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1 Inngangur  

Evrópusambandið (hér eftir einnig ESB eða Sambandið) hefur aukið umsvif sín verulega frá 

stofnun þess og starfar nú innan fjölda málaflokka og sviða. ESB fær allt vald sitt frá þeim 

ríkjum sem eru hluti af Sambandinu og starfar í umboði þeirra.
1
 Aðildarríkin hafa undanfarna 

áratugi stöðugt veitt ESB auknar valdheimildar til að samræma löggjöf ríkjanna í hinum ýmsu 

málaflokkum.
2
 Í reynd er það svo að í dag hefur Sambandið áhrif á flesta þætti 

nútímasamfélags og snertir líf borgara aðildarríkjanna á beinan hátt í gegnum fjölda laga og 

reglna og framkvæmd þeirra en á hverju ári samþykkir löggjafi Sambandsins þúsundir gerða. 

Sem dæmi var árið 2014 samþykktar alls 1440 reglugerðir og tilskipanir.
3
   

Samhliða auknum umsvifum hefur vinnuálag allra grunnstofnana ESB
4
 einnig aukist 

verulega, m.a. framkvæmdastjórnarinnar sem hefur umsjón yfir beitingu laga Sambandsins og 

undir höndum framkvæmdavald.
5
 Til að koma til móts við þetta aukna álag og auka skilvirkni 

fóru grunnstofnanir ESB að setja á fót sérstakar stofnanir
6
 sem var ætlað að aðstoða við 

framkvæmd þeirra gerða sem settar voru í þeim málaflokkum sem þær störfuðu innan.
7
 Þessar 

stofnanir hafa leyst framkvæmdastjórnina undan fjölda verkefna sem bæði snúa að setningu 

og framkvæmd gerða. Upphaflega var þeim eingöngu ætlað að sinna afmörkuðum verkefnum 

sem kröfðust mikillar sérfræðiþekkingar og ekki var að finna innan framkvæmdastjórnarinnar 

en undanfarið hefur orðið breyting á.
8
 Sérstökum stofnunum hefur fjölgað mjög ört síðasta 

áratuginn og á sama tíma hafa verkefni þeirra vaxið ásmegin.
9
 Í dag virðist gæta þeirrar 

tilhneygingar að framselja auknar valdheimildir til slíkra stofnana, jafnvel vald til að taka 

beinar íþyngjandi ákvarðanir sem beinast að einstaka aðilum. Í kjölfarið hafa vaknað 

gagnrýnisraddir innan aðildarríkjanna um að Evrópusambandið sé farið að ganga of langt í að 

framselja valdheimildir sínar þannig að farið sé út fyrir út fyrir það umboð sem því hefur 

verið veitt á grundvelli sáttmála ESB. 

Í þessari ritgerð verða heimildir Sambandsins til að framselja vald skoðaðar með það að 

markmiði að skýra hver lagagrundvöllurinn fyrir framsali valds er, hversu langt má ganga og 

hvernig það hefur virkað í framkvæmd. Sérstök áhersla verður lögð á framsal valds til 

                                                           
1
 Brief considerations on the principles specific to the implementation of the European Union law, bls. 49. 

2
 Margot Horspool & Matthew Humhreys: European Union Law, bls. 93. 

3
 Vefsíða Evrópusambandsins, http://eur-lex.europa.eu/statistics/. 

4
 Með grunnstofnunum ESB er átt við þær stofnanir sem taldar eru upp í 13. gr. SESB. 

5
 Sjá 1. mgr. 17. gr. Sáttmálans um Evrópusambandið. 

6
 Madalina Busuioc: „Accountability, Control and Independence: The Case of European Agencies”, bls. 599. 

7
 Vefsíða Evrópusambandsins, http://europa.eu/about-eu/agencies/. 

8
 Sami Andoura and Peter Timmerman: „The Governance of the EU: The reform debate on european agencies 

reignited“, bls 9. 
9
 Sami Andoura and Peter Timmerman: „The Governance of the EU: The reform debate on european agencies 

reignited“, bls 1. 

http://eur-lex.europa.eu/statistics/
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sérstakra stofnana og rýnt ítarlega í valdheimildir Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar. Með hliðsjón af framangreindu markmiði verður 

efnisuppbygging ritgerðarinnar eftirfarandi.  

Í upphafi verður farið yfir sögulega þróun Evrópusambandið og útskýrt hvernig 

valdheimildir Sambandsins hafa aukist statt og stöðugt frá stofnun forvera þess árið 1952.  

Í þriðja kafla verður fjallað almennt um valdheimildir Evrópusambandsins, meginregluna 

um veittar valdheimildir og umfang þeirra. Einnig verður vikið að helstu réttargerðum 

Sambandsins og lagasetningarmeðferðum.  

Í fjórða kafla verður stuttlega fjallað um hlutverk nefnda í framsali valds innan ESB, 

svokallaða nefndafræði en hún hefur mikil áhrif á það hvernig framsal valdheimilda er háttað 

og beitt og því nátengd umfjöllunarefni þessarar ritgerðar.  

Í fimmta kafla verður svo vikið almennt að heimildum löggjafa Sambandsins til að 

framselja vald til framkvæmdastjórnarinnar. Sérstök áhersla verður lögð á að varpa ljósi á 

muninn á framseldum valdheimildum framkvæmdastjórnarinnar til að setja 

framkvæmdagerðir annars vegar og framseldar gerðir hins vegar.  

Í sjötta kafla verða sérstakar stofnanir teknar fyrir. Í byrjun verður skilgreint hvað sérstök 

stofnun er, einkenni hennar, hlutverk og flokkar. Skoðað verður hver er rétt lagastoð fyrir 

stofnun slíkra stofnana en um það hefur ríkt ákveðin óvissa. Þá verður fjallað um framsal 

valds til sérstakra stofnana með hliðsjón af tveimur dómum Evrópudómstólsins sem nefna má 

sem grundvallardóma á þessu sviði.  

Í sjöunda kafla verður fjallað um ábyrgðarskyldu sérstakra stofnana og skoðað hvort, og 

þá hvernig, gætt er að þær beri ábyrgðarskyldu við beitingu framseldra valdheimilda.  

Í áttunda kafla verður rýnt í óbindandi og bindandi valdheimildir Evrópsku 

eftirlitsstofnana á fjármálamarkaði, með áherslu á Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuna. Sú umfjöllun verður einnig sett í samhengi við þau 

sjónarmið sem rakin eru í ritgerðinni, m.a. hvort að gengið hafi verið of langt í að framselja 

vald til þessara stofnana.  

Að lokum verða niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman. 

 

2 Sögulegt yfirlit 

2.1 Upphaf Evrópusambandsins 

Evrópusambandið í þeirri mynd sem það er í dag varð ekki til fyrr en með gildistöku 

Lissabonsáttmálans árið 2009. Saga þess er þó lengri og nær aftur til ársins 1952. Upphaflega 

var Evrópusambandið stofnað sem samstarf sex Evrópuríkja í kola- og stáliðnaðinum, Kola- 
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og stálbandalagið (hér eftir KSE).
10

 Parísarsáttmálinn, sem kom KSE á fót, sneri að 

framleiðslu og sölu kola, járns og stáls og miðaði að því að aðildarríkin yrðu ein framleiðslu- 

og markaðsheild um þessar vörur. KSE starfaði þannig aðeins á afmörkuðu sviði og 

valdheimildir bandalagsins voru takmarkaðar í samræmi við það.
11

 Þrátt fyrir að samstarfið 

hafi verið takmarkað var stofnun KSE mjög mikilvægt skref í átt að því yfirþjóðlega samstarfi 

sem við þekkjum í dag, en uppbygging þess og skipulag var ólíkt hefðbundnum 

milliríkjastofnunum (e. intergovernmental organisation).
12

 KSE var grundvallað á fjórum 

meginstofnunum; framkvæmdastjórn
13

, Ráðherraráði, þingi (e. common assembly) og 

dómstól. Þessar stofnanir endurspegla stofnanir sem síðar voru nefndar framkvæmdastjórnin, 

ráðið, Evrópuþingið og Evrópudómstóllinn.
14

 

Hver stofnun hafði sitt afmarkaða valdsvið. Framkvæmdastjórnin samanstóð af fulltrúum 

aðildarríkjanna sem störfuðu sjálfstætt og í þágu KSE. Hún hafði vald til að taka lagalega 

bindandi ákvarðanir og gefa álit sem höfðu bein lagaáhrif (e directly applicable) í 

aðildarríkjunum. Ráðið var að hálfu löggjafarvald en að hálfu ráðgefandi, Evrópuþingið fór 

aðeins með eftirlits- og ráðgjafarhlutverk og Evrópudómstóllinn var ábyrgur fyrir réttri túlkun 

og innleiðingu sáttmálans.
15

 Framsal valds frá aðildarríkjunum til KSE og sjálfstæði 

framkvæmdastjórnarinnar í ákvarðanatöku, óháð vilja einstakra aðildarríkja, bar vott um 

yfirþjóðlegt einkenni samstarfsins. Þessi einkenni og þróun þeirra lögðu grunninn að því sem 

koma skyldi. 

 

2.2 Rómarsáttmálarnir 

Næsta stóra skrefið í átt að sameinaðri Evrópu var undirritun sáttmálanna um 

Efnahagsbandalag Evrópu, öðru nafni Rómarsáttmálinn, og Kjarnorkubandalag Evrópu sem 

tóku gildi árið 1958.
16

 Þar hófu aðildarríki KSE aukið samstarf, nú á sviði efnahags- og 

viðskiptamála og kjarnorkuframleiðslu. Tvö ný bandalög voru stofnuð; Efnahagsbandalag 

Evrópu (hér eftir EBE) og Kjarnorkubandalag Evrópu (hér eftir KBE).
17

 EBE (sem síðar varð 

                                                           
10

 Robert Schütze: European Constitutional law, bls. 48. 
11

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 16. 
12

 Robert Schütze: European Constitutional law, bls. 13 
13

 Upphaflega var framkvæmdastjórnin nefnd Hið háa yfirvald (e. High Authority) en með gildistöku Samruna- 

sáttmálans var nafninu breytt í framkvæmdastjórn (e. Commission). 
14

 Til einföldunar verður stuðst við þessa orðanotkun á stofnunum í ritgerðinni.  
15

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 7-8 og Robert Schütze: European Constitutional law, bls. 13-

16. 
16

 Samningarnir um Kjarnorkubandalag Evrópu og Efnahagsbandalag Evrópu eru einu nafni nefndir 

Rómarsáttmálarnir, í fleirtölu. Þegar vísað er til samningsins um Efnahagsbandalags Evrópu er rætt um 

Rómarsáttmálann, í eintölu. 
17

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 17. 
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Evrópubandalagið) varð mikilvægast af bandalögunum þremur.
18

 Það má rekja til þess að 

efnisákvæði sáttmálans um efnahagsbandalag Evrópu (hér eftir EBE-sáttmálinn) voru orðuð 

með almennari hætti en í sáttmálunum um hin bandalögin og gildissvið ákvæðanna var 

rýmra.
19

 Sáttmálinn var fremur rammasáttmáli (e. framework treaty).
20

 Hann lagði grunninn 

að stjórnskipulagi EBE en fól jafnframt einstaka Evrópustofnunum að setja nánari löggjöf til 

að uppfylla markmið sáttmálans. Sem dæmi má nefna að grundvallarreglur eins og reglur um 

fjórfrelsið, þ.e. frjálst flæði vöru, þjónustu, vinnuafls og fjármagns, voru lítið skilgreindar í 

sáttmálanum sjálfum.
21

 

Með Samrunasáttmálanum, sem tók gildi árið 1967, var sett á fót sameiginleg 

framkvæmdastjórn og sameiginlegt ráð fyrir bandalögin þrjú. Þetta var að mestu 

hagræðingaraðgerð. Bandalögin héldu áfram að vera sjálfstæðir þjóðarréttaraðilar sem 

störfuðu á grundvelli hlutaðeigandi sáttmála.
22

 

EBE-sáttmálinn gaf evrópusamstarfinu enn yfirþjóðlegri blæ. Má því til stuðnings benda á 

að EBE var veitt heimild til að setja reglugerðir og tilskipanir, gerðir sem voru til þess fallnar 

að hafa bein réttaráhrif (e. direct effect) að landsrétti aðildarríkjanna.
23

 Þessi skilningur var 

staðfestur í EBD, mál C-26/62, ECR 1963, bls. 1 (Van Gend en Loos) en þar var því slegið 

föstu að ákvæði EBE-sáttmálans geta skapað lagaleg réttindi fyrir einstaklinga og lögaðila 

aðildarríkjanna, þ.e. bandalagsréttur hefur bein réttaráhrif í landsrétti. Með EBE-sáttmálanum 

varð einnig til réttarkerfi sem varð við gildistöku sáttmálans óaðskiljanlegur hluti af réttarkerfi 

aðildarríkjanna sem dómstólar þeirra verða að leggja til grundvallar sbr. EBD, mál C-6/64, 

ECR 1964, bls. 585 (Costa gegn Enel). Í þessu máli voru forgangsáhrif evrópuréttar í fyrsta 

skipti staðfest. Í því felst nánar til tekið að ef lög aðildarríkis og evrópulöggjöf stangast á mun 

sú síðarnefnda hafa forgang. EBE-sáttmálinn varð því sjálfstæð uppspretta löggjafar.
24

  

Með tilkomu EBE rýmkaði valdsvið bandalaganna til muna og kallaði það á breytingar á 

ákvarðanatöku hjá bandalaginu. Meðal helstu breytinga var að ráðinu, í stað 

framkvæmdastjórnarinnar, var falið löggjafarvald.
25

 Með þessu var valdið fært nær 

aðildarríkjunum sjálfum, en í ráðinu sátu fulltrúar allra aðildarríkjanna og störfuðu með 

hagsmuni síns ríkis að leiðarljósi.
26

 Framkvæmdastjórnin hélt sjálfstæði sínu sem 

                                                           
18

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 9. 
19

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 19. 
20

 Robert Schütze: European Constitutional law, bls. 19. 
21

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 19. 
22

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 12. 
23

 Sjá 189 gr. EBE-sáttmálans. 
24

 Robert Schütze: European Constitutional law, bls. 20. 
25

 Robert Schütze: European Constitutional law, bls. 20. 
26

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 7. 
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framkvæmdaafl bandalaganna og eftirlitsaðili sáttmálans og Evrópuþingið sem ráðgefandi en 

mikilvægur þáttur í lagasetningu.
27

 

 

2.3 Einingarlög Evrópu 

Næstu tvo áratugina eftir gildistöku Rómarsáttmálanna voru litlar breytingar gerðar á 

sáttmálum bandalaganna. Þá stöðnun má rekja til vöntun á áhuga meðal aðildarríkjanna til 

frekari samruna (e. integration).
28

 Þó má nefna tvær breytingar sem gerðar voru á þessu 

tímabili og höfðu jákvæð áhrif á þróun samstarfsins en leiðtogaráðið (e. European Council) 

var stofnað árið 1974 og árið 1976 samþykktu aðildarríkin að halda skyldi beinar kosningar til 

Evrópuþingsins.
29

 Áhrif síðarnefndu breytinganna voru þó í fyrstu mun minni en við var 

búist. Stafaði það m.a. af því að þingið var á þeim tíma aðeins ráðgefandi og þátttaka í 

kosningum mjög takmörkuð.
30

 Það dró hins vegar til tíðinda árið 1987 þegar einingarlög 

Evrópu tóku gildi. Þrátt fyrir að einingarlögin hafi ekki að allra mati þótt mjög metnaðarfull 

fólu þau í sér mikilvægar endurbætur á EBE-sáttmálanum.
31

 Helst ber að nefna að hugmyndin 

um sameiginlegan innri markað var styrkt og setning nýrra gerða sem höfðu það að markmiði 

að skapa svæði án innri landamæra, þar sem frjálst flæði vöru, þjónustu, vinnuafls og þjónustu 

var tryggt, var einfölduð. Í dag er vísað til framangreindra þátta sameiginlega sem „innri 

markaðarins“. Einnig voru valdheimildir bandalagsins styrktar og rýmkaðar svo þær tóku til 

nýrra sviða, m.a. samstarfs í efnahags- og myntbandalagi, félagsmálum, þróun rannsókna og 

vísinda- og umhverfismálum.
32

 Einnig voru gerðar breytingar á stofnunum bandalaganna. 

Evrópuþinginu var falið löggjafarvald í gegnum nýja samstarfsaðferð (e. co-operation 

procedure) sem fól í sér beina þátttöku Evrópuþingsins í ákvarðanatöku og lögfest var ný 

aðferð sem nefnd hefur verið nefndafræði (e. comitology procedure), sem mælir fyrir um að 

ráðið framselji vald sitt til framkvæmdastjórnarinnar að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.
33

 

Þessar breytingar áttu eftir að hafa mikil áhrif á þróun evrópusamstarfsins. 

 

                                                           
27

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 11 (1. útgáfa). 
28

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 13. 
29

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 14. 
30

 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU Law, bls. 9. 
31

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 16.  
32

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 19. (1. útgáfa) og Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU Law, 

bls. 11 – 12. 
33

 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU Law, bls. 11 – 12. 
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2.4 Þrjár stoðir Evrópusambandsins 

Árið 1990 var haldið áfram með þróun þeirrar vinnu sem hófst með setningu einingarlaga 

Evrópu.
34

 Afraksturinn var Maastrichtsáttmálinn, eða sáttmálinn um Evrópusambandið, sem 

tók gildi árið 1993. Hann, ásamt Amsterdamsáttmálanum sem tók gildi árið 1999 og 

Nicesáttmálanum sem tók gildi 2003, markaði upphaf nýs tímabils í evrópusamstarfinu.
35

 

Þessi sáttmálar byggja hver á öðrum og þar sem hér er aðeins farið hratt yfir sögu verður 

fjallað um þá í sameiningu. Rétt er að geta þess að helstu breytingarnar sem nefndar verða í 

eftirfarandi umfjöllun voru gerðar með Maastrichtsáttmálanum og styrktar með 

Amsterdamsáttmálanum. Nicesáttmálinn sneri fyrst og fremst að því að aðlaga stofnanaverk 

bandalaganna að þeirri fjölgun sem hafði átt sér stað og var í augsýn en á þeim tíma, þ.e. árið 

2003, voru aðildarríki bandalaganna orðin fimmtán og fyrirséð að ári síðar myndu tíu ríki til 

viðbótar fá inngöngu.
36

 

Margar veigamiklar breytingar voru gerðar með sáttmálunum. Fyrst ber að nefna þær 

skipulagslegu breytingar sem gerðar voru á uppbyggingu evrópusamstarfsins. 

Evrópusambandið var stofnað, en athygli skal vakin á því þetta er ekki sama Evrópusamband 

og varð til með gildistöku Lissabonsáttmálans. Evrópusamband þessa tíma var aðeins 

lauslegur rammi utan um það sem almennt er kallað þrjár stoðir ESB.
37

 Hver stoð stóð fyrir 

ólíkar valdheimildir. Fyrsta stoðin náði yfir bandalögin þrjú, önnur stoðin náði yfir 

sameiginlega utanríkis- og öryggisstefnu og sú þriðja sneri að lögreglusamvinnu og lagalegri 

samvinnu í refsimálum.
38

 Önnur stoðin og þriðja stoðin stóðu fyrir utan stofnanalega og 

lagalega uppbyggingu sambandsins og báru fremur einkenni hefðbundins alþjóðlegs 

samstarfs. Ákvarðanir voru teknar á milliríkjagrundvelli en ekki hjá sjálfstæðum stofnunum 

Sambandsins og ákvörðunarferlið var laust við þau yfirþjóðlegu einkenni sem einkenndu 

fyrstu stoðina.
39

 Grundvallarástæðan fyrir þessu fyrirkomulagi var vilji aðildarríkjanna til að 

víkka út samstarf ríkjanna þannig að það næði til ákveðinna málaflokka án þess að 

aðildarríkin misstu neitunarvald sitt í ákvörðunum tengdum þeim. Í samstarfi í málum sem 

féllu undir aðra og þriðju stoð gátu aðildarríkin því treyst á almennar meginreglur 

þjóðaréttar.
40

 Einnig voru gerðar efnislegar breytingar og hin yfirþjóðlega fyrsta stoð 

                                                           
34

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 27. 
35

 Robert Schütze: European Constitutional law, bls. 28. 
36

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 33. 
37

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 28. 
38

 Upphaflega náði þriðja stoðin yfir dóms- og innanríkismál. Með Amsterdamsáttmálanum var þriðja stoðin hins 

vegar brotin upp og hluti hennar færður undir fyrstu stoð.  
39

 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU Law, bls. 17. 
40

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 84 og 87. 
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stækkaði. Gildissvið fyrstu stoðarinnar, EBE, var víkkað og markmið hennar endurskoðuð.
41

 

Auk þess var ákvæðum um ný svið bætt við. Þar má helst nefna ákvæði um ráðagerð um 

sameiginlega mynt aðildarríkjanna, evruna, og stofnun Seðlabanka Evrópu.
42

 Í ljósi breytts 

gildissvið EBE var það að auki endurnefnt og kallað Evrópubandalagið (hér eftir EB).
43

 KSE 

og KBE voru áfram sjálfstæð bandalög en því var ekki breytt fyrr en með 

Lissabonsáttmálanum, eins og rakið verður síðar. Samningurinn um KSE rann þó út árið 2002 

og var ekki endurnýjaður.
44

 Einnig voru gerðar breytingar á ákvörðunarferlinu innan ESB, en 

stór hluti málaflokkanna var látinn falla undir hið svokallaða samákvörðunarferli (e. co-

decision procedure), sem var síðar nefnt hin almenna lagasetningarmeðferð (e. ordinary 

legislative procedure) sem styrkti þátt Evrópuþingsins í ákvörðunartöku innan ESB.
45

 Vert er 

að nefna að fyrir tilkomu Lissabonsáttmálans var almennu ákvæði um 

grundvallarlagasetningarmeðferð ekki til að dreifa, heldur var mælt fyrir um sérstaka aðferð 

varðandi hvern málaflokk. Tilvist margra ólíkra lagasetningmeðferða olli verulegum 

ágreiningi milli stofnana EB um rétta lagastoð, enda var vald stofnana misjafnt eftir því hvaða 

lagastoð var lögð til grundvallar.
46

 

 

2.5 Lissabonsáttmálinn 

Gildistaka Lissabonsáttmálans þann 1. desember 2009 markaði önnur stór tímamót í 

Evrópusamstarfinu. Lissabonsáttmálinn er breytingasáttmáli og breytti stofnsáttmálum 

Sambandsins, þá helst Rómarsáttmálanum.
47

 Lissabonsáttmálinn fól í sér breytingar á 

uppbyggingu ESB og einfaldaði hana umtalsvert. Stoðirnar þrjár voru lagðar niður og þeim 

steypt saman undir merkjum ESB.
48

 Hið eldra ESB og EB voru þannig gerð að einni 

lögpersónu, Evrópusambandinu.
49

 ESB starfar nú á grundvelli tveggja milliríkjasamninga, þ.e. 

sáttmálanum um Evrópusambandið
50

 (hér eftir SESB) og sáttmálanum um starfshætti 

Evrópusambandsins
51

 (hér eftir SSESB).
52

 SESB hefur að geyma grunnreglur um stofnanir og 

                                                           
41

 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU Law, bls. 21. 
42

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 29. 
43

 Robert Schütze: European Constitutional law, bls. 29. 
44

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

28-29. 
45

 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU Law, bls. 21. 
46

 Herwig Hofman: „Legislation, delegation and implementation under the Treaty of Lisbon: Typology meets 

reality“, bls. 488. 
47

 Stephen Weatherill: Cases & Materials on EU law, bls. 3. 
48

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 31. 
49

 Skýrsla hagfræðistofnunar HÍ: Viðauki III, , bls. 8. 
50

 Maastrichtsáttmálinn með síðari breytingum. 
51

 Rómarsáttmálinn með síðari breytingum. 
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gerð ESB en SSESB hefur að geyma ítarlegri reglur um stefnumál og málsmeðferð.
53

 

Sameiginlega verður vísað til SESB og SSESB sem Sáttmálanna. 

