ábyrgðargjald eins og um innlendan banka væri að ræða. EFTA dómstóllin veitti ráðgefandi 
álit varðandi það hvort mismunandi gjald á innlenda og erlenda banka stæðist EES samninginn. Dómstóllinn 
komst að þeirri niðurstöðu að ákvæði í landsrétti aðildarríkja EES samningsins, sem segja að lántakandi sem 
nýtur ríkisábyrgðar, skuli greiða ábyrgðargjald vegna lána frá aðilum í öðrum aðildarríkjum en ekki vegna lána 
frá innlendum aðilum eða að lántakandi, sem nýtur ríkisábyrgðar, skuli greiða hærra ábyrgðargjald vegna lána 
frá aðilum í öðrum aðildarríkjum en lána frá innlendum aðilum eru ósamrýmanleg 40. gr. EES samningsins, sbr. 
tilskipun ráðsins nr. 88/361/EBE þar sem slíkt væri brot á 36. gr. og 40. gr. EES samningsins þar sem það leiddi 
af sér að mun dýrara væri að taka slík lán frá erlendum aðilum. 
133 Mál E-1/04 Judgment of the Court 23 November 2004. Fokus Bank ASA and The Norwegian State, 
represented by Skattedirektoratet (the Directorate of Taxes). Request to the Court by Frostating lagmannsrett - 
Norway. Free movement of capital – taxation of dividends – tax credit granted exclusively to shareholders 
resident in a Contracting Party – denial of procedural rights to shareholders resident in other Contracting Partie. 
Þar voru málavextir þeir að skattareglur í Noregi kváðu á um að ef aðilar sem fengu greiddan arð vegna eignar 
sinnar í norsku félagi voru búsettir utan Noregs, var skatti af arðinum haldið eftir í Noregi. Dómstóllinn komst að 
þeirri niðurstöðu að þessar reglur væru ekki heimilar skv. 40. gr. EES samningsins þar sem þrátt fyrir að EES 
samningurinn kveði ekki á um ákvarðanir á stjórnsýslustigi í aðildarríkjunum yrðu þessar ákvarðanir að vera í 
samræmi við þær skyldur sem samningurinn fellir á ríkin. Þeir sem eru ekki íbúar í ríkinu geti ekki fengið sömu 
meðferð í stjórnsýslukerfi landsins og þeir sem þar eru búsettir og það væri ósamrýmanlegt samningnum að 
yfirvöld væru að taka slíkar ákvarðanir án þess að aðilar erlendis væru látnir vita. 
134 C-54/99. ECR 2000, bls. I-1335. Judgment of the Court of 14 March 2000. Association Église de Scientologie 
de Paris, Scientology Internetional Reserves Trust v The Prime Minister. Reference for a preliminary ruling: 
Conseil d’État – France. Free movement of capital - Direct foreign investments - Prior authorisation - Public 
policy and public security. Málið varðaði ákvörðun forsætisráðherra Frakklands um erlendar fjárfestingar og 
töldu aðilar málsins að fyrrnefnd ákvörðun bryti í bága við reglur Rs. um frjálst flæði fjármagns. Dómstóllinn 
taldi að landslöggjöf ríkis gæti kveðið á um heimild þurfi fyrirfram til að stunda fjármagnsflutninga ef 
fjármagnsflutningarnir ógna almannaöryggi (e. publiv security) og almannaheill (e. public policy) á grundvelli 
58. gr. (1)(b) Rs. Hér var þó lagareglan talin of ónákvæm til að geta fallið undir fyrrnefnda lagagrein. 
135 Þessa heimild er að finna í 43. gr. EES samningsins. Er hún tengd 3. gr. tilskipunar 88/361/EEC og aðlöguð 
að samningnum sbr. viðauka XII um fjármagnsflæði og Bókun 18. við EES samninginn. 
136 ,,Neyðarfrumvarp um hert gjaldeyrishöft varð að lögum seint í gærkveldi”. Pressan, 1. apríl 2009. 
Aðgengilegt á http://www.pressan.is/Frettir/Lesafrett/1404 
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hvernig því kerfi sé háttað. Þannig hafa ákvæðin t.d. ekki þótt geta komið í veg fyrir 

tvísköttun.137  Hér skal þó minna á það sem áður sagði að þrátt fyrir það að skattalöggjöf sé 

enn á valdi aðildarríkjanna verður öll löggjöf að standast ákvæði Rómarsáttmálans og EES 

samningsins. 

Eins og áður sagði varð Ísland hluti af frjálsu flæði fjármagns í Evrópu með samningnum um 

EES svæðið. Í XII. viðauka við EES samninginn eru nauðsynleg ákvæði varðandi framkvæmd 

ákvæðanna um frjálst flæði fjármagns.138 Nokkrar tímabundnar undanþágur voru gerðar 

varðandi fjármagnsflutninga fyrir EFTA ríkin, ekki verður þó nánar farið í þær hér, en vert er 

að minnast á að Íslendingar og Norðmenn fengu varanlegar undanþágur varðandi fjárfestingu 

erlendra aðila í sjávarútvegi og fiskvinnslu og er undanþágu Íslands að finna í g-lið viðaukans. 

Frelsi til að færa fjármagn milli ríkja EB eða EES er nauðsynlegur þáttur í nýtingu hinna þátta 

fjórfrelsisins. Þannig myndu hindranir á því að yfirfæra greiðslur fyrir vörur og þjónustu 

koma í veg fyrir frelsi í vöru- og þjónustuviðskiptum, hindranir í að yfirfæra launagreiðslur 

frá einu ríki til annars myndu koma í veg fyrir það frelsi sem EES samningurinn og 

Rómarsáttmálinn veita til búferlaflutninga og staðfesturéttur yrði að engu gerður, ef óheimilt 

væri að yfirfæra fjármagn milli ríkja í því skyni að fjármagna kaup á dótturfélagi eða setja upp 

útibú í öðru ríki.  Hér skal þó bent á að í 56. gr. Rómarsáttmálans og 41. gr. EES samningsins 

er sérstaklega tryggt að gengar greiðslur í tengslum við þjónustustarfsemi, vöruflutninga, 

fólksflutninga eða fjármagnsflutninga milli samningsaðila skulu lausar við öll höft.139  

Ákvæði Rómarsáttmálans og EES samningsins um fjármagnsflutninga, ásamt ákvæðum um 

staðfestu og þjónustufrelsi, eru grundvöllur þess að fjármálafyrirtæki geti opnað starfsstöðvar 

í öðrum ríkjum.   

                                                 
137 C-513/04. ECR 2006, bls. I-10967. Judgment of the Court of (Grand Chamber) 14 November 2006. Mark 
Kerckhaert og Bernadette Morres v Belgische Staat. Reference for a preliminary ruling: Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent (Belgium). Income tax-Dividents-Tax burden on dividents from shareholdings in companies 
established in another Member State – No possibility in the State of residence to set off income tax levied at 
source in another Member State. Þar kvað belgísk löggjöf á um að skattur væri tekinn af arðgreiðslum frá 
félögum utan ríkisins sem gerði það að verkum að greiðslurnar voru tvískattaðar þar sem einnig var lagður á þær 
skattur í því landi sem arðurinn var greiddur út í. Dómstóllinn taldi að 56. gr. kæmi ekki í veg fyrir að löggjöf 
legði mismunandi skatta á innlendar og erlendar tekjur, án þess að til kæmi samkomulag á milli ríkjanna um 
frádrátt. 
138 Viðaukann má finna á http://brunnur.stjr.is/ees.nsf/pages/vidaukar37 
139 Í dómi C-286/82. (joint cases 286/82 and 26/83). ECR 1984, bls. 00377. Judgment of the Court of 31 January 
1984. Graziana Luisi and Giuseppe Carbone v Ministero del Tesoro. Reference for a preliminary ruling: 
Tribunale civile e penale di Genova – Italy. Invisible transactions – National control requirements. Þar var 
rétturinn til að fara á milli ríkja og kaupa þjónustu staðfestur. Þar voru málavextir þeir að tveir aðilar voru 
sektaðir fyrir að hafa keypt meiri gjaldeyri í erlendri mynt en heimild var fyrir í lögum á Ítalíu. Annar aðilinn 
hafði verið í læknismeðferð í tveim öðrum aðildarríkjum en hinn hafði verið á ferðalagi. Dómstóllinn komst að 
þeirri niðurstöðu að ef um væri að ræða ferðir á milli landa vegna viðskipta, náms eða læknismeðferða væri um 
að ræða greiðslu fyrir þjónustu en ekki fjármagnsflutninga og á slíkar greiðslur mætti ekki setja á neinar hömlur í 
landslöggjöf aðilaríkjanna. Hafa skal í huga að þessi dómur kemur til fyrir breytingar á ákvæðum er varða frjálst 
fjármagnsflæði í Rs. 
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   4.2 Sérstök aðferð við að setja EB reglur á sviði fjármálamarkaða 
Hér verður stuttlega fjallað um það hvernig reglur EB réttarins, á sviðum er snúa að 

fjármálafyrirtækjum, eru settar. Í kafla 6.3 verður svo stuttlega farið í hvernig eftirlitsaðilar á 

Íslandi koma að reglusetningaferlinu í samstarfi við samstarfsnefndir fjármálaeftirlita í 

Evrópu.  

Þann 17. júlí 2000 stofnaði ECOFIN (e. European Union’s Economic and Finance Ministers) 

eða ráðherranefnd viðskipta- og fjármálaráðherra í Evrópu, nefnd sem kallast 

vísdómsmannanefnd (e. Committee of Wise Men). Þessari nefnd var ætlað að fara yfir 

regluverk fjármálamarkaða og koma með lausnir á því hvernig hægt væri að auka einsleitni og 

samræmi í starfsemi þeirra. Í lokaskýrslu sinni frá 15. febrúar 2001 gagnrýndi 

vísdómsmannanefndin hversu hefðbundin lagasetning hefði brugðist hægt við framþróun og 

breytingum á fjármálamörkuðum og lagði fram tillögu um nýjar aðferðir við lagasetningu sem 

byggja á fjórum stigum, þ.e. rammareglum, framkvæmdaráðstöfunum, samstarfi og 

framfylgd.140 Tilgangurinn með þessari aðferðafræði er að auðvelda allt ferli í lagasetningu 

ásamt því að auðvelda samstarf á milli eftirlita og þar með eftirfylgni og framfylgd reglnanna.  

Á 1. stigi eru settar tilskipanir eða reglugerðir sem kveða á um undirstöðuatriði í löggjöfinni 

(rammareglur). Framkvæmdastjórnin leggur fram tillögu að slíkri gerð eftir víðtækt samráð 

við hagsmunaaðila. Tillagan fer til afgreiðslu hjá ráðinu og Evrópuþinginu í samræmi við 

lagasetningameðferð sem kveðið er á um í 251. gr. Rómarsáttmálans. Jafnframt taka ráðið og 

Evrópuþingið til afgreiðslu tillögu framkvæmdastjórnarinnar um það hvernig, og að hve 

miklu leyti, skuli útfæra efni gerðarinnar í tæknilegum reglum á næsta stigi. Á 2. stigi setur 

framkvæmdastjórnin tæknilegar reglur sem útfæra lagareglur á 1. stigi til samræmis við þróun 

markaða (framkvæmdaráðstafanir). Samstarfsnefndir eftirlita eru framkvæmdastjórninni til 

ráðgjafar á þessu stigi. Á 3. stigi vinna svo hinar þrjár samstarfsnefndir fjármálaeftirlita í 

Evrópu að því að efla samræmda framkvæmd í aðildarríkjunum á þeim reglum sem settar hafa 

verið fram á fyrri stigum (samstarf). Þessar nefndir eru CESR (e. Committee of European 

Securities Regulators), CEBS (e. Committee of European Banking Supervisors) og CEIOPS 

(e. Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors).141 Á 4. stigi 

                                                 
140 Lokaskýrsluna má finna á vef CESR undir final report http://www.cesr-
eu.org/index.php?page=cesrinshort&mac=0&id= 
141 CESAR, samstarfsnefnd eftirlita á verðbréfamarkaði, var stofnuð í framhaldi af vinnu 
vísdómsmannanefndarinnar með ákvörðun Evrópuráðsins 2001/527/EC. Þar sem þessi vinna gaf góða raun í 
framkvæmd lagasetningar á sviðum fjármálamarkaðarins voru aðrar nefndir stofnaðar til að vinna nánar með 
aðra þætti á sviði fjármálamarkaða. Með áliti ECOFIN frá maí 2002 var ákveðið að stofna tvær aðrar 
samstarfsnefndir sem ynnu samkvæmt þessu ferli. CEBS, samstarfsnefnd eftirlita um almenna starfsemi banka 
var stofnuð með ákvörðun Evrópuráðsins 2004/5/EC og CEIOPS, samstarfsnefnd eftirlita á vátryggingamarkaði 
var stofnuð með ákvörðun Evrópuráðsins 2004/6/EC. 
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vinnur svo framkvæmdastjórnin að því að tryggja að aðildarríkin framfylgi settum ESB 

reglum á fyrrnefndum sviðum (framfylgd).142 Þetta ferli við lagasetningu er kallað 

Lamfalussy ferlið og má sjá myndræna uppbyggingu hér að neðan í mynd 1. Þetta ferli hefur 

gefist vel í því hraða lagasetningaferli sem þörf er á þegar kemur að fjármálamörkuðum þar 

sem þróunin er mjög ör eins og minnst var á í kafla 2.0. Þó hefur verið ákveðið að ferlið verði 

endurskoðað í ljósi efnahagsþrenginganna sem nú ríða yfir, sérstaklega með tilliti til þriðja 

þrepsins og hvort samstarf á milli eftirlitsaðila sé hægt að bæta frekar. Í febrúar 2009 var gefin 

út skýrsla af samstarfsnefnd um fjármálaeftirlit í Evrópu þar sem skoðað var hvort 

Evrópureglurnar og sú hugmyndafræði sem þar býr að baki, hafi tekið nægilega vel á þeim 

áföllum sem á fjármálamörkuðum hafa orðið. Er áætlað að niðurstöðum varðandi þessa 

endurskoðun verði skilað til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sumarið 2009.143  

Mynd 1.     

   4.3 Reglur EB um bankaþjónustu og lög um fjármálafyrirtæki nr. 
161/2002  
Fyrsta bankatilskipunin var samþykkt árið 1977 og varðaði hún samræmingu á lögum og 

stjórnsýslufyrirmælum vegna stofnunar og reksturs lánastofnana. Tilskipunin myndaði 

grundvöll fyrir samræmingu reglna um bankaþjónustu og mælti fyrir um að bankar með 

fullgild starfsleyfi í einu aðildarríki gætu sett upp útibú í öðru aðildarríki án viðbótarleyfis frá 

því. Önnur bankatilskipunin 89/646/EEC gerði verulegar breytingar á fyrstu tilskipuninni og 

má segja að hún hafi komið á sameiginlegum innri markaði, byggðum á gagnkvæmri 

                                                 
142 Alþingistíðindi, A-deild, 2004-2005, bls. 3663. 
143 Skýrsla Evrópunefndar um fjármálaeftirlit innan Evrópusambandsins. The High-Level Group on Financial 
Supervision in the EU. Ábyrgðarmaður Jacques Larosiére. Brussel 25 febrúar 2009. 
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viðurkenningu og meginreglunni um eitt starfsleyfi og eftirlit heimaríkis.144 Tilskipunin hafði 

í för með sér breytingar á allri bankalöggjöf aðildarríkjanna, sem og í þeim EFTA ríkjum sem 

urðu síðar aðilar að EES. Með þessari tilskipun varð grunnreglan gagnkvæm viðurkenning á 

starfsleyfum og allt eftirlit var einfaldað um leið og sameiginlegar reglur voru settar um 

lágmarkskröfur til lánastofnana, ásamt því að grunnur var lagður að almennri 

fjármálaþjónustu og stofnun útibúa.145 Tilskipunin setti m.a. reglur um lágmarksstofnfé, um 

eftirlit með starfsemi banka utan venjulegrar bankastarfsemi og eftirlit með virkum eigendum 

lánastofnunar.146 Þessi tilskipun var innleidd hér á landi í samræmi við EES samninginn og 

var stuðst að miklu leyti við hana við gerð laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Önnur 

bankatilskipunin mælti ekki fyrir um algjöra samræmingu bankalöggjafar aðildarríkjanna en 

leiddi til mjög víðtækrar samræmingar á nauðsynlegum reglum. Með tilskipun 2000/12/EC (e. 

Consolidation Directive) voru fjölmargar tilskipanir er snéru að starfsemi banka sameinaðar í 

eina tilskipun. Tilskipun 2000/12/EEC var síðan uppfærð með tilskipun 2006/48/EC um 

stofnun og rekstur lánastofnana. Bankatilskipunin setur samræmdar reglur um mikilvæga 

þætti í starfsemi fjármálafyrirtækja sem gagnkvæm viðurkenning starfsleyfanna byggist á, s.s. 

varðandi veitingu starfsleyfa, starfsheimildir, mat á virkum eigendum, samstarf eftirlitsaðila 

og eiginfjárreglur. Verður vísað til ákvæða í tilskipun 2006/48/EC þegar rætt verður um 

bankatilskipunina hér síðar í þessu riti.147 Aðrar mikilvægar tilskipanir sem snúa að 

bankastarfsemi eru t.d. tilskipun 2001/24/EC um endurskipulag og gjaldþrotaskipti 

fjármálastofnana (e. on the reorganisation and winding-up of credit institutions), 2006/49/EC 

um eiginfjárkröfur fjárfestingafyrirtækja og lánastofnana (e. Capital adequacy of investment 

firms and credit institutions), 94/19/EC um innistæðutryggingar (e. deposit-guarantee 

schemes), 2002/87/EC um viðbótareftirlit með lánastofnunum, vátryggingafélögum og 

fjárfestingarfélögum í fjármálasamsteypum (e. supplementary supervision of credit 

                                                 
144 Hér má nefna það sem fram kom í dómi C- 222/95. ECR 1997, bls. I-03899. Þar segir:,, The first banking 
directive was no more than a first step, however, towards the mutual recognition by Member States of 
authorizations issued by each of them to credit institutions. It is common ground that such mutual recognition 
was made possible only by the entry into force of Second Council Directive 89/646/EEC of 15 December 1989 
on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the 
business of credit institutions and amending Directive 77/780/EEC”. 
145 Empel, Martijn van. ,,Financial Services in Europe: Harmonization and Liberalization”.  Í Empel,  Martijn 
van (ritstj.) Financial Services in Europe: An Introductory Overview. Holland 2008, bls 30. 
146 Frjálst fjármagnsflæði og fjármálaþjónusta. Fræðsluefni um EES samninginn og framkvæmd hans. Ritstjóri: 
Björn Friðfinnsson, ráðuneytisstjóri. Reykjavík 1998. Aðgengilegt á 
http://www.utanrikisraduneyti.is/samningar/ees/EESUndir/nr/1721 
147 Tilskipun 2000/12/EEC var uppfærð með tilskipun 2006/48/EC (recast) um stofnun og rekstur lánastofnana. 
Bankatilskipun 2006/48/EC hefur ekki verið tekin inn í EES samninginn, en tekið hefur verið mið af henni við 
endurbætur á íslenskum lögum í því skyni að innleiða Basel II reglur sem fyrst.  
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institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate) ásamt 

tilskipunum um endurskoðun fjármálafyrirtækja.  

Með lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki (hér eftir fftl.) var lögum nr. 113/1996 um 

viðskiptabanka og sparisjóði, lögum nr. 123/1993 um lánastofnanir aðrar en viðskiptabanka 

og sparisjóði, lögum nr. 37/2002 um rafeyrisfyrirtæki, og ákvæði um stofnun og starfsemi 

verðbréfafyrirtækja og verðbréfamiðlana í lögum nr. 13/1996 um verðbréfaviðskipti sameinuð 

í ein heildarlög um fjármálafyrirtæki. Frumvarp laganna byggði að mestu leyti á gerðum EES 

samningsins um fjármálaþjónustu, s.s. reglum um afnám hafta á staðfesturétt og rétti til að 

veita þjónustu, reglum um eigið fé lánastofnana, reglum um eiginfjárhlutfall lánastofnana, 

reglum um eftirlit með lánastofnunum á samstæðugrundvelli o.fl. Að auki var litið til annarra 

alþjóðlegra reglna og viðmiða.148 Hér má sérstaklega nefna reglur frá BIS (e. Bank for 

International Settlements) og reglur Baselnefndarinnar (e. Basel Committee on Banking 

Supervision).149  

 

5.0 Starfsemi íslenskra banka yfir landamæri 
Eins og áður hefur verið rakið er stór hluti starfsemi íslenskra banka erlendis. Í raun er um að 

ræða alþjóðlega banka með höfuðstöðvar á Íslandi. Árið 2007 voru 58% af tekjum bankanna 

erlendis frá, 55% af útlánum þeirra voru til erlendra aðila, 41% af heildareignum þeirra voru í 

erlendum dótturfélögum og 50% af starfsmönnum þeirra voru staðsettir erlendis.150 Í þessum 

kafla verður fjallað um heimildir íslenskra banka til að hefja starfsemi erlendis. Hér á undan 

var stutt umfjöllun um þær reglur Evrópuréttarins sem innleiddar hafa verið í landsrétt á 

grundvelli samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, sem auðvelda fjármálafyrirtækjum að 

hefja starfsemi í öðrum ríkjum sambandsins á grundvelli lagasamræmingar 

bankatilskipunarinnar og meginreglunnar um gagnkvæma viðurkenningu. Í þessum kafla 

verður sjónum beint að heimildum til að hefja starfsemina og þeim tilkynningum sem þurfa að 

berast Fjármálaeftirlitinu þar að lútandi. Þannig mun áherslan færast frá grunnreglunum yfir á 

framkvæmdina. Eins og minnst var á í kaflanum hér á undan hafa lög nr. 161/2002 um 

fjármálafyrirtæki verið aðlöguð að gildandi tilskipunum. Þeir kaflar laganna sem skipta mestu 

                                                 
148 Alþingistíðindi, A-deild, 2002-2003, bls. 1092-1093. 
149 Basel nefndin er nefnd innan BIS sem vinnur m.a. að ýmsum stöðlum og leiðbeiningum um bestu 
framkvæmd bankaeftirlits s.s. eiginfjárreglur fyrir alþjóðlega banka. Álit Baselnefndarinnar hafa ekki lagagildi 
en reglur nefndarinnar hafa í mörgum tilvikum verið settar inn í EB löggjöfina. 
150 Jónas Fr. Jónsson. Ávarp forstjóra Fjármálaeftirlitsins á SSF deginum. 10. apríl 2008. Aðgengilegt á 
http://www.sff.is/media/frettir/Avarp_forstjora_FME_-_Jonas_Fr._Jonasson.pdf 
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máli fyrir starfsemi yfir landamæri eru II. kafli um starfsleyfi, IV. kafli um starfsheimildir og 

V. kafli um starfsemi fjármálafyrirtækja á milli landa. 

   5.1 Starfsleyfi og starfsheimildir fjármálafyrirtækja 
Kaflar II og IV í fftl. snúa að starfsleyfi og starfsheimildum fjármálafyrirtækja og mynda 

grunn að allri starfsemi viðskiptabanka á Íslandi. Starfsleyfi sem gefið er út af þar til bærum 

yfirvöldum veitir bönkum heimild til að starfa á Íslandi. Með veitingu starfsleyfis fær bankinn 

að auki fyrrnefndan Evrópupassa og getur því hafið starfsemi í öllum öðrum ríkjum Evrópska 

efnahagssvæðisins á grundvelli tilkynningar þess efnis.   