Lissabonsáttmálinn er síðasti áfanginn í þeirri endurskoðunarvinnu sem hófst með 

Amsterdamsamningnum og Nicesamningnum og sneri að því að auka skilvirkni og lýðræði 

innan ESB.
54

 Sáttmálinn gengur þó lengra og styrkir stöðu ESB sem yfirþjóðlegt vald, m.a. 

með því að veita því möguleika á að koma fram sameiginlega út á við gagnvart öðrum ríkjum 

og alþjóðastofnunum. Á móti kemur að valdheimildir ESB eru betur afmarkaðar, m.a. með 

því að tekið er fram á skýran hátt að ESB fari aðeins með þau völd sem því eru fengin
55

 og að 

heimilt sé að færa vald aftur til aðildaríkjanna. Einnig er skilmerkilega afmarkað á hvaða 

sviðum ESB fer með óskiptar valdheimildir, hvar valdheimildir eru sameiginlega með ESB og 

aðildarríkjunum og hvar ESB getur aðeins lagt fram tillögur og samræmingaraðgerðir.
56

 

 

2.6 Evrópusambandið í dag 

Á hálfri öld hefur Evrópusambandið þróast frá því að vera lítið bandalag með mjög 

takmarkaðar valdheimildir í traust og umfangsmikið samstarf 26 aðildarríkja sem hefur völd 

og áhrif sem ná til allra þátta nútímasamfélags. Allar breytingar sem gerðar hafa verið frá 

stofnun KSE hafa miðað að því að styrkja og víkka gildissvið sameiginlegra evrópureglna og 

með hverri breytingu hefur ESB fengið auknar valdheimildir.
57

 Evrópusambandið er í dag 

orðið stærðarinnar bákn sem samanstendur að meginstefnu til af sjö grunnstofnunum; 

Evrópuþinginu, leiðtogaráðinu, ráðinu, framkvæmdastjórninni, Evrópudómstólnum, 

Seðlabanka Evrópu og Endurskoðunarréttinum, sbr. 13. gr. SESB. Þessar stofnanir eru 

almennt bundnar af lögum ESB og háðar endurskoðunarvaldi dómstólsins. Löggjafarvaldið 

liggur nú hjá ráðinu og Evrópuþinginu, sbr. 14. og 16. gr. SESB. Evrópuþingið, sem í upphafi 

var aðeins ráðgefandi stofnun (e. advisory body), er því nú orðið helsti löggjafi Sambandsins 

ásamt ráðinu.
58

  

 

                                                                                                                                                                                     
52

 Sjá 3. mgr. 1. gr. Í SESB og SSESB: „Þessi sáttmáli og sáttmálinn um starfshætti Evrópusambandsins (hér á 

eftir nefndir „sáttmálarnir“) skulu liggja til grundvallar Sambandinu. Þessir tveir sáttmálar skulu vera jafngildir 

að lögum. Sambandið skal leysa Evrópubandalagið af hólmi og taka við hlutverki þess.“ 
53

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 39. 
54

 Skýrsla hagfræðistofnunar HÍ: Viðauki III, , bls. 8. 
55

 Reglan um veittar valdheimildir. 
56

 Skýrsla hagfræðistofnunar HÍ: Viðauki III, , bls. 8. 
57

 Margot Horspool & Matthew Humhreys: European Union Law, bls. 93. 
58

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 129 
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3 Valdheimildir Evrópusambandsins 

3.1 Meginreglan um veittar valdheimildir 

ESB er hvorki fullvalda né sjálfstætt ríki og völd þess eru ekki innbyggður hluti þess.
 59

 Lög 

Sambandsins eru ekki almenn og því er ekki í sjálfvald sett á hvaða sviðum eða í hvaða 

málaflokkum það getur samþykkt gerðir. Valdheimildir Sambandsins takmarkast við það vald 

sem þeim er fært með sáttmálum sem samþykktir eru af aðildarríkjunum.
60

 Þetta felur í sér að 

Sambandið getur aðeins aðhafst innan ramma þeirra valdheimilda sem aðildarríkin hafa veitt 

því í sáttmálunum til að ná þeim markmiðum sem þar eru sett fram.
61

 Þessi regla, sem kölluð 

hefur verið meginreglan um veittar valdheimildir (e. principle of conferral), birtist í 1. mgr. 4. 

gr. og 1. og 2. mgr. 5. gr. SESB en þar segir: 

  

4. gr. 
1. Í samræmi við ákvæði 5. gr. fara aðildarríkin áfram með þær valdheimildir sem ekki eru 

veittar Sambandinu í sáttmálunum. 

 

5. gr.  

1. Valdmörk Sambandsins ráðast af meginreglunni um veittar valdheimildir. Dreifræðisreglan
62

 

og meðalhófsreglan gilda um beitingu valdheimilda Sambandsins.  

2. Samkvæmt meginreglunni um veittar valdheimildir skal Sambandið einungis aðhafast innan 

ramma þeirra valdheimilda sem aðildarríkin veita því í sáttmálunum til að ná markmiðum 

sáttmálanna.  

Aðildarríkin fara áfram með þær valdheimildir sem Sambandinu eru ekki veittar í sáttmálunum. 

 

Meginreglan um veittar valdheimildir er ekki sérevrópskt fyrirbæri heldur hefur henni 

verið lýst sem hluta af almennu stjórnskipulagi lögaðila, einkum alþjóðlegra stofnana og 

sambandsríkja. Hún felur það í sér að lögaðilar skuli starfa eða vinna að þeim markmiðum 

sem falla innan grundvallartilgangs þeirra.
63

 En hvað felur þetta í sér í framkvæmd? Hvað 

felst í því að stofnun eru veittar valdheimildir?  

Í ákvæðum Sáttmálanna er oft vikið að hugmyndinni um valdheimildir, þá helst 

valdheimildum til lagasetningar. Hins vegar er ekki að finna þar neina jákvæða skilgreiningu 

á inntaki hugtaksins. Robert Schütze skilgreinir hugtakið svo að valdheimildir til 

lagasetningar merki þau efnislegu svið sem yfirvöldum er heimilt að setja lög eða reglur á.
64

 

Sambærilega nálgun er að finna í skrifum Alina Kaczorowska en hún segir að orðið 

                                                           
59

 Robert Schütze: European Constitutional law, bls. 152. 
60

 Margot Horspool & Matthew Humhreys: European Union Law, bls. 93. 
61

 Brief considerations on the principles specific to the implementation of the European Union law, bls. 49. 
62

 Dreifræðisreglan (e. principle of subsidiarity) hefur einnig verið þýdd sem nálægðarreglan, sjá t.d. Davíð Þór 

Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 265. Í eftirfarandi umfjöllun verður stuðst við síðarnefndu 

þýðinguna, hugtakið nálægðarreglan. 
63

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 82. 
64

 Robert Schütze: European Constitutional law, bls. 153. 



12 
 

valdheimildir vísi til ábyrgðar á ákvarðanatöku í ákveðnum málaflokki.
65

 Ekki er að finna 

nákvæma og tæmandi talningu á efnislegum sviðum eða málaflokkum þar sem ESB er heimilt 

að setja lög eða reglur. Það þýðir ekki að valdheimildirnar séu almennt ekki til staðar heldur 

stafar þetta af því að það er misjafnt hvers konar vald til lagasetningar Sambandið hefur eftir 

því um hvaða efnislega svið ræðir. Hver málaflokkur hefur að geyma ákvæði, stundum fleiri 

en eitt, sem er viðeigandi lagagrundvöllur lagasetningar á því sviði.
66

  

Til viðbótar við sérgreindar valdheimildir Sambandsins er að finna tvær almennar 

valdheimildir, 114. gr. og 352. gr. SSESB. Þetta eru ákvæði sem takmarkast ekki við ákveðna 

málaflokka heldur eru lagastoð fyrir samþykkt gerða sem nær yfir ólíka málaflokka 

Sáttmálanna. 114. gr. felur í sér almenna heimild til að samþykkja ráðstafanir til samræmingar 

ákvæða laga og stjórnsýslufyrirmæla aðildarríkjanna sem beinast að stofnun og starfsemi innri 

markaðarins. 352. gr. felur hins vegar í sér heimild til að samþykkja ráðstafanir sem eru 

nauðsynlegar til að ná einhverjum markmiðanna sem sett eru fram í Sáttmálunum. Almennu 

valdheimildirnar hafa gert Sambandinu kleift að þróa stefnu og setja reglur á sviðum sem eru 

ekki með beinum hætti nefndar í Sáttmálunum. Þær hafa á þann hátt átt stóran þátt í hraðri 

þróun og auknum umsvifum Sambandsins.
67

 

Brjóti ESB regluna um veittar valdheimildir, þ.e. fer út fyrir þau takmörk sem 

valdheimildum þeirra eru sett, eru slíkar gerðir ógildanlegar. Sama á við þegar ESB beitir 

valdheimildum sínum í ósamræmi við ákvæði sáttmálanna. Í framkvæmd er talað um að 

Sambandið hafi farið út fyrir valdsið sitt (e. ultra vires).
68

 

 

3.2 Umfang valdheimilda 

Valdheimildir ESB má einnig flokka eftir því hversu mikið framsal frá aðildarríkjunum þær 

fela í sér.
69

 Mismunandi er eftir málaflokkum hversu langt Sambandið má ganga í 

reglusetningu.
70

 Valdheimildir Sambandsins geta verið þrenns konar; óskiptar, sameiginlegar 

með aðildarríkjunum og valdheimildir sem styðja við aðgerðir aðildarríkjanna, sbr. 2. gr. 

SSESB.  

Í þeim málaflokkum sem Evrópusambandið fer með óskiptar valdheimildir er því einu 

heimilt að setja lög og samþykkja lagalega bindandi gerðir en aðildarríkjunum er aðeins 

heimilt að ganga inn á þau svið ef Sambandið veitir þeim umboð til þess eða ef markmiðið er 

                                                           
65

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 80. 
66

 Robert Schütze: European Constitutional law, bls. 153. 
67

 Robert Schütze: European Constitutional law, bls. 157. 
68

 Paul Craig: „The ECJ and ultra vires action: a conceptional analysis“, bls 395. 
69

 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU Law, bls. 73. 
70

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 78. 
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að koma gerðum Sambandsins til framkvæmda, sbr. 1. mgr. 2. gr. SSESB. Í 3. gr. SSESB eru 

taldir upp þeir málaflokkar þar sem Sambandið hefur fullar valdheimildir, en það eru m.a. 

tollabandalagið, samkeppnisreglur og verndun lífrænna auðlinda hafsins. 

Þegar Sambandinu eru veittar valdheimildir sem það deilir með aðildarríkjunum í 

ákveðnum málaflokki er báðum aðilum heimilt að setja lög og samþykkja lagalega bindandi 

gerðir, sbr. 2. mgr. 2. gr. SSESB. Aðildarríkjunum er þó aðeins heimilt að beita 

valdheimildum sínum að því marki sem Sambandið hefur ekki beitt sínum. Samkvæmt 1. 

mgr. 4. gr. SSESB skal Sambandið deila valdheimildum í þeim málaflokkum sem ekki koma 

fram í 3. eða 6. gr. SSESB. Hluti málaflokkanna er þó talinn upp í 2. mgr. 4. gr. SSESB, m.a. 

innri markaðurinn og neytendavernd, en sú upptalning er ekki tæmandi. Þegar Sambandið 

beitir valdheimildum sínum í þessum málaflokkum ber þeim samkvæmt 5. gr. SESB að gæta 

að tveimur meginreglum, þ.e. nálægðarreglunni
71

 (e. principle of subsidiarity) og 

meðalhófsreglunni
72

 (e. principle of proportionality). Þetta felur það í sér að Sambandinu er 

aðeins heimilt að beita valdheimildum sínum ef aðildarríkin geta ekki náð þeim markmiðum 

sem stefnt er að og umfang aðgerðanna eða áhrif eru slík að þeim verður betur náð með 

aðkomu Sambandsins. Þá má Sambandið ekki ganga lengra en nauðsynlegt er.
73

 Flestar þeirra 

sérstöku stofnana sem fjallað verður um síðar í þessari ritgerð eru settar á fót og starfa innan 

þeirra málaflokka sem falla hér undir, s.s. Evrópsku eftirlitsstofnanirnar á fjármálamarkaði. 

Það gefur því augaleið að meginreglur sem þessar hafa töluverða þýðingu þegar skoðaður er 

lagagrundvöllur og heimildir til að framselja vald til sérstakra stofnana. Nánar verður vikið að 

þessu í kafla 8 hér að framan. 

Að lokum eru ákveðnir málaflokkar þar sem Sambandið hefur vald til að grípa til 

ráðstafana sem styðja við aðgerðir aðildarríkjanna, samræma þær eða koma þeim til viðbótar, 

sbr. 6. gr. SSESB. Hér undir falla t.d. heilsuvernd, iðnaður og ferðaþjónusta. Í þessum 

málaflokkum hafa aðildarríkin ákveðið að framselja ekki lagasetningarvald til ESB heldur 

fremur að vinna í gegnum Sambandið en með stuðningi þess.
74

 

 

3.3 Réttargerðir Sambandsins og samþykktarferli 

Stofnanir Sambandsins geta beitt valdheimildum sínum með því að samþykkja reglugerðir, 

tilskipanir, ákvarðanir, tilmæli og álit sbr. 1. mgr. 288. gr. SSESB. Þessar gerðir eru nefndar 

                                                           
71

 Sjá 3. mgr. 5. gr. SESB. 
72

 Sjá 4. mgr. 5. gr. SESB. 
73

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 87. 
74

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 96. 
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réttargerðir (e. legal acts). Þær réttargerðir sem samþykktar eru með lagasetningarmeðferð 

kallast lagagerðir (e. legislative acts), sbr. 3. mgr. 289. gr. SSESB.  

Lagasetningarmeðferð getur verið almenn eða sérstök. Almenn lagasetningarmeðferð er 

meginreglan og felur í sér að Evrópuþingið og ráðið samþykkja sameiginlega reglugerð, 

tilskipun eða ákvörðun að tillögu framkvæmdastjórnarinnar, sbr. 1. mgr. 289. gr. SSESB. 

Evrópuþinginu og ráðinu hefur þannig verið veitt sama vægi í löggjafarferlinu.
75

 Í ákveðnum 

tilvikum fer setning lagagerða eftir sérstakri lagasetningarmeðferð (e. special legislative 

procedure), sbr. 2. mgr. 289. gr. SSESB. Lagagerð er þá samþykkt annað hvort af hálfu 

Evrópuþingsins, með þátttöku ráðsins eða af hálfu ráðsins með samþykki Evrópuþingsins.
76

 

Þegar svo háttar til er vægi ráðsins og Evrópuþingsins ekki það sama. Í báðum tilvikum hefst 

lagasetningarferlið á því að tillaga kemur frá framkvæmdastjórninni nema sérstaklega sé 

kveðið á um annað, sbr. 2. mgr. 17. gr. SESB. Framkvæmdastjórnin gegnir því mjög 

mikilvægu hlutverki í lagasetningu innan Sambandsins. 

Hlutverk framkvæmdastjórnarinnar í lagasetningarmeðferðinni takmarkast þó ekki við 

tillögurétt. Heimilt er, með lagagerð, að framselja framkvæmdastjórninni vald til að 

samþykkja svokallaðar framseldar gerðir (e. delegated acts), en það eru gerðir aðrar en 

lagagerðir, sem hafa almennt gildi á þann hátt að þær eru almennar í eðli sínu og taka ekki til 

sérstaks máls
77

 og geta aukið við eða breytt vissum atriðum sem ekki teljast grundvallaratriði í 

viðkomandi lagagerð, sbr. 290. gr. SSESB. Einnig er heimilt, þegar þörf er á samræmdum 

skilyrðum til að koma lagalega bindandi gerðum til framkvæmda, að framselja til 

framkvæmdastjórnarinnar, og í ákveðnum tilvikum til ráðsins, framkvæmdarvald. Þær gerðir 

sem settar eru við beitingu framselds framkvæmdarvalds kallast framkvæmdagerðir (e. 

implementing acts), sbr. 291. gr. SSESB. Nánar verður fjallað um framseldar gerðir og 

framkvæmdagerðir í kafla 6.2.4. 

 

3.4 Reglan um framsal valds  

Nátengd reglunni um veittar valdheimildir er reglan um framsal valds (e. delegation of 

power). Framsal valds á sér stað þegar stofnun, eða annar aðili sem veittar eru ákveðnar 

valdheimildir, felur annarri stofnun eða aðila framkvæmd þeirra, að fullu eða hluta. Heimildir 

                                                           
75

 Almenna lagasetningarmeðferðferðin er nánar skilgreind í 294. gr. SSESB. 
76

 Sérstök lagasetningarmeðferð skiptist í samráð og samþykki. 
77

 Sjá ályktun Evrópuþingsins frá 25. febrúar nr. A7-0435/2013 um eftirfylgni með framsali löggjafarvalds og 

eftirlit aðildarríkjanna með beitingu valdheimilda framkvæmdastjórnarinnar. 
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þess sem framselt var valdið eru þá þær sömu og áður voru í höndum stjórnvaldsins sem 

framseldi valdið. Áhrif og beiting valdsins breytist ekki.
78

  

Sem fyrr getur byggir ESB á þeim valdheimildum sem aðildarríkin hafa veitt því og 

ólíkum stofnunum þess. Allar aðgerðir þeirra eiga því strangt til tekið að eiga lagagrundvöll í 

Sáttmálunum.
79

 Þetta felur það í sér að framsal slíks vald verður einnig að byggja á skýrum 

lagagrundvelli og ekki ganga lengra en heimilt er. Hversu langt má ganga fer svo eftir 

takmörkunum sem Sáttmálarnir og aðrar meginreglur evrópuréttar setja, s.s. reglan um veittar 

valdheimildir, nálægðarreglan og meðalhófsreglan.  

 

4 Nefndafræði innan Evrópusambandsins 

Áður en farið verður nánar í heimildir stofnana ESB til að framselja vald verður nefndafræði 

Sambandsins skýrð. Nefndafræðin hefur mikil áhrif á það hvernig framsal valdheimilda er 

háttað og beitt og er því nátengd síðari umfjöllun. 

Nefndafræði er aðferðafræði við ákvarðanatöku þar sem nefndir, sem samanstanda af 

fulltrúum aðildarríkjanna undir formennsku fulltrúa frá framkvæmdastjórninni, aðstoða 

framkvæmdastjórnina við beitingu framkvæmdarvalds þess sem Evrópuþingið og ráðið 

framselur henni á grundvelli 291. gr. SSESB.
80

  

Þetta fyrirkomulag kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 1962, þegar sameiginlega 

landbúnaðarstefnan (e. common agricultural policy) var kynnt. Á þeim tíma var talið ótækt að 

framkvæmdastjórnin gæti án aðkomu aðildarríkjanna útfært og sett í framkvæmd afleidda 

löggjöf. Var því sett á fót eftirlitsnefnd (e. supervision committee) sem samanstóð af fulltrúum 

aðildarríkjanna og fulltrúa frá framkvæmdastjórninni, sem sat þó án kosningarétts. Samhliða 

auknum valdheimildum ESB var farið að notast við slíkar nefndir í auknum mæli og í fleiri 

málaflokkum.
81

 Það var þó ekki fyrr en með einingarlögum Evrópu að þessi aðferðafræði var 

nefnd í löggjöf Sambandsins. Evrópudómstóllinn var þó búinn að staðfesta lögmæti hennar 

áratug áður í EBD, mál C-25/70, ECR 1970, bls. 1161 (Köster).
82

 

Í dag eru starfandi um 300 nefndir sem vinna að málefnum allra þeirra málaflokka sem 

ESB hefur valdheimildir yfir. Í nefndum sitja, auk fulltrúa aðildarríkjanna, sérfræðingar og 

fulltrúar hagsmunaaðila.
83

 Fyrirkomulag nefndafræðanna byggir á reglugerð Evrópuþingsins 

                                                           
78

 Xenophon A. Yataganas: „Delegation of regulatory authority in the EU”, bls. 18. 
79

 Xenophon A. Yataganas: „Delegation of regulatory authority in the EU”, bls. 18. 
80

 Koen Lenaerts og Amaryllis Verhoeven: „Towards a legal framework for executive rule-making in the EU? 

The contribution of the new comitology decision“, bls. 645. 
81

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 215. 
82

 Sjá 9. og 10. málsgrein. 
83

 Vefsíða Evrópusambandsins, http://europa.eu/legislation_summaries. 
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og ráðsins nr. 182/2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun eftirlits 

aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir framkvæmdarvaldi sínu. 

Reglugerðin er sett með stoð í 3. mgr. 291. gr. SSESB.  

Aðkoma nefndanna að setningu framkvæmdagerða getur farið fram með tvenns konar 

hætti. Annars vegar er það ráðgjafarmeðferð (e. advisory procedure) sbr. 4. gr. 

reglugerðarinnar. Hún felur það í sér að nefndin, sem fulltrúar aðildarríkjanna mynda, veitir 

álit sitt á fyrirliggjandi framkvæmdagerð. Ef nauðsynlegt er skal nefndin greiða atkvæði, og 

álitið skal þá veitt með samþykki einfalds meirihluta nefndarmanna. Ráðgjafarmeðferðinni er 

beitt þegar um er að ræða gerðir sem eru óumdeildar og einfaldar t.d. sem snúa að styrkjum 

og fjármögnun.
84

 Framkvæmdastjórnin skal taka mið af áliti nefndarinnar en henni er ekki 

lagalega skylt að fylgja álitinu, sbr. 2. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar. Hins vegar er það 

rannsóknarmálsmeðferð (e. examination procedure) sbr. 5. gr. reglugerðarinnar. Samkvæmt 

henni veitir nefndin einnig álit á fyrirliggjandi framkvæmdagerð en með samþykki aukins 

meirihluta.  

Rannsóknarmeðferðinni er m.a. beitt þegar setja á framkvæmdagerðir sem eru almenns 

eðlis og hafa veruleg áhrif á fjárhagsáætlanir og aðgerðir sem snúa að sameiginlegri 

landbúnaðarstefnu, fiskveiðum, sköttun og sameiginlegri viðskiptastefnu.
85

 Álit nefndarinnar 

á rannsóknarmeðferðinni er bindandi fyrir framkvæmdastjórnina að því leyti að ef nefndin 

veitir jákvætt álit skal framkvæmdastjórnin samþykkja gerðina, en veiti nefndin neikvætt álit 

skal framkvæmdastjórnin ekki samþykkja umrædda gerð. Þegar sú staða er uppi en 

nauðsynlegt er að setja framkvæmdagerð eru tveir möguleikar í stöðunni. Annað hvort að 

leggja fram breytta útgáfu fyrir nefndina að nýju eða leggja gerðina fyrir áfrýjunarnefnd (e. 

appeal committee). Veiti nefndin ekki álit innan þess frests sem henni er veittur er 

framkvæmdastjórninni í flestum tilvikum heimilt að samþykkja fyrirliggjandi gerð, sjá þó 4. 

mgr. 5. gr., en þar eru taldar upp þær gerðir sem ekki er heimilt að samþykkja í slíkum 

tilvikum.  

Nefndafræðin hefur orðið eitt aðalmerki stjórnsýslu ESB og álíta ýmsir fræðimenn að þar 

með hafi náðst að tryggja vandaðri en á sama tíma sveigjanlegri reglusetningu.
86

 Þessi 

aðferðafræði hefur einnig tryggt aðkomu aðildarríkjanna að beitingu valds sem með framsali 

hefur verið fært frá löggjafa Sambandsins til framkvæmdastjórnarinnar. 

 

                                                           
84

 Delegated and Implementing Acts, The new comitology, bls 15 – 17. 
85

 Delegated and Implementing Acts, The new comitology, bls 15 – 17. 
86

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 215 og Delegated and Implementing Acts, The new 

comitology, bls 7. 
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5 Heimildir til að framselja vald milli grunnstofnana ESB 

5.1 Almennt 

Í Rómarsáttmálanum frá 1957 var ekki gert ráð fyrir framsali valds til 

framkvæmdastjórnarinnar. Fljótt myndaðist þó þörf fyrir kerfi þar sem framkvæmdastjórninni 

væri heimilt að grípa til ráðstafana sem hefðu það að markmiði að hrinda settri löggjöf í 

framkvæmd. Það var því aðeins fjórum árum síðar, eða árið 1961, að fyrsta skrefið í átt að 

framsali framkvæmdarvalds var tekið en þá var framkvæmdastjórninni falið mjög afmarkað 

hlutverk við innleiðingu löggjafar á sviði landbúnaðar.
87

 Með auknum valdheimildum 

Sambandsins hefur hlutverki framkvæmdastjórnarinnar sömuleiðis vaxið ásmegin.  

Framsal valds til framkvæmdastjórnarinnar hefur verið ágreiningsefni innan Sambandsins 

allt frá upphafi. Ágreiningurinn er að mörgu leyti pólitískur og snýr að 

grundvallarspurningunni um hversu langt eigi að ganga í að veita Evrópusambandinu 

sjálfstæði. Auknar valdheimildir framkvæmdastjórnarinnar hafa það í för með sér að beiting 

valds sem veitt er Sambandinu á grundvelli Sáttmálanna færist í auknum mæli frá 

aðildarríkjunum sjálfum til Sambandsins og eykur sjálfstæði þess.
88

 Frá lagalegu sjónarhorni 

hefur ágreiningurinn einkum snúið að því að skýra mörkin milli lagasetningar og 

framkvæmdar lagasetningar enda geta skilin verið mjög óskýr.
89

  

Slík ágreiningsmál hafa oft komið til kasta Evrópudómstólsins. Dæmi um slíkt mál er 

EBD, mál C-188-190/80, ECR 1982, bls. 2545 (Frakkland, Ítalía og Bretland gegn 

framkvæmdastjórninni). 

 

Málavextir voru þeir að Frakkland, Ítalía og Bretland kröfðust ógildingar á reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar en hún lagði skyldu á aðildarríkin til að halda utan um upplýsingar 

um styrki til opinberra stjórnvalda og fyrirtækja. Í dóminum kom fram að ekki væri hægt að 

túlka ákvæði EBE-sáttmálans svo að aðeins ráðinu væri heimilt að setja gerðir sem hefðu ígildi 

lagasetningar. Túlka þyrfti hvert ákvæði, sem veitti ákveðnum stofnunum ákveðnar heimildir, í 

ljósi tilgangs þess, eðlis og stöðu í Sáttmálanum. Framkvæmdavald framkvæmdastjórnarinnar 

gæti því falist í því að setja reglugerð, almenns eðlis, sem myndi auka skyldur aðildarríkjanna.  

 

Fyrir gildisstöku Lissabonsáttmálans var aðeins vísað til heimilda til að framselja 

framkvæmdavald til framkvæmdastjórnarinnar og inntak framkvæmdavaldsins ekki útskýrt 
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 Delegated and Implementing Acts, The new comitology, bls 5. 
88

 Xenophon A. Yataganas: „Delegation of regulatory authority in the EU“, bls. 19 og Delegated and 

Implementing Acts, The new comitology, bls 5. 
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 Herwig Hofmann: „Legislation, delegation and implementation under the Treaty of Lisbon: Typology meets 

reality“, bls. 482. 
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nánar.
90

 Í dómaframkvæmd hafði hins vegar skapast venja fyrir því að túlka ákvæðið mjög 

rúmt og löggjafi Sambandsins hafði víðtækar heimildir til að framselja vald til 

framkvæmdastjórnarinnar.
91

 

Með Lissabonsáttmálanum voru heimildir löggjafa Sambandsins til framsals valds skýrðar 

nánar, bæði lagagrundvöllurinn og útfærslan. Í dag er heimilt að framselja tvenns konar vald 

til framkvæmdastjórnarinnar. Annars vegar framkvæmdavald samkvæmt 291. gr. SSESB
92

 og 

hins vegar vald til að samþykkja framseldar gerðir samkvæmt 290. gr. SSESB
93

 en það er 

nýmæli sem ekki var að finna í EB-sáttmálanum. Fjallað verður með ítarlegum hætti um 

framangreind ákvæði í kafla 6.3. en samhengisins vegna verður fyrst farið yfir gildandi 

réttarheimildir í Evrópurétti með sérstaka áherslu á afleidda löggjöf. 

 

5.2 Réttarheimildir og tegundir gerða 

Lissabonsáttmálinn er fyrsti sáttmálinn sem vísar með beinum hætti til lagagerða sem eru 

settar af stofnunum Evrópusambandsins. Fyrir gildistöku hans var ekki að finna í sáttmálum 

Sambandsins tilvísanir til „lagasetningarvalds“ eða „löggjafar“ þegar kom að stofnunum 

ESB.
94

 Þetta má eflaust útskýra með vísan til þeirra togstreitu sem hefur að mörgu leyti 

einkennt Evrópusamstarfið, þ.e. togstreitu varðandi það hversu langt eigi að ganga til að gera 

Sambandið að yfirþjóðlegri einingu. Þessarar tilhneigingar til að forðast skýrar tilvísanir gætti 

þó ekki hjá Evrópudómstólnum en finna má beinar tilvísanir til „löggjafarvalds 

                                                           
90

 Sjá 202. gr. EB-sáttmálans. Í ákveðnum tilvikum var einnig heimilt að framselja framkvæmdarvald til ráðsins 

samkvæmt 211. gr. EB-sáttmálans. 
91

 Sjá t.d. EBD, mál C-23/75, ECR 1975, bls. 399 (Rey Soda) þar sem kemur fram að ráðið hafi víðtækar 

heimildir til að framselja framkvæmdastjórninni vald til að setja framkvæmdaráðstafanir og þær valdheimildir 

framkvæmdastjórnarinnar ætti að túlka vítt. 
92

 Ákvæðið hljóðar svo: „1. Aðildarríkin skulu samþykkja allar ráðstafanir samkvæmt landslögum sem 

nauðsynlegar eru til að koma lagalega bindandi gerðum Sambandsins til framkvæmda. 2. Þegar þörf er 

samræmdra skilyrða til að koma lagalega bindandi gerðum til framkvæmda skulu þær gerðir veita 

framkvæmdastjórninni eða ráðinu, í sérstökum tilhlýðilega rökstuddum tilvikum og í þeim tilvikum sem mælt er 

fyrir um í 24. og 26. gr. sáttmálans um Evrópusambandið, framkvæmdarvald. 3. Með tilliti til 2. mgr. skulu 

Evrópuþingið og ráðið, með setningu reglugerða í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð, mæla fyrirfram 

fyrir um reglur og almennar meginreglur um tilhögun eftirlits aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar 

hún beitir framkvæmdarvaldi sínu. 4. Í titli framkvæmdagerða skal standa forskeytið „framkvæmdar“ eða orðin 

„til framkvæmdar““. 
93

 Ákvæðið hljóðar svo: „1. Með lagagerð er heimilt að framselja framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja 

gerðir, aðrar en lagagerðir, sem hafa almennt gildi, til að auka við eða breyta vissum atriðum sem ekki teljast 

grundvallaratriði í viðkomandi lagagerð. Í lagagerðunum skal skilmerkilega mælt fyrir um markmið þeirra, 

inntak og umfang, svo og tímamörk á framsali valds. Grundvallaratriði viðkomandi sviðs skulu einvörðungu háð 

ákvæðum í lagagerðinni og getur framsal valds af þeim sökum ekki tekið til þeirra. 2. Í lagagerðum skal 

skilmerkilega mælt fyrir um skilyrði fyrir framsalinu, en þau geta verið sem hér segir: a) Evrópuþingið eða ráðið 

getur ákveðið að afturkalla framsalið, b) framselda gerðin skal því aðeins öðlast gildi að Evrópuþingið eða ráðið 

hafi ekki haft uppi nein andmæli innan þess frests sem settur er í lagagerðinni. Með tilliti til ákvæða a- og b-liðar 

skal ákvörðun Evrópuþingsins tekin með stuðningi meirihluta allra þingmanna og ákvörðun ráðsins með auknum 

meirihluta. 3. Lýsingarorðið „framseld“ ― skal setja í titil framseldra gerða.“ 
94

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 213. 
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Bandalagsins“
95

 og „réttarkerfis Sáttmálanna“
96

 í dómum hans.
97

 Í dag má telja að hægt sé að 

vísa til Evrópusambandsins sem heildstæðs og sjálfstæðs réttarkerfis sem er aðgreinalegt frá 

þjóðarétti og réttarkerfum aðildarríkjanna. 

Líkt og önnur réttarkerfi byggir Evrópuréttur á ólíkum réttarheimildum, skráðum og 

óskráðum, sem hafa mismunandi vægi.
98

 Greina má þrjá flokka réttarheimilda innan 

Evrópuréttar, þ.e. frumlöggjöf (e. primary law), afleidda löggjöf (e. secondary law) og 

viðbótarlöggjöf (e. supplementary law). Til frumlöggjafar flokkast Sáttmálarnir ásamt 

breytingarsáttmálum (e. amending treaties) og viðaukum (e. annexed protocols) og 

aðildarsáttmálar (e. accession treaties).
99

 Afleidd löggjöf samanstendur annars vegar af 

gerðum sem nefndar eru í 288. gr. SSESB, þ.e. reglugerðum, tilskipunum, ákvörðunum, 

álitum og tilmælum og hins vegar þjóðréttarsamningum sem gerðir eru af hálfu ESB við 

þriðju ríki eða alþjóðastofnanir. Undir afleidda löggjöf má einnig fella aðrar gerðir sem ekki 

eru nefndar í 288. gr. SSESB, svokallaðar afbrigðilegar gerðir.
100

 Til viðbótarlöggjafar teljast 

t.d. fordæmi Evrópudómstólsins, alþjóðalög og meginreglur laga.
101

 Skýra stigskiptingu 

framangreindra réttarheimilda, þ.e. röð þeirra eftir vægi, er ekki að finna í Sáttmálunum né 

öðrum skráðum réttarheimildum. Í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins hafa hins vegar 

mótast almenn sjónarmið um röðun réttarheimilda sem stuðst er við í framkvæmd og í 

skrifum þó svo að merkja megi lítilsháttar mun á þeirri á túlkun milli fræðimanna.
102

 Raða má 

réttarheimildum Evrópuréttar með eftirfarandi hætti:
 103
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 Sjá EBD, mál C-25/70, ECR 1970, bls. 1161 (Köster). 
97

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 213.  
98

 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 213.  
99

 Aðildarsáttmálar eru gerðir við hvert aðildarríki við inngöngu í Evrópusambandið. 
100

 Afbrigðilegar gerðir eru t.d. leiðbeiningar, fyrirmæli og yfirlýsingar. Sjá samantekt Evrópusambandsins um 

afleiddar gerðir, sbr. vefsíða Evrópusambandsins, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/. 
101

 Vefsíða Evrópusambandsins, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/. Sjá einnig: Alina Kaczorowska: 

European Union Law, bls. 213 og Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og 

Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 50. 
102

 Munurinn snýr helst að því hvort óbindandi gerðir, þ.e. álit, tilmæli og afbrigðilegar gerðir, skuli flokkaðar 

með afleiddum gerðum. Alina Kaczorowska telur slíkar óbindandi gerðir ekki til afleiddra gerða ólíkt t.d. Sigurði 
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Á grundvelli Sáttmálanna hafa aðildarríki Sambandsins fært stofnunum ESB löggjafarvald 

til að útfæra nánar ákvæði Sáttmálanna og stuðla að markmiðum sem þar eru sett.
104

 

Stofnanirnar geta, eins og áður hefur verið vikið að, beitt þessum valdheimildum með því að 

samþykkja reglugerðir, tilskipanir, ákvarðanir, tilmæli og álit, sbr. 1. mgr. 288. gr. SSESB. 

Tilmæli og álit eru aðeins óbindandi gerðir, sbr. 5. mgr. 288. gr. SSESB.  

Í 296. gr. SSESB má finna þrjár reglur um notkun mismunandi gerða. Í fyrsta lagi er það 

svo að ef kveðið er á um það í Sáttmálunum hvers konar gerð skal notast við við beitingu 

valdheimilda á ákveðnu sviði, t.d. ef mælt er fyrir um að settar séu reglugerðir eða tilskipanir, 

er stofnunum Sambandsins óheimilt að beita öðrum gerðum.
105

 Sé ekki kveðið á um slíkt 

skulu stofnanirnar ákveða það í hverju tilviki fyrir sig og í samræmi við viðeigandi 

málsmeðferð og meðalhófsregluna, sbr. 1. mgr. 296. gr. SSESB. Í öðru lagi skal greina frá 
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ástæðum þess að ákveðið var að beita tiltekinni gerð, sbr. 2. mgr. 296. gr. SSESB.
106

 Í þriðja 

lagi er það svo að þegar löggjafi Sambandsins hefur til meðferðar drög að lagagerðum er 

honum óheimilt að samþykkja gerðir sem ekki er gert ráð fyrir samkvæmt þeirri 

lagasetningarmeðferð sem gildir á viðkomandi sviði, sbr. 3. mgr. 296. gr. SSESB. Nákvæmt 

inntak síðastnefndu reglunnar er fremur óskýrt en samkvæmt skrifum fræðimanna má túlka 

hana svo að í henni felist takmörkun á því svigrúmi sem stofnanir Sambandsins hafa við val á 

gerðum í þeim tilvikum þegar ekki er kveðið á um það með skýrum hætti í Sáttmálunum sbr. 

1. mgr. 296. gr. SSESB.
107

 Lagagerðir eru almennt settar með almennri eða sérstakri 

lagasetningarmeðferð, sbr. 1. og 2. mgr. 289. gr. SSESB. Það ákvæði gerir aðeins ráð fyrir því 

að settar séu reglugerðir, tilskipanir eða ákvarðanir. Reglan leiðir því til þess að lagagerðir er 

aðeins heimilt að setja í formi reglugerða, tilskipana eða ákvarðana.
108

 Herwig Hofmann hefur 

einnig bent á að halda megi því fram að með því að takmarka 3. mgr. 296. gr. SSESB við 

lagagerðir hafi verið opnað fyrir beitingu afbrigðilegra gerða í tilviki framseldra og 

framkvæmdagerða.
109

 Ekki verður séð að túlkun Hofmann hafi verið lögð til grundvallar í 

framkvæmd.
110

  

Í kjölfar Lissabonsáttmálans er nú hægt að samþykkja afleidda löggjöf á fjórum 

mismunandi stigum (e. level). Á fyrsta stiginu eru þær samþykktar sem lagagerðir, þ.e. settar 

með lagasetningarmeðferð skv. 289. gr. SSESB. Á öðru stiginu eru þær samþykktar sem 

framseldar gerðir skv. 290. gr. SSESB og á því þriðja eru þær samþykktar sem 

framkvæmdagerðir.
111

 Á fjórða stiginu er samþykkt annarra gerða, s.s. afbrigðilegra gerða, og 

þjóðréttarsamninga. Athygli er vakin á því að sérstakur flokkur gerða er enn til staðar fyrir 

sameiginlegu utanríkis- og öryggismálastefnuna (e. Common Foreign and Security Policy), 
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sjá 25. gr. og 26. gr. SESB.
112

 Virðist sem svo að í framangreindri tilhögun felist nokkurs 

konar „leifar“ frá þriggja stoða kerfi gamla Evrópusambandsins, en utanríkis- og öryggismál 

falla í einn þeirra málaflokka sem aðildarríkin sættust ekki á að setja undir hinn hefðbundna 

ramma ESB. 

Lagagerðir eru þær gerðir sem samþykktar eru með almennri eða sérstakri 

lagasetningarmeðferð,
113

 sbr. 289. gr. SSESB. Þær mynda þann hluta afleidds réttar sem er 

lagasetningarlegs eðlis. Að auki kemur fram í 4. mgr. sömu greinar að heimilt er að 

samþykkja lagagerðir í samræmi við sérstakar reglur sem kveðið er á um í Sáttmálunum, þrátt 

fyrir að ekki hafi verið beitt almennri eða sérstakri lagasetningarmeðferð.
114

  

Framseldar gerðir skv. 290. gr. SSESB og framkvæmdagerðir skv. 291. gr. SSESB eru 

gerðir sem eru ekki lagalegs eðlis, þ.e. þær eru ekki settar með almennri eða sérstakri 

lagasetningarmeðferð. Ber þó að ítreka að slíkar gerðir geta samt sem áður verið lagalega 

bindandi, þ.e. settar í formi reglugerða, tilskipana og ákvarðana.
115

 Nánar verður fjallað um 

framseldar gerðir og framkvæmdagerðir í næsta kafla. 

 

5.2 Framsal á grundvelli 290. og 291 gr. SSESB 

5.2.1 Almennt 

Líkt og áður hefur verið nefnt kom skiptingin í lagagerðir, framseldar gerðir og 

framkvæmdagerðir fyrst inn með Lissabonsáttmálanum. Fyrir gildistöku hans var ráðinu 

heimilt að framselja vald til framkvæmdastjórnarinnar til að segja til um framkvæmd reglna 

sem ráðið setti, sbr. 202. gr. og 211. gr. EB-sáttmálans.
116

 Í framkvæmd fól þetta í sér að ráðið 

samþykkti rammalöggjöf (e. framework act), oftast í formi reglugerða, en það var sett í 

hendur framkvæmdastjórnarinnar að fylla upp í þá löggjöf með nánari reglusetningu.
117

 Til að 

tryggja það að framkvæmdastjórnin nýtti valdheimildir sínar í samræmi við leiðbeiningar 

ráðsins var sett upp sérstakt málsmeðferðarkerfi (e. procedural mechanism), þ.e. 

nefndafræðin, sem enn er í gildi í dag, sbr. umfjöllun í kafla 5 hér að framan. 
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Þegar framkvæmdastjórnin beitir framseldum valdheimildum sínum ber henni skylda til 

að starfa innan þeirra marka sem meginreglan um veittar valdheimildir kveður á um. Það eru 

ráðið og Evrópuþingið sem setja og afmarka þessar takmarkanir. Evrópudómstóllinn hefur þó 

játað framkvæmdastjórninni afar mikið svigrúm við beitingu valdheimilda sinna, m.a. 

svigrúm til að setja ákvæði um sektir og heimila undanþágur,
118

 sbr. t.d. EBD, mál C-240/90, 

ECR 1992, bls. I-5383 (Þýskaland gegn framkvæmdastjórninni).  