Í II. kafla fftl. eru ákvæði er lúta að starfsleyfi fjármálafyrirtækja og er Fjármálaeftirlitið 

starfsleyfisveitandinn. Skiptist kaflinn í A hluta, greinar 2.- 8. og B hluta, greinar 9.-10. Í A 

hluta eru ákvæði um veitingu starfsleyfis, m.a. hvaða starfsemi sé leyfisskyld, hvaða 

starfsleyfi fjármálafyrirtæki geti fengið, hvernig skuli staðið að umsókn um starfsleyfi og 

hvaða gögn skulu fylgja umsókn. Þar eru einnig ákvæði er taka á veitingu og synjun 

starfsleyfis. Í B hluta eru ákvæði er fjalla um afturköllun starfsleyfis.  

Þegar félög sækja um starfsleyfi hjá Fjármálaeftirlitinu senda þau inn umsókn skv. 5. gr. fftl. 

Félögin þurfa að tilgreina hvaða tegund starfsleyfis er sótt um, sbr. 4. gr. fftl., hvaða 

leyfisskyldu starfsemi þau hyggjast stunda, sbr. 3. gr. fftl., ásamt upplýsingum um hvaða 

önnur starfsemi er fyrirhuguð skv. IV. kafla fftl. Útgefið starfsleyfi tekur eingöngu til þeirrar 

starfsemi sem félagið hyggst sinna. Ef félög vilja síðar víkka út starfsheimildir sínar þurfa þau 

að sækja um viðbótarstarfsleyfi til eftirlitsins. Starfsleyfi er þá endurútgefið með tilliti til 

nýrra heimilda. Ef félag nýtir ekki þá heimild sem sótt er um getur Fjármálaeftirlitið 

afturkallað starfsleyfið í heild eða að hluta, skv. 3. tl. 1. mgr. 9. gr. fftl.151 

Í IV. kafla fftl. er fjallað um starfsheimildir fjármálafyrirtækja. Þar er upptalið, þó ekki 

tæmandi, hvaða starfsemi bankinn má stunda á grundvelli útgefins starfsleyfis. Þessi kafli 

skiptist einnig í A og B hluta. Í A hluta kaflans er fyrst farið yfir þær starfsheimildir sem 

viðskiptabankar, sparisjóðir og lánafyrirtæki hafa, sbr. 20. gr. fftl. og því næst farið yfir 

heimildir þessara félaga til að stunda aðra þjónustustarfsemi, hliðarstarfsemi og tímabundna 

starfsemi, sbr. 21. gr. - 22. gr. Í B hluta er fjallað um önnur fjármálafyrirtæki en þau sem 

nefnd eru í A hluta. Í þessari ritgerð verður einungis fjallað um fjármálafyrirtæki sem sækja 

um starfsleyfi sem viðskiptabankar.  

                                                 
151 Hér má benda á að viðskiptabankar geta sótt um heimild til að stunda viðskipti og þjónustu með 
fjármálagerningum samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti, sbr. 6. tl. 1. mgr. 3. gr. fftl. og fer sú starfsemi eftir 
ákvæðum laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. 
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Ákvæði fftl. um starfsheimildir fjármálafyrirtækja eru afar mikilvæg fyrir umfjöllun um 

erlenda starfsemi þessara fyrirtækja þar sem starfsheimildir þeirra breytast ekki við það að 

farið sé yfir landamæri. Þannig þarf sú starfsemi sem fjármálafyrirtæki tilkynnir um að 

stunduð verði erlendis, á grundvelli V. kafla fftl., að falla að starfsheimildum fyrirtækisins 

skv. IV. kafla fftl. Sé áformað að stunda hliðarstarfsemi eða tímabundna starfsemi erlendis ber 

bönkum ekkert síður að tilkynna um það, eins og nánar verður vikið að. 

Í V. kafla fftl. er fjallað um starfsemi fjármálafyrirtækja á milli landa. Þessi kafli skiptist í A 

og B hluta. Í A hlutanum eru tekin fyrir ákvæði er snúa að starfsemi erlendra 

fjármálafyrirtækja hér á landi og í B hluta eru ákvæði er snúa að starfsemi íslenskra 

fjármálafyrirtækja erlendis. 

   5.2 Starfsemi innan EES 
Eins og fjallað var um í kaflanum á undan eru starfsleyfi og þær starfsheimildir sem 

viðskiptabanki hefur í heimaríki sínu grundvöllur þess að banki geti starfað yfir landamæri. 

Fjallað hefur verið um þýðingu meginreglunnar um gagnkvæma viðurkenningu fyrir starfsemi 

yfir landamæri, en vegna hennar hafa bankar með útgefið starfsleyfi hér á landi heimild til að 

starfa í öðrum ríkjum Evrópusambandsins, auk þess sem bankar í öðrum ríkjum sambandsins 

geta á grundvelli útgefins starfsleyfis í heimaríkinu starfað hér. Ef  bankar hyggjast hefja 

starfsemi í öðru ríki innan EES þurfa þeir alltaf að tilkynna það til eftirlitsaðila í heimaríki152 

og eftirlitsaðilar sjá svo um að koma tilkynningunum til þar til bærra aðila í gistiríki153. Sú 

starfsemi sem fjármálafyrirtæki er heimilt að hefja í öðrum ríkjum á grundvelli starfsleyfis 

síns eru talin upp í viðauka I við bankatilskipunina. Viðauka I við bankatilskipunina má finna 

í viðauka I við þetta rit. Þegar banki hyggst hefja starfsemi í öðru aðildarríki EES er ekki um 

umsókn um auknar heimildir að ræða, heldur einungis tilkynning um fyrirhugaða starfsemi. 

Evrópureglurnar eru sérreglur sem gilda fyrir aðila innan EES svæðisins og stuðla að því að 

gera alla starfsemi innan svæðisins sem einfaldasta. Tilkynningar til Fjármálaeftirlitsins 

varðandi fyrirhugaða starfsemi erlendis er fyrst og fremst formsatriði og hafa eftirlitsaðilar 

einungis neikvæð úrræði (bann) til að hindra fyrirtæki í að nýta sér Evrópupassann og bera 

sönnunarbyrði fyrir því að beiting slíkra úrræða væri nauðsynleg og meðalhófs hafi verið 

gætt. 

                                                 
152 Heimríki er það ríki sem gefur út starfsleyfi fjármálafyrirtækisins. Í 4. gr. 1(7) bankatilskipunarinnar segir á 
ensku: ,,‘home Member State’means the Member State in which a credit institution has been authorised in 
accordance with articles 6 to 9 and 11 to 14”.  
153 Gistiríki er það ríki þar sem tiltekin starfsemi, sem heimilt er að fara með á milli landa, fer fram. Í 4. gr. 1(8) 
bankatilskipunarinnar segir á ensku: ,,’host Member State’means the Member State in which a credit institution 
has a branch og in which it provides services”. 
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Bankar geta hafið ýmiss konar starfsemi innan EES en þó innan ákveðinna takmarkanna. Þær 

starfsstöðvar sem þeir geta starfsækt eru útibú og dótturfélög. Einnig geta bankar starfað yfir 

landamæri án þess að stofna útibú með veitingu þjónustu frá heimaríki, átt eignarhluti í 

erlendum félögum og einnig stundað fjarsölu á fjármálaþjónustu. Nánar verður fjallað um 

hverja þessa starfsemi fyrir sig í köflunum er hér koma á eftir, undir hvaða reglur hver tegund 

starfsstöðva fellur, hvaða starfsemi megi fara þar fram og hvernig tilkynningum um þær skuli 

háttað til Fjármálaeftirlitsins. Sérstaklega verður fjallað um eignahluti í félögum sem hafa 

starfsleyfi sem fjármálafyrirtæki, hvort sem er innan EES svæðisins eða utan, þar sem 

sérreglur gilda um slíka eignarhluti. Starfsemi utan EES verður síðan rædd í kafla 5.4. 

      5.2.1 Þjónusta yfir landamæri án stofnunar útibús 
Starfsemi yfir landamæri án stofnunar útibús fellur undir ákvæði um þjónustufrelsi, sbr. 28. 

gr. bankatilskipunarinnar.154 Í 37. gr. fftl. er fjallað um það þegar fjármálafyrirtæki hyggst 

starfrækja þjónustu yfir landamæri án þess að stofna útibú. Hér er um að ræða þjónustu sem 

félagið ætlar að veita í öðru ríki bandalagsins en gerir það í gegnum starfsstöðar innanlands. 

Starfsemin fer þó ekki alfarið fram á Íslandi þar sem fundir, samningagerð og fleira getur 

farið fram í gistiríkinu, en endanleg þjónusta er afgreidd í gegnum starfsstöðar hérlendis. Þessi 

framkvæmd auðveldar starfsemi erlendis, einkum tímabundið, og gerir það að verkum að 

bankar þurfa ekki að opna sérstaka starfsstöð, sem getur haft mikinn kostnað í för með sér. 

Þjónusta sú sem fyrirtækið hyggst veita byggir alfarið á þeim starfsheimildum sem félagið 

hefur og hvaða þjónustu ætlunin er að veita á grundvelli bankatilskipunarinnar. Áður en félag 

hyggst veita þjónustu til tiltekins ríkis í fyrsta skipti skal tilkynna það Fjármálaeftirlitinu. Eftir 

það er frekari tilkynninga ekki þörf vegna slíkrar starfsemi í viðkomandi aðildarríki. Í 

tilkynningunni skulu koma fram upplýsingar hvar á að veita þjónustuna og í hverju þjónustan 

felst. Fjármálaeftirlitið skal framsenda tilkynninguna um að bankinn hyggist nýta sér tilteknar 

heimildir og veita þjónustu í viðkomandi landi, ásamt staðfestingu á að hann hafi heimildir til 

starfans samkvæmt útgefnu starfsleyfi. Ætla má að ekki þurfi að tilkynna sérstaklega þegar 

fyrsta þjónustuverkefninu lýkur, jafnvel þó annað sé ekki hafið, þar sem telja verður að þessi 

                                                 
154 Með þjónustu er yfirleitt átt við starfsemi sem að jafnaði er veitt í takmakaðan tíma, gegn þóknun og fellur 
ekki undir ákvæðin um frjálsa vöruflutninga, frjálsa fjármagnsflutninga og frjálsa fólksflutninga, sbr. 50. gr. 
Rómarsáttmálans og 37. gr. EES samningsins. Sjá nánar í máli C-55/94. ECR 1995, bls. I-04165. Gebhard. 
Nánar er fjallað um málsatvik í neðanmálsgrein 90. Í dómnum kemur fram í lið 27 að líta þurfi til starfseminnar 
sjálfrar hvað varðar tímalengd (e. duration),  hversu reglulega hún ætti sér stað (e. regularity), endurtekningu (e. 
periodicity) og samfellu (e. continuity). Einnig kom fram að sú staðreynd ein og sér að starfsemin þarfnaðist 
starfsstöðvar skæri ekki úr um hvort starfsemin væri veitt á grundvelli staðfesturéttar eða þjónustufrelsis. 
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heimild sé opin þann tíma sem félagið hefur starfsleyfi. Fjármálaeftirlitið getur beitt 

stjórnvaldssektum ef brotið er gegn 1. og 4. mgr. 37. gr., sbr. 11. tl. 1. mgr. 110. gr. fftl. 

Þrátt fyrir ákveðna lagasamræmingu og meginreglunnar um heimaríkiseftirlit, þá hafa 

eftirlitsyfirvöld í gistiríkinu ákveðnar heimildir til að fylgjast með og grípa inn í starfsemi 

þjónustuaðila á grundvelli 30. gr. - 34. gr. bankatilskipunarinnar. Nánar verður fjallað um 

þessar heimildir í kafla 6.4.1. Hér skal hafa í huga að þjónustuaðili verður ávallt að fylgja 

reglum gistiríkisins ef þjónusta sem hann veitir fellur ekki að þeim heimildum sem falla undir 

gagnkvæma viðurkenningu, og þar af leiðandi heimaríkiseftirlit, samkvæmt 

bankatilskipuninni.  

      5.2.2 Útibú 
Útibú telst sérstök starfseining tiltekins fyrirtækis undir stjórn útibússtjóra. Útibú telst ekki 

sjálfstæð lögpersóna heldur einungis hluti eða deild af fyrirtæki.155 Þetta fyrirkomulag er talið 

hentugt þegar banki vill vera nær þeim viðskiptamannahópi sem hann hyggst þjónusta.  Hér 

getur einnig komið til að útibú eru að jafnaði fremur valin en dótturfélög sökum krafna um 

eigið fé og eiginfjárhlutfall156 ásamt því að kostnaður og tími við stofnun dótturfélags getur 

einnig skipt miklu máli. Hér gætu einnig mögulega komið til þau sjónarmið að útibú gæti 

hugsanlega boðið betri kjör á lánamarkaði heldur en ef bankinn myndi stofna dótturfélag, þar 

sem eigið fé bankans í heild sinni er hærra en í stöku dótturfélagi. Þegar um útibú er að ræða 

falla þau undir stjórn höfuðstöðva í heimaríki en ekki sérstaka stjórn dótturfélagsins, sem er 

sér lögaðili. Einnig kemur til að auðveldara er að færa til fjármagn innan samstæðunnar heldur 

en á milli tveggja lögaðila.  

Heimild til að stofna útibú innan EES fellur undir ákvæði um staðfesturétt157 og ákvæði þessi 

má finna í 25. gr. - 27. gr. í bankatilskipuninni. Bankar hafa því rétt, sem lögaðilar EES ríkis, 

til að stofna útibú í sérhverju aðildarríki samningsins.  

Í 36. gr. fftl. er fjallað um tilkynningar til Fjármálaeftirlitsins vegna útibúa. Félög skulu 

tilkynna fyrirfram um fyrirhugaða starfsemi og tilkynningunni skulu fylgja upplýsingar um í 

                                                 
155 Í 4. gr. 1(3) bankatilskipunarinnar má einnig finna skilgreiningu á útibúi en þar segir á ensku:,,’branch’ means 
a place of business which forma a legally dependent part of a credit institution and which carries out direct all or 
some of the transactions inherent in the business of credit institution”.  
156 Hér er verið að vísa í eiginfjárkröfur fjármálafyrirtækja skv. X kafla fftl. og í reglum Fjármálaeftirlitsins 
215/2007 um eiginfjárkröfur og áhættugrunn fjármálafyrirtækja  
157 C-157/07. ECR 2008, bls. 5.  Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 23 October 2008. Finanzamt fur 
Körperschaften III in Berlin v Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH. Reference for a 
preliminary ruling: Bundesfinanxhof – Germay. Freedom of establishment – EEA- Tax legislation – Tax 
treatment of losses incurred by a permanent establishment situated in a Member State of the EEA and belonging 
to a company having its seat in a Member State of the European Union. Þar kemur fram í lið 28 að undir 
staðfesturétt falli rétturinn til að stofna dótturfélög, útibú eða umboðsskrifstofu hjá þeim félögum og fyrirtækjum 
sem væru löglega stofnuð í aðildarríki innan sambandsins. 
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hvaða ríki fyrirhugað sé að stofna útibú, lýsing á starfsemi útibúsins, skipulagi þess og 

fyrirhugaðri starfsemi ásamt upplýsingum um heimilisfang útibúsins og nöfn stjórnenda þess. 

Sú starfsemi sem fyrirtækið hyggst veita byggir alfarið á þeim starfsheimildum sem félagið 

hefur og fellur innan viðauka I við bankatilskipunina. Mögulegt getur verið að stunduð sé 

önnur þjónusta í útibúinu á grundvelli 1. mgr. 21. gr. fftl., þ.e.  þjónusta sem er í eðlilegum 

tengslum við heimildir útibúsins.158 Sú starfsemi sem stunduð er á grundvelli þessa ákvæðis 

þarf ekki að tilkynna Fjármálaeftirlitinu sérstaklega. Það er undir hverjum banka komið að 

meta hvenær þjónustustarfsemin sé í eðlilegu framhaldi af heimildum þeirra en ef vafi leikur á 

um eðlileg tengsl má ætla að ástæða sé til að leita álits hjá eftirlitsaðilum fyrirfram. Hér skal 

áréttað það sem áður hefur komið fram að fjármálafyrirtæki sem hefja starfsemi milli landa 

skulu tilkynna hvaða þjónustu þeir ætli að veita skv. viðauka I við bankatilskipunina. Þar er að 

fullu upptalin sú starfsemi sem heimiluð er á grundvelli gagnkvæmrar viðurkenningar og 

verður því öll önnur þjónustustarfsemi sem bankinn veitir að vera í eðlilegum tengslum við 

þær heimildir. Í 4. gr. (1)(3) bankatilskipunarinnar segir að útibú stundi “beint alla eða hluta 

þeirrar starfsemi sem falli innan starfsemi fjármálafyrirtækis”. Þjónustu í eðlilegum tengslum 

við starfsheimildir fjármálafyrirtækis má svo lesa úr 4. gr. (1)(26) tilskipunar 2004/39/EC. Þar 

segir að útibúi sé einnig heimilt að veita þá viðbótarþjónustu sem félagið hefur fengið heimild 

fyrir. Útibú geta ekki stundað starfsemi á grundvelli 2. mgr. 21. gr. þ.e. stundað 

hliðarstarfsemi, átt eignarhluti eða tekið þátt í annarri atvinnustarfsemi, þar sem slíkt er ekki 

hluti af heimildum í viðauka I við bankatilskipunina.  

Fjármálaeftirlitið skal innan þriggja mánaða senda staðfestingu til yfirvalda í gistiríkinu um að 

fyrirhuguð starfsemi sé í samræmi við starfsheimildir félagsins, ásamt upplýsingum um eigið 

fé félagsins, gjaldfærni, tryggingar innlána og bótakerfi sem verndar viðskiptavini 

útibúsins.159  Útibú getur hafið starfsemi í gistiríki tveimur mánuðum eftir að gistiríkinu hafa 

borist tilkynningar þess efnis frá eftirlitinu í heimaríki þess.  

Í 4. mgr. 36. fftl. kemur fram að Fjármálaeftirlitið geti bannað stofnun útibús ef það hefur 

réttmæta ástæðu til að ætla að stjórnun og fjárhagsstaða hlutaðeigandi fjármálafyrirtækis sé 

ekki nægilega traust.  Ákvæði þetta er innleiðing á 25. gr. (3) og (4) í bankatilskipuninni, þar 

                                                 
158 Í 4. gr. 1(21) bankatilskipunarinnar er skilgreining á  viðbótarþjónustu.  
159 Tilkynningar um innlánstryggingar koma ekki fram með beinum orðum í bankatilskipuninni. Þar sem 
núgildandi bankatilskipun er samræmd tilskipun (e. recast) byggir hún í meginatriðum á annarri 
bankatilskipuninni. Tilkynningarskylda varðandi innlánstryggingar í fftl. er dregin af ákvæðum sem fram koma í 
42. gr. bankatilskipunarinnar, 32. gr. (4) í tilskipun ráðsins 2004/39/EC um markaði fyrir fjármálagerninga ásamt 
því sem almennt kemur fram í  tilskipun um innstæðutryggingar 94/19. Official Journal L 135, 31/05/1994, bls. 
5-14. Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee 
schemes.  
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sem segir að eftirlitsstjórnvöld geti neitað að framsenda tilkynningu til eftirlits í fyrirhuguðu 

gistiríki ef það megi ætla að stjórnun eða fjárhagsstaða sé ekki nægilega traust.  Neitun á 

framsendingu jafngildir banni, þar sem félaginu væri gert ókleift að nýta rétt sinn samkvæmt 

EES og opna útibú. Hér kemur til skoðunar hvort um sé að ræða eitt skilyrði eða tvö, þ.e. 

hvort bæði þurfi að vera til staðar að stjórnun sé ekki nægilega traust og að fjárhagstaða 

félagsins sé ekki nægilega traust, eða hvort nægilegt sé að einungis annað skilyrðið geti verið 

grundvöllur fyrir banni.  Samkvæmt orðanna hljóðan í íslenska ákvæðinu er gerð krafa um að 

bæði skilyrðin séu til staðar, en það virðist frábrugðið texta tilskipunarinnar.  Matið á 

umræddum skilyrðum fer fram á þeim tímapunkti þegar tilkynning er send. Væri komist að 

þeirri niðurstöðu að skilyrðin ættu við þannig að fjárhagsstaða og stjórnun fjármálafyrirtækis 

væri ekki nægilega traust, þyrfti að skoða áhrif þess á starfsleyfi viðkomandi félags í 

heimaríki. Í 9. gr. fftl. er fjallað um afturköllun starfsleyfis í heild eða að hluta. Þar er tiltekið í 

2. tl. 1. mgr. að afturkalla megi starfsleyfi ef fyrirtækið fullnægi ekki ákvæðum laganna um 

stofnfé, hlutafé, eigið fé eða fjölda stofnfjáreigenda. Í 4. tl. 1. mgr. kemur fram að afturkalla 

megi starfsleyfi ef hluthafar, stjórnarmenn og stjórnendur fyrirtækisins uppfylli ekki 

hæfisskilyrði sem fram koma í lögunum.  Í 7. tl. 1. mgr. segir að afturkalla megi starfsleyfi ef 

fyrirtækið brjóti að öðru leyti alvarlega gegn lögum, og má ætla að þar undir falli reglur 

varðandi fjárhagsstöðu þess. Að framansögðu yrði vart hjá því komist að taka starfsleyfi til 

endurskoðunar í framhaldi af banni nema aðstæðurnar væru eingöngu taldar tengjast hinni 

fyrirhuguðu starfsemi og án hennar væri ekki þörf á neinum úrbótum. Ætla má að afar erfitt sé 

fyrir eftirlitsyfirvöld að banna starfsemi á grundvelli greinarinnar.  