 

Málavextir voru þeir að ráðið setti reglugerð um styrki til framleiðanda lambakjöts og 

framseldi framkvæmdastjórninni vald til að setja reglur um nánari framkvæmd 

reglugerðarinnar. Í kjölfarið setti framkvæmdastjórnin reglugerð sem lagði skyldu á 

aðildarríkin til að sekta framleiðendur sem fengu vísvitandi ofgreidda eða ólögmæta 

styrki. Þýskaland höfðaði mál gegn framkvæmdastjórninni og krafðist ógildingar á 

reglugerð hennar á þeim grundvelli að beiting viðurlaga væri hluti af grundvallarreglum 

sameiginlega markaðsins og ráðið eitt hefði heimild til að beita slíkum ráðstöfunum. 

Evrópudómstóllinn vísaði málinu frá dómi með þeim rökum að ekki væri um 

grundvallarreglur að ræða. Fjársektirnar, sem um ræddi, væru aðeins hluti af því að 

innleiða og tryggja rétta framkvæmd reglugerðar ráðsins.
119

 

 

Telja má að skipt hafi máli að ekki var um að ræða beina sektarálagningu á einstaka aðila 

af hálfu stofnana ESB heldur skyldu á aðildarríkin til að mæla fyrir um sekt í ákveðnum 

tilvikum. Hefði fyrrnefnda aðstaðan verið uppi hefði verið skylt að setja slíkar reglur með 

lagasetningarmeðferð. Það breytir því þó ekki að af dóminum má ráða að Evrópudómstóllinn 

hefur lengi veitt framkvæmdastjórninni mikið svigrúm við beitingu valdheimilda sinna. 

 

5.2.2 Framseldar gerðir 

Með lagagerð er heimilt að færa framkvæmdastjórninni vald til að setja gerðir sem hafa 

almennt gildi og fela í sér viðbætur eða breytingar á atriðum í upphaflegu gerðinni sem ekki 

teljast grundvallaratriði, sbr. 290. gr. SSESB. Slíkar gerðir kallast framseldar gerðir. Þegar 

framkvæmdastjórnin samþykkir framseldar gerðir er hún í reynd að mæla fyrir um lagaleg 

atriði (e. legislative matters), þrátt fyrir að framseldar gerðir séu ekki settar með 

lagasetningarmeðferð.
120

 Framsalið er þó ekki án takmarkana því lagagerðin afmarkar 

markmið, inntak, umfang og tímamark framsalsins. Framsal valdsins hefur því alltaf 

takmarkaðan gildistíma. Væri slíkri takmörkun ekki til að dreifa væri mögulegt að sú staða 
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kæmi upp að Evrópuþingið og ráðið, sem löggjafi Sambandsins, myndu að öllu leyti missa 

möguleikann á því að endurheimta framselt vald. Stafar sú hætta af því að í fyrsta lagi hefur 

framkvæmdastjórnin nærri ávallt frumkvæði að lagasetningu og í öðru lagi að eingöngu 

virðist gert ráð fyrir framsali til framkvæmdastjórnarinnar.
121

 Að auki þarf að skilyrða 

framsalið í samræmi við annað tveggja lögmæltra skilyrða sem fram koma í 2. mgr. 290. gr. 

SSESB. Skilyrðin felast í fyrsta lagi í því að nauðsynlegt er að annað hvort sé Evrópuþinginu 

eða ráðinu heimilt að afturkalla framsalið, en í öðru lagi öðlast framselda gerðin aðeins gildi 

ef Evrópuþingið eða ráðið hafa ekki haft uppi nein andmæli innan þess frests sem settur er í 

lagagerðinni. Seinna skilyrðið hefur verið túlkað svo að heimilt sé að mótmæla gerðinni að 

hluta eða í heild. Tímaramminn sem er veittur í flestum tilvikum er fjórir mánuðir en venja 

hefur skapast fyrir því að ef löggjafarnir hyggjast ekki mótmæla framseldri gerð sem er til 

skoðunar tilkynni þeir þá afstöðu svo framkvæmdastjórnin geti samþykkt gerðina hraðar.
122

 

Skilyrðin eru töluvert ólík hvað varðar stjórn og afturköllun á veittu framsali. Aðeins 

fyrrnefnda skilyrðið veitir löggjafanum fulla heimild til að afturkalla framselt vald á meðan 

seinna skilyrðið opnar aðeins fyrir endurskoðun í hverju tilviki fyrir sig (e. case by case 

review).
123

 Ætla má að um tæmandi upptalningu skilyrða sé að ræða. Orðalag ákvæðisins 

styður þá túlkun
124

 en Herwig Hofmann hefur einnig haldið því fram að einstakt eðli 

ákvæðisins, þar sem það felur í raun í sér framsal á löggjafarvaldi til framkvæmdarvalds, leiði 

til þess að það beri að túlka þröngt.
125 

 

Í 290. gr. SSESB er ekki að finna tilvísun til nefndafræðinnar, þ.e. sérfræðinefndir hafa 

ekki skyldubundið hlutverk við setningu gerðanna. Af framkvæmd verður þó ráðið að 

framkvæmdastjórnin fær ávallt aðstoð frá sérfræðihópum við setningu gerðanna.
126

 

Af framangreindri umfjöllun má greina nokkur megineinkenni framseldra gerða. Í fyrsta 

lagi er engin láréttur lagarammi (e. horizontal framework). Löggjafi Sambandsins hefur fullt 

frelsi til að afmarka markmið, umfang, inntak og tímaramma framsalsins hverju sinni. Í öðru 

lagi ber framkvæmdastjórninni ekki skylda til að styðjast við sérfræðinefndir og henni ber 

heldur ekki skylda til að leita álits. Framkvæmdastjórnin hefur þó samráð við aðildarríkin í 

gegnum sérfræðihópa. Í þriðja lagi er löggjafanum heimilt að mótmæla framseldri gerð á 
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hvaða grundvelli sem er, þ.e. ekki er tekið fram á hvaða forsendum hann getur hafnað gerð 

eða afturkallað framsal, eftir því sem við á.
127

 

 

5.2.3 Framkvæmdagerðir 

Aðildarríkjum ESB ber skylda til að samþykkja allar ráðstafanir samkvæmt landslögum til að 

koma lagalega bindandi gerðum Sambandsins til framkvæmda. Sé þörf á samræmdum 

ráðstöfunum skulu þær lagalegu bindandi gerðir veita framkvæmdastjórninni 

framkvæmdavald. Undantekningar frá þessu eru gerðar í sérstökum tilhlýðilega rökstuddum 

tilvikum og þegar svo er mælt fyrir í 24. og 26. gr. SESB, en þá skal framselja ráðinu slíkt 

vald, sbr. 291. gr. SSESB. Þegar framkvæmdastjórnin, eða ráðið þegar við á, beitir 

valdheimildum sínum skv. 291. gr. SSESB kallast það framkvæmdagerðir. 

Framkvæmdagerðir samsvara reglugerðum í landsrétti.
128

 Umfjöllun hér á eftir mun 

einskorðast við framsal framkvæmdarvalds til framkvæmdastjórnarinnar og því verður ekki 

fjallað sérstaklega um þau tilvik þar sem slíkt framsal til ráðsins á sér stað.  

Samkvæmt 3. mgr. 291. gr. skulu Evrópuþingið og ráðið, með setningu reglugerða í 

samræmi við almenna lagasetningarmeðferð, mæla fyrir fram fyrir um reglur og almennar 

meginreglur um tilhögun eftirlits aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir 

framkvæmdarvaldi sínu. Þetta ákvæði er bein tilvísun í nefndafræði, þ.e. það leggur 

lagagrundvöll fyrir lögfestingu hennar. Nefndafræðin tryggir aðkomu aðildarríkjanna að 

útfærslu framkvæmdagerða, sbr. umfjöllun í kafla 5. Þetta er í samræmi við þá meginreglu að 

það er í höndum aðildarríkjanna að koma lagalega bindandi gerðum Sambandsins til 

framkvæmda, sbr. 1. mgr. 291. gr. SSESB. Af þessari tilhögun virðist mega draga þá ályktun 

að vilji aðildarríkjanna hafi verið að tryggja stöðu sína gagnvart stofnunum Sambandsins. 

Framkvæmdagerðir geta verið í formi reglugerða, tilskipana, ákvarðana eða afbrigðilegra 

gerða. Þær geta verið settar bæði með stoð í lagagerð og framseldri gerð.
129

 Orðalagið í 291. 

gr. SSESB styður þetta, en þar er talað um „lagalega bindandi gerð“, þ.e. framsalið er ekki 

einskorðað við lagagerðir. Framkvæmd lagalega bindandi gerða fer þó ekki einungis eftir 

strangasta skilningi á 291. gr. SSESB þannig að ávallt sé um að ræða einhliða gerðir sem geta 

lagt skyldur á aðildarríki og einstaka aðila. Í mörgum tilvikum fer framkvæmd gerða fram 

með marghliða samkomulagi (e. multilateral agreement) milli hinna ýmsu aðila. Einnig hefur 
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mikilvægi sérstakra stofnana í tengslum við framkvæmd gerða vaxið mikið, sérstaklega eftir 

að ESB varð sérstakur lögaðili í kjölfar Lissabonsáttmálans.
130

 

 

5.2.4 Munurinn á framseldum gerðum og framkvæmdagerðum 

Miklu máli skiptir að afleiddar gerðir séu settar á réttum lagagrundvelli og að framselt vald og 

beiting þess fari ekki út fyrir þau mörk sem leyfilegt er, sbr. regluna um veittar valdheimildir. 

Af þessum ástæðum er þýðingarmikið, þegar Evrópuþingið og ráðið framselja vald til 

framkvæmdastjórnarinnar, að skýrt og skilmerkilegt sé hvers konar valdheimildir er verið að 

framselja. Þetta er einnig sérstaklega mikilvægt í ljósi þess að mismunandi 

málsmeðferðarreglur gilda varðandi setningu gerða eftir því hvort um er að ræða lagagerð, 

framselda gerð eða framkvæmdagerð, eins og rakið er í kafla 5.2. Svo enginn vafi leiki á um 

það á hvaða lagagrundvelli afleiddar gerðir byggja ber nú að setja viðeigandi heiti í forskeyti 

gerðarinnar, sbr. 4. mgr. 290. gr. og 4. mgr. 291. gr. SSESB. 

Auðvelt er að aðskilja lagagerð frá hinum afleiddu gerðunum þar sem þær eru settar með 

beinni stoð í ákvæðum Sáttmálanna með almennri eða sérstakri lagasetningarmeðferð. Skilin 

milli framseldra gerða og framkvæmdagerða geta aftur á móti verið óljósari. Til skýringar gaf 

Evrópuþingið út ályktun, þann 25. febrúar 2014, um eftirfylgni með framsali löggjafarvalds 

og eftirlit aðildarríkjanna með beitingu framkvæmdarvalds framkvæmdastjórnarinnar.
131

 Þar 

er lagður fram listi til viðmiðunar sem ætlað er að skýra frekar í hvaða tilvikum beita eigi 290. 

gr. og 291. gr. SSESB. Hafa ber í huga að um er að ræða einhliða ályktun Evrópuþingsins 

sem getur verið í ósamræmi við framkvæmd og afstöðu annarra stofnana ESB. Þrátt fyrir slíka 

ágalla er listinn gagnlegur að því leyti að hann gefur ákveðna heildarmynd af muninum á 

inntaki framseldra gerða og framkvæmdagerða. Auk þess verður ekki litið fram hjá því að 

afstaða Evrópuþingsins vegur þungt í framkvæmd, enda er þingið annar tveggja löggjafa 

Sambandsins. Til skýringar verða því talin upp helstu atriði ályktunarinnar og þau í 

framhaldinu gagnrýnd með hliðsjón af skrifum fræðimanna og dómaframkvæmd.   

- Meta skal bindandi eða óbindandi einkenni ráðstafana á grundvelli eðlis þeirra og 

innihalds; aðeins má framselja vald til að setja lagalega bindandi ráðstafanir á 

grundvelli 290. gr. SSESB. 
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- Með framseldri gerð er framkvæmdastjórninni heimilt að bæta við eða breyta atriðum 

í lagagerð. Breytingarnar mega þó aðeins snúa að atriðum sem teljast ekki 

grundvallaratriði. 

- Með framseldri gerð má samþykkja ráðstafanir sem ákvarða forgangsröðun, markmið 

eða ætlaðan árangur að því leyti sem það kemur ekki fram í lagagerð. 

- Ráðstafanir sem setja eða auka við þau skilyrði, viðmið eða kröfur aðalgerðar
132

 sem 

aðildarríki eða aðrir aðilar þurfa að uppfylla má aðeins samþykkja með framseldri 

gerð. 

- Nánari útfærsla reglna eða viðmiða sem þegar eru nefnd og skilgreind í aðalgerð má 

setja á grundvelli framkvæmdagerðar. 

- Með framkvæmdagerð er aðeins heimilt að innleiða atriði sem eru hvorki pólitísk né 

stefnmótandi. Vald framselt á grundvelli 290. gr. ætti ekki að veita 

framkvæmdastjórninni verulegt svigrúm (e. margin of discretion). 

- Lagagerð getur aðeins framselt til framkvæmdastjórnarinnar vald til að samþykkja 

gerðir sem eru ekki lagalegs eðlis og hafa almennt gildi. Ráðstafanir sem beinast að 

einstökum aðila eða aðilum má því ekki samþykkja með framseldri gerð. 

- Ráðstafanir sem ákvarða tegund upplýsinga sem skal veita á grundvelli aðalgerðar, 

þ.e. nákvæmt innihald upplýsinganna, auka almennt upplýsingaskyldu og skulu því 

samþykktar með framseldri gerð. Nánari útfærsla á gerð upplýsinga sem veita skal, 

þ.e. form og snið, eykur ekki upplýsingaskylduna og ætti því að vera í formi 

framkvæmdagerðar.  

- Ráðstafanir sem mæla fyrir um nánari útfærslu á málsmeðferð í því skyni að tryggja 

einsleit eða samræmd skilyrði, í tengslum við framkvæmd skyldna sem mælt er fyrir 

um í aðalgerð, skulu almennt samþykktar með framkvæmdagerð. Athuga skal þó að 

málsmeðferðarreglur geta verið þess eðlis að þær auka við reglur aðalgerðarinnar eða 

flokkast sem grundvallaratriði gerðarinnar. Í slíkum tilvikum skulu þær reglur koma 

fram í framseldri gerð eða aðalgerðinni sjálfri, eftir því sem við á. 

 

Eins og kom fram hér að framan standast nokkur atriði í ályktun Evrópuþingsins ekki 

skoðun ef litið er til skrifa fræðimanna og dómaframkvæmdar. Í fyrsta lagi geta 

framkvæmdagerðir verið lagalega bindandi ráðstafanir þó þær teljist ekki lagagerðir.
133

 Í öðru 
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lagi er ályktunin óskýr að því er varðar heimild til að breyta atriðum lagagerðar með 

framseldri gerð. Það má t.d. skilja þriðja atriðið hér að framan sem svo að ekki megi breyta 

atriðum sem listuð eru upp í lagagerðinni. Hins vegar felur orðalag 290. gr. SSESB í sér að 

með framseldri gerð er heimilt að breyta atriðum sem ekki teljast til grundvallaratriða. Það 

gengur því gegn orðalagi ákvæðisins að setja skilyrði um að framseld gerð megi aðeins taka 

til atriða sem ekki eru listuð upp í lagagerðinni. Í þriðja lagi getur framkvæmdaráðstöfun 

verið í formi stjórnvaldsákvörðunar, þrátt fyrir að slíkt sé ekki heimilt á grundvelli 290. gr. 

SSESB, eins og réttilega er bent á í ályktuninni. Það er því mögulegt að lagagerð framselji 

vald til framkvæmdastjórnarinnar til að samþykkja framkvæmdagerð sem ekki hefur almennt 

gildi.
134

 Þetta ósamræmi stafar líklegast af ólíkri afstöðu mismunandi stofnana til framsals 

valds og endurspeglar að einhverju leyti þá valdatogstreitu sem á sér stað milli stofnana ESB.  

Ítarlega greiningu á muninum á milli 290. og 291. gr. SSESB má einnig finna í áliti 

lögsögumannsins Jääskinen í EBD, álit 270/12, ECR 2014 (ESMA-málið). Jääskinen tekur 

fram að á grundvelli 290. gr. SSESB sé framkvæmdastjórninni fært vald til að breyta og/eða 

bæta við lagagerð atriðum sem ekki teljast til grundvallaratriða hennar. Á sama tíma séu 

framsalinu sett skýr skilyrði til að tryggja ábyrgðarskyldu í reglusetningu Sambandsins. 

Framsal á grundvelli 291. gr. SSESB hafi hins vegar annað markmið, þ.e. að færa vald til að 

framkvæma lagalega bindandi gerðir frá aðildarríkjunum til framkvæmdastjórnarinnar og, í 

ákveðnum tilvikum, ráðsins. Hlutverk 291. gr. SSESB sé því að opna fyrir nánari útfærslu á 

efni gerða til að auðvelda framkvæmd þeirra.
135

 Hann bendir á að það er aðeins í ákveðnum 

tilvikum sem skilin þarna á milli verða verulega óljós, þ.e. þegar bætt er við lagagerð með 

framseldri gerð og þegar settar eru nánari reglur til að framkvæma hana.
136

 

Framkvæmdarráðstafanir skv. 291. gr. geti, líkt og framseldar gerðir, haft almennt gildi og þá 

flokkist slík ráðstöfun sem stjórnsýslufyrirmæli (e. regulatory act) í skilningi 4. mgr. 263. gr. 

SSESB.
137

 Enn fremur geti framkvæmdaráðstafanir tekið á sig form stjórnvaldsákvarðana (e. 

individual administrative decisions). Aftur á móti séu stjórnvaldsákvarðanir útilokaðar í 

tilviki 290. gr. SSESB. Af þessu leiði að 290. og 291. gr. SSESB skarist eingöngu í þeim 

gerðum sem séu í eðli sínu stjórnsýslufyrirmæli í skilningi 4. mgr. 263. gr. SSESB og séu í 

formi reglugerða eða ákvarðana sem hafa almennt gildi.
138

 Af orðum Jääskinen má því ráða 
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að með SSESB sé búið að skýra hugmyndafræðilegan mun á framseldum gerðum og 

framkvæmdagerðum, ólíkt því sem áður var.  

Eins og nefnt var hér að framan hafði Evrópudómstóllinn túlkað heimildir til framsals 

framkvæmdarvalds á grundvelli 202. gr. og 211. gr. EB-sáttmálans rúmt, sbr. kafla 5.2.1. Sú 

túlkun kemur skýrt fram í EBD, mál C-23/75, ECR 1975, bls. 1279 (Rey Soda) en þar kom 

fram að ráðið hefði víðtækar heimildir til að framselja framkvæmdastjórninni vald til að setja 

framkvæmdaráðstafanir og þær valdheimildir framkvæmdastjórnarinnar ætti að túlka vítt. Svo 

vítt reyndar að heimilt var talið að framselja framkvæmdastjórninni vald til að setja gerðir 

sem bættu efnislega við aðalgerðina, sjá í þessu samhengi mál EBD, mál C-240/90, ECR 

1992, bls. I-5383, sem reifað er í kafla 5.2.1.
139

 Ef þetta er borið saman við núgildandi 

heimildir til að framselja vald á grundvelli 290. gr. og 291. gr. SSESB má sjá að þau ákvæði 

leysa eldri 202. gr. og 211. gr. EB-sáttmálans af hólmi.
140

 Því er ljóst að þrátt fyrir að 

framseldar gerðir séu að efni til nýjung hafði skapast venja fyrir framsali slíks valds fyrir 

gildistöku Lissabonsáttmálans, undir formerkjum þess að vera framsal framkvæmdavalds. 

Fyrri heimildir framkvæmdastjórnarinnar til að beita framkvæmdavaldi eru því ekki að fullu 

sambærilegar gildandi heimildum á grundvelli 291. gr. SSESB þar sem þær tóku til atriða sem 

falla nú undir 290. gr. SSESB. Hins vegar má ætla að dómafordæmi Evrópudómstólsins tengd 

almennum meginreglum sem gilda um framsal valds, t.d. EBD, mál C-9/56, ECR 1958, bls. 

133 (Meroni-málið), gildi enn fullum fetum.
141

  

Í EBD, mál C-427/12, ECR 2014 (framkvæmdastjórnin gegn Evrópuþinginu og ráðinu) 

reyndi á skilin milli framkvæmdarvalds og framselds valds. Málavextir voru á þann veg að 

Evrópuþingið og ráðið settu reglugerð nr. 528/2012 um framboð sæfivara á markaði og 

notkun þeirra. Reglugerðin felur m.a. í sér framsal framkvæmdavalds til 

framkvæmdastjórnarinnar til að setja nánari reglugerð um greiðslu gjalda til Efnastofnunar 

Evrópu. Framkvæmdastjórnin höfðaði mál gegn Evrópuþinginu og ráðinu og krafðist 

ógildingar á reglugerðinni af þeirri ástæðu að hún framseldi vald til framkvæmdastjórnarinnar 

á grundvelli 291. gr. SSESB, en ekki á grundvelli 290. gr. SSESB. Framkvæmdastjórnin taldi 

að þær valdheimildir sem reglugerðin framseldi framkvæmdastjórninni væru þess eðlis að þær 

veittu heimild til að bæta við aðalgerðina og ættu því að byggja á 290. gr. SSESB. Í málinu 
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hafnaði dómstóllinn rökstuðningi framkvæmdastjórnarinnar og vísaði málinu frá. Bent var á 

að löggjafinn hefði svigrúm til að meta, þegar hann framseldi vald til 

framkvæmdastjórnarinnar, hvort það skyldi byggt á 290. gr. eða 291. gr. SSESB. 

Endurskoðunarvald dómstólsins væri því takmarkað við það að skoða hvort það hefðu verið 

grundvallarvillur í mati löggjafans (e. manifest errors of assessment). Líta ætti til þess að þrátt 

fyrir að greiðsla gjalda og undanþágur væru ekki útfærðar ítarlega í reglugerðinni, heldur væri 

framkvæmdastjórninni falið að gera það, þýddi það ekki að í reynd væri verið að færa 

lagasetningarvald til framkvæmdastjórnarinnar. Reglugerðin fæli í sér skýran lagaramma og 

grundvallarreglur sem væru nægjanlegar til þess að löggjafinn gæti réttilega metið það sem 

svo að einungis væri þörf á að framselja framkvæmdavald til framkvæmdastjórnarinnar. 

Lögsögumaðurinn í málinu, Cruz Villalón, hafði áður komist að sömu niðurstöðu, sjá 

EBD, álit 427/12, ECR 2014. Hann færði fram þau rök að ekki mætti missa sjónar á því að 

grundvallarmunurinn á framseldum gerðum og framkvæmdagerðum fælist ekki aðeins í 

mismunandi reglum um lagasetningu og framkvæmd lagasetningar. Munurinn lægi fremur í 

þeirri staðreynd að framseldar gerðir væru afurð beitingar valdheimilda (e. exercise of 

normative competence) sem tilheyrðu ESB sjálfu, á meðan framkvæmdagerðir væru settar 

þegar framkvæmdastjórnin, eða ráðið, beitti valdheimildum sem væru aðallega í höndum 

aðildarríkjanna. Megintilgangur aðgreiningar á milli þessa tveggja tegunda af framsali væri 

því helst sá að skýra mörk valdheimilda aðildarríkjanna annars vegar og ESB hins vegar. Þá 

benti hann á að kjarninn í muninum á framseldu valdi og framkvæmdarvaldi væri sá að 

framselt vald gæfi framkvæmdastjórninni svigrúm við reglusetningu sem ekki væri að finna í 

framkvæmdarvaldi.  

Niðurstaða dómstólsins og álit lögsögumannsins eru afar markverð. Í báðum tilvikum er 

fjallað um muninn á framseldum gerðum og framkvæmdagerðum í löngu máli, en það sýnir 

að þrátt fyrir vilja til þess að skýra betur heimildir til framsals valds við setningu 

Lissabonsáttmálans er enn margt óljóst í þeim efnum. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir svarar 

dómstóllinn ekki spurningunni en eftirlætur í stað þess löggjafa Sambandsins mun meira 

svigrúm til mats en ella. Til viðbótar má vekja athygli á því að málshöfðandinn í málinu er 

móttakandi framselda valdsins, framkvæmdastjórnin. Framkvæmdastjórnin hélt því fram að 

hún gæti ekki beitt því valdi sem henni var framselt á grundvelli 291. gr. SSESB án þess að 

fara út fyrir þau takmörk sem ákvæðið setur. Af þessu má álykta að framkvæmdastjórnin hafi 

litið svo á að löggjafi Sambandsins hafi farið út fyrir þær heimildir sem honum eru veittar 

samkvæmt texta sáttmálanna, þ.e. brotið á reglunni um veittar valdheimildir. Þetta er skýrt 

dæmi um ólíka nálgun einstakra stofnana ESB á túlkun ákvæða Sáttmálanna. 
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6 Sérstakar stofnanir 

6.1 Hvað eru sérstakar stofnanir? 

Í umfjöllun um sérstakar stofnanir (e. specialised agencies),
142

 bæði í fræðiritum og 

opinberum skýrslum, má greina að óvissa ríkir um það hvað felist nákvæmlega í hugtakinu. 

Það má eflaust rekja til þess að hvorki er í gildi almenn skilgreining né heildstæð löggjöf eða 

lagarammi um sérstakar stofnanir.
143

 Sérstakar stofnanir eru þó ekki óskilgreinanlegt fyrirbæri 

heldur lýtur óvissan helst að því að stofnanirnar sem flokkaðar eru sem „sérstakar stofnanir“ 

eru afar mismunandi og gegna ólíku hlutverki. Í þessum kafla verður leitast eftir því að greina 

betur hvað felst í því að stofnun teljist sérstök stofnun, hvaða hlutverk þess konar stofnanir 

hafa og á hvaða grundvelli þær eru stofnaðar. 

Á heimasíðu Evrópusambandsins segir að sérstakar stofnanir séu sjálfstæðir lögaðilar, 

aðgreindir frá stofnunum ESB (e. EU institutions) og settir á fót til að framkvæma afmörkuð 

verkefni samkvæmt löggjöf ESB.
144

 Þrátt fyrir að þessi skilgreining sé heldur rýr má greina 

tvö megineinkenni sem sérstakar stofnanir eiga sameiginleg og aðgreina þær frá öðrum 

einingum ESB. Í fyrsta lagi eru þær settar á fót með afleiddri löggjöf. Þetta greinir sérstakar 

stofnanir t.d. frá þeim stofnunum sem settar eru á fót á grundvelli Sáttmálanna sjálfra. Í öðru 

lagi eru þær sérstakir lögaðilar og geta notið allra réttinda sem slíkir. Þetta útilokar t.d. 

stofnanir sem eru afurðir stofnanasamstarfs (e. inter-institutional office), s.s 

Ráðningarskrifstofa ESB (e. European Personnel Selection Office)
145

 en hlutverk hennar er að 

aðstoða stofnanir ESB við starfsmannaráðningar.
146

 

Sérstakar stofnanir hafa almennt afmarkað umboð til að sinna verkefnum sem eru í eðli 

sínu tæknileg, vísindaleg eða fela í sér almenna stjórnun.
147

 Á síðustu árum hefur hins vegar 

gætt þeirrar þróunar að stofnunum eru færðar auknar heimildir, sbr. Evrópsku 

eftirlitsstofnanirnar á fjármálamarkaði, þ.e. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (e. 

European Securities and Markets Authority, hér eftir ESMA), Evrópska 

bankaeftirlitsstofnunin (e. European Banking Authority, hér eftir EBA) og Evrópska 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin (e. European Insurance and Occupational 
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Pension Authority, hér eftir EIOPA). Nánar verður fjallað um uppbyggingu og vald þeirra í 

kafla 8. Flestar sérstakar stofnanir eru settar á fót til frambúðar, þ.e. líftími þeirra er ekki 

takmarkaður. Undantekning frá þessu er Net- og upplýsingaöryggisstofnun Evrópu (e. 

European Union Agency for Network and Information Security, hér eftir ENISA) og sérstakar 

stofnanir sem flokkast sem framkvæmdastofnanir, en þær eru ávallt settar á fót í takmarkaðan 

tíma.
148

 ENISA var upphaflega aðeins ætlað að starfa í fimm ár en starfstími hennar er 

reglulega framlengdur. 

Sérstakar stofnanir eru nú settar á fót í mjög auknum mæli. Tilkomu þeirra og sífellda 

fjölgun má fyrst og fremst rekja til aukinna valdheimilda ESB sem hafa kallað eftir 

sérfræðikunnáttu í mismunandi málaflokkum. Óhætt er að fullyrða að fjölgun sérstakra 

stofnana hefur gert það að verkum að sótt er í auknum mæli í sérhæfða þekkingu. Sérstakar 

stofnanir létta einnig undir með framkvæmdastjórninni með því að taka yfir hluta verkefna 

hennar. Einnig virðist tilhneiging til þess að setja sérstakar stofnanir á fót á erfiðum tímum, 

þegar þörf er á að bregðast skjótt og vel við. Matvælaöryggisstofnunin (e. European Food 

Safety Authority) er dæmi um slíkt en hún var sett á fót í kjölfar útbreiðslu hrörnunarsjúkdóms 

í nautgripum.
149

 

 

6.2 Þróun tilkomu sérstakra stofnana 

Sami Andoura og Peter Timmerman hafa unnið úttekt á þróun sérstakra stofnana og greint 

þróunina í þrjú tímabil. Fyrsta tímabilið nær aftur til miðs áttunda áratugarins þegar tvær 

stofnanir voru settar á fót á sviði félagsmála; Evrópumiðstöð fyrir þróun starfsmenntunar (e. 

European Centre for the Development of Vocational Training, CEDEFOP) og Evrópustofnun 

um bætt lífskjör og starfsskilyrði (e. European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions, EUROFOUND).  

Annað tímabilið nær aftur til miðs tíunda áratugarins, þegar flækjustig og umfang 

valdheimilda Evrópusambandsins varð það mikið að ljóst varð að ekki væri tækt að styðjast 

aðeins við lagalega nálgun við samræmingu, t.d. á markmiðum um sameiginlegan innri 

markað. Þörf var á stjórnsýslufyrirmælum (e. administrative regulations) á evrópskum 

vettvangi. Það, auk þeirrar staðreyndar að sumir hinna nýju málaflokka voru mjög tæknilegs 

eðlis sem kallaði á aukna sérfræðiþekkingu. Til að koma á móts við þessa þörf voru settar 

voru á fót nýjar sérstakar stofnanir. Rekja má stofnun sautján sérstakra stofnana til þessa 
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tímabils. Þar má helst nefna Samhæfingarskrifstofu innri markaðarins (e. Office for 

Harmonization in the Internal Market, OHIM). Hún sér um skráningu evrópskra vörumerkja 

og hefur frá stofnun gegnt mikilvægu hlutverki í starfsemi innri markaðarins.
150

  

Þriðja tímabilið hófst árið 2001 og á að hluta til rætur að rekja til vilja 

framkvæmdastjórnarinnar til að einbeita sér að meginverkefnum sínum á hverjum tíma, t.d. 

stefnumótun (e. policy conception), og útdeila framkvæmd og nánari útfærslu verkefna til 

annarra aðila, s.s. sérstakra stofnana. Þetta tímabil markar mikla uppsveiflu í fjölda sérstakra 

stofnana en alls voru 22 stofnanir settar á fót á árunum 2001-2008. Margar hverjar eru afar 

þekktar og mikilvægar stofnanir, en þar á meðal eru Flugöryggisstofnun Evrópu (e. European 

Aviation Security Agency, hér eftir EASA),
151

 Evrópska réttaraðstoðin (e. European Union´s 

Judicial Cooperation Unit, EUROJUST) og EFSA.
152

 

Grein Andoura og Timmerman, þar sem framangreind þróun er rakin, er frá árinu 2008. 

Færa má rök fyrir því að tilkoma eftirlitsstofnananna þriggja á fjármálamarkaði, auk 

kerfisáhætturáðs árið 2010, hafi markað nýtt tímabil í þróun sérstakra stofnana, fjórða 

tímabilið. Einkenni þess eru aukið framsal valdheimilda, þar sem gengið er lengra en áður 

hefur þekkst og m.a. veittar auknar heimildir til að taka bindandi ákvarðanir gagnvart 

einstökum aðilum í aðildarríkjum Sambandsins.
153

  

 

6.3 Flokkar sérstakra stofnana 

Skipta má sérstökum stofnunum í fjóra mismunandi flokka:
 154

 

 

1. Stofnanir sem settar voru á fót til að styðja við framkvæmd sáttmálans um Kjarnorkubandalag 

Evrópu.  

2. Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu (e. European Institute of Innovation and Technology, 

EIT).  

3. Framkvæmdastofnanir (e. executive agencies).  

4. Sjálfstæðar sérstakar stofnanir (e. decentralised agencies).  

 

Meginþorri sérstakra stofnana eru þær sem falla í flokk númer fjögur og mun umfjöllunin 

hér á eftir því sérstaklega beinast að þeim. Aðeins verður vikið stuttlega að hinum flokkunum 

þremur. Í fyrsta flokkinn falla þær stofnanir sem settar voru á fót til að styðja við framkvæmd 

sáttmálans um KBE en þær eru í dag tvær; Birgðastofnun Kjarnorkubandalags Evrópu (e. 
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Euratom Supply Agency, ESA) og Evrópska stofnunin um alþjóðlegar tilraunir með kjarnaofn 

og þróun samrunaorku (e. Fusion For Energy, F4E). Þessar stofnanir hafa það hlutverk að 

styðja við og samræma framkvæmd KBE. Þær sjá t.a.m. um að samræma rannsóknaráætlanir 

aðildarríkjanna, veita ráðgjöf og styrki og tryggja að á hverjum tíma séu nægar og öruggar 

birgðir af kjarnorku.
155

  

Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu, sem fellur í flokk tvö, er sjálfstæð stofnun sem 

hefur það hlutverk að efla tæknisköpun í Evrópu með því að búa til samstarfs- og 

samvinnugrundvöll á sviði vísinda, viðskipta og menntunar.  

Flokkur þrjú, framkvæmdastofnanir, er næststærsti flokkur sérstakra stofnana. Það sem 

einkennir stofnanirnar sem falla í þennan flokk er að sett hefur verið reglugerð um stofnun og 

framkvæmd þeirra, reglugerð nr. 58/2003. Þær stofnanir sem settar eru á fót á grundvelli 

reglugerðarinnar flokkast því sem framkvæmdastofnanir, sbr. 1. gr. reglugerðarinnar. 

Framkvæmdastofnunum er falið hlutverk sem fellur að meginstefnu til beint undir valdsvið 

framkvæmdastjórnarinnar, þ.e. framkvæmd verkefna Sambandsins. Framkvæmdastjórnin 

gegnir því grundvallarhlutverki við stofnun og skipulag framkvæmdastofnana.
156

 Óheimilt er 

að fela framkvæmdastofnunum vald til að taka ákvarðanir sem fela í sér pólitíska 

stefnumótun, sbr. 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar.
157

 Annað einkenni framkvæmdastofnana er 

að þær eru tímabundnar, þ.e. starfstími þeirra er ákveðinn við stofnun, sbr. 1. mgr. 3. gr. 

reglugerðarinnar, og þær eru allar staðsettar með framkvæmdastjórninni í Brussel, sbr. 1. mgr. 

5. gr. reglugerðarinnar. Þetta sýnir vilja löggjafa Sambandsins til að tryggja nálægð 

framkvæmdastofnana við framkvæmdastjórnina sjálfa. Framkvæmdastofnanirnar eru í dag 

sex talsins; framkvæmdastofnun mennta- og menningarmála og hljóð- og myndmiðlunar (e. 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA), framkvæmdastofnun lítilla 

og meðalstórra fyrirtækja (e. Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, 

EASME), framkvæmdastofnun evrópska rannsóknarráðsins (e. European Research Council 

Executive Agency, ERCEA), framkvæmdastofnun neytenda, heilsu, landbúnaðar og matvæla 

(e. Consumers, Health and Food Executive Agency, CHAFEA), framkvæmdastofnun 
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rannsókna (e. Research Executive Agency, REA) og framkvæmdastofnun nýsköpunar og 

miðlunar (e. Innovation and Networks Executive Agency, INEA).  

Í fjórða og síðasta flokkinn, sem er jafnframt sá stærsti, falla sjálfstæðu sérstöku 

stofnanirnar.
158

 Þær hafa verið skilgreindar sem varanlegar stofnanir sem settar eru á fót 

samkvæmt löggjöf Evrópusambandsins og hafa réttarstöðu lögaðila.
159

 Sjálfstæðu sérstöku 

stofnanirnar eru í dag 38 talsins
160

. Þær starfa á nær öllum sviðum Sambandsins og taka að 

mörgu leyti virkan þátt í reglusetningu ákveðinna sviða. Ólíkt framkvæmdastofnunum er ekki 

til nein almenn löggjöf sem tekur til stofnunar og starfsemi sjálfstæðra sérstakra stofnana. Þær 

eru settar á fót á „ad hoc“ grundvelli með afleiddri löggjöf og eru mjög ólíkar innbyrðis er 

varðar uppbyggingu, hlutverk og fjármögnun.
161

 Sjálfstæðar sérstakar stofnanir eru einnig 

ólíkar framkvæmdastofnunum að því leyti að þeim er ekki markaður tiltekinn líftími.
162

  

Sjálfstæðar sérstakar stofnanir eru, líkt og áður segir, mjög ólíkar innbyrðis og starfa á 

ólíkum sviðum, en nefna má lyfja- og matvælaöryggi, plöntuöryggi og öryggi á sjó sem dæmi 

um hin ólíku starfssvið. Fræðimenn hafa því leitast eftir að flokka þær frekar til að greina 

betur uppbygginu þeirra, hlutverk og valdheimildir.
163

 Til eru nokkrar almennt viðurkenndar 

leiðir til að flokka sjálfstæðar sérstakar stofnanir. Í samræmi við umfjöllunarefni þessarar 

ritgerðar verður tvenns konar flokkun skoðuð, þ.e. annars vegar flokkun eftir valdheimildum 

og hins vegar flokkun eftir hlutverki, þ.e. í fyrsta lagi flokkun Madalina Busuioc og í öðru 

lagi flokkun Andoura og Timmerman. Hafa ber í huga að ómögulegt er að koma í veg fyrir 

skörun milli flokka og á það við bæði flokkunarkerfin sem fjallað verður um hér á eftir. Stafar 

það af því að flestar stofnanir hafa ekki aðeins eitt afmarkað hlutverk eða vald. Verður þó 

tekið mið af þeirri valdheimild eða því hlutverki sem teljast megineinkenni hverrar stofnunar 

við flokkunina. 
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6.3.1 Flokkun Madalina Busuioc 

Madalina Busuioc skiptir sjálfstæðum sérstökum stofnunum í fjóra flokka. Hún flokkar 

stofnanirnar eftir valdheimildum, og byrjar á valdaminnstu stofnunum og endar á þeim 

valdamestu.
 
 

Í fyrsta flokkinn falla stofnanir sem eru upplýsingaveitur. Þær hafa fyrst og fremst það 

hlutverk að safna, vinna úr og miðla upplýsingum í ákveðnum málaflokki. Framlag þeirra er 

því takmarkað við að leggja fram tölfræðilegar upplýsingar, skjöl og tæknilegar upplýsingar 

sem framkvæmdastjórnin og/eða aðildarríkin geta nýtt sér við stefnumótun.
164

 Gott dæmi um 

slíka stofnun er Evrópska vinnuverndarstofnunin (e. European Agency for Safety and Health 

at Work, EU-OSHA). Auk þess að safna og miðla upplýsingum stendur EU-OSHA fyrir 

herferðum sem eiga að auka vitund og vitneskju almennings um löggjöf um öryggi á 

vinnustöðum.
165

  

Næsti flokkur samanstendur af stofnunum sem hafa það hlutverk að tryggja samvinnu 

aðildarríkjanna á tilteknu starfssviði og stuðla að meiri skilvirkni og árangri. Þekkt dæmi um 

slíka stofnun er Evrópulögreglan (e. European Police Office, Europol) sem aðstoðar lögreglu 

aðildarríkjanna við skyldustörf sín í þeim tilvikum sem rannsókn nær til tveggja eða fleiri 

aðildarríkja.
166

  

Í þriðja flokkinn falla stofnanir sem hafa vald til töku ákvarðana. Þessar stofnanir eru mun 

umdeildari en þær fyrrnefndu. Þrátt fyrir þær takmarkanir sem staðfestar voru með Meroni-

málinu,
167

 þ.e. bann við framsali á matskenndum valdheimildum, hefur verið talið heimilt að 

framselja til sérstakra stofnana vald til að taka ákvarðanir sem eru bindandi gagnvart þriðja 

aðila. Rétt er þó að geta þess sérstaklega að heimildin takmarkast við ákvarðanir þar sem 

almennri reglu er beitt í einstöku tilviki en þegar svo háttar til er stofnunum heimilt að 

heimfæra tilvik undir almennar reglur. Heimildin felur hins vegar ekki í sér leyfi fyrir 

stofnanir til að taka almennar ákvarðanir sem eiga að gilda í öllum tilvikum. Með þessari 

takmörkun er komið í veg fyrir að stofnunum sé fengið vald til að setja almennar reglur. 

Madalina Busuioc nefnir nokkrar stofnanir sem falla í þennan flokk. Fyrstu stofnanirnar af 

þessu tagi voru OHIM og yrkisskrifstofa Bandalagsins (e. Community Plant Variety Office, 

CVPO). Þessar stofnanir taka einstaka ákvarðanir er varða yrkisrétt og vörumerkjarétt.
168

 Þá 

má sjá nýleg dæmi um stofnanir sem færa má rök fyrir að hafi fengið framseldar 
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valdheimildir í enn ríkari mæli en áður hefur þekkst. Þetta eru EASA og eftirlitsstofnanirnar 

þrjár á fjármálamarkaði, ESMA, EBA og EIOPA. Sameiginlega eru stofnanirnar þrjár 

kallaðar ESAs. Því má halda fram að tilhögun framsals til þessara stofnana eigi sér ekki ekki 

hliðstæður í stofnanakerfi Sambandsins nema að óverulegu leyti.
169

 Nánar verður farið í 

valdheimildir EASA og ESAs í kafla 8.  

EASA og ESAs eru ekki aðeins skýr dæmi um stofnanir með ákvörðunarvald heldur 

einnig dæmi um stofnanir sem falla í fjórða flokkinn, en í þann flokka falla stofnanir sem hafa 

vald sem er ígildi reglusetningar (e. quasi-regulatory agencies). Það að stofnun hafi vald sem 

telst ígildi reglusetningar felur í sér að hún gegnir lykilhlutverki við undirbúning og gerð 

reglna sem hafa almennt gildi. EASA hefur t.d. það hlutverk að leggja drög að 

framkvæmdagerðum sem hafa almennt gildi og settar eru af framkvæmdastjórninni, m.a. á 

grundvelli 291. gr. SSESB og ESAs er falið að leggja drög að tæknilegum eftirlits- og 

framkvæmdarstöðlum sem settir eru á grundvelli 290. gr. SSESB (eftirlitsstaðlar) og 291. gr. 

SSESB (framkvæmdastaðlar). Þrátt fyrir að þessum stofnunum sé ekki fært eiginlegt 

reglusetningarvald, þar sem krafist er aðkomu framkvæmdastjórnarinnar, er gengið mjög 

langt í að takmarka og setja skilyrði á framkvæmdastjórnina við beitingu valdheimilda í 

tilvikum sem þessum.
170

 

 

6.3.2 Flokkun Andoura and Timmerman 

Aðra flokkun má finna í skrifum Andoura og Timmerman. Flokkun þeirra byggist fyrst og 

fremst á því að meginhlutverk stofnanna er afmarkað og þeim skipt í flokka eftir hlutverkum.  