Þegar útibú hefur tekið til starfa eru engar sérstakar heimildir í fftl. um bann við starfsemi 

þess.  Hér ber til þess að líta að fjármálafyrirtæki hafa rétt til þess að hefja starfsemi í öðru ríki 

á grundvelli starfsleyfis síns að uppfylltum tilteknum formskilyrðum.  Ef heimaríki ætlaði að 

takmarka eða banna starfsemi útibús, sem þegar hefði hafið störf, þyrftu að vera sérstakar 

heimildir í lögum til þess, eða takmarka þyrfti starfsleyfi viðkomandi móðurfélags, sem 

útibúið starfar samkvæmt, að uppfylltum skilyrðum sem um slíkt gilda.  Væri tilefni til gæti 

gistiríki beitt heimildum sínum gagnvart einstöku útibúi án þess að það bitnaði beint á 

starfsleyfi móðurfélagsins, sbr. það sem síðar segir í kafla 6.4.2 um valdheimildir gistiríkis. 

Slík aðgerð gistiríkis myndi væntanlega engu að síður ávallt kalla á skoðun heimaeftirlits á 

stöðu móðurfélagsins og hvort að um landfræðilega afmarkað tilvik í starfsemi þess væri  að 

ræða, sem tekið hefði verið nægilega á með aðgerðum gistiríkisins.    

Í 5. mgr. 36. gr. segir að tilkynna þurfi um breytingar sem kunna að verða á áður veittum 

upplýsingum. Telja má að hér undir falli skylda til að tilkynna eftirlitsaðilum um lokun á 
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útibúinu. Þetta má einnig leiða af 26 gr. (3) í bankatilskipuninni sem segir að 

fjármálafyrirtæki skuli tilkynna skriflega um breytingar til bæði heima- og gistiríkis mánuði 

áður en þær eiga sér stað. Fjármálaeftirlitið getur beitt stjórnvaldssektum ef brotið er gegn 1. 

og 5. mgr. 38. gr., sbr. 11. tl. 1. mgr. 110. gr. fftl. 

Eins og áður hefur komið fram er meginreglan sú að um heimaríkiseftirlit er að ræða en 

eftirlitsyfirvöld í gistiríki hafa heimildir til að gera athugasemdir við starfsemina og grípa inn í 

telji þau brýna nauðsyn bera til, sbr. 30. gr. - 34. gr. bankatilskipunarinnar.160 Jafnframt bera 

eftirlitsyfirvöld í gistiríki beina eftirlitsábyrgð samkvæmt tilskipuninni á ákveðnum þáttum í 

starfsemi útibúa, s.s. eftirliti með lausafé og eftirfylgni við peningamálastefnu gistiríkis.161 

Einnig hefur verið talið að gistiríki beri að hafa eftirlit sem fellur að almannahagsmunum (e. 

general good)162 s.s. neytendavernd og markaðssetningu fjármálafyrirtækisins í gistiríkinu og 

eftirlit með að peningaþvættisreglum sé fylgt163.  Hvað varðar ábyrgð gistiríkis má einnig líta 

til ákvæða sem sett eru fram í tilskipun 2004/39/EC (MiFID)164.165 Þar kemur fram í 32. gr. 

(7) að gistiríki beri ábyrgð á því að tryggja að þjónustan, sem útibúið veitir á yfirráðasvæði 

þess, sé í samræmi við þær kröfur sem kveðið er á um í 19., 21., 22., 25., 27. og 28. gr. og í 

þeim ráðstöfunum sem eru samþykktar samkvæmt þeim.166  

Vegna umræðu síðustu missera verður stuttlega vikið að ábyrgðum vegna innstæðna í 

útibúum, sem geta fallið á móðurfélög bankanna, vegna starfsemi þeirra erlendis. Rekstur 

útibús er óaðskiljanlegur frá rekstri viðkomandi banka og fellur því ábyrgð vegna innstæðna í 
                                                 
160 Sjá nánari umfjöllun um þessar heimildir í kafla 6.4.2. 
161 Sjá nánar í aðfararorðum (e. preample) (21) bankatilskipunarinnar. 
162 Í aðfararorðum bankatilskipunarinnar (17) má einnig sjá að sú starfsemi banka sem ekki fellur undir ákvæði 
um gagnkvæma viðurkenningu skuli fara eftir landslögum ríkjanna og að gistiríkin hafi heimild til að setja um 
þessa starfsemi strangari reglur ef almannaheill (e. general good) krefst þess. Í grein (18) má finna samsvarandi 
ákvæði er varða starfsemi sem fellur undir gagnkvæma viðurkenningu. 
163 Í 31. gr. tilskipunar 2005/60/EC um ráðstafanir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, segir að 
aðildarríkin skulu krefjast þess að lánastofnanir og fjármálafyrirtæki grípi til ráðstafana  í útibúum sínum og 
dótturfyrirtækjum og jafnframt kemur fram í 33. gr. að aðildarríkin skuli geta skoðað skilvirkni þeirra kerfa sem 
notuð eru. Er ætlast til að aðildarríki skoði kerfi hjá öllum þeim er staðsettir eru í ríkinu. 
164 Official Journal L 145, 30/04/2004, bls. 1-44. Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the 
Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 
93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council 
Directive 93/22/EEC. 
165 MiFID tilskipunin tekur einnig á starfsemi fjármálafyrirtækja yfir landamæri. Þar sem núgildandi 
bankatilskipun 2006/48/EC er lagfærð tilskipun (e. recast), byggir hún að mestu á annarri bankatilskipuninni 
89/646/EEC (Bankatilskipunin 2000/12/EC var samræmd tilskipun úr nokkrum eldri tilskipunum (e. 
Consolidation Directive) og byggði því líka á tilskipun 89/646/EEC). Talið hefur verið að hægt sé að byggja á 
ákvæðum er varðar milliríkjastarfsemi í MiFID tilskipuninni þar sem hún er nýrri og nákvæmari en  
bankatilskipun 89/646/EEC.. 
166 Í þessum greinum er m.a. fjallað um skyldu gistiríkisins til að annast og hafa eftirlit með að tryggð sé  
framfylgd ákvæða tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og 
markaðsmisnotkun (markaðssvik), að til staðar séu innri reglur sem kveði á um regluverk um meðferð fyrirmæla 
viðskiptavina, að fjármálafyrirtækið uppfylli skyldur sínar er varða framkvæmd viðskipta og að upplýsingagjöf 
eftir að viðskipti hafa farið fram með hlutabréf sem viðskipti eru leyfð með á skipulegum markaði, utan 
skipulegs markaðar eða markaðstorgs, sé ávallt til staðar. 
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útibúum íslenskra banka undir Tryggingasjóð innstæðueigenda og fjárfesta (TIF) í samræmi 

við reglur þar um. TIF er sjálfseignarstofnun sem starfar samkvæmt lögum um 

innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta nr. 98/1999, sem byggja á tilskipunum 

Evrópubandalagsins 97/7EB167 um bótakerfi fyrir fjárfesta (e. investor-compensation 

schemes) og 94/19/EB168 um innlánatryggingakerfi (e. deposit-guarantee schemes). Hlutverk 

sjóðsins er að veita innstæðueigendum og viðskiptavinum fyrirtækja, sem nýta sér heimildir 

laga til að stunda viðskipti með verðbréf, lágmarksvernd. Sjóðurinn tryggir á hverjum tíma að 

lágmarki fjárhæð sem samsvarar 20.887 evrum.169 Þessi upphæð er tryggð hjá öllum 

innstæðueigendum í íslenskum bönkum sem aðilar eru að sjóðnum. Á þetta við um allar 

innistæður í útibúum þessara aðila á Evrópska efnahagssvæðinu, í aðildarríkjum 

stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og í Færeyjum, sbr. 3. gr. laga nr. 98/1999. 

Bankar geta keypt aukna vernd fyrir innstæðueigendur í erlendum útibúum sínum innan EES, 

þ.e.  svokallað Top-up, ef innstæðutrygging í því landi sem útibú þeirra starfa eru hærri en 

tryggingin hérlendis, sbr. 4. gr. (2) tilskipunar 94/19/EB um innlánatryggingakerfi.170 Með 

þessari aukatyggingu eru þarlendar innstæður umfram lágmark TIF (20.887 evrur) tryggðar 

hjá tryggingasjóðum viðkomandi landa og eru innstæðueigendur þar með jafn vel settir og ef 

þeir væru með innstæður sínar í þarlendum banka.171 Sjóðurinn hér á landi tryggir ekki 

innstæður í dótturfélögum, hvorki hérlendis né erlendis, og ef dótturfélögin hafa heimildir til 

að taka við innlánum almennings þurfa þau að vera aðilar að tryggingasjóðum í því ríki þar 

sem þau starfa. Það er á ábyrgð eftirlitsaðila í hverju ríki fyrir sig að ganga úr skugga um að 

félögin séu aðilar að þeim innlánstryggingakerfum sem í boði eru.172 

                                                 
167 Official Journal L 84, 26/03/1997, bls. 22-31. Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the 
Council of 3 March 1997 on investor-compensation schemes. 
168 OJ L 135, 31/05/1994, bls. 5-14. 
169 Sjá nánar í máli Case C-222/02. ECR 2004, bls. I-9425. Judgment of the Court of 12 October 2004. Peter 
Paul, Cornelia Sonnen-Lütte, Christel Mörkens v. Bundesrepublik Deutschland. Reference for a preliminary 
ruling: Bundesgerichtshof  (Germany). Credit institutions – Deposit-guarantee schemes – Directive 94/19/EC – 
Directives 77/780/EEC, 89/299/EEC and 89/646/EEC – Supervisory measures by the competent authority for the 
purposes of protecting depositors – Liability of the supervisory authorities for losses resulting from defective 
supervision.  Þar kom fram að yfirvöld í aðildarríki geta ekki verið ábyrg fyrir hærri greiðslu en því lágmarki, 
sem tilskipunin kveður á um, bæði almennt séð og einnig vegna krafna sem byggðu á því að þau hafi ekki sýnt 
nægilegt aðhald í eftirliti með fjármálafyrirtæki. 
170 Nánari útfærslu á því ef ríki hyggjast sækja um að verða aðilar að tryggingakerfi í gistiríki má finna í viðauka 
II við tilskipunina.  
171 Frekari upplýsingar eru aðgengilegar á http://www.tryggingarsjodur.is/ 
172 Þessi skipting á milli útibúa og dótturfélaga er ástæða þess að verulegar ábyrgðir hafa fallið á íslenska 
tryggingasjóðinn.  Innlán á svokölluðum Icesave reikningum voru í útibúum Landsbankans erlendis. Innstæður á 
Edge reikningum Kaupþings hafa að sama skapi ekki fallið á íslenska tryggingasjóðinn, bæði vegna þess að 
stærstur hluti innstæðna var í dótturfélögum Kaupþings erlendis og útibúum þeirra félaga.  Jafnframt tókst, þar 
sem innstæður voru í erlendum útibúum Kaupþings, að ná samkomulagi um að nýta eignir útibúanna til greiðslu 
á innstæðum 
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Viðskiptabankarnir þrír voru árið 2008 með 16 útibú í 10 löndum. 7 af þessum löndum voru 

innan EES svæðisins og 3 utan þess. Á þessum sama tíma stefndu bankarnir að því að opna 

útibú í 10 löndum til viðbótar.173 

      5.2.3 Fjarsala á fjármálaþjónustu 
Lög nr. 33/2005 um fjarsölu á fjármálaþjónustu innleiddu í íslensk lög ákvæði tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/65/EB174 frá 23. september 2002 um fjarsölu á 

fjármálaþjónustu fyrir neytendur. Í tilskipuninni koma fram reglur um neytendavernd við 

fjarsölu á fjármálaþjónustu, þ.e. þegar neytandi og söluaðili hittast ekki þegar 

fjármálaþjónusta er markaðssett og gengið er frá samningum.  Með fjármálaþjónustu er í 

tilskipuninni átt við alla bankaþjónustu og lánveitingar, vátryggingar, lífeyri, fjárfestingar og 

greiðslur.175 Tilskipunin er sett vegna þeirrar hröðu þróunar, sem orðið hefur á 

fjármálasviðinu á undanförnum árum, þar sem lög og reglur hafa tekið miklum breytingum. 

Breytingarnar hafa leitt til harðrar samkeppni milli fjármálafyrirtækja og hafa þar af leiðandi 

aukið valfrelsi neytenda og að auki auðveldar fjarskiptatæknin aðgang að fjármálaþjónustu og 

því er auðvelt að kynna sér ýmis tilboð. Fjármálaþjónusta getur m.a. farið fram í síma, með 

bréfaskiptum, símbréfum, tölvupósti, á netinu og með aðstoð fjölmiðla. Breytingarnar hafa þó 

einnig neikvæðar hliðar. Erfitt getur verið að hafa yfirsýn yfir fjármálamarkaðinn og ekki er 

alltaf auðvelt fyrir hinn almenna neytanda að skilja samningsskilmála og áhættu sem ákveðin 

viðskipti geta haft í för með sér. Því kallar þróunin á fjármálasviðinu á nýjar reglur um 

neytendavernd. Þessum lögum er ætlað að fylla það tómarúm sem hefur myndast á sviði 

fjármálaþjónustu er varðar neytendur og byggir hún á algerri samræmingu í landslöggjöf 

ríkjanna.176   

      5.2.3 Eignarhlutir í félögum sem ekki eru með starfsleyfi sem 
fjármálafyrirtæki   
Eignarhlutir í erlendum félögum geta verið margvíslegir. Bankar geta átt hluti í félögum sem 

viðskiptavakar,177 þeir geta eignast hluti þar sem fjárfestingin gæti verið talin gott 

                                                 
173 Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með 
fjármálastarfsemi, með síðari breytingum. Lagt fyrir Alþingi á 136. löggjafarþingi 2008–2009. Aðgengilegt á 
http://www.althingi.is/altext/136/s/0028.html 
174 Official Journal L 271, 09/10/2002, bls. 16-24. Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the 
Council of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial services and amending 
Council Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC.  
175 Alþingistíðindi, A-deild, 2004-2005, bls. 2962. 
176 Sama heimild, bls. 2962. 
177 Samkvæmt 116. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti getur fjármálafyrirtæki, sem hefur heimild til 
verðbréfaviðskipta,  með samningi við útgefanda fjármálagerninga skuldbundið sig til að vera viðskiptavaki, þ.e. 
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markaðstækifæri178 eða verið vörsluaðilar fyrir viðskiptavini. Viðskiptabankar geta einnig átt 

hluti í félögum sem haghafar (e. stakeholders). Þar getur verið um að ræða svo stóran 

eignarhlut að félagið teljist dótturfélag179 en einnig getur verið um að ræða hlutdeildarfélag,180 

virkan eignarhlut181 eða minni eignarhluti182. Hér verður sjónum einungis beint að 

eignarhlutum sem bankinn á sem haghafi í óstarfsleyfisskyldum félögum og hvernig og hvort 

tilkynna eigi eftirlitsaðilum um slíka eignarhluta. Um eignarhluti í óstarfsleyfisskyldum 

félögum utan EES verður fjallað í kafla 5.4. Þar sem eignarhlutir í starfsleyfisskyldum 

félögum lúta öðrum lagaákvæðum verður sérstaklega fjallað um þá í kafla 5.3. 

Á grundvelli staðfesturéttarins er íslenskum bönkum almennt heimilt að stofna dótturfélög (e. 

subsidiaries) í aðildarríkjum EES samningsins. Þegar íslenskur banki stofnar félag í öðru ríki 

innan EES svæðisins skal fara eftir þarlendum hlutafélagalögum og öðrum lagareglum við 

stofnun þess. Fjármálafyrirtæki geta einnig keypt hvers kyns eignarhluti í öðrum félögum, 

hvort sem um er að ræða svo stóran hluta að það teljist dótturfélag eða minni eignarhluta. Í B 

hluta V. kafla fftl. um starfsemi innlendra fjármálafyrirtækja erlendis er ekki að finna sérstök  
                                                                                                                                                         
kaupa og selja fyrir eigin reikning eða reikning útgefanda tiltekina fjármálagerninga, í því skyni að greiða fyrir 
því að markaðsverð skapist með gerningnum. 
178 Þessir hlutir yrðu færðir inn í veltubók, sem markaðsverðbréf sem fyrirtækið hefur ekki í hyggju að eiga til 
lengri tíma, eða fjárfestingabók, sem markaðsskuldabréf og hlutabréf sem bankinn hefur með formlegum hætti 
tekið ákvörðum um að eiga til lengri tíma, skemmst eitt ár. Til slíkra bréfa teljast ekki hlutir í 
hlutdeildarfyrirtækjum eða tengdum fyrirtækjum.  
179 Official Journal L 193, 18/07/1983, bls. 1-17. Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based 
on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on consolidated accounts. Í sjöundu félagaréttartilskipun ráðsins má finna 
skilgreiningu á móður- og dótturfélagi. Þar segir:,, (móðurfyrirtækið): a) á meirihluta atkvæðisréttar hluthafa eða 
félagsaðila í öðru fyrirtæki (dótturfyrirtæki); eða b) hefur rétt til að tilnefna eða víkja úr störfum meirihluta 
stjórnarmanna, framkvæmdastjóra og annarra eftirlitsaðila innan annars fyrirtækis (dótturfyrirtækis) og er um 
leið hluthafi eða félagsaðili í því fyrirtæki; eða c) hefur rétt til að hafa ráðandi stöðu í fyrirtæki (dótturfyrirtæki) 
sem það er hluthafi eða félagsaðili í, samkvæmt samningi sem það gerir við það fyrirtæki eða samkvæmt 
ákvæðum í stofnsamningi eða samþykktum, þegar þau lög, sem um dótturfyrirtækið gilda, heimila að það lúti 
slíkum samningum eða ákvæðum. Aðildarríki er ekki skylt að kveða á um að móðurfyrirtæki skuli vera hluthafi 
eða félagsaðili í dótturfyrirtæki sínu. Sé ekki kveðið á um slíka samninga eða ákvæði í lögum aðildarríkja er 
þeim ekki skylt að beita þessum ákvæðum; eða d) er hluthafi eða félagsaðili í fyrirtæki 
180 Official Journal L 222, 14/08/1978, bls. 11-31. Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based 
on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies. Í fjórðu 
félagaréttartilskipuninni má finna skilgreiningu á hlutdeildarfélagi. Þessi ákvæði voru tekin upp í lög 3/2006 um 
ársreikninga og þar segir:,,…telst hlutdeildarfélag vera félag, ekki dótturfélag, sem annað félag og dótturfélög 
þess eiga verulegan eignarhlut í eða hafa myndað varanleg tengsl við í þeim tilgangi að hafa áhrif á rekstur þess; 
félag er talið eiga verulegan eignarhlut ef það og dótturfélög þess eiga a.m.k. 20% eignarhlut í öðru félagi. 
181 Í grein 4 (11) í bankatilskipuninni kemur fram með virkum eignarhluta er átt við beina eða óbeina hlutdeild í 
félagi sem nemur 10% af fé (e. capital) félagsins, atkvæðarétti þess eða önnur hlutdeild sem gerir kleift að hafa 
veruleg áhrif á stjórnun þess. Sambærileg ákvæði má finna í 2. mgr. 40. gr. fftl. 
182 Hér er átt við minni eignarhluti en 5%. Á grundvelli 7. tölul. 1. mgr. 20. gr. fftl. eru viðskipti fyrir eigin 
reikning ein af starfsheimildum viðskiptabanka og í e lið kemur fram að undir töluliðinn falla viðskipti með 
verðbréf. Samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 falla hlutabréf í félögum 
undir verðbréf. Bönkum er því heimilt að kaupa hlutabréf í öðrum fyrirtækjum fyrir eigin reikning, hvort sem er 
félög innan lands eða utan. Skv. leiðbeinandi tilmælum nr. 1/2004 sbr. 7. skal öll þátttaka í atvinnurekstri sem 
samsvarar 5% atkvæðarétti eða meira í öðru félagi, eða gefur rétt til að tilnefna stjórnarmann koma sérstaklega til 
skoðunar en smærri eignarhlutur falli undir 7. tl. 20. gr. um viðskipti fyrir eigin reikning. Eignarhluti í óskyldum 
rekstri sem eru smærri en 5% þarf því ekki að tilkynna til Fjármálaeftirlitsins, nema að svo smár hluti geti veitt 
rétt til tilnefningar stjórnarmanns. 
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ákvæði um eignarhluti í erlendum félögum sem ekki eru fjármálafyrirtæki, né ákvæði sem 

leggja skyldu á fjármálafyrirtæki að tilkynna til hérlendra eftirlitsyfirvalda ef þau hyggjast 

stofna dótturfélag eða kaupa eignarhluti í slíkum félögum innan EES. Engu að síður verður að 

telja að fjármálafyrirtækjum beri samt sem áður að tilkynna um flest slík kaup til 

Fjármálaeftirlitsins skv. 21. gr. - 22. gr. fftl. Hér koma einnig til skoðunar leiðbeinandi tilmæli 

Fjármálaeftirlitsins nr. 1/2004 um þátttöku viðskiptabanka, sparisjóða og lánafyrirtækja í 

atvinnustarfsemi og starfsheimildir þeirra skv. 20. gr. - 22. gr. laga nr. 161/2002, um 

fjármálafyrirtæki. 

Eins og áður var komið inn á skipta starfsheimildir banka miklu máli þegar kemur að heimild 

þeirra til að starfa erlendis. Í 20. gr. fftl. er upptalin sú starfsemi sem viðskiptabankar geta 

starfrækt. Í 21. gr. fftl. er vísað til annarrar þjónustustarfsemi eða hliðarstarfsemi sem 

bankarnir geta stundað og í 22. gr. er vísað til tímabundinnar starfsemi þeirra.  