Samkvæmt þessu flokkunarkerfi má flokka stofnanirnar í fjóra meginflokka. Í fyrsta lagi 

stofnanir sem er falið hlutverk í reglusetningu (e. regluatory model), í öðru lagi stofnanir sem 

er falið eftirlitshlutverk (e. observatory model), í þriðja lagi stofnanir sem gegna samstarfs- 

eða samvinnuhlutverki (e. cooperative model) og í fjórða lagi stofnanir sem sinna eingöngu 

framkvæmdahlutverki (e. executive model).
171

  

Í fyrsta flokkinn falla stofnanir sem hafa það hlutverk að styðja við starfsemi og 

samræmingu innri markaðarins. Innan fyrsta flokksins má greina tvo undirflokka, annars 

vegar þær stofnanir sem starfa eins og stjórnvald að því leyti að þær sinna vottun og 
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leyfisveitingum, t.d. OHIM, og hins vegar stofnanir sem hafa það hlutverk að bæta 

rekstrarsamhæfingu og tryggja lágmarksöryggi, t.d. EASA.  

Annar flokkurinn samanstendur af stofnunum sem er falið eftirlitshlutverk. Hlutverk 

þeirra er að safna, greina, vinna úr og miðla áreiðanlegum upplýsingum til stofnana 

Sambandsins, aðildarríkjanna og almennings. Sem dæmi um slíkar stofnanir má nefna ENISA 

og Umhverfisstofnun Evrópu (e. European Environment Agency, EEA). Stofnanir sem falla í 

þennan flokk eiga það sammerkt að þær starfa náið með sérfræðinefndum til að tryggja gæði 

og nákvæmni þeirra upplýsinga og ráðgjafar sem þær veita á sviði tækni og vísinda.
172

  

Þriðji flokkurinn samanstendur af stofnunum sem sinna samstarfs- eða samvinnuhlutverki. 

Þetta eru stofnanir sem starfa á sviði félagsmála og er ætlað að halda uppi samfélagslegri 

umræðu á evrópskum vettvangi. Gott dæmi um slíka stofnun er EU-OSHA sem nefnd var hér 

að framan. Það er einkennandi fyrir þessar stofnanir að stjórn þeirra samanstendur af 

fulltrúum frá hagsmunaaðilum, aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni.
173

  

Fjórði og síðasti flokkurinn eru stofnanir sem sinna eingöngu framkvæmdahlutverki. Í 

þann flokk falla stofnanir sem hafa með höndum mjög afmörkuð tæknileg verkefni og eru 

oftar en ekki talin þjónustustofnanir fyrir framkvæmdastjórnina. Nefna má EUROJUST sem 

dæmi um slíka stofnun.
174

 Þessi flokkur skarast við framkvæmdastofnanirnar sem nefndar 

voru hér að framan og settar voru á fót á grundvelli reglugerðar nr. 58/2003.
175

  

Grein Andoura og Timmerman, líkt og grein Madalina Busuioc, er frá árinu 2008, og var 

því skrifuð áður en ESAs voru stofnaðar. Ef tekið er mið af því hversu sambærilegar 

valdheimildir EASA og ESAs eru að mörgu leyti, t.d. með vísun til flokkunar Madaline 

Busuioc, er rétt að telja að evrópsku eftirlitsstofnanirnar myndu falla í flokk eitt hér að 

framan.  

Flokkanir Madaline Busuioc annars vegar og Andoura og Timmerman hins vegar gefa 

skýra mynd af því hversu ólíkar sjálfstæðu sérstöku stofnanirnar eru innbyrðis. Sem dæmi má 

nefna að mikils ósamræmis gætir í því hversu langt er gengið í að veita þeim sjálfstæðar 

heimildir til ákvarðanatöku. Stærstur hluti þeirra gegnir þó aðeins stuðningshlutverki og 
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virðist lítill ágreiningur um tilvist þeirra og hlutverk.
176

 Í dag hafa sjö stofnanir af 38 vald til 

að taka ákvarðanir sem eru lagalega bindandi fyrir þriðja aðila.
177

 

Ströng skilyrði hafa verið sett fyrir framsali valds til sérstakra stofnana, sbr. 

dómaframkvæmd Evrópudómstólsins allt frá Meroni-málinu, sjá nánar kafla 7.5. Það virðist 

vera almennt viðhorf að þrátt fyrir að dómurinn hafi fallið í tíð KSB gildi hann enn fullum 

fetum.
178

 Þetta var í raun staðfest í hvítbók um evrópska stjórnunarhætti frá árinu 2008. Þar 

koma fram fjögur skilyrði fyrir stofnun sjálfstæðra sérstakra stofnana: 

 

Agencies can be granted the power to take individual decisions in specific areas but cannot 

adopt general regulatory measures. In partcular they can be granted decision making powers in 

areas where single public interest predominates and the tasks to be carried out require particular 

technical expertise (e.g. air safety).  

 

Agencies cannot be given responsibility for which the Treaty has conferred a direct power of 

decision on the Commission. 

 

Agencies cannot be granted decision-making power in areas in which they would have to 

arbitrate between conflicting public interest , exercise political discretion or carry out complex 

economic assessments. 

 

Agencies must be subject to an effective system of supervision and control. 

 

Líkt og rakið verður nánar í kafla 8 má færa sterk rök fyrir því að gengið hafi verið að 

vissu leyti á þessi skilyrði þegar evrópsku eftirlitsstofnanirnar voru settar á fót, þ.e að þar hafi 

sérstakri stofnun verið gefið ákvörðunarvald í þeim tilvikum þar sem fara þarf fram pólitískt 

og flókið hagfræðilegt mat, sbr. þriðja atriðið í upptalningunni hér að framan. 

Fyrir gildistöku Lissabonsáttmálans var hvergi minnst á sérstakar stofnanir í 

stofnsáttmálum Sambandsins. Nú má þar finna nokkrar mjög mikilvægar tilvísanir til 

sérstakra stofnana. Í fyrsta lagi var sú breyting gerð að þar sem áður var aðeins vísað til 

„stofnana og/eða aðila“ er nú vísað til „stofnana, aðila, skrifstofa og/eða sérstakra stofnana 

Sambandsins“.
179

 Með þessari breytingu gilda nú sumar meginreglur Evrópuréttar, s.s. réttur 

ríkisborgara ESB til aðgangs að gögnum og réttur þeirra til að bera fram kvörtun til 

umboðsmanns Evrópusambandsins, beint um sjálfstæðar stofnanirnar. Í öðru lagi voru sett 

sérstök ákvæði sem gera það að verkum að ákveðnar meginreglur gilda einnig um sérstakar 

stofnanir, s.s. um gagnsæja stjórnsýslu, sbr. 289. gr. SSESB, og um aðgerðir gegn svikum, 

sbr. 325. gr. SSESB. Mikilvægasta breytingin er þó sú að ráðstafanir og gerðir sjálfstæðra 
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stofnana falla nú undir endurskoðunarvald Evrópudómstólsins. Í þriðja lagi er nú ein sérstök 

stofnun nefnd með beinum hætti í sáttmálunum, þ.e. Varnarmálastofnun Evrópu, sbr. 42. gr. 

SESB.
180

 Má segja að með þessu hafi lögmæti sérstakra stofnana sem hluti af regluverki 

Sambandsins verið staðfest. Það er því á margan hátt undarlegt að enn, eftir meira en 40 ára 

tilvist sérstakra stofnana, er ekki að finna skýran lagagrundvöll í frumlöggjöf Sambandsins 

fyrir stofnun sérstakra stofnana. Hvergi í sáttmálanum er tekið fram að löggjafanum sé heimilt 

að setja á fót og framselja vald til sérstakra stofnana.
181

 

 

6.4 Lagagrundvöllur sérstakra stofnana 

6.4.1 Almennt  

Skortur á skýrri heimild löggjafa Sambandsins til að setja á fót sérstakar stofnanir hefur ekki 

hamlað fjölgun þeirra og raunar hafa þær aldrei verið fleiri. Þetta hefur hins vegar leitt til þess 

að óvisssa hefur ríkt um hver sé réttur lagagrundvöllur fyrir stofnun sérstakra stofnana. Tvö 

ákvæði hafa verið talin koma til greina, 1. mgr. 114. gr. og 1. og 3. mgr. 352. gr. SSESB. 

 

114. gr.  

1. Ef ekki er kveðið á um annað í sáttmálunum gilda eftirfarandi ákvæði um hvernig ná skuli  

markmiðunum sem eru sett fram í 26. gr. Evrópuþingið og ráðið skulu, í samræmi við almenna  

lagasetningarmeðferð og að höfðu samráði við efnahags- og félagsmálanefndina, samþykkja 

ráðstafanir til samræmingar á þeim ákvæðum laga og stjórnsýslufyrirmæla í aðildarríkjunum 

sem beinast að stofnun og starfsemi innri markaðarins.  

 

352. gr.  

1. Komi í ljós að nauðsynlegt er að til aðgerða komi af hálfu Sambandsins til að ná einhverjum 

af þeim markmiðum sem eru sett fram í sáttmálunum, innan ramma þeirra stefna sem þar eru 

mótaðar, og sáttmálarnir veita ekki nauðsynlegar heimildir, skal ráðið samþykkja einróma 

viðeigandi ráðstafanir, að tillögu framkvæmdastjórnarinnar og að fengnu samþykki 

Evrópuþingsins. Þegar ráðið samþykkir ráðstafanir af þessu tagi í samræmi við sérstaka 

lagasetningarmeðferð skal það einnig taka ákvörðun einróma að tillögu 

framkvæmdastjórnarinnar og að fengnu samþykki Evrópuþingsins.  

 

3. Ráðstafanir samkvæmt þessari grein mega ekki fela í sér samræmingu á lögum eða reglum  

aðildarríkjanna í þeim tilvikum þegar sáttmálarnir útiloka slíka samræmingu.
182

  

 

Bæði 114. gr. og 352. gr. SSESB eiga það sammerkt að vera almenns eðlis. Aðeins er 

heimilt að grípa til þeirra þegar ekki eru til staðar önnur sértæk ákvæði (e. specific provisons) 
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sem fela í sér lagagrundvöll fyrir þær ráðstafanir sem samþykkja á.
183

 Þetta kemur skýrt fram í 

orðalagi ákvæðanna, þ.e. í 114. gr. segir: „ef ekki er kveðið á um annað í sáttmálanum“ og í 

352. gr. segir: „og sáttmálarnir veita ekki nauðsynlegar heimildir“. Evrópudómstóllinn hefur 

staðfest þessa túlkun t.a.m. í EBD, mál C-533/03, ECR 2006, bls. I-1025 framkvæmdastjórnin 

gegn ráðinu (VAT) en þar kemur fram að ef finna megi sértækari ákvæði í Sáttmálanum sem 

hægt er að nota sem lagagrundvöll fyrir ráðstöfunina skuli hún vera sett á þeim grundvelli. 

Dómstóllinn kemst að þeirra niðurstöðu að þær ráðstafanir Sambandsins sem ætlað var að 

samræma (e. consolidate) og styrkja samvinnu á sviði stjórnsýslu um virðisaukaskatt hefði 

ekki átt að setja á grundvelli 114. gr. heldur á grundvelli 113. gr. SSESB sem feli í sér 

sértækari lagastoð á sviði skattamála (e. specific tax legal basis).  

Í lengri tíma var það ráðandi skoðun að sérstakar stofnanir ætti að setja á fót með tilvísun 

til 352. gr. SSESB og var framkvæmdin allt til ársins 2001 í samræmi við það.
184

 Þetta hafði 

það í för með sér að ef setja átti á fót sérstaka stofnun þurfti ráðið að vera einróma samþykkt 

því, sbr. málsmeðferðina samkvæmt 352. gr. Talið var að stofnun sérstakar stofnunar ein og 

sér á grundvelli 114. gr. væri ómöguleg en hins vegar gæti ráðstöfun sem ætlað var að 

samræma innri markaðinn og sett væri á grundvelli 114. gr. falið í sér stofnun sérstakrar 

stofnunar.
185

 Stofnun slíkrar stofnunar gæti þannig ekki verið markmiðið í sjálfu sér heldur 

væri hún stofnuð til að styðja við samræmingarráðstafanirnar.
186

 Ellen Vos taldi að sú 

viðmiðunarregla gilti að sérstök stofnun gæti ekki talist vera stofnuð til stuðnings 

samræmingarráðstöfun ef henni væri falið eiginlegt ákvörðunarvald sem beitt væri án eftirlits 

framkvæmdastjórnarinnar. Framsal slíkra valdheimilda hefði svo mikið stofnanalegt 

mikilvægi (e. institutional importance) að það gæti ekki flokkast undir 

samræmingarráðstafanir.
187

 

Þrátt fyrir þessa afstöðu fræðimanna áttu sér stað breytingar við upphaf þriðja tímabilsins 

en þá var farið að líta til 114. gr. SSESB sem tæks lagagrundvölls sérstakra stofnana.
188

 Ætla 

má að rökstuðningur Evrópudómstólsins EBD, mál C-217/04, ECR 2006, bls. I-3771 (ENISA-
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málið) hafi haft mikil áhrif. Í dómnum kom fram að ekkert í orðalagi 114. gr. kæmi beint í 

veg fyrir að ráðstafanir sem beinast ekki beint að aðildarríkjunum, t.d. þær sem setja á fót 

sérstakar stofnanir, gætu verið settar á grundvelli 114. gr. Sterk tenging þyrfti þó að vera við 

efni gerða sem samræma löggjöf, reglur og stjórnsýsluframkvæmd aðildarríkjanna.
189

 Þetta er 

mjög mikilvæg breyting í ljósi þess að lagasetningarmeðferðin er ólík. Ráðstafanir á 

grundvelli 114. gr. SSESB skulu samþykktar með almennri lagasetningarmeðferð sem felur 

það m.a. í sér að ráðið og Evrópuþingið hafa sama vægi í lagasetningarferlinu. Ráðstafanir á 

grundvelli 352. gr. SSESB eru hins vegar samþykktar með sérstakri lagasetningarmeðferð þar 

sem ráðið hefur mun meira vægi en evrópuþingið en ákvæðið áskilur einróma samþykki 

ráðsins. Það skiptir því miklu máli, bæði fyrir stofnanirnar sjálfar sem og aðildarríkin, hvaða 

lagagrundvöllur verður fyrir valinu.  

Fimm sérstakar stofnanir hafa nú verið settar á fót eingöngu með stoð í ákvæðum sem nú 

er að finna í 114. gr. SSESB, en það eru Efnastofnun Evrópu (ECHA), Samstarfsstofnun 

eftirlitsaðila á orkumarkaði (ACER) og evrópsku eftirlitsstofnanirnar ESMA, EBA og 

EIOPA.
190

 Aðrar stofnanir hafa verið settar á fót á grundvelli sértækra ákvæða en 

lagagrundvöllur EASA er t.d. 2. mgr. 100. gr. SSESB. Þessi þróun hefur hins vegar ekki verið 

ágreiningslaus og deilumál hafa ratað til Evrópudómstólsins vegna hennar. Áður en farið 

verður yfir helstu dóma sem fallið hafa á þessu sviði er rétt að skoða nánar inntak og skilyrði 

beitingar 114. gr. SSESB. 

 

6.4.2 114. gr. SSESB 

Á grundvelli 114. gr. SSESB er, sem fyrr getur, heimilt að samþykkja ráðstafanir til 

samræmingar á þeim ákvæðum laga og stjórnsýslufyrirmæla í aðildarríkjunum sem beinast að 

stofnun og starfsemi innri markaðarins.
191

 Löggjafi Sambandsins hefur túlkað ákvæðið mjög 

rúmt.
192

 

Ákvæðið mælir fyrir um þrenns konar takmarkanir. Í fyrsta lagi, eins og áður hefur verið 

nefnt, má aðeins beita ákvæðinu þegar ekkert sértækara ákvæði er fyrir hendi. Sem dæmi má 

nefna að ekki hefði verið heimilt að setja EASA á fót á grundvelli 114. gr. þar sem til staðar 

er sértækara ákvæði í 2. mgr. 100. gr. SSESB um ráðstafanir sem snúa að flutningi á sjó og í 

lofti. Í öðru lagi verða ráðstafanir sem settar eru með stoð í 114. gr. að vera þess eðlis að þær 
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stuðli að samræmingu laga, reglna eða stjórnsýslufyrirmæla í aðildarríkjunum, þ.e. 

samræmingarráðstafanir. Þetta var t.a.m. áréttað EBD, mál C-436/03, ECR 2006, bls. I-3733 

(ECS). Þar hélt Evrópuþingið og framkvæmdastjórnin því fram að reglugerð ráðsins sem setti 

á fót Evrópska samvinnufélagið hefði átt að vera sett með stoð í þeim ákvæðum sem nú er að 

finna í 114. gr. en ekki 352. gr. SSESB. Dómstóllinn hafnaði þessum málflutningi og taldi 

352. gr. réttan lagagrundvöll og vísaði því til stuðnings m.a. til þess að reglugerðin og stofnun 

Evrópska samvinnufélagsins væri ekki þess eðlis að það leiddi til breytinga og samræmingar á 

löggjöf aðildarríkjanna. Markmið reglugerðarinnar hafi fremur verið það að búa til nýtt 

samvinnufélagsform, til viðbótar við það sem fyrirfannst í aðildarríkjunum. Í þriðja lagi þurfa 

ráðstafanirnar að miða að því að styðja við stofnun og framkvæmd innri markaðarins.
193

 

Það er því fjarri lagi að 114. gr. sé föst eða almenn lagastoð fyrir löggjafa Sambandsins til 

að setja á fót sérstakar stofnanir, heldur þarf hverju sinni að fara fram mat á því hvort 

framangreind skilyrði séu uppfyllt. Slíkt mat getur verið erfitt í framkvæmd enda geta mörkin 

verið nokkuð óljós, sbr. t.d. EBD, mál C-270/12, ECR 2014 (ESMA-málið). Þar var m.a. deilt 

um það hvort 114. gr. væri viðeigandi lagastoð fyrir stofnun og framsal valdheimilda ESMA. 

Í áliti sínu á málinu nefndi lögsögumaðurinn Jääskinen að í grunninn væri ekkert sem 

mótmælti því að stofnun ESMA og aðrar reglugerðir sem fela stofnuninni tilteknar 

valdheimildir væru settar með stoð í 114. gr., jafnvel þegar um ræðir vald til að taka bindandi 

ákvörðun gagnvart þriðja aðila. Hins vegar þyrfti framsalið að vera slíkt að ákvörðunin sem 

stofnuninni væri veitt heimild til að taka miðaði að samræmingu innri markaðarins, eða 

markmið hennar jafngilt slíkri samræmingu. Jääskinen taldi að 28. gr. reglugerðar nr. 

236/2012 um skortsölu (hér eftir skortsölureglugerðin) sem færði ESMA m.a. heimild til að 

banna einstaka þátttakendum á fjármálamarkaði að stunda skortsölu, eða setja slíkum 

viðskiptum takmörk eða hömlur, gengi lengra en að fela í sér samræmingu innri markaðarins. 

Að hans mati hefði átt að setja reglugerðina á grundvelli 352. gr. SSESB. Evrópudómstóllinn 

komst hins vegar að andstæðri niðurstöðu, þ.e. að 28. gr. skortsölureglugerðarinnar uppfyllti 

skilyrði 114. gr. og væri því réttilega sett með stoð í því ákvæði. Dómstóllinn benti m.a. á að 

löggjafi Sambandsins hefði víðtækt svigrúm til þess að að velja hvaða 

samræmingarráðstafana væri gripið til, sérstaklega á sviðum sem eru tæknilega flókin. 

Ráðstafanirnar gætu m.a. falið í sér framsal valds til sérstakra stofnana til að taka bindandi 

ákvarðanir gagnvart þriðja aðila, að því skilyrði uppfylltu að þær styddu við stofnun og 

framkvæmd innri markaðarins.  
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Niðurstaða dómstólsins er ekki ítarlega rökstudd. Hún snýr aðeins að 

skortsölureglugerðinni og ekkert var fjallað um lagastoð stofnunar ESMA, enda var 

dómstóllinn ekki beðinn um að taka beina afstöðu til þess. Niðurstaðan er þó skýr varðandi 

það hversu mikið svigrúm löggjafa Sambandsins er veitt. Það er einnig áhugavert að 

dómstóllinn virðist almennt ekki gera kröfu um að löggjafinn sýni sérstaklega fram á nauðsyn 

þess að fela sérstakri stofnun að framkvæma þær samræmingarráðstafanir sem hann hefur 

talið nauðsynlegar til að styðja við stofnun eða framkvæmd innri markaðarins. Í skrifum 

sínum bendir Merijn Chamon á að það eitt að gera kröfu til löggjafans myndi eflaust ekki 

leiða til annarrar niðurstöðu. Sú nálgun gæti hins vegar orðið til þess að draga úr vaxandi 

áhyggjum af því að Evrópudómstóllinn lúti löggjafa Sambandsins of auðveldlega.
194

 Má 

einnig færa rök fyrir því að auknar kröfur til löggjafa Sambandsins um rökstuðning fyrir 

valdframsali til sérstakra stofnana myndu leiða til vandaðri lagasetningar um valdframsal. 

Auk þess gæti slík þróun orðið til þess að draga úr hættunni á því að flóðgáttir opnist og að 

vald yrði framselt til sérstakra stofnana sem betur ætti heima hjá grunnstofnunum ESB og þar 

af leiðandi væri minni hætta á því að valdajafnvægi innan Sambandsins yrði sett í uppnám. 

 

6.4.3 ENISA-málið 

Grundvallardómur um lagastoð fyrir stofnun sérstakra stofnana er ENISA-málið. Málsatvik 

voru þau að Bretland og Norður-Írland höfðuðu mál gegn Evrópuþinginu og ráðinu til 

ógildingar á reglugerð nr. 460/2004 sem setti ENISA á fót. Byggðu Bretland og Norður-Írland 

á því að það vald sem löggjafa Sambandsins væri fært með 114. gr. SSESB fæli ekki í sér 

heimild til að setja á fót nýjar skipulagseiningar, s.s. sérstakar stofnanir, eða láta verkefni í 

hendur slíkra stofnana. Bretland og Norður-Írland héldu því einnig fram að ekkert ákvæði 

reglugerðarinnar miðaði að því að samræma lög, reglur eða stjórnsýslufyrirmæli 

aðildarríkjanna, þvert á móti væri skýrt af orðalagi reglugerðarinnar að ENISA væri aðeins 

ætlað að veita óbindandi ráðleggingar. Í niðurstöðu sinni benti Evrópudómstóllinn á að ekkert 

í orðalagi 114. gr. gæfi það til að kynna að það einskorðaðist við ráðstafanir sem beinast beint 

að aðildarríkjunum. Þvert á móti gæti stofnun stofnunar, sem hefði það hlutverk að styðja og 

veita framkvæmdastjórninni álit er varða tæknileg málefni, jafnast á við 

samræmingarráðstafanir í skilningi 114. gr. SSESB, ef skilyrði ákvæðisins væru uppfyllt. 