Í 1. mgr. 21. gr. kemur fram að viðskiptabönkum sé heimilt að sinna annarri þjónustustarfsemi 

sem er í eðlilegum tengslum við heimildir þeirra skv. 20. gr.183 Þessa þjónustustarfsemi þarf 

ekki að tilkynna sérstaklega til Fjármálaeftirlitsins, enda er á ábyrgð hvers banka að meta 

hvenær þjónustustarfsemin sé í eðlilegu framhaldi af heimildum þeirra, eins og áður hefur 

verið vikið að. Ef starfsemin verður ekki talin slík þjónustustarfsemi þarf að meta hvort hún 

teljist hliðarstarfsemi, skv. 2. mgr. 21. gr., eða tímabundin starfsemi, skv. 22. gr., og í þeim 

tilvikum þarf að senda inn tilkynningu þess eðlis til eftirlitsaðila. 

Í 2. mgr. 21. gr. er fjallað um hliðarstarfsemi sem bankarnir geta stundað sem hluta af eigin 

starfsemi, í félögum sem bankinn á eignarhlut í eða sem þátttakandi í annarri 

atvinnustarfsemi. Þó er ávallt forsenda fyrir hliðarstarfseminni að hún skuli stunduð í eðlilegu 

framhaldi af fjármálaþjónustu bankans. Hér skal áréttað að starfsemi skv. þessari grein getur 

bæði verið stunduð innan bankans eða í sér félögum. Þar sem hér er einungis fjallað um 

starfsemi erlendis er gengið út frá því að sú starfsemi sé ávallt í sérstöku félagi, enda væri 

ekki unnt að stunda slíka starfsemi í gegnum útibú eða sem þjónustu, sbr. það sem sagði í fyrri 

köflum. Senda skal tilkynningu til Fjármálaeftirlitsins ef fyrirhugað er að stunda 

hliðarstarfsemi. Með slíkri tilkynningu skulu fylgja upplýsingar um hina fyrirhuguðu 

starfsemi sem Fjármálaeftirlitið metur fullnægjandi og má hefja starfsemina innan eins 

                                                 
183 Í bankatilskipuninni er einnig fjallað um viðbótarstarfsemi (e. ancillary services) sem heimil er í tengslum við 
starfsheimildir sem fjármálafyrirtækið hefur. Sjá nánari skilgreiningu á viðbótarþjónustu í 4. gr. (21) gr. 
tilskipunarinnar. Eins og áður sagði geta viðskiptabankar fengið heimild til að stunda viðskipti og þjónustu með 
fjármálagerninga. Í tilskipun Evrópusambandsins um markaði fyrir fjármálagerninga 2004/39/EC (e. markets in 
financial instruments) kemur fram að viðbótarþjónustu, skv. viðauka I, megi aðeins veita ásamt 
fjárfestingaþjónustu og/eða starfsemi, sbr. 31. gr. tilskipunarinnar. Viðbótarþjónustan getur því ekki verið veitt 
sjálfstæð. 
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mánaðar frá því að fullnægjandi tilkynning barst, hafi eftirlitið ekki gert athugasemdir. Sé 

vanrækt að senda tilkynningu samkvæmt ákvæðinu getur Fjármálaeftirlitið bannað 

starfsemina, auk þess sem heimilt er að beita viðkomandi aðila stjórnvaldssektum, skv. 4. tl. 

1. mgr. 110. gr. fftl. Brot á tilkynningarskyldu skv. 21. gr. fftl. getur einnig varðað sektum eða 

fangelsi skv. 2. tl. 1. mgr. 112. gr. fflt. Samkvæmt leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins 

nr. 1/2004 skal öll þátttaka í atvinnurekstri, sem samsvarar 5% atkvæðisrétti eða meira í öðru 

félagi eða gefur rétt til að tilnefna stjórnarmann, koma sérstaklega til skoðunar 

fjármálafyrirtækisins en smærri eignarhlutur falli undir 7. tl. 20. gr. fftl. um viðskipti fyrir 

eigin reikning. Eignarhluti í óskyldum rekstri sem er smærri en 5% þarf því ekki að tilkynna 

til Fjármálaeftirlitsins, nema að svo lítill hlutur geti veitt rétt til tilnefningar stjórnarmanns. 

Þannig verður að telja að félögum beri að tilkynna um alla hliðarstarfsemi erlendis, sem og 

innanlands, sem felur í sér 5% eignarhlut eða meira.  

Telja má að öll starfsemi geti fallið undir 22. gr. fftl. og að í þeim tilvikum þurfi ekki að koma 

til eðlileg tengsl við heimildir bankans né eðlilegt framhald af þjónustustarfsemi hans. 

Viðskiptabönkum er því aðeins heimilt að stunda aðra starfsemi en þá sem um getur í 20. og 

21. gr. fftl. að það sé tímabundið og í þeim tilgangi að ljúka viðskiptum eða til að 

endurskipuleggja starfsemi viðskiptaaðila. Tilkynning þar að lútandi skal send 

Fjármálaeftirlitinu og á það jafnt við um tímabundna starfsemi innan lands og utan. 

Viðskiptabönkum er einnig heimilt að yfirtaka eignir til að tryggja fullnustu kröfu og skulu 

þær seldar jafnskjótt og hagkvæmt er, sbr. 2. mgr. 22. gr. fftl. Ef banki eignast svo stóran hlut 

í félagi á grundvelli 22. gr. fftl. að talist geti dótturfélag koma þessi félög samt sem áður ekki 

inn í samstæðureikninga félaga.184 Af þessu má draga þá ályktun að ekki er litið á eignarhlut 

sem kemur til vegna tímabundinnar starfsemi sem eiginlega eignarhluti bankans, sbr. 121. gr. 

bankatilskipunarinnar.  Þessar reglur eru einnig teknar upp í VII. kafla laga um ársreikninga 

nr. 3/2006. 

Hér kemur þó ávallt til mat og er sérstaklega tekið á því í leiðbeinandi tilmælum 

Fjármálaeftirlitsins nr. 1/2004 að ekki sé grundvöllur til þess að fastákveða hámarkstímalengd 

fjárfestingar skv. 22. gr. fftl. en nauðsynlegt sé að skapa aðhald í tengslum við upplýsingagjöf 

til eftirlitsins. Miðað er við að skýra þurfi alla starfsemi sem tekur lengri tíma en 18 mánuði. 

Ekki kemur fram í fftl. hvenær ætlast sé til að tilkynning á grundvelli 22. gr. berist, en í 

                                                 
184 Sjá 82. gr. í reglum um reikningsskil lánastofnanna nr. 834/2003. Þar segir: Dótturfyrirtæki, sem falla undir 
ákvæði 1. mgr. 22. gr. laga nr. 161/2002, skulu ekki tekin með í samstæðureikningsskilum nema 
Fjármálaeftirlitið ákveði annað, sbr. 4. mgr. 104. gr. laga nr. 161/2002. Önnur dótturfyrirtæki en þau, sem falla 
undir 1. mgr. þessarar greinar, skulu tekin með í samstæðureikningsskilum nema Fjármálaeftirlitið veiti 
undanþágu frá þeirri reglu, sbr. 5. mgr.104. gr. laga nr. 161/2002. 
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leiðbeinandi tilmælum nr. 1/2004 er tekið fram að ætlast sé til að tilkynningar þess eðlis berist 

áður en hin tímbundna starfsemi hefst. Í 22. gr. fftl. eru engar heimildir fyrir eftirlitsaðila að 

banna tímabundna starfsemi. Fjármálaeftirlitið getur beitt stjórnvaldssektum ef brotið er gegn 

tilkynningaskyldu 22. gr. fftl. um tímabundna starfsemi, skv. 5. tl. 1. mgr. 110. gr. fftl. og 

einnig geta brot á tilkynningaskyldu skv. þessari grein varðað sektum eða fangelsi á 

grundvelli 3. tl. 1. mgr. 112. gr. fftl.  

Rétt er að taka fram að varðandi eignarhluti í félögum sem ekki eru fjármálafyrirtæki skal fara 

eftir reglum C hluta IV. kafla fftl. um eignarhluti í fyrirtækjum og stórar áhættur. 

Sambærilegan kafla má finna í sjötta hluta bankatilskipunarinnar um virka eignarhluti 

fjármálafyrirtækja í félögum utan fjármálakerfisins. Reglur þessar setja tilteknar skorður við 

eignarhaldi fjármálafyrirtækja í öðrum félögum.  Í  28. gr. fftl. segir að fjármálafyrirtæki megi 

ekki eiga virka eignarhluti í einstökum fyrirtækjum, sem ekki eru fjármálafyrirtæki eða 

fyrirtæki tengd fjármálasviði, sem nemi hærri fjárhæð en 15% af eiginfjárgrunni hlutaðeigandi 

fjármálafyrirtækis áður en tekið hefur verið tillit til frádráttar skv. 5. mgr. 85. gr. sömu laga. Í 

2. mgr. greinarinnar segir að samtala virkra eignarhluta skv. 1. mgr. megi ekki nema hærri 

fjárhæð en 60% af eiginfjárgrunni fjármálafyrirtækis áður en tekið hefur verið tillit til 

frádráttar skv. 5. mgr. 85. gr. fftl. Bókfært virði samanlagðra eignarhluta sem 

fjármálafyrirtæki hefur eignast má ekki nema hærri fjárhæð en 100% af eiginfjárgrunni þess. Í 

30. gr. fftl. eru settar takmarkanir á stórum áhættum og mega þær ekki fara fram úr 25% af 

eiginfjárgrunni fjármálafyrirtækis, sbr. 84. og 85. gr. fftl., vegna eins eða fleiri innbyrðis 

tengdra viðskiptamanna. Samtala fyrir stórar áhættur má ekki fara yfir 800% af 

eiginfjárgrunni en með stórri áhættu er átt við þá áhættu sem nemur 10% eða meira af 

eiginfjárgrunni. Með áhættu er átt við lánveitingar, verðbréfaeign, eignarhluta og veittar 

ábyrgðir fjármálafyrirtækis vegna tengdra viðskiptamanna. Fjármálaeftirlitið hefur sett nánari 

reglur varðandi stórar áhættur, nr. 216/2007. 

Við eftirlit með samstæðum íslenskra fjármálafyrirtækja ber að líta til eignarhalds þeirra á 

óstarfsleyfisskyldum dótturfélögum erlendis enda eru einungis starfsleyfisskyld dótturfélög 

undir eftirliti erlendra ríkja. Ekki liggja fyrir samanteknar upplýsingar hjá Fjármálaeftirlitinu 

um fjölda félaga sem viðskiptabankarnir eiga eða áttu hlut í og ekki voru fjármálafyrirtæki. 

   5.3 Eignarhlutir í félögum sem eru með starfsleyfi sem fjármálafyrirtæki 
bæði innan og utan EES 
Þegar íslenskur banki hyggst eignast erlent fjármálafyrirtæki, getur hann bæði stofnað félag í 

viðkomandi ríki og sótt um starfsleyfi til þarlendra yfirvalda eða hann getur keypt eignarhluti 
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í félagi sem þegar er með starfsleyfi og starfar í viðkomandi ríki. Ef banki stofnar félag eða 

kaupir meirihluta þess eru félögin skilgreind sem dótturfélög. Íslenskur banki getur einnig 

eignast það stóra hluti að hið keypta félag verði álitið hlutdeildarfélag, keypt virkan eignarhlut 

eða eignast minni eignarhlut.185  Hér á eftir verður fjallað um þær sérreglur sem gilda við kaup 

á virkum eignarhlutum í fjármálafyrirtækjum, þar á meðal dótturfélögum. Um minni 

eignarhluti vísast til þess sem sagði í kafla 5.2.3.  Rétt er að taka fram að 39. grein fftl. er ekki 

sett vegna fyrirmæla bankatilskipunarinnar en á rætur sínar að rekja til athugasemda 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins vegna úttektar á íslenska fjármálakerfinu. Segir í greinargerð með 

39. grein að þetta ákvæði hafi verið sett til að uppfylla kjarnareglur um árangursríkt 

bankaeftirlit (e. Core principles for effective banking supervision) sem Baselnefndin um 

bankaeftirlit setti. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn lagði til í niðurstöðum sínum um íslenska 

fjármálamarkaðinn árið 2001 að Fjármálaeftirlitið fengi heimildir til að banna fjárfestingar 

íslenskra fjármálafyrirtækja í erlendum fjármálafyrirtækjum.186 

Í 39. gr. fftl. er fjallað um kaup á hlutum í erlendu fjármálafyrirtæki og skal það tilkynnt 

Fjármálaeftirlitinu fyrirfram, hvort heldur sem fyrirtækið er innan eða utan EES eins og áður 

var vikið að. Eins og áður hefur komið fram er íslenskum fjármálafyrirtækjum bæði heimilt að 

stofna dótturfélög erlendis, fer þá eftir reglum hvers lands um hvernig staðið skuli að stofnun, 

og kaupa eignarhluti í félögum. Þegar eignarhlutur er keyptur (eða dótturfélag stofnað) sem 

fellur undir 39. gr. fftl. kemur tvenns konar eftirlit til skoðunar. Annars vegar er um það að 

ræða að erlend eftirlit, a.m.k. innan EES, þurfi að samþykkja kaup á virkum eignarhlut í 

fjármálafyrirtæki í viðkomandi ríki.  Hins vegar kemur til skoðunar skylda fjármálafyrirtækis 

til að senda Fjármálaeftirlitinu tilkynningu og heimild eftirlitsins til að banna slík kaup, sbr. 

39. gr. fftl. Varðandi fyrra atriðið er rétt að nefna að eftirliti í viðkomandi ríki ber að kanna 

hæfi þeirra aðila sem ætla að fara með virkan eignarhlut í fjármálafyrirtæki (e. fit and proper 

test). Ákvæði þessa efnis er að finna í 19. gr. - 21. gr.  í bankatilskipuninni, en þar kemur fram 

að ætli einstaklingar eða lögaðilar að eignast eða losa sig við hlut í fjármálafyrirtæki sem 

nemur virkum eignarhluta verði sá hinn sami að tilkynna það til eftirlitsyfirvalda í því ríki sem 

félagið er staðsett í og fá heimild fyrir. Þetta á einnig við ef fyrrnefndur eignarhlutur fer í 

20%, 33% eða 50% og teljist þá til dótturfélags. Ef kaupandi að eignarhlutnum er 

fjármálafyrirtæki með starfsleyfi í öðru aðildarríki skal fara eftir ákvæðum 15. gr. 

tilskipunarinnar þar sem kveðið er á um samráð við það ríki sem kaupandinn er staðsettur í. 

                                                 
185 Sjá nánari umfjöllun um dótturfélag, hlutdeildarfélag, virkan eignarhlut og minni eignarhlut í 
neðanmálsgreinum 179-182. 
186 Alþingistíðindi, A-deild, 2002-2003, bls. 1115. 
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Erlendi eftirlitsaðilinn hefur síðan viðvarandi eftirlit með fjármálafyrirtækinu sem eiganda að 

hinum virka eignarhlut.  

Sé um kaup á virkum eignarhlut í fjármálafyrirtæki utan EES svæðisins að ræða, má ætla 

svipaðar reglur gildi í viðkomandi landi, um mat á hæfi aðila til að fara með stóran eignarhlut 

í fjármálafyrirtæki og sé slíkt mat á hendi eftirlits í viðkomandi landi í samræmi við þær 

reglur.  

Varðandi síðara atriðið, það er ákvæði 39. gr. fftl., er það Fjármálaeftirlitið sem metur hvort 

rök séu fyrir því að banna slík kaup.  Skilyrði fyrir því að hægt sé að beita slíku banni eru þau 

að Fjármálaeftirlitið hafi réttmæta ástæðu til að ætla að upplýsingagjöf með starfseminni eða 

samstæðunni verði ekki nægjanlega traust og eftirlit með henni torveldað.  Við slíkt mat ber 

einnig að taka tillit til lagareglna viðkomandi ríkis, einkum ef það er innan EES þar sem settar 

hafa verið lágmarksreglur um ýmsa þætti í starfsemi fjármálafyrirtækja og samskipta 

eftirlita.187  Hér kemur til skoðunar hvort um eitt bannskilyrði sé að ræða eða tvö, þ.e. hvort 

bæði þurfi að koma til að upplýsingagjöf verði ekki nægilega traust og að eftirlit verði 

torveldað eða hvort um eitt skilyrði sé að ræða þar sem torveldun eftirlits sé talin afleiðing af 

því að upplýsingagjöf sé ekki nægilega traust. Hér má telja að skv. orðanna hljóðan sé um tvö 

skilyrði að ræða sem bæði þurfi að vera til staðar og gerir það eftirlitsaðilum erfiðara fyrir.  

Jafnframt verður að telja að nánast ógerlegt sé fyrir eftirlitsyfirvöld að styðjast við greinina ef 

um er að ræða fjármálafyrirtæki staðsett innan EES svæðisins. Eins og áður hefur komið fram 

geta reglur er varða bann eða takmörkun á starfsemi verið á skjön við reglur Evrópuréttarins 

og yrði því að gæta vel að réttlætingaástæðum fyrir takmörkunum og að þær yrðu gerðar á 

grundvelli almannaheilla (e. general good) og uppfylla þau skilyrði sem gerð eru til slíkra 

takmarkanna.  Ætla má að það geti verið afar erfitt að færa sönnur fyrir því að annað hvort 

upplýsingagjöf sé ekki nægilega traust og/eða eftirlit sé torveldað þar sem eftirlitsreglur innan 

Evrópusambandsins hafa verið samræmdar.  Hins vegar má færa rök fyrir því að meira 

svigrúm sé til þess að beita banni samkvæmt 39. gr. varðandi kaup á eignarhlut í 

fjármálafyrirtæki utan EES þar sem lagasamræmingu skortir.  Hér kæmu ávallt til skoðunar 

lagareglur í viðkomandi ríki auk þess sem færa mætti rök fyrir því að upplýsingagjöf væri 

ekki nægilega traust og/eða eftirlit geti verið torveldað ef ekki hefur verið gengið frá 

samstarfssamningum við viðkomandi ríki.   

Þar sem beiting heimildarinnar er íþyngjandi og varðar alla jafna mikilsverða hagsmuni 

fjármálafyrirtækis var talið rétt að mæla fyrir um að rökstuðningur fylgdi ákvörðun 

                                                 
187 Hér ber eftirlitinu að fara eftir heimildum bankatilskipunarinnar varðandi starfsemi innan EES en þar sem 
reglur hafa ekki verið samræmdar utan EES þarf ekki að huga að því að lagareglurnar gangi á aðrar reglur. 
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Fjármálaeftirlitsins um bann. Jafnframt er sérstaklega tekið fram að um réttmætar ástæður sé 

að ræða sem telja verður að auki kröfuna til rökstuðnings og meðalhófs. 

Ekki kemur fram í 39. gr. fftl. að félag sem eykur hlut sinn þannig að bein eða óbein eign þess 

í félagi fer yfir 20%, 25%, 33% eða 50% skuli tilkynna aukningu til Fjármálaeftirlitsins. Með 

hliðsjón af því að í ákvæðinu er vísað til hugtaksins virkra eignarhluta verður að telja að 

verndarsjónarmið ákvæðisins sé hið sama þegar slíkur hlutur er aukinn og því megi ganga út 

frá því að miða eigi við sérstaka tilkynningu á aukningu í samræmi við þau þrep sem fram 

koma 40. gr. fftl. og 19. gr. (1) bankatilskipunarinnar.   

Sérstaklega verður fjallað um eftirlit með þessari starfsemi í köflum 6.4.3 og  6.5 og þeirri 

þörf að gera samstarfssamninga við einstök ríki utan EES ef starfsemin telst viðamikil. 

Viðskiptabankarnir þrír áttu árið 2008 29 dótturfélög sem höfðu starfsleyfi sem 

fjármálafyrirtæki í öðrum ríkjum en Íslandi. Þessi dótturfélög störfuðu í 11 löndum og þar af 

voru átta þeirra innan EES svæðisins og þrjú utan þess.188 Ekki eru hér talin með dótturfélög 

sem þessi starfsleyfisskyldu félög áttu á tímabilinu.        

   5.4 Starfsemi utan EES   
Í þeim tilvikum þegar fjármálafyrirtæki hyggjast hefja starfsemi utan EES er ekki um 

samræmingu á regluverki að ræða eða gagnkvæma viðurkenningu á starfsleyfi.  Um upphaf 

og rekstur slíkrar starfsemi, sama í hvaða formi hún er rekin, fer eftir reglum viðkomandi 

gistiríkis.  Jafnframt hefur verið talið nauðsynlegt, bæði vegna eftirlitssjónarmiða og vegna 

samskipta milli ríkja, að ákveðið eftirlit sé haft með starfsemi íslenskra fjármálafyrirtækja í 

löndum utan EES.  

Í 38. gr. fftl. er fjallað um starfsemi utan EES svæðisins. Þar kemur fram að hyggist 

fjármálafyrirtæki hefja starfsemi í ríki utan Evrópska efnahagssvæðisins skal það tilkynnt 

Fjármálaeftirlitinu fyrirfram ásamt lýsingu á fyrirhugaðri starfsemi og öðrum upplýsingum 

sem Fjármálaeftirlitið telur nauðsynlegar þar að lútandi.  Fjármálaeftirlitið getur bannað slíka 

starfsemi ef það hefur réttmæta ástæðu til að ætla að stjórnun og fjárhagsstaða hlutaðeigandi 

fjármálafyrirtækis sé ekki nægilega traust. 

Við skoðun á þessari grein er mikilvægt að kanna hvað fellur undir hugtakið “starfsemi”. Eins 

og áður hefur komið fram geta bankar hafið ýmiss konar starfsemi erlendis en þó innan 

ákveðinna takmarkanna. Þær starfsstöðvar sem þeir geta starfrækt erlendis eru útibú og 

dótturfélög. Einnig geta bankar átt eignarhluti í erlendum félögum og stundað tímabundna 

                                                 
188 Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með 
fjármálastarfsemi, með síðari breytingum. Lagt fyrir Alþingi á 136. löggjafarþingi 2008–2009. Aðgengilegt á 
http://www.althingi.is/altext/136/s/0028.html 
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starfsemi. Hvað varðar þjónustu yfir landamæri án stofnunar útibús verður í hverju tilviki að 

meta hvort hún geti talist starfsemi í öðru ríki utan EES.  Hér koma til skoðunar reglur 

viðkomandi ríkis um slíka starfsemi, umfang og eðli þjónustustarfseminnar og hvort um sé að 

ræða afmarkað tilvik í nánum tengslum við starfsemi móðurfélagsins eða reglulega þjónustu, 

jafnvel til fleiri aðila, í lengri tíma. Hvað varðar starfsemi utan EES hefur ein starfstöð til 

viðbótar tíðkast en það eru svokallaðar umboðsskrifstofur. Umboðsskrifstofur (e. 

representative office) er ein tegund starfsstöðva sem nýttar hafa verið vegna starfsemi utan 

EES. Þær hafa ekki með höndum beina starfsleyfisskylda starfsemi og hefur starfsemi þeirra 

miðast við miðlun upplýsinga fyrir fjármálafyrirtækin ásamt almennri kynningu á starfsemi 

þeirra. Einnig hafa umboðsskrifstofurnar þjónustað önnur fyrirtæki í gistiríkinu s.s. fyrirtæki á 

sviði framleiðslu sjávarafurða og orkufyrirtæki. Umboðsskrifstofur gera þó ekki 

viðskiptagerninga í eigin nafni þar sem þær hafa ekki starfsleyfi og fara allir slíkir gerningar í 

gegnum móðurfélagið. Hér má nefna að framan af tíðkaðist að stofna einnig 

umboðsskrifstofur innan EES svæðisins, en tilkynningar varðandi það hafa verið afnumdar í 

flestum ríkjum bandalagsins.189 Gildi slíkra skrifstofa þótti óverulegt með tilliti til þess að 

gagnkvæm viðurkenning skv. bankatilskipuninni nær bara til útibúa og þjónustu og því 

vandséð hvaða tilgangi slíkar skrifstofur áttu að þjóna innan sambandsins. Ekki er að finna 

sérstök ákvæði um umboðsskrifstofur fjármálafyrirtækja í íslenskri löggjöf og ekkert kemur 

þar fram um starfsemina, stofnun hennar eða tilkynningar þess eðlis til Fjármálaeftirlitsins. 

Vinnuregla hefur þó verið til staðar hjá Fjármálaeftirlitinu um að tilkynna beri fyrirhugaða 

opnun slíkrar starfsstöðvar og hefur Fjármálaeftirlitið framsent tilkynninguna til viðkomandi 

lands og í framhaldinu hefur oftast verið farið í viðræður um samstarfssamninga um eftirlit. 

Viðskiptabankarnir þrír voru árið 2008 með þrjár umboðsskrifstofur starfandi í tveimur 

löndum utan EES svæðisins. Á sama tíma voru í undirbúningi sjö umboðsskrifstofur til 

viðbótar í sjö löndum sem öll voru utan EES svæðisins.190   

Hvað varðar starfsemi utan EES svæðisins, sem nefnd hefur verið kemur , auk 38. gr. fftl., 

einnig til skoðunar ákvæði í leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins nr. 1/2004. Í þeim 

tilmælum er fjallað um þátttöku viðskiptabanka í atvinnustarfssemi, en ekki virðist skipta máli 

hvar þessi starfssemi fer fram og er því gengið út frá því að tilmælin eigi við um alla 

                                                 
189 Sem dæmi um þetta má sjá sérstaka ákvörðun fjármálaeftirlitsins í Bretlandi (FSA), Information on 
representative offices after 30 November 2001, sem nálagast má á vef fsa, 
http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/repoffice_info.pdf 
190 Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með 
fjármálastarfsemi, með síðari breytingum. Lagt fyrir Alþingi á 136. löggjafarþingi 2008–2009. Aðgengilegt á 
http://www.althingi.is/altext/136/s/0028.html 
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atvinnuþátttöku viðskiptabanka hvar sem hún fer fram. Nánari umfjöllun um hvaða 

eignarhlutir koma til skoðunar skv. tilmælunum má finna í kafla 5.2.3 hér að framan. 

Með hliðsjón af því sem að framan greinir má líta svo á að útibú, umboðsskrifstofur, 

eignarhlutir í félögum þar sem eignarhlutur fer yfir 5%, nema að minni hlutur veiti rétt til að 

kjósa mann í stjórn eða hafa áhrif á starfsemi félagsins, ásamt tímabundinni starfsemi, falli 

undir 38. gr. fftl. Af því leiðir að þessa starfsemi þarf að tilkynna til Fjármálaeftirlitsins á 

grundvelli 38. gr. fftl. Sú starfsemi fjármálafyrirtækja sem fellur undir 1. mgr. 21. gr. um 

þjónustustarfsemi, sem er í eðlilegum tengslum við heimildir bankans, er ekki sérstaklega 

tilkynningarskyld til Fjármálaeftirlitsins, að því gefnu að hin eiginlega starfsemi hafi verið 

tilkynnt. Sé slík starfsemi, af einhverjum ástæðum, stunduð eingöngu í ríki utan EES myndi 

þurfa að tilkynna hana samkvæmt 38. gr.  

Hvað varðar aðra starfsemi, en greinir hér að ofan, verður að telja að slíkt mat sé á ábyrgð 

bankanna sjálfra. Fjármálafyrirtækjum ber sjálfum að kanna lagagrundvöll fyrir starfsemi 

sinni í hverju því landi sem þau starfa og leggja fram viðeigandi umsóknir og gögn til að geta 

hafið starfsemina.  

Í 38. gr. er tekið fram að Fjármálaeftirlitið getur bannað þessa starfsemi ef það hefur réttmæta 

ástæðu til að ætla að stjórnun og fjárhagsstaða hlutaðeigandi fjármálafyrirtækis sé ekki 

nægilega traust. Hér kemur til skoðunar, eins og varðandi 36. grein, hvort um sé að ræða eitt 

skilyrði eða tvö, þ.e. hvort bæði þurfi að vera til staðar að stjórnun sé ekki nægilega traust og 

að fjárhagstaða félagsins sé ekki nægilega traust eða hvort nægilegt sé að einungis annað 

skilyrðið geti verið grundvöllur fyrir banni.  Matið á umræddum skilyrðum fer fram á þeim 

tímapunkti þegar tilkynning er send. Væri komist að þeirri niðurstöðu að skilyrðin ættu við 

þannig að fjárhagsstaða og stjórnun fjármálafyrirtækis væri ekki nægilega traust þyrfti að 

skoða áhrif þess á starfsleyfi viðkomandi félags í heimaríki.191 Ef bæði skilyrði eru til staðar 

yrði vart hjá því komist að taka starfsleyfi til endurskoðunar í framhaldi af banni nema 

aðstæðurnar væru eingöngu taldar tengjast hinni fyrirhuguðu starfsemi og án hennar væri ekki 

þörf á neinum úrbótum. Ekki verður annað séð en að matið beinist eingöngu að innlenda 

fjármálafyrirtækinu, en ekki þeirri starfsemi sem fyrirhuguð er eða mati á mögulegum áhrifum 

hennar á viðkomandi fjármálafyrirtæki.  Af þessu verður að ætla að það kunni að vera erfitt 

fyrir Fjármálaeftirlitið að banna slíka starfsemi, sbr. það sem sagði í kafla 5.2.2. hér að 

                                                 
191 Í 9. gr. fftl. er fjallað um afturköllun starfsleyfis í heild eða að hluta. Þar er tiltekið í 2. tl. 1. mgr. að afturkalla 
megi starfsleyfi ef fyrirtækið fullnægi ekki ákvæðum laganna um stofnfé, hlutafé, eigið fé eða fjölda 
stofnfjáreigenda. Í 4. tl. 1. mgr. kemur fram að afturkalla megi starfsleyfi ef hluthafar, stjórnarmenn, og 
stjórnendur fyrirtækisins uppfylli ekki hæfisskilyrði sem fram koma í lögunum.  Í 7. tl. 1. mgr. segir að afturkalla 
má starfsleyfi ef fyrirtækið brjóti að öðru leyti alvarlega gegn lögum, þar á meðal reglum sem settar eru varðandi 
fjárhagsstöðu þess. 



 
 

 59 

framan. Nánar verður fjallað um bannheimildir eftirlitsins varðandi 38. gr. fftl. og gerð 

samstarfssamninga í kafla 6.5.   

Hér skal áréttað að þar sem 39. gr. um erlend fjármálafyrirtæki tekur, samkvæmt orðanna 

hljóðan,  til kaupa á virkum eignarhlutum í fjármálafyrirtækjum erlendis, verður að telja að 

ekki skipti máli hvort slíkt fyrirtæki er staðsett innan eða utan EES. Um sérreglu er að ræða, 

varðandi starfsemi í formi kaupa á virkum eignarhlutum í fjármálafyrirtæki, sem beita ber um 

þessi tilvik í stað almenna ákvæðisins í 38 gr.192 Nánar var fjallað um kaup félaga í 

starfsleyfisskyldum félögum erlendis í kafla 5.3  

Ekki kemur fram í 38. gr. að tilkynna þurfi um breytingar á starfseminni eða þegar henni 

lýkur. Má ætla að slíkt ákvæði væri nauðsynlegt til þess að eftirlit yfirvalda yrði sem 

árangursríkast.  

 Fjármálaeftirlitið getur lagt stjórnvaldssektir á hvern þann sem brýtur gegn 1. gr. 38. gr., sbr. 

11. tl. 1. mgr. 110. gr. fftl.  Á árunum 2007-2008 lagði Fjármálaeftirlitið stjórnvaldssekt á 

einn aðila.193  

 

6.0 Eftirlit 
Í köflunum hér að framan hefur verið fjallað um þær heimildir sem íslenskir bankar hafa til að 

stofna og fara með eignarhluti í starfssemi erlendis og hvernig þessar heimildir hafa þróast í 

Evrópulöggjöfinni. Í þessum kafla verður litið frá heimildum til að hefja starfsemi í öðrum 

ríkjum til heimilda sem eftirlitsaðilar hafa til að fylgjast með starfseminni og skoðað nánar 

hvernig eftirliti er háttað með mismunandi starfsemi erlendis. Í upphafi verður fjallað um 

alþjóðlegar reglur og leiðbeiningar um almennt eftirlit með fjármálafyrirtækjum. Því næst 

verða teknar fyrir reglur Evrópuréttarins og leiðbeiningar er settar hafa verið af nefndum 

innan ESB varðandi eftirlit með starfsemi á milli landa. Þá tekur við umfjöllun um 

eftirlitsaðila íslenskra fjármálafyrirtækja og hvernig eftirliti er háttað með starfseiningum og 

öðrum eignarhlutum viðskiptabankanna innan EES. Í lok kaflans verður síðan litið nánar á 

samstarfssamninga við ríki utan EES og eftirlit með starfsstöðvum þar.  

                                                 
192 Sjá nánari umræðu um almennar reglur og sérreglur. Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar. Reykjavík. 
1996, bls. 128-129. 
193 ,,Álagning stjórnvaldssekta”. Frétt á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, 30. janúar 2009. Aðgengilegt á 
http://www.fme.is/?PageID=14&NewsID=382 
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   6.1 Alþjóðlegar reglur og leiðbeiningar um eftirlit með 
fjármálafyrirtækjum 
Mikil þróun hefur verið á eftirlitsreglum með fjármálafyrirtækjum um allan heim á 

undanförnum árum. Fjármálafyrirtæki eru orðin stór hluti af efnahagskerfum flestra þjóða og  

veikleiki varðandi eftirlit og fjármálaáföll geta haft veruleg áhrif á efnahagskerfið í heild.  

 

-Baselreglurnar 

Þær reglur er haft hafa mestu áhrif alþjóðlega og á Evrópulöggjöfina varðandi eftirlit með 

fjármálafyrirtækjum eru reglur sem gefnar hafa verið út af Bank of International Settlements 

(BIS). BIS er banki sem 54 seðlabankar víðs vegar um heiminn eru aðilar að og hefur hann 

sett fram ýmsa staðla sem lönd hafa síðan fylgt eftir til að samræma reglur í fjármálakerfum 

þjóða. Sú nefnd innan BIS sem hefur haft hvað mest áhrif á eftirlit með fjármálafyrirtækjum 

er Baselnefndin (e. Basel Committee on Banking Supervision). Baselnefndin hefur bæði gefið 

út reglur er varða árangursríkt bankaeftirlit og eiginfjárreglur fyrir lánastofnanir, svokallaðar 

Baselreglur. Baselreglunum er ætlað að mynda sameiginlega stefnu um hvernig alþjóðleg 

fjármálafyrirtæki reikna út eiginfjárhlutfall sitt og voru fyrst gefnar út árið 1988.194 Með Basel 

I var mikilvægi fjármálaeftirlita staðfest m.a. eftirlitshlutverk þeirra til að ganga úr skugga um 

að fjármálafyrirtæki færu að lögum, vald til að grípa inn í starfsemina ef um meint brot væri 

að ræða og að eftirlit hefðu heimildir til að krefjast nauðsynlegra upplýsinga um starfsemina. 

Reglurnar tóku einnig á breyttu hlutverki og almennu verklagi eftirlitsaðila. Í ársbyrjun 2007 

voru gefnar út endurbættar Baselreglur og með þeim voru kröfur til fjármálafyrirtækja auknar 

til muna.195 Þannig voru meiri kröfur gerðar til innra eftirlits og mats fjármálafyrirtækjanna 

sjálfra á mismunandi áhættur í rekstri þeirra og meiri áhersla var lögð á upplýsingar sem þau 

þurfa að skila inn til eftirlitsaðila eða birta opinberlega. Tilgangur reglnanna er að tryggja 

hagsmuni almennings og stöðugleika í fjármálakerfinu ásamt því að stuðla að eðlilegri 

samkeppni á fjármálamarkaði.196 Þessum  reglum er helst ætlað að skilgreina eigið fé og 

útreikning þess, staðla fjárbindingu og áhættugrunn, samræma mat á útlánaáhættu og innleiða 

einfaldar matsaðferðir. Basel II reglurnar um eigið fé fjármálafyrirtækja eru í þremur hlutum, 

svonefndum stoðum I, II og III. Stoð I fjallar um samræmdar reglur varðandi lágmarks 

                                                 
194 Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital Measurements and Capital 
Standards. Basel. Júlí 1988. 
195 Basel Committee on Banking Supervision. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards:A Revised Framework - Comprehensive Version. Bank for International Settlements. Júní 
2006. 
196 Guðmndur Magnússon. ,,Eiginfjárreglur og áhættustjórnun banka: Basel I og II”.Fjármálatíðindi 50. árgangur 
síðara hefti 2003, bls. 35-56. 
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eiginfjárþörf fjármálafyrirtækja (e. Minimum Capital Requirements). Eiginfjárkrafan byggir á 

heildaráhættumynd fjármálafyrirtækisins og er áhættuþáttunum skipt í þrennt: Útlánaáhættu 

(e. credit risk), markaðsáhættu (e. market risk) og rekstraráhættu (e. operational risk). Stoð II 

fjallar um eftirlitsstaðla (e. Supervisory Review Process). Markmið með Stoð II er að meta 

eiginfjárþörf vegna annarra áhættuþátta en þeirra sem tekið er tillit til samkvæmt fyrstu 

stoðinni, og að leggja mat á áhættustjórnun og innri eftirlitsferli til að draga úr áhættu. Þessi 

stoð byggir á tveim þáttum; annars vegar innra matsferli fjármálafyrirtækisins fyrir 

eiginfjárþörf (e. ICAAP – Internal Capital Adequacy Process)197 og er það hlutverk 

Fjármálaeftirlitsins að kanna og meta hvort það sé fullnægjandi, og hins vegar á svokölluðu 

Supervisory Review and Evaluation Process (e. SREP)198 sem varðar það hvernig 

eftirlitsaðilar meta áhættur félaga eða samstæðna með tilliti til viðskiptaáhættu (e. business 

risk), stjórnunar (e. control factors) og innri stjórnunarhátta (e. internal governance) 

félagsins/samstæðunnar. Yfirlit um SREP má finna í viðauka II við þetta rit. Markmiðið er að 

tryggja að fjármálafyrirtæki hafi nægilegt eigið fé til að mæta öllum mikilvægum tegundum 

áhættu sem fylgja starfsemi þess.199   Önnur stoðin felur einnig í sér umgjörð til að bregðast 

við öðrum áhættuþáttum fjármálafyrirtækja svo sem lausafjáráhættu (e. liquidity risk) og 

lagaáhættu (e. legal risk) þar sem þessir áhættuþættir eru flokkaðir saman sem eftirstæðir 

áhættuþættir (e. residual risk). Stoð III (e. Market Discepline Requrements) fjallar um auknar 

kröfur varðandi þær upplýsingar sem fjármálafyrirtæki þurfa að birta um starfsemi sína. 

Markmiðið með þessari stoð er að gefa markaðnum betri mynd af starfsemi fjármálafyrirtækja 

og þeirri áhættu sem fylgir rekstri þeirra. Regluverk sem falla undir stoð I, II og III setja 

aukna ábyrgð á fjármálafyrirtækin sjálf og auka mikið við það regluverk sem þeim er ætlað að 

fara eftir. Hlutverk eftirlitsaðila er að taka á móti þessum upplýsingum og vinna úr þeim og 

fellur eftirlitsstarfsemin að stórum hluta undir stoð II um mat á eiginfjárþörf, áhættu, 

áhættustjórnun og innri ferlum fjármálafyrirtækja. Eins og síðar verður fjallað um hafa 

                                                 
197 Það er á ábyrgð fjármálafyrirtækisins að skilgreina og þróa sitt eigið ferli og sýna fram á að matið sé ítarlegt, 
nægilegt og í samræmi við þá áhættu sem felst í starfsemi mismunandi viðskiptasviða. Lögð er áhersla á skipulag 
fjármagns og stjórnunarþætti. Taka á tillit til sveiflna í efnahagsumhverfinu og næmni fyrir utanaðkomandi 
áhættuþáttum og á ferlið að vera hluti af viðskipta- og stjórnunarferli fjármálafyrirtækis. Innra matsferli fyrir 
eiginfjárþörf er ferli til að: a) skilgreina, meta, safna saman og fylgjast með áhættu félagsins á fullnægjandi hátt, 
b) eiga nægilegt eigið fé í samræmi við áhættumat fjármálafyrirtækisins og c) nota traust áhættumatskerfi og 
þróa þau frekar. 
198 Þessar leiðbeiningar CEBS ,, Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 
2” voru gefnar úr 25. janúar 2006. Leiðbeiningarnar eru aðgengilegar á http://www.c-ebs.org/getdoc/00ec6db3-
bb41-467c-acb9-8e271f617675/GL03.aspx 
199 Sjá nánar í leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins nr. 1/2007  um viðmiðunarreglur til að efla samræmi í 
aðferðum í eftirliti með fjármálafyrirtækjum. Tilmælin eru aðgengileg á vef Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is 
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Baselreglurnar verið teknar upp í tilskipunum Evrópusambandsins og þaðan í íslenska 

löggjöf. 

 

- Leiðbeiningar Baselnefndarinnar um eftirlit með starfsemi fjármálafyrirtækja yfir 

landamæri 

Basel nefndin hefur verið starfsrækt frá árinu 1974 og er hennar helsta starf að þróa og gefa út 

leiðbeiningar og tilmæli um árangursríkt bankaeftirlit. Þessum leiðbeiningum er ætlað að 

hjálpa ríkjum að setja samræmdar reglur sem miða að því að starfsemi fjármálafyrirtækja geti 

farið á milli landa og starfað þar á sambærilegum rekstrargrunni og önnur fjármálafyrirtæki. 

Nefndin hefur gefið út tilmæli varðandi eftirlit með fjármálastafsemi á milli landa allt frá 

árinu 1975.200 Frá þeim tíma hefur nefndin gefið út gífurlegan fjölda leiðbeininga, tilmæla, 

reglna, umræðuskjala, viðmiðana o.fl. sem miða að árangursríku eftirliti með þessari 

starfsemi. Of langt mál er að rekja hvernig þessar reglur hafa þróast og verður það ekki gert 

hér heldur einungis nefnd þrjú þessara tilmæla er síðast hafa verið gefin út og miða að eftirliti 

með starfsemi milli landa; Core Principles for Effective Banking Supervision,201 Core 

Priciples Methodology202 og Home-host information sharing for effective Basel II 

implementation,203. Í október 2006 gaf nefndin út endurskoðaðar reglur frá árinu 1997 um 

meginreglur fyrir árangursríku bankaeftirliti (e. Core Principles for Effective Banking 

Supervision). Þar voru settar fram 25 reglur sem nauðsynlegar voru taldar til að eftirlit með 

fjármálafyrirtækjum gæti talist fullnægjandi. Þar var sérstaklega fjallað um þær reglur og 

viðmið sem eftirlitsaðilum ber að ganga úr skugga um að fjármálafyrirtæki fari eftir. Með 

reglunum var gefið út viðamikið skýringarrit sem tiltók hvernig þessum reglum eða 

markmiðum skyldi náð (e. Core Priciples Methodology). Þessi rit fjalla ítarlega um hvernig 

staðið skuli að almennu eftirliti með starfsemi milli landa. Ekki verða þessa reglur reifaðar 

nánar hér heldur einungis vísað í skjal er nefndin gaf út í júní 2006 þar sem fjallað er 

sérstaklega um 25. regluna sem varðar samskipti milli heima- og gistiríkis (e. Home-host 

information sharing for effective Basel II implementation). Þessar reglur eru meginreglur en 

                                                 
200 BS/75/44e. Basel committee: Report on the supervision of banks' foreign establishments – Concordat. 1975. 
Aðgengilegt á vef Bank of International Settlements, http://www.bis.org/ 
201 Basel Committee on Banking Supervision. Core Principles for Effective Banking Supervision. Október 2006. 
Bank of International Settlements. 
202 Basel Committee on Banking Supervision. Core Priciples Methodology. Október 2006. Bank of International 
Settlements. 
203 Basel Committee on Banking Supervision. Home-host information sharing for effective Basel 
implementation. Júní 2006. Bank of International Settlements.  
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nefndin hefur einnig gefið út leiðbeiningar með einstökum þáttum í eftirliti með 

milliríkjastarfsemi fjármálafyrirtækja.204  

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (e. International Monetary Fund) eru samtök 185 ríkja í 

heiminum sem vinnur að alþjóðlegri peningamálastefnu og er markmið hans að skapa 

regluverk til að tryggja fjárhagsstöðugleika í heiminum. Sjóðurinn hefur í samvinnu við aðrar 

stofnanir þróað vísbendingar sem geta gefið mynd af stöðugleika fjármálakerfis í einstökum 

ríkjum. Þessi vinna hefur verið hluti af hinu svokallaða FSAP verkefni (e. Financial Sector 

Assessment Program)205 sem er sameiginlegt verkefni milli sjóðsins og Alþjóðabankans (e. 

World Bank). Miðar þetta verkefni m.a. að því að taka út hjá aðildarríkjum hvernig þeim hefur 

tekist að vinna að og innleiða Baselreglurnar og hefur þetta verið gert með sérstöku mati (e. 