Dómstóllinn taldi að ENISA-reglugerðin uppfyllti þau skilyrði og hún væri því réttilega sett 
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með stoð í 114. gr. SSESB. Var m.a litið til þess að ráða mátti af reglugerðinni og tengdum 

gerðum að löggjafi Sambandsins taldi að stofnun sérstakrar stofnunar væri viðeigandi til að 

hindra að upp kæmi misræmi sem væri til þess fallið að koma í veg fyrir snurðulausa 

starfsemi innri markaðarins á því sviði. 

Með niðurstöðu sinni staðfesti Evrópudómstóllinn í fyrsta skipti með skýrum hætti 

lögmæti 114. gr. sem lagastoð fyrir stofnun sérstakrar stofnunar. Dómurinn er einnig lýsandi, 

líkt og ESMA- málið, fyrir það víðtæka svigrúm sem löggjafa Sambandsins er veitt og þær 

litlu kröfur sem virðast gerðar til hans varðandi rökstuðning á nauðsyn þess að setja á fót og 

framselja vald til sérstakra stofnana.
195

 Þá er áhugavert að skoða að í röksemdafærslu 

Bretlands og Norður-Írlands fyrir því að 114. gr. sé röng lagastoð er í miklum mæli stuðst við 

þá staðreynd að ENISA hafi aðeins verið veitt heimild til að gefa óbindandi fyrirmæli og eina 

aðkoman að bindandi ráðstöfunum væri í gegnum framkvæmdastjórnina í formi álitsgjafar.  

 

6.5 Framsal valds til sérstakra stofnana  

6.5.1 Almennt 

Hugtakið framsal á sér margar mismunandi skilgreiningar og birtingarmyndir. Í kafla 6 var 

fjallað um framsal á valdheimildum, sem eru í höndum löggjafa Sambandsins og 

aðildarríkjanna, til framkvæmdastjórnarinnar. Í þessum kafla verður fjallað um annars konar 

framsal, þ.e. framsal frá stofnunum ESB
196

 til sérstakra stofnana.
197

  

Sérstakar stofnanir eru ekki nefndar í 290. gr. og 291. gr. SSESB og því auðvelt að draga þá 

ályktun að heimildir löggjafa Sambandsins til að framselja vald takmarkist við 

framkvæmdastjórnina. Að því leyti er sagan þó aðeins hálfsögð því tilvísun til sérstakra 

stofnana má finna í fjórum mjög mikilvægum ákvæðum SSESB, þ.e. 1. mgr. 263. gr. og 1. 

mgr. 267. gr., sem snúa að lögsögu Evrópudómstólsins, 265. gr., sem opnar fyrir heimild til 

að höfða mál vegna athafnaleysis stofnana Sambandsins, og 277. gr., sem inniheldur heimild 

til að bera fyrir sig ólögmæti gerða sem hafa almennt gildi.  

Framangreindar tilvísanir bera með sér að aðildarríkin gerðu ráð fyrir því að sérstakar 

stofnanir hefðu ákveðnar heimildir til að grípa til ráðstafana og tryggðu því 

endurskoðunarvald Evrópudómstólsins yfir þeim heimildum. Það er skýrt af 277. gr. SSESB 
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að gert er ráð fyrir því að sérstakar stofnanir geti sett gerðir sem eru almenns eðlis. Þessi 

túlkun fær byr undir báða vængi þegar litið er til réttarsögunnar. Vekur þá sérstaka athygli að 

enga tilvísun er að finna til sérstakra stofnana í efnislega samsvarandi ákvæðum EB-

sáttmálans. Í því samhengi má nefna að í 230. gr. EB-sáttmálans, sem er forveri 267. gr. 

SSESB, kemur fram að Evrópudómstóllinn skuli hafa lögsögu til að endurskoða gerðir sem 

„Evrópuþingið og ráðið setja í sameiningu og gerðir sem ráðið, framkvæmdastjórnin eða 

seðlabanki Evrópu setur“. Núgildandi ákvæði er hins vegar svohljóðandi „dómstóll 

Evrópusambandsins skal fara með lögsögu til að kveða upp forúrskurði um: a) túlkun 

sáttmálanna, b) lögmæti og túlkun gerða stofnana, aðila, skrifstofa eða sérstakra stofnana 

Sambandsins.“ Ekki verður séð að hægt sé að túlka slíkar breytingar á annan veg en þann að 

ætlunin hafi verið að koma til móts við þá þróun sem hafði átt sér stað í framsali valds til 

sérstakra stofnana. Í áðurnefndu áliti Jääskinen í ESMA-málinu heldur hann því fram að 

tilvísun framangreindra ákvæða til sérstakra stofnana hafi ætlað að færa sérstökum stofnunum 

valdheimildir, m.a. til að taka lagalega bindandi ákvarðanir sem beint er að þriðja aðila. 

Andstæð túlkun myndi leiða til þess að þær breytingar sem gerðar voru á ákvæðunum með 

Lissabonsáttmálanum væru tilgangslausar.
198

 

Í Sáttmálunum kemur skýrt fram að reglur og ákvarðanir sérstakra stofnana lúti 

endurskoðunarvaldi dómstóla. Þeir eru mun torræðari varðandi afmörkun valdheimilda þeirra. 

Það veldur sérstaklega miklum vandkvæðum í ljósi þess að ekki er vísað til sérstakra stofnana 

í 290. gr. og 291. gr. SSESB. Sú spurning vaknar þó hvort, þrátt fyrir þögn ákvæðisins, 

undirliggjandi heimild til framsals til sérstakra stofnana á grundvelli framangreindra ákvæða 

sé til staðar.  

Jääskinen tók þetta álitamál einnig fyrir í áliti sínu og benti á að ólík lögmál gilda um 290. 

gr. og 291. gr. SSESB. Hann taldi að beiting valdheimilda sem framseldar væru á grundvelli 

290. gr. fælu í sér breytingu á efnislegu innihaldi lagagerða. Framsalinu væru sett skýr 

skilyrði til að tryggja lýðræðislega ábyrgð í lagasetningu innan ESB.
199

 Þetta, ásamt skýru 

orðalagi ákvæðisins gæfi til kynna að aðeins framkvæmdastjórnin gæti verið mótttakandi slíks 

framselds valds þar sem aðrir aðilar, s.s sérstakar stofnanir, væru ekki hluti af kerfi stofnana 

ESB sem ætlað er að tryggja valdajafnvægi innan Sambandsins.
200

 Þessi nálgun er í samræmi 

við EBD, mál C-98/80 ECR 1981, bls. 1241 (Romano-málið) en þar kom fram að óheimilt 

væri að framselja til sérstakra stofnana löggjafarvald eða vald til að setja gerðir með ígildi 
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laga, hvort sem það væri framsal frá löggjafa Sambandsins eða frá annarri stofnun. Reglan 

felur þannig einnig í sér að framkvæmdastjórninni er óheimilt að framselja það vald sem 

henni er framselt á grundvelli 290. gr. áfram til sérstakrar stofnunar. Af niðurstöðu 

Evrópudómstólsins í Romano-málinu má hins vegar ráða að skipt hafi máli að stofnunin sem 

um ræddi var ekki háð endurskoðunarvaldi dómstóla.
201

 Velta mætti upp þeirri spurningu 

hvort niðurstaðan hefði verið önnur ef svo hefði verið. Færa má rök fyrir því að fordæmisgildi 

Romano-málsins sé takmarkað þar sem sérstakar stofnanir falla nú, eins og áður hefur verið 

rakið, skýrt undir endurskoðunarvald Evrópudómstólsins. Samt sem áður, þrátt fyrir að sú 

túlkun hafi verið lögð til grundvallar og talið hafi verið að Romano-málið kæmi ekki í veg 

fyrir að sérstökum stofnunum yrði falið að setja ráðstafanir sem hefðu ígildi laga, stæðu enn 

eftir álitamál um lögmæti slíkra ráðstafana, lýðræðislega ábyrgð í lagasetningu innan ESB og 

valdajafnvægi milli stofnana.  

Jääskinen taldi hins vegar að sömu takmörk ættu ekki við um framsal framkvæmdavalds á 

grundvelli 291. gr. SSESB, þrátt fyrir að þar væri heldur ekki að finna tilvísun til sérstakra 

stofnana. Hann benti á að þegar litið væri til þess að framkvæmdavald bætir ekki við eða 

breytir lagagerðum kæmu meginreglur stjórnskipunar ESB (e. constitutional principles) ekki í 

veg fyrir að slíkar valdheimildir væru færðar sérstökum stofnunum. Mætti líta á það sem 

milliveg milli þess að annars vegar framselja framkvæmdavald til framkvæmdastjórnarinnar, 

eða til ráðsins, og hins vegar að eftirláta það aðildarríkjunum.
202

 Þær grundvallarreglur um 

framsal valds sem staðfestar voru í Meroni-málinu styðja þessa nálgun. Þar kom fram að 

heimilt væri að framselja vald til utanaðkomandi stofnana en slíkt framsal væri hins vegar háð 

þeim takmörkunum sem leiða af sáttmálanum. Það vald sem væri framselt mætti hins vegar 

ekki vera víðtækara eða annars eðlis en það vald sem það stjórnvald sem framselur hefur 

samkvæmt sáttmálanum. Framsalið verði að vera nauðsynlegt í ljósi þeirra markmiða sem því 

er ætlað að ná, vera skýrt orðað og ekki fela í sér framsal matskenndra heimilda. Þá væri 

framsal aðeins heimilt ef það fæli í sér skilmerkilega afmarkað framkvæmdavald sem mætti 

aðeins beita á grundvelli hlutlægra viðmiða sem sett eru af stjórnvaldinu sem framselur 

valdið. Að lokum lagði dómstóllinn bann við framsali á matskenndum valdheimildum. 

Þrátt fyrir að á þeim tíma sem dómurinn var kveðinn upp hafi ekki verið til að dreifa 

ákvæði sem er sambærilegt 291. gr. SSESB má telja að sömu takmarkanir gildi um framsal 

valds á grundvelli 291. gr. SSESB og giltu áður en ákvæðið tók gildi, þ.e. þær takmarkanir á 
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framsali valds til stofnana sem nefndar eru í Meroni-málinu. Nánar verður fjallað um 

framangreinda dóma í næsta kafla. 

Eins og nánar er rakið í kafla 6.2 er áralöng venja fyrir því að fela sérstökum stofnunum 

að útfæra löggjöf ESB nánar, sérstaklega þegar framkvæmd gerða er flókin og krefst 

sérfræðiþekkingar. Framsal slíkra valdheimilda til sérstakra stofnana hefur ávallt leitt af 

meginreglum um framkvæmd Sáttmálanna. Hafi ætlun aðildarríkjanna verið að breyta þessari 

venju hefði það þurft að koma fram beinum orðum.
203

 Þvert á móti var grundvöllurinn fyrir 

slíku framsali styrktur með því að vísa til sérstakra stofnana í ákvæðum Sáttmálanna og gera 

beinlínis ráð fyrir þeim möguleika að sérstakar stofnanir samþykki gerðir sem hafa áhrif á 

þriðja aðila, sbr. 1. mgr. 263. gr. og b-lið 1. mgr. 267. gr. SSESB. Sérstakar stofnanir eru, eins 

og áður hefur komið fram, settar á fót og veitt ákveðið hlutverk og vald með lagagerð sem á 

sér stoð í almennum heimildum Sáttmálans. Þær starfa því oft án þess að til komi framsal á 

framkvæmdavaldi á grundvelli 291. gr. SSESB. Þetta á t.d. við um Evrópsku 

eftirlitsstofnanirnar á fjármálamarkaði. 

Einnig hefur því verið haldið fram að rökstyðja megi að það vald sem sérstöku 

stofnanirnar beita sé ekki framselt frá löggjafa ESB þar sem um sé að ræða vald sem hefur 

aldrei verið fært löggjafanum sjálfum. Nærri lagi væri að segja að sérstökum stofnunum hafi 

verið veittar valdheimildir frekar en framseldar.
204

 Hvort það leiði til þess að öðruvísi mat fari 

fram þegar lögmæti valdsins er skoðað er þó óljóst.
205

 Lögfræðiþjónusta ráðsins (e. council 

legal service) hafnaði því árið 1980 að nota hugtakið „framsal valds“ til að lýsa valdeflingu 

(e. empowerment) OHIM. Lögfræðiþjónustan hélt því fram að samhæfingarskrifstofunni væri 

falið hlutverk og vald sem hefði ekki áður verið veitt neinni stofnun Bandalagsins. Því taldi 

hún að Meroni-málið ætti t.d. ekki fyllilega við.
206

 Merjin Chamon tekur einnig fram að túlka 

megi skrif fræðimanna svo að fordæmisgildi Meroni-málsins nái aðeins til valdeflingar 

sérstakra stofnana sem felur í sér framsal frá grunnstofnunum ESB, en í öðrum tilvikum sé 
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stofnun sérstakra stofnana og vald þeirra takmarkað af meginreglum stjórnskipunar ESB, s.s. 

af reglunni um veittar valdheimildir, nálægðarreglunni og meðalhófi.
207

  

Niðursta Evrópudómstólsins í ESMA-málinu svarar að mörgu leyti framangreindum 

vafaatriðum og varpar ljósi á það hver takmörk valdheimilda sérstakra stofnana eru, hvaðan 

þær koma og hversu langt megi ganga. Verður því í næsta kafla fjallað ítarlega um málavexti 

og niðurstöðu málsins og hún borin saman við tvo eldri grundvallardóma á þessu sviði. 

 

6.5.2 Samanburður á grundvallardómum um framsal valds 

Nefna má þrjá dóma Evrópudómstólsins sem fallið hafa frá stofnun hans sem 

grundvallardóma um heimildir framsals valds til stofnana; Meroni-málið, Romano-málið og 

ESMA-málið. Niðurstöður þessa mála hafa sett mikilvæg fordæmi sem hafa mótað regluverk 

Evrópusambandsins. Vísað hefur verið til dómanna hér að framan en í þessum kafla verður 

gerð grein fyrir málavöxtum og niðurstöðum dómstólsins og dómarnir bornir saman. 

 

6.5.2.1 Meroni-málið 

Strax árið 1956, aðeins fjórum árum eftir undirritun Parísarsáttmálans, var höfðað mál fyrir 

Evrópudómstólnum þar sem reyndi á heimildir til að framselja vald til utanaðkomandi 

stofnana. Í dag er vísað til málsins sem Meroni-málsins, sem er tilvísun til sóknaraðila 

málsins. Ágreiningur málsins á uppruna sinn í ákvörðun Hins háa yfirvalds (e. High 

Authority) KSE um að setja á fót kerfi sem hafði það hlutverk að jafna og takmarka 

innflutning á brotajárni frá ríkjum utan KSE. Hið háa yfirvald fól tveimur stofnunum sem 

voru einkaréttarlegs eðlis og ekki hluti af stofnanaverki KSE að innleiða og framfylgja þessu 

kerfi. Á grundvelli þessa framkvæmdavalds kröfðu stofnanirnar fyrirtækið Meroni og Co. um 

greiðslu jöfnunargjalds vegna áætlaðs innflutnings þeirra. Þegar Meroni og Co. varð ekki við 

kröfunni var Hinu háa yfirvaldi gert viðvart, sem í kjölfarið tók bindandi ákvörðun sem var 

beint að Meroni og Co., þar sem því var gert að greiða ákveðna upphæð. Upphæðin var byggð 

á útreikningi stofnananna. Meroni og Co. leitaði í kjölfarið til Evrópudómstólsins og krafðist 

þess að fyrrnefnd ákvörðun yrði felld úr gildi þar sem hún færi gegn ákvæðum 

Parísarsáttmálans. Krafan byggði m.a. á því að um væri að ræða ólögmætt framsal valds til 

utanaðkomandi stofnana.  

Í niðurstöðu sinni tók dómstóllinn fram að sú staðreynd að framselt hefði verið vald til 

utanaðkomandi stofnana væri ekki grundvöllur ógildingar ein og sér en taldi aftur á móti að 
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framsalið þyrfti að uppfylla fjögur skilyrði. Í fyrsta lagi mætti slíkt framsal ekki vera 

víðtækara eða annars eðlis en það vald sem það stjórnvald,sem framselur hefur samkvæmt 

Sáttmálanum. Í öðru lagi þyrfti framsalið að vera nauðsynlegt í ljósi fyrirliggjandi markmiða. 

Í þriðja lagi þyrfti framsalið að fela í sér vel afmarkað framkvæmdavald og í fjórða lagi þyrfti 

beiting þess að vera háð strangri endurskoðun sem væri byggð á hlutlægum viðmiðum sem 

sett væru af því stjórnvaldi sem framseldi gerðina. Dómstóllinn tók einnig fram að óheimilt 

væri að framselja matskenndar valdheimildir (e. discretionary powers). Niðurstaða 

Evrópudómstólsins var sú að umdeild ákvörðun Hins háa yfirvalds hefði ekki uppfyllt þessi 

skilyrði. Stofnununum hefði ekki verið veittur ákvörðunarréttur varðandi það til hvaða 

fjárhagslegu ráðstafana grípa ætti til til að ná markmiðum kerfisins, án þess að sett hefðu 

verið mörk eða takmarkanir gerðar. Stofnanirnar hefðu haft víðtækari heimildir en Hið háa 

yfirvald hefði haft ef það hefði sjálft tekið slíkar ákvarðanir, þar sem það var bundið af 

ákvæðum sáttmálans og háð endurskoðunarvaldi Evrópudómstólsins. Engin skýr hlutlæg 

viðmið voru til staðar um það hvernig ákvarðanir ættu að vera teknar. Stofnanirnar hefðu því 

mjög víðtækan og matskenndan ákvörðunarrétt án nokkurra skýrra takmarkana eða eftirlits. 

Slíkt væri til þess fallið að ógna því valdajafnvægi sem sáttmálanum væri ætlað að tryggja 

milli innri stofnanna KSE. Því var talið að um hefði verið að ræða of víðtækt framsal og 

ákvörðun Hins háa yfirvalds var ógilt.  

Af dóminum hefur verið leidd meginregla um takmörk á framsali valds sem kölluð er 

„Meroni-reglan“. Nákvæmt inntak hennar hefur þó verið á reiki og fræðimenn eru ekki á eitt 

sáttir um inntak reglunnar. Um eitt atriði ríkir þó samastaða, en það er sú staðreynd að með 

reglunni er sett skýrt bann við framsali á matskenndum valdheimildum.
208

 Í þessari ritgerð 

hefur þó verið litið til annarra atriða sem, að mati höfundar, koma skýrt fram í niðurstöðu 

dómsins. Sem dæmi um þau atriði má nefna að í dómnum kemur fram að stjórnvald megi ekki 

framselja víðtækara vald en því er veitt, framsalið þarf að vera nauðsynlegt, skýrt afmarkað 

og háð endurskoðun sem byggð er á hlutlægum viðmiðum.  

 

6.5.2.2 Romano-málið 

Málavextir voru þeir að með reglugerð ráðsins nr. 574/72 um félagslegt öryggi fyrir 

farandlaunþega var sett á fót sérstakt framkvæmdaráð
209

 sem átti að sjá um framkvæmd 
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reglugerðarinnar. Framkvæmdaráðinu var veitt heimild til að taka ákvörðun um 

viðmiðunargengi við endurreikning á lífeyrisgreiðslum til farandlaunþega. Romano, ítalskur 

ríkissborgari búsettur í Belgíu, höfðaði mál gegn almannatryggingastofnun Belgíu vegna 

niðurstöðu stofnunarinnar um útreikning lífeyris. Útreikningarnir byggðust á ákvörðun 

framkvæmdaráðsins. Belgíski vinnudómstóllinn vísaði málinu til Evrópudómstólsins til 

forúskurðar, sem tók m.a. til skoðunar lögmæti og túlkun ákvarðana framkvæmdaráðsins. 

Evrópudómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að ráðið gæti ekki, með hliðsjón af EBE-

sáttmálanum og dómstólakerfinu sem á honum byggði, veitt framkvæmdaráðinu vald til að 

samþykkja gerðir sem hefðu ígildi laga (e. having the force of law) og væru ekki háðar 

endurskoðunarvaldi dómstólsins. Ákvarðanir framkvæmdaráðsins mættu fela í sér stuðning 

við lögbær yfirvöld (e. competent authorities) sem bæru ábyrgð á að innleiða 

bandalagslöggjöf á þessu sviði en slík aðstoð gæti þó ekki verið þess eðlis að þau yrðu 

skylduð til þess að notast við ákveðnar aðferðir eða samþykkja ákveðna túlkun við 

framkvæmd löggjafarinnar.  

Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að óheimilt væri að framselja til sérstakra 

stofnana löggjafarvald eða vald til að setja gerðir sem hefðu ígildi laga og væru ekki háðar 

endurskoðunarvaldi Evrópudómstólsins. Niðurstaðan bætir í raun ekki miklu við Meroni-

regluna. Mikilvægi dómsins felst aðallega í því að í niðurstöðu hans er fordæmi Meroni-

málsins ítrekað, en í niðurstöðunni felst að óheimilt er að framselja lagasetningarvald. Sá 

meginmunur er hins vegar á málunum tveimur að framkvæmdaráðið í Romano-málinu, sem 

var mótttakandi framsalsins, var sett á fót með afleiddri löggjöf ESB ólíkt stofnunum í 

Meroni-málinu sem voru einkaréttarlegs eðlis.  

Athygli er þó vakin á því að framkvæmdaráðið flokkast ekki sem sérstök stofnun í 

skilningi framangreindrar umfjöllunar þrátt fyrir að það sé sett á fót með afleiddri löggjöf. 