Financial Sector Stability Assessments eða FSSA). Hefur sjóðurinn gert nokkrar úttektir á 

Íslandi allt frá árinu 1995. Í skýrslu sem gefin var út um Ísland, dagsett 19. ágúst 2008 og gerð 

opinber í desember sama ár, kemur fram að Ísland uppfyllti kjarnareglur Basel (e. Basel Core 

Principles) sumarið 2008 og hafði lagfært allar athugasemdir sem sjóðurinn gerði í úttekt árið 

2003.206  

   6.2 Reglur og leiðbeiningar Evrópuréttarins um eftirlit með 
fjármálafyrirtækjum 
Evrópusambandið innleiddi Baselreglurnar í Evrópulöggjöfina í tilskipanir 2006/48/EC207 

(áður 2000/12/EEC) um stofnun og rekstur lánastofnanna (oft vísað til hennar sem CRD 

tilskipunarinnar) og 2006/49/EC208 (áður 93/6/EEC) um eiginfjárkröfur fjárfestingafyrirtækja 

og lánastofnanna (oft vísað til hennar sem CAD tilskipunarinnar). Í framhaldinu af því voru 

reglurnar innleiddar í lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og að auki hefur 

Fjármálaeftirlitið sett reglur nr. 215/2007 um eiginfjárgrunn og áhættukröfur 

fjármálafyrirtækja209 og reglur nr. 216/2007 um stórar áhættuskuldbindingar hjá 

fjármálafyrirtækjum sem byggja á Baselreglunum.210  

                                                 
204 Sjá nánara yfirlit yfir útgefið efni á vef Bank of International Settlements, 
http://www.bis.org/list/bcbs/index.htm 
205 Nánari upplýsingar eru aðgengilegar á vef sjóðsins, http://www.imf.org/external/index.htm 
206 2008 International Monetary Fund IMF. Country Report No. 08/368. ,,Iceland: Financial System Stability 
Assessment—Update”. Desember 2008 
207 Official Journal L 177, 30/06/2006, bls. 1-200. Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the 
Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast). 
208 Official Journal L 177, 30/06/2006, bls. 201-255. Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of 
the Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions (recast). 
209 Sjá einnig breytingareglur nr. 1167/2008. 
210 Fjármálaeftirlitið hefur einnig gefið út frekari fyrirmæli er byggja á Baselreglunum í fyrrnefndum tilskipunum 
s.s. leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2002 um innra eftirlit og áhættustýringu hjá fjármálafyrirtækjum og leiðbeinandi 
tilmæli nr. 1/2007 um viðmiðunarreglur til að efla samræmi í aðferðum í eftirliti með fjármálafyrirtækjum. 
Þessar reglur og leiðbeiningar eru aðgengilegar á vef Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is 
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Hér á eftir verður annars vegar fjallað um eftirlitsheimildir í tilskipun 2006/48/EC og 

hinsvegar verður farið stuttlega í leiðbeiningar CEBS varðandi samvinnu milli eftirlita. 

 

- Bankatilskipun 2006/48/EC 

Bankatilskipunin skiptist í sjö hluta (e. Title I-VII) og skiptast sumir hlutar í kafla (e. 

Chapter). Hlutarnir og kaflarnir geta síðan skipst hvor um sig í frekari þætti (e. Sections).  

Áður hefur verið farið í III. hlutann um heimildir á grundvelli staðfesturéttar og 

þjónustufrelsis. Í III. hlutanum er þáttur er snýr að heimildum gistiríkis til að gera 

athugasemdir við rekstur útibúa og þjónustu sem veitt er í ríkinu á vegum fjármálafyrirtækis 

með aðsetur í öðru ríki (e. Powers of the competent authorities of the host Member State). Til 

að koma í veg fyrir endurtekningu verður fjallað sérstaklega um þennan þátt í kafla 6.4 um 

eftirlit með einstökum starfsstöðvum íslenskra fjármálafyrirtækja. 

Í V. hluta tilskipunarinnar er fjallað um meginreglur og tæknileg úrræði til handa eftirlitum 

varðandi samræmt eftirlit og áreiðanleg upplýsingaskipti (e. Principles and Technical 

Instruments for Prudential Supervision and Disclosure). Fyrsti kafli þessa hluta fjallar um 

almennar meginreglur. Verður hér stuttlega gerð grein fyrir þessum ákvæðum auk þess sem 

fjallað verður um væntanlegar breytingar á tilskipuninni.211 212  Í 40. gr. tilskipunarinnar er 

staðfest sú regla að almenn starfsemi fjármálafyrirtækja, og starfsemi þeirra skv. heimildum 

sem taldar eru upp í viðauka I (e. Annex I) við tilskipunina og grundvallast af gagnkvæmri 

viðurkenningu, sé almennt í höndum eftirlitsaðila í heimaríki. Jafnframt er tiltekið að 

meginreglan hindri ekki að gistiríki uppfylli það eftirlit sem þeim er ætlað að hafa skv. 

tilskipuninni. Breytingatillögur við 40. gr. kveða á um að eftirlitsyfirvöld í hverju aðildarríki 

skuli taka tillit til mögulegra áhrifa af ákvörðunum þeirra á fjárhagsstöðugleika annarra 

aðildarríkja, sérstaklega á hættutímum (e. emergency situations).213 

Í 41. gr. segir að gistiríki skuli hafa eftirlit með lausafé í útibúum fjármálafyrirtækja sem eru 

með höfuðstöðvar í öðrum ríkjum og það sama á við um ákvarðanir sem tengjast 

peningamálastefnu gistiríkisins.214 Í 42. gr. segir að ríki skuli hafa samvinnu varðandi eftirlit 

                                                 
211 COM (2008) 602 lokaútg., 1. október 2008. 
212 Evrópuþingið hefur einnig lagt fram frekari breytingartillögur. European Parliament. Report on the proposal 
for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC 
as regards banks affiliated to central institutions, certain own funds items, large exposures, supervisory 
arrangements, and crisis management (COM(2008)0602 - C6-0339/2008 – 2008/0191(COD)). 17. mars 2009. 
Aðgengilegt á http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2009-
0139+0+DOC+PDF+V0//EN 
213 COM (2008) 602 lokaútg., 1. október 2008 ,bls. 16. 
214 Evrópuþingið hefur lagt til frekari breytingar á þessari grein. Þar hljóða viðbæturnar upp á að gistiríki skuli 
ganga úr skugga um að nægilegt laust fé sé í útibúum (e. ensuring that branches are sufficiently liquid). Report 
on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/48/EC 



 
 

 65 

með félögum er hefja starfsemi milli landa og skiptast á öllum upplýsingum er snerta stjórnun 

og eignarhald ásamt öllum upplýsingum sem geta auðveldað eftirlit með félaginu og 

starfsleyfi þess, sérstaklega varðandi lausafé, greiðsluhæfi, innstæðutryggingar, takmörkun á 

stórum áhættum, stjórnunar- og endurskoðendareglum ásamt innri ferlum. Í væntanlegum 

breytingum á tilskipuninni hefur verið sett inn nýtt ákvæði í 42.a gr. sem kveður á um að 

yfirvöld í heima- og gistiríki, ásamt þeim er hafa eftirlit á samstæðugrundvelli,215 skv. 129. gr. 

(1), skuli gera allt til að komast að sameiginlegri niðurstöðu um það hvort útibú teljist 

kerfislega mikilvæg (e. systemically relevant). Þetta þýðir í raun að það skuli fara fram mat á 

hverju útibúi fyrir sig og stærð þess og umfang metið, með tilliti til stærðar fjármálakerfisins 

sem það starfar í, m.a. verður stærð og umfang metið með tilliti til markaðshlutdeildar í 

gistiríki, líklegum áhrifum á greiðslu- (e. payment), greiðslujöfnunar- (e.clearing) og 

uppgjörskerfi (e. settlement) gistiríkisins216, mat á áhrifum á kerfi gistiríkis ef 

fjármálafyrirtæki lokar eða leyfi þess afturkallað, eða annað sem þarf að taka tillit til miðað 

við áhrif útibúsins á bankastarfsemi eða fjármálakerfi gistiríkisins. Ávallt er talið að ef 

markaðshlutdeild nær yfir ákveðna prósentu í gistiríki skal það álitið kerfislega mikilvægt.217 

Ef ekki næst sameiginleg niðurstaða getur gistiríkið tekið sjálft ákvörðun um hvort útibú falli 

undir skilgreininguna en við matið verður að taka tillit til allra athugasemda sem komið hafa 

frá heimaríkinu.218  Breytingartillögurnar kveða einnig á um að í 2. mgr. greinarinnar komi 

ákvæði um að eftirlit í heimaríki skulu veita gistiríki, þar sem kerfislega mikilvægt útibú er 

stofnað, upplýsingar skv. 132. gr. (1)(c) og (d). Þar er kveðið á um tilkynningarskyldu ef 

verulegra breytinga verður vart hjá fjármálafyrirtæki og/eða ef eftirlitsyfirvöld í heimaríkinu 

taka einhverjar ákvarðanir er hafa veruleg áhrif á fjármálafyrirtækið. Í breytingatillögunum 

með 2. mgr. greinarinnar kemur einnig fram að eftirlit í heimaríki skuli framkvæma ákvæði 

129. gr. (1) (c), sem kveður á um áætlanagerð, skipulag og samræmingu á aðgerðum 

                                                                                                                                                         
and 2006/49/EC as regards banks affiliated to central institutions, certain own funds items, large exposures, 
supervisory arrangements, and crisis management (COM(2008)0602 - C6-0339/2008 – 2008/0191(COD)). 17. 
mars 2009, bls. 16. 
215 Eftirlit á samstæðugrundvelli er eftirlit með móðurfélagi og dótturfélögum þess, þ.e. félögum sem skilgreind 
eru sem dótturfélag móðurfélags (og móðurfélagið er háð leyfi og eftirliti eftirlitsaðila í heimaríki). Ef 
dótturfélögin eru með starfsleyfi í öðru ríki er mjög mikilvægt að samvinna sé á milli eftirlitanna í hvoru ríki 
fyrir sig. Fjármálafyrirtækjum sem eiga dótturfélög er skylt að skila samstæðureikningum til Fjármálaeftirlitsins 
á grundvelli 97. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. 
216 Hér hefur Evrópuþingið lagt fram frekari viðbætur um að meta eigi einnig líkleg áhrif lokunar útibúsins á 
heildar lausafé fjármálastofnanna í gistiríkinu. Report on the proposal for a directive of the European Parliament 
and of the Council amending Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC as regards banks affiliated to central 
institutions, certain own funds items, large exposures, supervisory arrangements, and crisis management 
(COM(2008)0602 - C6-0339/2008 – 2008/0191(COD)). 17. mars 2009, bls. 16. 
217 Hér er miðað við ef hlutfall innstæðna útibúsins fari yfir 2% af heildarinnstæðum í viðkomandi kerfi, þá teljist 
útibúið kerfislega mikilvægt. 
218 COM (2008) 602 lokaútg., 1. október 2008, bls. 17. 
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eftirlitsaðila í heimaríki, í samvinnu við önnur eftirlit, og ef nauðsyn krefur í samvinnu við 

seðlabanka, ef hættuástand hefur skapast, eða ef vart verður óhagstæðrar þróunar hjá 

fjármálafyrirtæki eða á fjármálamarkaði.219 Einnig er kveðið á í breytingartillögunni að ef 

eftirlit í heimaríki verður vart við hættuástand hjá fjármálafyrirtæki, samanber 130. gr. (1) 

gr.220 skal það eins fljótt og hægt er miðla upplýsingum til aðila sem taldir eru upp í 

lokaákvæðum 49. og 50 gr.221 Í breytingartillögunum er lagt til að bætt verði við 4. mgr. sem 

segir að þar sem grein 129. gr. (3)222 á ekki við skal eftirlit heimaríkisins sem hefur umsjón 

með fjármálafyrirtæki, sem er með kerfislega mikilvæg útibú í öðrum ríkjum, stofna 

svokölluð samstarfsráð (e. supervisory college) til að auðvelda eftirlit. Nánar verður fjallað 

um samstarfsráðin í kafla 6.3 um Fjármálaeftirlitið. 

Í 43. gr. tilskipunarinnar segir að gistiríki skuli tryggja að heimaríki geti, eftir að hafa fyrst 

upplýst gistiríkið, framkvæmt úttekt á útibúi og aflað sér upplýsinga sem getið er í 42. gr.  

Þessu til viðbótar geta heimaríki farið fram á aðstoð gistiríkja við að sannreyna upplýsingar 

samkvæmt 141. gr. tilskipunarinnar.  Viðkomandi eftirlit í gistiríkinu getur framkvæmt slíka 

athugun sjálft, leyft þeim eftirlitsaðilum er fóru fram á hana að staðfesta upplýsingarnar 

sjálfar eða leyft endurskoðanda eða öðrum hæfum aðila að gera slíkt.  

Í greinum 44. – 55. er síðan fjallað um þagnarskylduákvæði, til hvaða aðila upplýsingar megi 

berast, ábyrgð á skilum vegna árs- og samstæðureikninga, ásamt heimildum til að fara með 

mál fyrir dómstóla og heimildir til að sekta ef lög, reglugerðir eða stjórnsýslufyrirmæli eru 

brotin. 

Annar kafli V. hlutans fjallar um tæknileg úrræði er höfð skulu til hliðsjónar við eftirlit á 

starfsemi fjármálafyrirtækja. Ekki verða ákvæði þessa kafla rakin nánar en vísað í umræðu  

                                                 
219 129. gr. (1) (c) er viðbót við 129. gr. (1) sem sett er fram í breytingartillögunum. Þetta á einnig við ef upp 
koma óvenjulegar aðstæður sbr. 132. gr. (3)(b), undirbúning á sameiginlegu mati, framfylgni við settar 
óvissuáætlanir og tilkynningar til almennings. Einnig getur hér komið til að hafa verði samráð við CEBS. Sjá 
COM (2008) 602 lokaútg., 1. október 2008, bls. 32. 
220 Hér hefur Evrópuþingið gert breytingatillögu varðandi lausafé fjármálafyrirtækis. Lagt hefur verið til  bætt 
verði inn í ákvæðið ,,…ef hættuástands verður vart sem getur haft veruleg áhrif á lausafé eða fjármálastöðugleika 
þess ríkis sem fjármálafyrirtækið er staðsett í skuli það eftirlit er hefur eftirlit með fjármálafyrirtækinu á 
samstæðugrundvelli tilkynna um það”. Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of 
the Council amending Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC as regards banks affiliated to central institutions, 
certain own funds items, large exposures, supervisory arrangements, and crisis management (COM(2008)0602 - 
C6-0339/2008 – 2008/0191(COD)). 17. mars 2009, bls. 42 
221 Lokaákvæði 49. og 50. gr. eru einnig sett fram í breytingartillögunni og kveða á um að ef  hættuástand 
skapast, sem lýst er í 130(1), eiga aðildarríki að leyfa eftirlitum að miðla upplýsingum til seðlabanka innan 
sambandsins þar sem upplýsingar tengjast þeirra eftirlitsskyldum, m.a. eftirliti með peningamálastefnum, eftirliti 
með greiðslu- og verðbréfauppgjörskerfum (e. securities settlements systems) eða almennu eftirliti með 
fjármálastöðugleika. Sjá COM (2008) 602 lokaútg., 1. október 2008, bls. 18. 
222 129. gr. (3) er einnig sett fram í breytingartillögunni. Þar segir að eftirlit sem hafi eftirlit með 
fjármálafyrirtæki á samstæðugrundvelli skuli sjá um að stofna svokallað samstarfsráð (e. supervisory college), 
sem er samráðs- og samstarfsvettvangur fjármálaeftirlita um ákveðna fjármálasamsteypu.  
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hér að ofan um Baselreglurnar til nánari útskýringar. Fjórði kafli V. hlutans fjallar síðan um 

almennt eftirlit og upplýsingaskipti milli eftirlitsaðila, en farið verður í þessar reglur í kafla 

6.4 hér á eftir. 

 

- Leiðbeiningar CEBS um eftirlit með starfsemi fjármálafyrirtækja yfir landamæri  

CEBS hefur gefið út allmörg tilmæli (e. Guidelines) sem m.a. hafa það að markmiði að 

einfalda starf fjölþjóðlegra fjármálafyrirtækja innan EES með því að samræma eftirlit og 

skýrslur. Í janúar 2006 gaf CEBS út leiðbeiningar varðandi samvinnu milli eftirlita varðandi 

starfsemi fjármálafyrirtækja sem færu á milli ríkja sambandsins (e. Guidelines for co-

operations between Consolidating Supervisors and Host Supervisors).223 Í þessu skjali eru 

settar fram leiðbeiningar um hvernig eftirlit geta sett sér starfsreglur hvað varðar eftirlit með 

starfsemi fjármálafyrirtækja yfir landamæri ásamt því að leiðbeina eftirlitsaðilum varðandi 

samskipti og upplýsingamiðlun við önnur eftirlit. Breytingatillögurnar er ræddar voru hér að 

framan byggja að hluta til á þessum leiðbeiningum m.a. um að eftirlit skuli hafa með sér 

samráð við að meta stærð og umfang útibúa á þeim fjármálamarkaði sem þau eru starfandi á 

og hvort útibú teljist kerfislega mikilvæg. Reglurnar koma einnig inn á það hversu mikilvægt 

það er að fjármálafyrirtækin sjálf hafi fullan aðgang að upplýsingum um hvernig eftirlit fer 

fram með starfsstöðvum þeirra erlendis í samstarfi við viðkomandi eftirlit í því ríki sem 

starfsemin er. Þetta er talið gera það að verkum að fjármálafyrirtækin uppfylli frekar ákvæði 

tilskipana varðandi upplýsingar sem þeim ber að veita. Þar er einnig bent á mikilvægi þess að 

eftirlit setji sér sameiginlegar starfsreglur varðandi það hvernig upplýsingaskipti skuli fara 

fram, þar sem augljóst sé að heimaríkið á auðveldara með að afla tiltekinna upplýsinga sem 

gistiríkið gæti þurft á að halda og öfugt. Þetta er einnig mikilvægt þar sem heima- og gistiríki 

gæti greint á um hvað teldust nauðsynlegar upplýsingar, ásamt því að þau gæti einnig greint á 

varðandi mat á því hvaða útibú teljist kerfislega mikilvæg. Leiðbeiningarnar ganga út frá því 

að þar sem eftirlit nær til annarra ríkja, hvort sem er á grundvelli samstæðueftirlits eða eftirlits 

með útibúum, skuli eftirlitin gera með sér sérstaka samstarfssamninga sem kveða á um helstu 

samskiptareglur þeirra enda eru starfseiningar misjafnar og ákveða þarf hvernig eftirliti skuli 

háttað í hverju tilviki fyrir sig (e. case to case basis). Í leiðbeiningunum er gengið út frá því 

að eftirlitið sem ber eftirlitsskyldur á grundvelli samstæðueftirlits hafi frumkvæði að þessum 

samstarfssamningum. Árangursríkt samstæðueftirlit með félögum og stórum útibúum sem 

staðsett eru erlendis byggir á góðri samvinnu við eftirlitsaðila í viðkomandi ríki. Rétt er að 

                                                 
223 Leiðbeiningarnar eru aðgengilegar á heimasíðu CEBS, http://www.c-ebs.org/ 
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taka fram að mörg ríki hafa talið óþarfa að gera sérstaka samninga þar sem Evrópureglurnar 

myndi góðan sameiginlegan grunn fyrir nauðsynlegu samstarfi eftirlita.  

   6.3 Fjármálaeftirlitið  
Samkvæmt lögun nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi er Fjármálaeftirlitið 

ríkisstofnun sem lýtur sérstakri stjórn og heyrir undir viðskiptaráðherra. Skal það fylgjast með 

að starfsemi eftirlitsskyldra aðila sé í samræmi við lög, reglugerðir, reglur eða samþykktir sem 

um starfsemina gilda og að starfsemin sé að öðru leyti í samræmi við heilbrigða og eðlilega 

viðskiptahætti. Einnig er Fjármálaeftirlitinu ætlað að fylgjast náið með fjárhagsstöðu 

fjármálafyrirtækja og þeim áhættum sem fylgja rekstri þeirra, almennri starfsemi innanlands 

og utan, hæfi fyrirtækjanna sjálfra ásamt hæfi eigenda þeirra og stjórnenda, eignarhaldi, 

samþættingaráhættu og fleira.224 Í vissum tilfellum hefur Fjármálaeftirlitið heimild til að setja 

reglur um einstaka þætti í starfsemi eftirlitsskyldra aðila. Eftirlitið hefur einnig víðtækar 

heimildir til að krefjast úrbóta komi í ljós við athuganir þess, að eftirlitsskyldir aðilar fylgi 

ekki lögum eða öðrum reglum sem um starfsemina gilda. Skipulag eftirlitsins byggist að 

mestu leyti á erlendum fyrirmyndum og miðar að því að opinbert eftirlit með 

fjármálastarfsemi á Íslandi uppfylli þær kröfur sem gerðar eru í gildandi tilskipunum á 

Evrópska efnahagssvæðinu og alþjóðlegum grunnreglum um árangursríkt fjármálaeftirlit. 

Starfsemi Fjármálaeftirlitsins sætir reglubundnum úttektum af hálfu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 

auk þess sem lánshæfismatsfyrirtækin lögðu mat á starfsemi þess við mat á lánshæfi 

bankanna.  Sumarið 2008 gerði Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (e. International Monetary Fund) 

úttekt á Fjármálaeftirlitinu og uppfyllti eftirlitið þá kjarnareglur Basel um skilvirkt 

bankaeftirlit.225  

Þegar fjallað er um fjármálaeftirlit er rétt að hafa í huga að meginábyrgð á löghlýðni og 

eftirliti með starfsemi fjármálafyrirtækja er á hendi eftirlitsskyldu aðilanna sjálfra. Það er á 

ábyrgð stjórnenda fjármálafyrirtækja að skipuleggja starfsemi sína þannig að fyrir hendi sé 

virk áhættustýring, innra eftirlit og eftirfylgni við lög og reglur.226 

Með reglum á fjármálamarkaði er einkum stefnt að því að auka stöðugleika og öryggi í rekstri 

fyrirtækja sem á honum starfa. Einnig er mikilvægt að gæta jafnræðis meðal viðskiptamanna 

og fjárfesta fjármálafyrirtækja og stuðla að tryggum og gagnsæjum viðskiptaháttum.  

                                                 
224 Ársskýrsla Fjármálaeftirlitsins. 2007, bls. 5. 
225 Skýrsluna má finna í heild sinni á http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08368.pdf 
226 Alþingistíðindi, A-deild, 2002-2003, bls. 1097 
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Alþjóðlegt samstarf Fjármálaeftirlitsins byggir á fjórum meginstoðum: Samstarf innan nefnda 

ESB sem eru CEBS, CEIOPS og CESR,227 samstarf á grundvelli kjarnareglna um árangursríkt 

bankaeftirlit og eiginfjárreglum fyrir lánastofnanir sem Baselnefnd um bankaeftirlit (e. Basel 

Committee on Banking Supervision) hefur sett, samstarf á grundvelli leiðbeinandi reglna um 

eftirlit á verðbréfamarkaði sem mótaðar eru af alþjóðasamtökum verðbréfaeftirlita (e. The 

International Organization of Securities Commissions - IOSCO)228  og samvinna á grundvelli 

leiðbeinandi reglna sem mótaðar hafa verið hjá alþjóðasamtökum vátryggingaeftirlita (e. 

IAIS)229.230 Yfirlit yfir þátttöku Fjármálaeftirlitsins í erlendu samstarfi má finna í viðauka III 

við þetta rit. 

Fjármálaeftirlitið setti sér sérstaka stefnu um eftirlit með erlendri starfsemi á árinu 2007 en 

helstu atriði hennar voru aukið eftirlit með útibúum og dótturfélögum með tilliti til 

vettvangsheimsókna, aukin upplýsingagjöf og samvinna við erlend ríki ásamt aukningu í gerð 

samstarfssamninga við ríki utan EES. Farið var í tvær vettvangsheimsóknir í útibú í Bretlandi 

2007.231 Unnið var að frekari þróun stefnunnar á árinu 2008 og var ráðinn sérstakur 

alþjóðafulltrúi til eftirlitsins og unnið að því að setja á fót þrjú samstarfsráð (e. supervisory 

college), eitt fyrir hvern banka, í byrjun desember 2008. Jafnframt var í rekstraráætlun fyrir 

árið 2009 gert ráð fyrir því að ráða þrjá starfsmenn til að sinna samstarfsráðunum og erlendri 

starfsemi íslensku fyrirtækjanna. Ljúka átti við ráðninguna áður en samstarfsráðin yrðu 

stofnuð. Samstarfsráðin eru samstarfshópar tengiaðila í eftirlitum þar sem fjármálasamstæða 

er með starfsstöðvar. Hér er hugsunin sú að í hverju því ríki sem fjármálasamstæða er með 

viðamikla starfsemi, sé tengiliður hjá eftirlitsaðila sem ber að vera í samskiptum við tengilið 

hjá eftirlitsaðilum þess ríkis sem hefur eftirlitsskyldur á samstæðugrundvelli. Þessum hópi ber 

svo að samræma frekar eftirlit með samsteypunni.232  Eins og áður sagði var unnið að því á 

árinu 2008 að stofna samstarfshóp fyrir stóru viðskiptabankana þrjá, þ.e. Kaupþing, Glitni og 

Landsbanka Íslands. Jafnvel voru uppi hugmyndir um að nauðsynlegt kynni að reynast að 

setja á fót erlenda starfsstöð Fjármálaeftirlitsins. 233 Afleiðingar alþjóðavæðingar 

fjármálafyrirtækja voru í raun tvíþættar fyrir eftirlitið: Fyrst má nefna að þær starfsstöðvar 

                                                 
227 Sjá nánari umfjöllun um CEBS, CEIOP og CESR í kafla 4.2. 
228 Nánari upplýsingar eru aðgengilegar á heimasíðu samtakanna, http://www.iosco.org/about/ 
229 Nánari upplýsingar eru aðgengilegar á heimasíðu samtakanna http://www.iaisweb.org/ 
230 Alþingistíðindi, A-deild, 2002-2003, bls. 1097 
231 Ársskýrsla Fjármálaeftirlitsins. 2007, bls. 11. 
232 Committee of European Banking Supervision. ,, Range of Prectices on Supervisory Colleges and Home-Host 
Operation” 27. desember 2007. 
233 Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með 
fjármálastarfsemi, með síðari breytingum. Lagt fyrir Alþingi á 136. löggjafarþingi 2008–2009. Aðgengilegt á 
http://www.althingi.is/altext/136/s/0028.html 
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sem þurfti að huga að fjölgaði verulega og þar sem þær voru erlendis var aðgengið að þeim 

ekki eins gott og að þeim starfsstöðvum sem eru innanlands og yfirsýn því erfiðari. Í annan 

stað jukust samskipti við erlend eftirlit í samræmi við vöxt starfseminnar og varð samvinna og 

samstarf við erlendar eftirlitsstofnanir mikilvægur þáttur í starfsemi eftirlitsins.  

   6.4 Eftirlit með einstökum starfsstöðvum og á samstæðugrundvelli 
Í þessum kafla verður sjónum beint að eftirliti Fjármálaeftirlitsins og annarra eftirlitsaðila með 

einstökum starfsstöðvum og eftirliti á samstæðugrundvelli. Almennar eftirlitsheimildir 

Fjármálaeftirlitsins má finna í XIII. kafla laganna nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og í 

lögum nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Ekki verður sérstaklega fjallað 

um eftirlit með umboðsskrifstofum og eignarhlutum, sem eru minni en þeir sem teljast til 

dótturfélaga, enda fellur það að almennu eftirliti.  Hér verður sjónum hins vegar beint 

sérstaklega að þeirri starfsemi þar sem samvinna við erlend eftirlit er hvað mikilvægust, þ.e. 

eftirlit með þjónustu yfir landamæri, útibúum og dótturfélögum.  

      6.4.1 Þjónusta yfir landamæri án stofnunar útibús 
Heimaríkið hefur almennt eftirlit með starfsemi þeirra fyrirtækja sem stunda þjónustu yfir 

landamæri án stofnunar útibús. Hér hafa þó gistiríki nokkuð víðtækar heimildir til að gera 

athugasemdir við starfsemina, auk þess sem þjónustuveitandinn þarf að virða viðeigandi 

reglur gistiríkisins eins og vikið var að í kafla 5.2.1. Í 30. gr. - 34. gr. bankatilskipunarinnar 

eru ákvæði sem heimila inngrip yfirvalda í gistiríki og beitingu viðurlaga ef ástæða þykir til. 

Gistiríkið hefur heimildir til að gera athugasemdir við þjónustuna ef ekki er farið að lögum 

gistiríkisins. Ef ekki er orðið við athugasemdum þess skal gistiríkið tilkynna það 

eftirlitsyfirvöldum í heimaríki og skulu þau gera viðeigandi ráðstafanir. Ef aðgerðir 

heimaríkis bera ekki árangur getur eftirlitið í gistiríkinu beitt viðurlögum eða komið í veg 

fyrir frekari veitingu þjónustunnar, eftir að hafa sent tilkynningu til heimaríkis. Gistiríkið 

hefur enn víðtækari heimildir til að grípa inn í starfsemina ef brotið er gegn lagaákvæði er 

varðar almannaheill, sbr. 31. gr. tilskipunarinnar, eða ef það telur að hættuástand sé að 

skapast, sbr. 33. gr. tilskipunarinnar. Fjármálafyrirtækið er veitir þjónustuna hefur heimildir til 

að fara með mál þessa eðlis fyrir dómstóla.  

      6.4.2 Útibú 
Meginreglan er sú að eftirlit með starfsemi útibúa sætir eftirliti heimaríkis, þar sem starfsemi 

þeirra er hluti af starfsemi móðurfélagsins og byggir á starfsleyfi þeirra, sbr. 40. gr. 

tilskipunarinnar. Í köflum 5.2.2 og 6.2 var sérstaklega vísað til 29. gr. – 37. gr. 
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bankatilskipunarinnar þar sem fjallað er um þær heimildir sem gistiríki hefur varðandi 

starfsemi útibúa. Útibúin sjálf eru skyldug til að veita allar upplýsingar sem eftirlit 

gistiríkisins fer fram á, eða í samræmi við upplýsingar sem útibú fjármálafyrirtækja með 

starfsleyfi í viðkomandi landi þurfa að skila. Gistiríkið hefur heimildir til að gera 

athugasemdir ef útibúið er ekki að fylgja lögum gistiríkisins og ef útibú verða ekki við 

athugasemdunum skal gistiríkið tilkynna það eftirlitsyfirvöldum í heimaríki og skulu þau gera 

viðeigandi ráðstafanir. Ef aðgerðir heimaríkis bera ekki árangur getur eftirlitið í gistiríkinu 

beitt viðurlögum eða komið í veg fyrir frekari starfsemi útibúsins, eftir að hafa sent 

tilkynningu til heimaríkis. Gistiríkið hefur enn víðtækari heimildir til að grípa inn í 

starfsemina ef útibúið að þess mati brýtur gegn lagaákvæði er varðar almannaheill, sbr. 31. gr. 

tilskipunarinnar. Samkvæmt 33. gr. bankatilskipunarinnar hafa gistiríkisyfirvöld víðtækar 

heimildir til að koma í veg fyrir frekari starfsemi ef hættuástand skapast, til að vernda 

innstæðueigendur, fjárfesta eða aðra sem njóta þjónustu útibúsins.234 Inngripi í starfsemi 

útibús er hægt að skjóta til dómstóla í gistiríki. 

Eins og áður hefur verið vikið að eru undantekningar frá reglunni um heimaríkiseftirlit með 

útibúum varðandi nokkra eftirlitsþætti.  Í slíkum tilvikum hvílir eftirlitið á gistiríkinu. Þannig 

er eftirlit með lausafjárstöðu útibúa hjá gistiríkinu, sbr. 41. gr. tilskipunarinnar. Þetta þýðir að 

eftirlitsyfirvöld í gistiríki bera ábyrgð á eftirliti lausafjár í öllum útibúum sem staðsett eru í 

ríkinu ásamt reglum sem snúa að eftirfylgni við peningamálastefnu viðkomandi ríkis.  

Einstaka ríki hafa þó veitt heimild fyrir því að eftirlit með lausafé fari fram í heimaríkinu 

sjálfu ef heimaríki samþykki að taka það yfir.235 Einnig er tiltekið í 21 lið aðfaraorða 

bankatilskipunarinnar að eftirlit með markaðsáhættu (e. market risk) sé sameiginlegt verkefni 

heima- og gistiríkis. Litið er svo á að það eftirlit sem stendur gistiríkinu nær að framkvæma 

skuli vera í þeirra höndum, s.s. eftirlit með neytendavernd og framkvæmd viðeigandi reglna 

um viðskiptasamband milli bankans og viðskiptavinarins (e. firm-client transactions).236 

Jafnframt er talið að eftirlit með peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sé á ábyrgð bæði 

heima- og gistiríkis.237 

                                                 
234 Hér koma upp vangaveltur hvers vegna þessi lagagrein var ekki notuð frekar en lög um hryðjuverkastarfsemi 
þegar bresk yfirvöld tóku yfir starfsemi Landsbanka Íslands í Bretlandi í október 2008. Hér má ætla að til hafi 
komið að greinin tiltekur að lagabrot þurfi að vera til staðar en það hafi ekki verið raunin varðandi starfsemi 
Landasbankans. 
235 Sjá m.a. heimildir fyrir svokölluðum Global Consession samningum sem eftirlitsyfirvöld í Bretlandi (FSA) 
hafa gert við ríki innan EES. Þar er kveðið á um að eftirlit með lausafé fari fram hjá heimaríki. Leiðbeiningar 
vegna þessara samninga eru aðgengilegar á heimasíðu FSA, http://fsahandbook.info/FSA/extra/4778.pdf   
236 COM (2002) 625. lokaútg. frá 19. nóvember 2003.  
237 Í 31. gr. tilskipunar 2005/60/EC segir að aðildarríkin skulu krefjast þess að lánastofnanir og fjármálafyrirtæki 
grípi til ráðstafana  í útibúum sínum og dótturfyrirtækjum og jafnframt kemur fram í 33. gr. að aðildarríkin skuli 



 
 

 72 

Fjármálaeftirlitið hefur umtalsverðar heimildir til að fá upplýsingar um starfsemi útibúa 

erlendis, bæði með upplýsingaskiptum og með vettvangseftirliti (e. on-site eða on-the-spot 

verification). Þetta kemur skýrt fram í 43. gr. tilskipunarinnar. Fjármálaeftirlitið hefur einnig 

heimild skv. 141. gr. tilskipunarinnar til að fá upplýsingar frá gistiríki eða gera 

vettvangskönnun. Vettvangseftirlit fer fram með eftirlitsheimsóknum í starfsstöðvar þar sem 

gerðar eru kannanir á starfseminni. Þessar athuganir eru í flestum tilfellum ákveðnar fyrirfram 

en einnig er farið í eftirlit þegar upp koma atvik eða aðstæður sem kalla á nánari afskipti 

eftirlitsins. Í lok hverrar vettvangsathugunar er gerð samantekt. Þá er sérstaklega tekið fram ef 

um athugasemdir eða ábendingar er að ræða og hvaða kröfur eru gerðar til úrbóta. Þessari 

samantekt er síðan fylgt eftir í samráði við stjórnendur viðkomandi starfsstöðvar og 

stjórnendur félagsins.238 Árið 2007 var farið í vettvangsskoðun í tvö útibú erlendis og var það 

í fyrsta skipti sem slíkt eftirlit er viðhaft erlendis.239 Algengast er þó að eftirlit með útibúi sé í 

formi úttekta án þess að farið sé á vettvang (e. off-site). Er fjármálafyrirtækjum skylt að skila 

reglulega inn skýrslum til Fjármálaeftirlitsins um margvísleg málefni. Fjármálaeftirlitið getur 

einnig hvenær sem er kallað eftir upplýsingum frá fyrirtækjunum. Algengast er að í eftirlitinu 

felist yfirferð og greining á skýrslum og gögnum sem reglulega er skilað inn eða kallað er 

sérstaklega eftir.240  

      6.4.3 Dótturfélög 
Í þessum kafla verða teknar fyrir heimildir Fjármálaeftirlitsins er snúa að erlendum 

dótturfélögum vegna eftirlits á samstæðugrundvelli. Í 97. gr. laga nr. 161/2002 um 

fjármálafyrirtæki er skilgreining á móðurfélagi.241 Í 2. mgr. greinarinnar segir að fyrirtæki, 

sem hafa þau tengsl við fjármálafyrirtæki eða eignarhaldsfélag á fjármálasviði sem lýst er í 1. 

mgr., teljist vera dótturfyrirtæki. Fyrirtæki sem er dótturfyrirtæki dótturfyrirtækis, telst einnig 

vera dótturfyrirtæki móðurfélags þegar kemur að samstæðureikningsskilum. Móðurfyrirtæki 

og dótturfyrirtæki þess mynda samstæðu. Hér má því ætla að öll félög sem falla undir 

skilgreininguna falli undir eftirlit á samstæðugrundvelli. Til skýringa verður umfjöllun sem á 

eftir kemur skipt í tvo þætti, annars vegar dótturfélög sem eru með starfsleyfi sem 

fjármálafyrirtæki í öðru ríki og hins vegar félög sem ekki eru með slíkt leyfi. Gerður er 

                                                                                                                                                         
geta skoðað skilvirkni þeirra kerfa sem notuð eru. Má ætla að aðildarríki skoði kerfi hjá öllum þeim er staðsettir 
eru í ríkinu. 
238 Ársskýrsla Fjármálaeftirlitsins. 2007. 
239 Sama heimild, bls. 11. 
240 Sama heimild, bls. 12. 
241 Sjá nánari skilgreiningu í neðanmálsgrein 179. 



 
 

 73 

greinarmunur á þessum félögum þar sem fjármálaeftirlit í erlendu ríki hafa ekki eftirlit með 

félögum sem ekki eru starfsleyfisskyld. 

 

-Dótturfélög sem eru með starfsleyfi í öðru ríki sem fjármálafyrirtæki 

Um mitt ár 2008 áttu viðskiptabankarnir þrír 29 erlend dótturfélög um sem höfðu starfsleyfi 

sem fjármálafyrirtæki. Eftirlit með dótturfélögum hérlendra fjármálafyrirtækja sem staðsett 

eru erlendis og með starfsleyfi frá yfirvöldum í viðkomandi ríki er á ábyrgð þarlendra 

eftirlitsyfirvalda, enda um þarlent fjármálafyrirtæki að ræða. Fjármálaeftirlitið hefur þó eftirlit 

með starfsemi móðurfélagsins á samstæðugrunni, sbr. 125. gr. bankatilskipunarinnar. Í 73. gr. 

tilskipunarinnar eru heimildir fyrir eftirlitsaðila að taka dótturfélög ekki með í 

samstæðueftirlit. Sambærilegar reglur hafa verið teknar upp hér á landi í reglum 384/2003 um 

samstæðureikningsskil lánastofnana á grundvelli 97. gr. fftl.242 Ef eftirlit nýta þessa heimild 

getur gistiríki samt sem áður beðið móðurfélagið eða viðkomandi eftirlit, sem sér um 

samstæðueftirlit með félaginu, um að verða sér út um upplýsingar, sbr. 127 (2) og (3) gr. 

tilskipunarinnar.  

Í 129. gr. tilskipunarinnar er kveðið á um að í vissum tilvikum séu aukin samskipti á milli 

eftirlita nauðsynleg.243 Þetta á sérstaklega við ef samstæðum er heimilað að nota ákveðnar 

reikniaðferðir í eiginfjárútreikningum. Hér er vísað til þess að eftirlitin skuli komast að 

sameiginlegri niðurstöðu innan 6 mánaða ef félagið sækir um að fá að nota sérstaka nálgun (e. 

IRB Approach) við útreikning á  áhættuþáttum,244 eigið mat á svokölluðu Loss-Given-Default 

eða LGDs245 eða að fjármálakerfin fái að byggja á eigin kerfum til að meta rekstraráhættu (e. 

Advanced Measurement Approaches - AMA).246 Ef eftirlit í heima- og gistiríki komast ekki að 

sameiginlegri niðurstöðu skal eftirlitið sem sér um samstæðueftirlit taka ákvörðun og taka þar 

tillit til sjónarmiða er koma frá öðrum eftirlitsaðilum. Í 130. gr. tilskipunarinnar er kveðið á 

                                                 
242 Sjá 82. gr. í reglum um reikningsskil lánastofnanna nr. 834/2003. Þar segir: Dótturfyrirtæki, sem falla undir 
ákvæði 1. mgr. 22. gr. laga nr. 161/2002, skulu ekki tekin með í samstæðureikningsskilum nema 
Fjármálaeftirlitið ákveði annað, sbr. 4. mgr. 104. gr. laga nr. 161/2002. Önnur dótturfyrirtæki en þau, sem falla 
undir 1. mgr. þessarar greinar, skulu tekin með í samstæðureikningsskilum nema Fjármálaeftirlitið veiti 
undanþágu frá þeirri reglu, sbr. 5. mgr.104. gr. laga nr. 161/2002. 
243 Fjallað var um væntanlegar breytingar á 129. gr. í kafla 6.2. Þar var þó ekki fjallað um væntanlega 3. mgr, við 
greinina. Þar er fjallað frekar um nánari samvinnu sem ríki eiga að hafa sín á milli. 
244 IRB aðferðin er sett fram með Basel II reglunum og kveður á um að félög geti sótt um að beita eigin 
aðferðum við mat á áhættum, svokölluðum innrimatsaðferðum við útreikninga á eiginfjárþörf. 
245 Grein 468 í Basel II útheimtir að  Loss-Given-Default (“LGD”) sé metin “to reflect economic downturn 
conditions where necessary to capture the relevant risks.” Nánari upplýsingar má finna í riti ,,Downturn LGDs 
for Basel II.” RMA Capital Working Group. September 2005. Aðgegnilegt á 
http://www.rmahq.org/NR/rdonlyres/A9ADC0F2-0A01-4452-8D55-
027D304FAC2D/0/DownturnLGDsforBaselII.pdf 
246 Committee of European Banking Supervisison. ,,Guidelines on the Application of the Supervisory Review 
Process under Pillar 2”. 25. janúar 2006. (CP03 revised). 
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um að ef hættuástand skapast hjá fjármálasamstæðu skuli eftirlitið sem ber ábyrgð á 

samstæðueftirliti tilkynna um slíkt til allra viðeigandi eftirlita. 131. gr. tilskipunarinnar kveður 

á um að það eftirlit sem ber ábyrgð á samstæðueftirliti fjármálafyrirtækis skuli gera skriflega 

samninga við viðeigandi eftirlit, eins og vikið var að í kafla 6.2. Í slíkum samningum mætti 

sjá fyrir sér að mælt væri fyrir um hverjar væru áherslur og framkvæmd við eftirlit og hvernig  

upplýsingaskipti fari fram. Ekki koma fram í greininni nein takmörk fyrir því hvaða 

samningsskilmála er hægt að setja í samninginn og gætu því eftirlit gert með sér viðamikla 

samstarfssamninga.  Þrátt fyrir þetta ákvæði hafa sum eftirlit ekki talið nauðsynlegt að gera 

slíka samninga þar sem Evrópureglurnar væru nægjanlega ítarlegar. Bæta á við tilskipunina 

gr. 131.a.247 Þar er sérstaklega fjallað um samstarfssamráð (e. supervisory colleges).248  Í grein 

132. er fjallað almennt um samskipti sem eftirlit ættu að hafa varðandi fjármálasamstæðu og í 

henni eru upptaldar þær lágmarksupplýsingar sem ættu að fara á milli eftirlita. Í 141. gr. 

tilskipunarinnar er fjallað um upplýsingaskipti og möguleika heimaríkis til að fá staðfestar 

upplýsingar um starfsemi erlendra dótturfélaga móðurfélaga sem það hefur eftirlit með. 

Viðkomandi eftirlit í gistiríkinu getur framkvæmt athugunina sjálft, leyft þeim eftirlitsaðilum 

er fóru fram á hana að staðfesta upplýsingarnar sjálfar, eða leyft endurskoðanda eða öðrum 

hæfum aðila að gera slíkt. Samkvæmt þessum ákvæðum eru heimildir Fjármálaeftirlitsins 

varðandi eftirlit með fjármálafyrirtækjum sem falla undir samstæðueftirlit nokkuð víðtækar og 

virðist sem eftirlit hafi töluvert svigrúm til að móta samstarfið, enda er gott samstarf á milli 

eftirlita talið grundvallaratriði fyrir einsleita framkvæmd sameiginlegra reglna á innri 

markaðnum.  

 

-Dótturfélög sem ekki eru með starfsleyfi í öðru ríki sem fjármálafyrirtæki 

Félög sem ekki eru með starfsleyfi eru ekki undir sérstöku eftirliti í því ríki sem þau eru 

staðsett í, nema að því leyti sem þarlend löggjöf kveður á um. Hér skal áréttað, sem fyrr hefur 

komið fram, að öll dótturfélög sem viðskiptabanki starfrækir verða að falla að þeim 

heimildum sem fram koma í IV. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og að tilkynna 

beri um slíka starfsemi til Fjármálaeftirlitsins249 og að Fjármálaeftirlitið hefur heimildir á 

grundvelli fftl. og lögum nr. 87/1998 til að kalla eftir öllum þeim upplýsingum sem það metur 

nauðsynlegar. Félög sem eru skilgreind sem dótturfélög koma fram í 

samstæðureikningsskilum fjármálafyrirtækja, sbr. 97. gr. fftl. og er þannig óbeint fylgst með 

                                                 
247 COM (2008) 602 lokaútg., 1. október 2008, bls. 33-34. 
248 Í kafla 6.2 var rætt um stofnun samstarfsráða fyrir kerfislega stór útibú. Hér er verið að ræða stofnun ráðanna í 
tengslum við samstæðueftirlit. Nánar var fjallað um hvað samtarfsráð eru í kafla 6.3. 
249 Vísast hér í umfjöllum um eignarhluti í óstarfsleyfisskyldum félögum í kafla 5.2.3. 
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áhrifum þeirra á stöðu og starfsemi móðurfélagins. Ekki er þó nægilegt að slík félög komi 

einungis fram í samstæðureikningsskilum og verður að tilkynna þau sérstaklega til 

eftirlitsaðila. 

Þau tilvik hafa komið upp að íslenskir viðskiptabankar hafa stofnað eða keypt félög erlendis 

sem síðar hafa eignast fjármálafyrirtæki (þ.e. fjármálafyrirtækið er orðið dótturdótturfélag 

bankans). Ekki hafa allir verið sammála um hvort að tilkynna eigi Fjármálaeftirlitinu á Íslandi 

um slík kaup, þar sem slík kaup eru yfirleitt háð samþykki eftirlitsaðila í því ríki þar sem 

kaupin fara fram og meta þeir hæfi félagsins til að fara með eignarhlut í því félagi sem er 

starfsleyfisskylt. Hér verður þó talið rétt að slíka tilkynningu eigi að senda samkvæmt 39. gr. 

laga um fjármálafyrirtæki.  Í því sambandi má benda á að samkvæmt íslenskum lögum er litið 

á dótturfyrirtæki dótturfyrirtækis sem dótturfélag móðurfélags, sbr. 3. mgr. 97. gr. fftl. Ef 

fjármálafyrirtæki gætu einfaldlega stofnað millifélög og komist þannig hjá tilkynningaskyldu 

væri hægt að komast í kringum lagaákvæðið og gera það marklaust.  Jafnframt eru ekki sömu 

sjónarmið sem lögð eru til grundvallar mati íslenska eftirlitsaðilans samkvæmt 39. grein og 

erlenda aðilans á hæfi til þess að vera eigandi að stórum eignarhlut í fjármálafyrirtæki.  

   6.5 Starfsemi utan EES svæðisins 
Vegna almennra eftirlitssjónarmiða, skorts á samræmdum reglum og samskipta við erlend 

ríki, er nauðsynlegt að eftirlit sé haft með starfsemi íslenskra fjármálafyrirtækja í löndum utan 

EES svæðisins, jafnvel þó sú starfsemi sæti einnig eftirliti í viðkomandi ríkjum.  Eftirlit með 

þessari starfsemi íslenskra fjármálafyrirtækja er þá hluti af samstæðueftirliti með þeim. 

Umfang slíks eftirlits ræðst hins vegar væntanlega af framkvæmd eftirlits í gistiríki og 

mikilvægi starfseminnar fyrir móðurfélagið. Í 46. gr. bankatilskipunarinnar er heimild fyrir 

eftirlitsstofnanir að gera samninga (e. Memorandum of Understanding) við eftirlitsstofnanir 

utan bandalagsins. Samkvæmt 38. gr. (3) bankatilskipunarinnar getur Evrópusambandið gert 

samninga við ríki utan EES sem heimila fjármálafyrirtækjum, sem hafa starfsleyfi sem 

fjármálafyrirtæki og eru með höfuðstöðvar sínar í viðkomandi ríki, að opna útibú með sömu 

skilyrðum og ef um væri að ræða fjármálafyrirtæki með höfuðstöðvar innan bandalagsins. 

Þetta myndi gera samstarfssamninga við tiltekin ríki óþarfa þegar um væri að ræða útibú og 

starfsemi þeirra myndi grundvallast á þeim reglum sem ríkja innan bandalagsins.  

Þessi ákvæði taka ekki til samninga EFTA ríkjanna en hvað þau varðar gætu þau væntanlega 

gert samstarfssamninga við 3ju ríki í framhaldi af samningum ESB og með vísan til 

samræmdra EES reglna. EFTA ríkin gætu gert sameiginlega samninga við annað ríki eða 

hvert og eitt þeirra við önnur ríki sérstaklega.  
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Samkvæmt 13. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi geta starfsmenn 

Fjármálaeftirlitsins ekki veitt upplýsingar um íslensk fjármálafyrirtæki nema á grundvelli 

samstarfssamninga sem gerðir eru við hvert einstakt ríki utan EES svæðisins. Sambærilegt 

þagnarskylduákvæði er einnig að finna í 44. gr. bankatilskipunarinnar. Fjármálaeftirlitið 

stefnir að því að gerðir séu samningar við ríki utan EES þar sem íslensk fjármálafyrirtæki 

fyrirhuga starfsemi ef um er að ræða opnun útibús, umboðsskrifstofu eða ef eignarhlutur í 

starfsleyfisskyldu félagi er orðin svo stór að félagið teljist dótturfélag. Til þess að 

upplýsingaflæði geti verið sem hindrunarlausast þarf því að gera samstarfssamninga við hvert 

ríki fyrir sig. Þessi vinna er yfirgripsmikil og tímafrek þar sem samningar við hvert ríki eru 

mismunandi. Hvert ríki getur verið með í sinni landslöggjöf flókin ákvæði sem erlendir aðilar 

þurfa að uppfylla áður en þeir geta hafið starfsemi í ríkinu.250 Í samstarfssamningum er kveðið 

á um samskiptareglur milli eftirlita og hvaða upplýsingar hvor aðili fyrir sig skuli veita. 

Einnig er kveðið á um almenna samvinnu þegar kemur að vettvangsskoðun ásamt því hvernig 

staðið skuli að upplýsingaskiptum almennt og ef hættuástand skapast.251 Samskipti milli 

eftirlitsaðila byggir því fyrst og fremst á fyrrnefndum samningum. Ef ekki er til staðar vilji hjá 

erlenda eftirlitinu til að gera samstarfssamninga verður að telja að það eitt og sér sé ekki 

nægjanleg heimild fyrir Fjármálaeftirlitið til að banna starfsemina á grundvelli 38. gr. ef 

ekkert er athugavert við stjórnun eða fjárhagsstöðu félagsins. Ætla má að Fjármálaeftirlitið 

muni hins vegar gjalda varhug við starfsemi utan EES ef ekki er hægt að tryggja nægilegt 

eftirlit með starfseminni með samstarfssamningi og yrði þá að reyna að fylgjast sérstaklega 

með starfseminni í gegnum móðurfélagið. Hins vegar gæti slíkt verið röksemd til þess að beita 

banni við kaupum á virkum eignarhlut í fjármálafyrirtæki í ríki utan EES samkvæmt 39. grein, 

eins og fjallað var um í kafla 5.3. 

 

7.0 Er þörf á endurskoðun á heimildum íslenskra 
fjármálafyrirtækja til að starfa yfir landamæri? 
Í köflunum hér að framan hefur verið farið yfir þær heimildir sem íslenskir viðskiptabankar 

hafa til að hefja starfsemi yfir landamæri, bæði í löndum innan EES svæðisins og utan þess. 

Ljóst er að heimildir laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki mættu vera skýrari hvað þessar 

heimildir varðar. Óljósar reglur kalla á meiri vinnu fyrir bæði banka og eftirlitsaðila og einnig 

                                                 
250 Sjá m.a. regluverk í kringum umboðsskrifstofur erlendra aðila í Kína. Vai Io Lo og Xiaowen Tian. Law and 
Investment in China. The legal and business environments after WTO accession. Routledge, 2005, bls. 61-62. 
251 Gerðir hafa verið 11 samstarfssamningar við erlend eftirlit og unnið var að 3 til viðbótar er Fjármálaeftirlitið 
tók yfir starfsemi viðskiptabankanna í október 2008. Viðtal höfundar við Árna Huldar Sveinbjörnsson, 
starfsmann Fjármálaeftirlitsins, 26. mars 2009. 
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gerir það aðilum sem fara yfir landamæri erfiðara fyrir að átti sig á ferlinu og þeim kröfum 

sem yfirvöld gera til þeirra. Hins vegar er einnig ljóst að lagaramminn má ekki vera of 

þröngur og gera það að verkum að félög forðist að víkka út starfsemi sína til annara landa.  

Hér á eftir fer samantekt á þeim athugasemdum sem komið hafa fram í umfjölluninni að 

framan og skoðað hvort lagabreytinga sé þörf.  Í þessu sambandi er þó rétt að hafa í huga að 

jafnvel þó að ýmis rök mæli með lagabreytingum, hvað varðar erlenda starfsemi, þá er ekki 

víst að heimildir séu í Evrópulöggjöfinni fyrir því að setja strangari reglur í íslenskt regluverk. 

Samantektin er sett fram á þann hátt að hvert ákvæði B hluta V. kafla fftl., um starfsemi 

fjármálafyrirtækja milli landa, verður tekin fyrir sérstaklega. Einnig má hér benda á að fullt 

tilefni er til að árétta í lögunum að tilkynna eigi um alla starfsemi sem flokkast sem hliðar- 

eða tímabundin starfsemi sem fer fram erlendis, á grundvelli 21. og 22. gr. fftl.  Að síðustu er 

rétt að taka fram að í 35. gr. laganna eru heimildir til að setja reglugerð um starfsemi 

innlendra fjármálafyrirtækja erlendis, en það hefur ekki verið gert.  Væri hugsanlega hægt að 

bæta töluvert úr þeim athugasemdum sem hér eru settar fram með ákvæðum í reglugerð. 

 

-36. gr. Tilkynning um stofnun útibús. 

36. gr. fftl. fjallar um opnun útibús innan EES svæðisins. Í 4. mgr. 36. gr. segir að 

Fjármálaeftirlitið geti lagt bann við stofnun útibús ef það hefur réttmæta ástæðu til að ætla að 

stjórnun og fjárhagsstaða viðkomandi fjármálafyrirtækis sé ekki nægilega traust. Hér mætti 

breyta orðalagi ákvæðisins og bann ætti að vera bundið sömu skilyrðum og fram koma í 

bankatilskipuninni um að annað hvort fjárhagsstaða eða stjórnun væri ábótavant. Í 

bankatilskipuninni kemur fram að eftirlit í heimaríki skuli senda tilkynningu til eftirlits 

gistiríkis nema að það hafi réttmæta ástæðu til að efast um stjórnun eða fjárhagsstöðu 

félagsins. Orðalag tilskipunar um neitun um áframsendingu er heppilegra en orðalag 36. gr. 

um bann, einkum ef matið myndi byggja á áhrifum af útibúinu einu og sér.  Einnig ætti að 

taka inn það orðalag tilskipunarinnar að við matið mætti taka tillit til áhrifa fyrirhugaðrar 

starfsemi útibúsins, á fyrirtækið. Hér getur komið til mat á því hvaða áhrif opnun hefur á 

fjármálafyrirtækið sjálft, eða fjármálakerfið hvort heldur sem er í heima- eða gistiríki. 

Í bankatilskipuninni er ekkert minnst á heimildir heimaríkis til að gera athugasemdir við útibú 

sem þegar hefur hafið starfsemi. Spurning er hvort setja ætti ákvæði sem heimiluðu 

eftirlitsaðilum að takmarka eða banna starfsemi sem þegar hefur verið hafin í einstöku útibúi.   

Slíkar reglur kunna þó að verða erfiðar vegna ákvæða EES.  Hér gætu þó komið til almennari 

takmarkanir s.s. að settar væru reglur um starfsemi útibúa t.d. um hámark innlána hjá hverju 

útibúi fyrir sig. Slíkar reglur myndi þó einnig þurfa að eiga við um innlend útibú. Reglur er 
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varða bann eða takmörkun á starfsemi gæti verið á skjön við reglur Evrópuréttarins og yrði 

því að gæta vel að réttlætingaástæðum fyrir takmörkunum, að jafnræðis væri gætt og að 

reglurnar væru settar á grundvelli almannaheilla (e. general good), s.s. reglur um 

neytendavernd. Hér kemur líka til hvort hægt væri að rýmka heimildir til að gera 

athugasemdir við einstök svið starfseminnar. Hér kynni æskilegasta leiðin að vera sú að 

rýmka heimildir til að takmarka hluta af starfsleyfi einstakra fyrirtækja í ákvæðum um 

veitingu og afturköllun starfsleyfa. Í 36. gr. fftl. eru engin ákvæði um að viðskiptabanka beri 

að tilkynna til eftirlitsyfirvalda ef starfsemi er hætt. Telja má að æskilegt sé að setja ótvírætt 

ákvæði varðandi þetta þar sem það auðveldar alla vinnu fyrir eftirlitsaðila og gerir það að 

verkum að betri yfirsýn fæst yfir starfsemi viðskiptabankanna erlendis, en telja má að þetta 

felist í 5. mgr. greinarinnar og 3. mgr. 26. gr. tilskipunarinnar.  

 

-37. gr. Tilkynning um þjónustu án stofnunar útibús. 

Ætla má að þær lagaheimildir er varða þetta séu nægilega skýrar í lögum um 

fjármálafyrirtæki. 

 

-38. gr. Starfsemi utan EES. 

38. gr. fftl. kveður á um að alla starfsemi utan EES þurfi að tilkynna til eftirlitsyfirvalda. Má 

ætla að þetta ákvæði nái yfir alla starfsemi, hvort sem um starfsstöðvar er að ræða eða aðra 

eignaraðild. Hér þyrfti að skerpa á reglunum um hvaða starfsemi sé heimiluð skv. ákvæðinu, 

setja inn ákvæði um tilkynningu um umboðsskrifstofur og lagfæra bannákvæði greinarinnar. 

Bannákvæði heimildarinnar er afar takmarkað eins og það er nú. Hér þyrfti að koma inn 

ákvæði svipað og er nú í 39. gr. varðandi ónæga upplýsingagjöf og torveldað eftirlit. Ljóst er 

að eins og bannákvæðið er orðað nú er ekki möguleiki á að banna starfsemi í ríkjum utan EES 

ef til staðar eru aðstæður í ríkjunum sjálfum sem gæfu tilefni til að efast um að það væri 

bankanum eða fjármálakerfinu í heild fyrir bestu að opna þar starfsstöð. Hér þarf þó einnig að 

huga að orðanotkun og ekki gera kröfu um að öll skilyrði séu uppfyllt samtímis til að beita 

megi banni. Hér þyrfti einnig að vera ákvæði sem skyldar viðskiptabanka að tilkynna það 

sérstaklega er starfsemi lýkur til að auðvelda yfirsýn yfir starfsemi viðskiptabankanna. 

 

-39. gr. Kaup á hlutum í erlendu fjármálafyrirtæki. 

Í 39. gr. fftl. er fjallað um kaup fjármálafyrirtækja á virkum eignarhlut í fjármálafyrirtæki 

erlendis. Hér er átt við öll fjármálafyrirtæki hvort sem þau eru staðsett innan EES eða utan 

þess. Í greininni er samkvæmt orðanna hljóðan fjallað um kaup á virkum eignarhlut en ekkert 
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fjallað um það ef sá hlutur er aukinn. Telja verður að sömu sjónarmið eigi við í þeim tilvikum 

og slíkt hafi verið hugsun löggjafans.  Til að taka af allan vafa væri rétt að setja skýrt ákvæði 

um slíkt og miða við sömu þrep og finnast í 19. gr. bankatilskipunarinnar, en þar segir að 

tilkynningar skuli berast eftirlitsaðilum ef farið er með virkan eignarhlut og að auki ef þessi 

hlutdeild fer yfir 20%, 33% eða 50%.  

Í 39. gr. fftl kemur einnig fram að Fjármálaeftirlitið geti lagt bann við kaupunum ef það hefur 

réttmæta ástæðu til að ætla að upplýsingagjöf með starfseminni eða samstæðunni verði ekki 

nægilega traust eða eftirlit með henni verði torveldað. Ljóst er að heimildin er haldlítil þegar 

kemur að banni á kaupum á eignarhlutum í fjármálafyrirtækjum innan EES þar sem allt 

regluverk hefur þegar verið samræmt og því nánast ómögulegt að halda fram að 

upplýsingagjöf verði ekki nægilega traust eða eftirlit torveldað. Einnig þarf að huga betur að 

orðanotkuninni til þess að ekki sé um að ræða að bæði tvö skilyrðin þurfi að vera uppfyllt til 

að banna kaupin. Hér gæti einnig komið til hvort Fjármálaeftirlitið ætti að hafa einhver 

sértækari úrræði til banna kaup, t.d. ef til staðar væri ástæða til að ætla að vernda þyrfti 

fjármálakerfið sérstaklega eða ef starfsemin gæti haft veruleg áhrif á framtíðarstarfsemi 

félagsins. Ekkert kemur fram í 39. gr. fftl. um að tilkynna þurfi sérstaklega ef starfseminni er 

hætt eða hún seld. Eins og fyrr hefur komið fram má ætla að slík skilyrði myndu auðvelda 

yfirsýn yfir starfsemi viðskiptabankanna.  

 

- Starfsemi innan EES svæðisins sem ekki fellur undir starfsleyfisskylda starfsemi. 

Hér má benda á, eins og þegar hefur komið fram, að skerpa þarf á ákvæðum sem tiltaka að 

fjármálafyrirtæki þurfi að tilkynna um alla hliðar- og tímabundna starfsemi sem fer fram 

innan EES svæðisins. Einnig þyrftu að koma inn ákvæði um það er slíkri starfsemi lýkur, til 

þess að eftirlitsaðilar geti haft betri yfirsýn yfir starfsemi bankanna. 

 

8.0 Lokaorð 
Í ritgerðinni hefur verið skoðað hvaða heimildir fjármálafyrirtæki hafa til að starfa erlendis. Í 

upphafi var farið stuttlega í þróun íslenskrar bankastarfsemi og rakin helstu áhrif alþjóðlegs 

samdráttar á fjármálastarfsemi á Íslandi.  Reynt hefur verið að varpa ljósi á þær lagareglur 

sem Ísland hefur undirgengist með samningnum um Evrópska efnahagssvæðið og hvernig sá 

samningur hefur haft áhrif á starfsemi yfir landamæri. Rakin hefur verið bæði 

framkvæmdarhlið og eftirlitshlið reglnanna og farið ítarlega yfir hvernig ákvæðin virka í 

framkvæmd. Lagareglurnar sem viðskiptabankar á Íslandi búa við eru sambærilegar og í 
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öðrum ríkjum innan EES. Af reynslunni að dæma virðast þó vera vankantar á lögunum sem 

mætti lagfæra til að auðvelda eftirlit með starfseminni og einnig til að starfsumhverfi 

bankanna verði skýrara. Þetta má að nokkru leyti rekja til þess að ekki er skýrar tekið fram í 

lögunum hvernig tilkynna þurfi alla þá starfsemi sem bankinn hefur heimildir til að 

starfsrækja auk þess sem misbrestur hefur verið á að tengja saman IV. kafla um 

starfsheimildir og V. kafla um erlenda starfsemi. Einnig þarf að útfæra betur ýmis ákvæði V. 

kaflans, eins og vikið var að í 7.0 kafla.  

Nú þegar hefur dregið gríðarlega úr erlendri starfsemi viðskiptabankanna og hefur mörgum 

þeirra erlendu starfsstöðva verið lokað síðustu mánuði. Einnig hefur mikið af þeirra erlendu 

starfsemi, sem hefur verið í dótturfélögum eða annarri eignarhlutdeild, verið seld. Þrátt fyrir 

þetta má ætla að íslensk fjármálafyrirtæki muni að einhverjum tíma liðnum hefja að nýju 

starfsemi í öðrum ríkjum. Því ætti að nýta tímann núna og lagfæra lagaákvæðin, koma upp 

leiðbeinandi reglum og skilvirku tilkynningarkerfi til að auðvelda alla yfirsýn þegar 

starfsemin hefst á ný. 
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Viðauki I.      Þar má finna viðauka I (e. Annex I) við bankatilskipunina 2006/48/EC. 
 
Viðauki II.    Þar má finna Supervisory Review and Evaluation Process (e. SREP) sem varðar 

það hvernig eftirlitsaðilar meta áhættur félaga eða samstæðna með tilliti til 
viðskiptaáhættu (e. business risk), stjórnunar (e. control factors) og innri 
stjórnunarhátta (e. internal governance) félagsins/samstæðunnar. 
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Viðauki I 
 

ANNEX I 

LIST OF ACTIVITIES SUBJECT TO MUTUAL RECOGNITION 

 

1. Acceptance of deposits and other repayable funds 

2. Lending including, inter alia: consumer credit, mortgage credit, factoring, with or without 

recourse, financing of 

commercial transactions (including forfeiting) 

3. Financial leasing 

4. Money transmission services 

5. Issuing and administering means of payment (e.g. credit cards, travellers' cheques and 

bankers' drafts) 

6. Guarantees and commitments 

7. Trading for own account or for account of customers in: 

(a) money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, etc.); 

(b) foreign exchange; 

(c) financial futures and options; 

(d) exchange and interest�rate instruments; or 

(e) transferable securities. 

8. Participation in securities issues and the provision of services related to such issues 

9. Advice to undertakings on capital structure, industrial strategy and related questions and 

advice as well as services 

relating to mergers and the purchase of undertakings 

10. Money broking 

11. Portfolio management and advice 

12. Safekeeping and administration of securities 

13. Credit reference services 

14. Safe custody services 

 

The services and activities provided for in Sections A and B of Annex I to Directive 
2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in 
financial instruments (1), when referring to the financial instruments provided for in Section 
C of Annex I of that Directive, are subject to mutual recognition according to this Directive. 
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Viðauki II 
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Viðauki III 
 

 