Framkvæmdaráðið samanstendur af fulltrúum allra aðildarríkjanna
210

 og er því fremur 

samstarfsvettvangur en eiginleg stofnun. 

 

6.5.2.3 ESMA-málið 

ESMA-málið er nýjasta fordæmi Evrópudómstólsins um heimildir til framsal valds. Lýtur það 

að ágreiningi um valdheimildir ESMA. Málavextir voru þeir að Bretland höfðaði mál gegn 

Evrópuþinginu og ráðinu til ógildingar 28. gr. reglugerðar nr. 236/2012 um skortsölu og 

skuldatryggingar (skortsölureglugerðin). Ákvæðið veitir ESMA heimild til að takmarka eða 
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banna tímabundið skortsölu eða önnur sambærileg viðskipti sem „ógna skipulegri starfsemi 

og heilindi fjármálamarkaða eða stöðugleika fjármálakerfis Sambandsins, í heild eða að 

hluta“. ESMA var sett á fót með reglugerð nr. 1095/2010. Bretland byggði mál sitt á ferns 

konar málsástæðum og taldi að; 

1) 28. gr. reglugerðarinnar bryti gegn þeim meginreglum sem staðfestar væru í Meroni-

málinu. Bretland hélt því fram að mat á því hvort aðstæður væru þess eðlis að þær ógnuðu 

heilindum fjármálakerfis Sambandsins væri mjög matskennt og liður í mótun efnahagsstefnu 

sambandsins. Með því að færa þetta mat í hendur á ESMA hefði stofnuninni verið framselt of 

víðtækt ákvörðunarvald.  

2) 28. gr. reglugerðarinnar heimilaði ESMA að samþykkja aðgerðir sem væru ígildi 

lagasetningar. Slíkt færi gegn þeim meginreglum sem staðfestar hefðu verið í Romano-

málinu.  

3) Þær ráðstafanir sem ESMA væri heimilt að grípa til væru gerðir sem flokkuðust ekki 

sem lagagerðir með almennt gildi og færu því gegn 290. gr. og 291. gr. SSESB, sem veitir 

framkvæmdastjórninni einkarétt á að samþykkja slíkar gerðir.  

4) Ef 28. gr. væri ætlað að veita ESMA heimild til að taka ákvörðun sem beindist að 

ákveðnum aðila eða aðilum (e. individual decision) væri 114. gr. SSESB ekki réttur 

lagagrundvöllur fyrir reglugerðina.  

Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að 28. gr. reglugerðarinnar færi ekki gegn 

gildandi meginreglum og reglum Sáttmála Sambandsins sem gilda um framsal valds. Í 

niðurstöðu sinni benti dómstóllinn á að í fyrsta lagi væru þær heimildir sem ESMA hefði 

samkvæmt 28. gr. reglugerðarinnar háðar ýmsum takmörkunum. Í greininni mætti finna 

upptalningu skilyrða sem uppfylla þyrfti áður en ESMA gæti gripið til aðgerða, t.d. að uppi 

væri neyðarástand og að engin lögbær, innlend yfirvöld hefðu gripið til ráðstafana eða að þau 

hefðu gripið til ráðstafana sem reyndust ekki árangursríkar til að vinna bug á yfirstandandi 

hættu. Þá væri ESMA gert að fylgja ströngum málsmeðferðarreglum við töku ákvarðana og 

endurskoða ákvarðanir sínar á þriggja ára fresti. Valdheimildir ESMA samkvæmt 28. gr. 

reglugerðarinnar væru nægjanlega afmarkaðar, sem og háðar endurskoðunarvaldi dómstóla, 

og færu því ekki gegn þeim meginreglum sem staðfestar hefðu verið í Merono-málinu. Í öðru 

lagi, þrátt fyrir að ESMA væri veitt heimild til að taka almennar ákvarðanir, þýddi það ekki að 

slíkt væri í andstöðu við niðurstöðu dómstólsins í Romano-málinu. Ekki væri hægt að ráða af 

þeim dómi að framsal valds til stofnana líkt og ESMA væri háð öðrum skilyrðum en þeim 

sem kæmu fram í Meroni-málinu. Að auki gerði stofnanarammi Evrópusambandsins, 

sérstaklega 2. mgr. 263. gr. og 277. gr. SSESB, ráð fyrir því að sérstakar stofnanir 
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Sambandsins samþykktu gerðir sem hefðu almennt gildi. Í þriðja lagi væri hvorki hægt að 

túlka það svo að 290. gr. og 291. gr. SSESB lokaði fyrir framsal til annarra aðila en 

framkvæmdastjórnarinnar né að framsal valds til sérstakra stofnana sem byggju yfir sérhæfðri 

tæknilegri þekkingu væri til þess fallið að grafa undan þeim reglum sem giltu um framsal á 

grundvelli 290. gr. og 291. gr. SSESB. Að lokum benti dómstóllinn á að 28. gr. 

reglugerðarinnar væri til þess fallin að bæta framkvæmd og starfsemi innri markaðarins á 

sviði fjármála og fullnægði þeim skilyrðum sem sett væru í 114. gr. SSESB. Reglugerðin 

hefði því réttilega verið byggð á því ákvæði. 

6.5.2.4. Samanburður  

Framangreind mál eiga það sameiginlegt að ágreiningurinn varðar heimildir stofnana 

Sambandsins til að framselja vald. Það verður hins vegar ekki litið fram hjá því að þau eru 

ólík í mörgum grundvallaratriðum. Helst er að nefna að lagaumhverfið er gjörólíkt og miklar 

breytingar áttu sér stað á því tímabili sem dómarnir féllu. Evrópusambandið hefur hægt en 

örugglega öðlast aukin völd og sjálfstæði frá aðildarríkjunum og ber í dag mörg yfirþjóðleg 

einkenni sem ekki voru til staðar, t.d. við stofnun Kola- og stálbandalagsins, sbr. umfjöllun í 

kafla 2. Hvað sem því líður er áhugavert að bera þessi þrjú mál saman og velta fyrir sér hvers 

vegna dómstóllinn kemst að ólíkri niðurstöðu í málunum . Samanburðurinn mun þó að mestu 

snúa að Meroni-málinu annars vegar og ESMA-málinu hins vegar. Ástæðan er sú að Romano-

málið bætir litlu við Meroni-regluna eins og áður hefur verið nefnt. Auk þess má benda á að í 

Romano-málinu var um að ræða forúrskurð Evrópudómstólsins og það var í höndum belgíska 

vinnudómstólsins að komast að endanlegri niðurstöðu um gildi ákvörðunarinnar sem 

ágreiningur ríkti um, byggða á sjónarmiðum dómstólsins.  

Í fyrsta lagi má nefna að í Meroni-málinu var um að ræða framsal til sjálfstæðra stofnana 

sem stóðu utan stjórnkerfis KSE. Það hafði í för með sér að þær ákvarðanir sem stofnanirnar 

tóku í skjóli valds sem þeim hafði verið framselt féllu ekki undir endurskoðunarvald 

Evrópudómstólsins.
211

 Í ESMA-málinu var á hinn bóginn um að ræða framsal til stofnunar 

sem sett var á fót af löggjafa Sambandsins og féll beint undir endurskoðunarvald 

Evrópudómstólsins, sbr. umfjöllun í kafla 6.5. Romano-málið á það sameiginlegt með ESMA-

málinu að stofnanirnar sem þar um ræðir voru einnig settar á fót á grundvelli afleiddrar 

löggjafar. Í því máli var, eins og áður hefur verið nefnt, mikilvægi þess að þær valdheimildir 

sem framseldar væru féllu undir endurskoðunarvald Evrópudómstólsins undirstrikað. 
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Í öðru lagi var beiting valdheimilda til ESMA á grundvelli 28. gr. 

skortsölureglugerðarinnar háð ýmsum skilyrðum sem takmörkuðu ákvörðunarvald ESMA. 

Sambærileg skilyrði voru ekki til staðar í framsali valds til stofnananna í Meroni-málinu. 

Í þriðja lagi höfðu átt sér stað mikilvægar breytingar á stofnanaramma Sambandsins við 

gildistöku Lissabonsáttmálans og Sáttmálarnir gerðu ráð fyrir því að sérstakar stofnanir tækju 

lagalega bindandi ákvarðanir sem hefðu réttaráhrif á þriðja aðila (e. legally binding decisions 

intended to produce legal effects in relation to third parties), sbr. t.d. 1. mgr. 263. gr. og 277. 

gr. SSESB. 

Þrátt fyrir framangreind atriði eru Meroni- og Romano-málin talin hafa fordæmisgildi og 

enn þann dag er litið til þeirra við mat á lögmæti framsals valds til sérstakra stofnana.
212

 Af 

niðurstöðu ESMA-málsins má ráða að Evrópudómstóllinn fylgir fyrri fordæmum en reynir að 

laga þær að nýju og breyttu lagaumhverfi. Nánar verður fjallað um það hvernig valdheimildir 

ESMA samræmast Meroni-reglunni í kafla 8.6. hér á eftir. 

 

7 Ábyrgðarskylda  

Einn af hornsteinum lýðræðislegra stjórnarhátta (e. democratic governance) er opinber 

ábyrgðarskylda (e. public accountability).213 Hugtakið felur það í sér að þeim sem hafa völd til 

að starfa í almannaþágu ber skylda til að standa reikningsskil gjörða sinna þegar eftir því er 

kallað.214 Lýðræði er á margan hátt lítils virði ef valdhafar bera ekki opinberlega ábyrgð á 

gjörðum sínum, ákvörðunum og stefnumótun.215 Það má því sjá tengsl milli lýðræðisumbóta 

og aukinnar kröfu um skýra opinbera ábyrgðarskyldu yfirvalda. Sú krafa nær ekki aðeins til 

ríkja heldur einnig til alþjóðastofnana (e. international organisations) sem starfa í umboði 

lýðræðislegra aðildarríkja.216 Innan Evrópusambandsins hefur umræðan um ábyrgðarskyldu, 

eða skort á henni, að mörgu leyti snúist um það hvernig eigi að stjórna og hafa eftirlit með 

framseldu valdi innan stofnana Sambandsins.217 Því hefur verið haldið fram að skýr 

ábyrgðarskylda sé grundvöllur þess að heimilt sé að framselja ákvörðunarvald til stofnana 
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Sambandsins sem ekki eru kosnar með beinum eða óbeinum hætti218 (e. directly or indirectly 

elected).219 Umfjöllun um opinbera ábyrgðarskyldu tengist því kjarna efni ritgerðarinnar beint. 

Í fyrri hluta þessa kafla verður fjallað um ábyrgðarskyldu almennt, með áherslu á opinbera 

ábyrgðarskyldu. Sú umfjöllun er mikilvæg þar sem inntak hugtaksins er að mörgu leyti óljóst 

en t.d. eru birtingamyndir þess margar og þýðing ólík eftir því við hvaða sjónarhorn er 

miðað.220 Í seinni hluta kaflans verður fjallað um ábyrgðarskylda innan Evrópusambandsins, 

sérstaklega hvort, og þá hvernig, gætt er að því að sérstakar stofnanir beri ábyrgðarskyldu við 

beitingu framseldra valdheimilda. 

 

7.1 Almennt um opinbera ábyrgðarskyldu 

Ábyrgðarskyldan er mismunandi og birtingarmynd hennar er ólík. Máli skiptir t.d. hvort um 

er að ræða framsal á verkefnum innan einkafyrirtækis eða verkefni hjá hinu opinbera. Eins og 

titill kaflans ber með sér verður hér aðeins fjallað um opinbera ábyrgðarskyldu. Með því er 

bæði vísað til ábyrgðarskyldu hjá hinu opinbera og ábyrgðarskyldu sem er opin, eða að 

minnsta kosti aðgengileg, almenningi.221 Ekki verður fjallað um óformlega ábyrgðarskyldu, 

t.d. þegar aðilum er gert að svara fyrir gjörðir sínar bak við luktar dyr án vitundar almennings.  

Í nútímalýðræðisríkjum er hefðbundið að framsal valds myndi eina einfalda keðju 

framsals sem byrjar hjá almenningi og nær til opinberra stofnana sem framkvæma opinbera 

stefnu ríkisins.222 Hér verður slík keðja framsals kölluð umboðskeðja. Kjarni ábyrgðarskyldu 

er ábyrgð (e. responsibility) í þeim skilningi að ef eitthvað fer úrskeiðis er hægt að benda á 

þann sem er ábyrgðarskyldur og hann látinn standa reikningsskil gerða sinna.223 Segja má að 

tilvist ábyrgðarskyldu geri það að verkum að hver og einn hlekkur umboðskeðju, þ.e. 

mótttakandi framselds valds, ber ábyrgð á því valdi sem hann beitir.  

Eftir stendur þó sú spurning hvenær ábyrgðarskyldan er fyrir hendi og mótttakandi 

framselda valdsins telst bera ábyrgð á ráðstöfum sínum. Mark Boven heldur því fram að 

ábyrgðarskylda sé til staðar ef bera má kennsl á eftirfarandi þrjú einkenni; 
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Í fyrsta lagi að mótttakanda framselda valdsins finnist skylt að upplýsa framseljanda 

valdsins, eða aðra aðila,224 um ráðstafanir sínar og skýra frá ef upp koma vandamál eða 

mistök. Upplýsingaskylda mótttakanda framselda valdsins getur verið bæði formleg og 

óformleg. Með formlegri skyldu er átt við skyldu samkvæmt lögum eða reglum, t.d. um 

reglulega skýrslugjöf eða jafnvel formlegar yfirheyrslur vegna meintra brota. 

Blaðamannafundir og almenn upplýsingagjöf sem beinist að framseljanda valdsins myndi hins 

vegar teljast til óformlegrar upplýsingaskyldu.  

Í öðru lagi að upplýsingar sem veittar eru á grundvelli upplýsingaskyldunnar geti leitt til 

nánari rannsóknar af hendi framseljanda valdsins, m.a. um lögmæti ráðstafana sem gripið var 

til eða hvort upplýsingarnar hafi verið fullnægjandi. Jafnframt á móttakandi valdsins að hafa 

andmælarétt. 

Í þriðja lagi að framseljandi valdsins leggi að lokum dóm á ráðstafanir móttakanda 

valdsins. Þetta getur falist í því að samþykkja eða hafna ársskýrslum eða opinberri gagnrýni á 

eða sektum fyrir tilteknar ráðstafanir.225  

Segja má að kjarninn í greiningu Mark Boven sé að móttakandi framselds valds þurfi að 

svara fyrir beitingu þess valds sem honum var framselt, eða að minnsta kosti að hann virðist 

þurfa að telja sig vera skyldugan til að svara fyrir beitingu valdsins. Madalina Busuioc tekur 

undir þessa afstöðu en bætir við að mikilvægt sé að aðgreina ábyrgðarskyldu frá viðvarandi 

beinni stjórn og eftirliti (e. direct ongoing control) framseljanda valds yfir mótttakanda 

framselda valdsins. Þörfin fyrir ábyrgðarskyldu er aðeins til staðar þegar framseljandi valds 

afsalar sér beinni stjórn yfir tilteknum valdheimildum. Í samræmi við þetta má segja að 

ábyrgðarskylda sé í raun tæki til að staðfesta það eftir á (e. ex post control) að móttakandi 

valds hafi beitt valdheimildum sínum innan þess svigrúms sem honum var veitt. Í stuttu máli 

felur þetta í sér að ábyrgðarskylda krefst sjálfstæðis en útilokar viðvarandi beina stjórnun og 

eftirlit.226 

Einnig má greina mismunandi tegundir ábyrgðarskyldu ef litið er til þess gagnvart 

hverjum móttakandi framselds valds ber ábyrgð. Greina má að minnsta kosti fimm formleg og 

opin ábyrgðarskyldutengsl (e. accountability relationships).227  
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Í fyrsta lagi er um að ræða pólitíska ábyrgðarskyldu (e. political accountability). Hún felur 

í sér að opinberir aðilar bera ábyrgðarskyldu gagnvart kjörnum fulltrúum, þingmönnum, og 

stjórnmálaflokkum. Nokkuð algengt er að ráðherrar beri óbeint pólitíska ábyrgðarskyldu sem 

yfirmenn stofnana.228 Pólitísk ábyrgðarskylda getur einnig verið tilvísun til ábyrgðar kjörinna 

yfirvalda, þ.e. þeirra sem hafa fengið vald beint frá kjósendum, s.s. ríkisstjórna og annarra 

tilnefndra embættismanna sem eru í vissum skilningi í þjónustuhlutverki og þurfa að sýna 

fram á að þeir hafi sinnt störfum sínum og farið með vald sem þeim var veitt á réttan og 

forsvaranlegan hátt.229  

Í öðru lagi má nefna lagalega ábyrgðarskyldu (e. legal accountability). Þegar dómstólar 

hafa lögsögu yfir opinberum aðilum sem framkvæma opinbert vald er lagaleg ábyrgðarskylda 

til staðar. Þetta getur bæði átt við gagnvart einstaka aðilum eða opinberum stofnunum í heild. 

Málshöfðun vegna almennra brota fellur ekki undir lagalega ábyrgðarskyldu þar sem hún á 

aðeins við þegar um er að ræða brot á reglum um beitingu valdheimilda.  

Í þriðja lagi má nefna stjórnunarlega ábyrgðarskyldu (e. administrative accountability). 

Hún felur í sér að opinber stofnun sem er móttakandi framsals valds ber ábyrgðarskyldu 

gagnvart annarri opinberri stofnun. Það getur bæði verið stofnunin sem framseldi valdið 

upphaflega eða eftirlitsstofnun sem hefur það hlutverk að hafa eftirlit með beitingu valdsins. 

Hér er um að ræða allt eftirlit á stjórnsýslustigi.230 Stjórnunarleg ábyrgðarskylda hefur einnig 

verið skilgreind sem fyrirkomulag sem ætlað er að tryggja samræmi milli gilda framseljanda 

valds og framsalshafa, en sú skilgreining er rýmri en fyrrgreind skilgreining.231 Rýmri 

skilgreiningin er að mati höfundar of opin og of lík hinni almennu skilgreiningu á 

kjarnaatriðum ábyrgðarskyldu. Hún á því jafnt við þennan flokk og aðra sem hér eru taldir 

upp. 

Í fjórða lagi má nefna faglega ábyrgðarskyldu (e. professional accountability). Hún kemur 

til greina þegar vald er framselt til aðila til að sinna verkefnum á grundvelli 

sérfræðiþekkingar. Í sumum tilvikum bera þeir ábyrgð gagnvart öðrum sérfræðingum í sömu 

stétt í gegnum félagasamtök þar sem samþykktar hafa verið t.d. siðareglur sem skráðum 

félögum ber að fara eftir. 
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Í fimmta lagi má nefna fjárhagslega ábyrgðarskyldu (e. financial accountability). Þegar 

stofnun er fjárhagslega háð öðru stjórnvaldi og ber skylda til að standa skil á og svara fyrir 

fjárhagsreikninga er fjárhagsleg ábyrgðarskylda til staðar.232 

Af framangreindri má sjá að hægt er að tryggja að mótttakandi valds beri ábyrgð á 

beitingu valdheimilda sinni á mismunandi hátt en það getur verið ólíkt er eftir eðli framsalsins 

hvaða tegund eða tegundum ábyrgðarskyldu er beitt. 

  

7.2 Ábyrgðarskylda innan Evrópusambandsins 

Hér að framan var vikið að því að hefðbundið framsal valds innan lýðræðisríkja myndar eina 

umboðskeðju sem nær t.d. frá kjósendum til opinberra stofnana. Innan ESB er hins vegar 

mjög erfitt að greina slíka einfalda keðju framsals. Ástæðan er fyrst og fremst sú að að ekki er 

til staðar löggjafi sem er tengdur beint við kjósendur og framselur vald sitt áfram til 

stjórnvalda.233 Löggjafarferlið er mun flóknara en svo, sbr. umfjöllun í kafla 2. Einnig eykur 

það flækjustig framsals innan Sambandsins að í reynd sinna tvær stofnanir störfum sem bera 

keim framkvæmdarvalds, þ.e framkvæmdastjórnin og ráðið. Báðar stofnanirnar framselja vald 

til ólíkra stofnana, m.a. sérstakra stofnana, og af ólíkum ástæðum,234 sjá skýringarmynd. Þetta 

hefur þau áhrif að erfiðara verður að greina hver ber ábyrgð á beitingu framselds valds innan 

ESB en innan einstakra ríkja, og ekki síður gagnvart hverjum.  
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Skýringarmynd 1. Umboðskeðja valdheimilda Evrópusambandsins, frá kjósendum til framkvæmdastjórnarinnar 

og sérstakra stofnana. 

 

Í kjölfar uppsveiflunnar í stofnun nýrra sérstakra stofnana í kringum árið 2001 skapaðist 

mikil umræða meðal fræðimanna og innan grunnstofnana ESB um ábyrgðarskyldu slíkra 

stofnana.235 Umræðan snerist að miklu leyti um mikilvægi þess að tryggja jafnvægi milli 

sjálfstæðis og ábyrgðarskyldu stofnananna annars vegar og hins vegar beinni stjórnun yfir 

þeim.236 Þetta er mikilvægt því rétt eins og bein viðvarandi stjórnun útilokar ábyrgðarskyldu 

er ábyrgðarskylda ekki til staðar án sjálfstæðis.237 Komi upp sú staða að sérstakar stofnanir séu 

bæði án beinnar viðvarandi stjórnunar og skýrrar ábyrgðarskyldu er enginn sem ber ábyrgð á 

ákvörðunum þeirra. Það fer gegn grundvallargildum ESB um lýðræði, sbr. 2. gr. SESB, og er 

til þess fallið að auka lýðræðishalla ESB.238 Einnig verður að telja að slík aðstaða hefði áhrif á 

lögmæti framsalsins því ef enginn ber ábyrgð á beitingu valdsins er einn hlekkur í 

umboðskeðjunni brotinn.  

Sjálfstæði sérstakra stofnana er mikilvægt þar sem þær eru oftar en ekki settar á fót einmitt 

til að tryggja fjarlægð frá pólitískri stefnumótun og tryggja gagnsærri og skilvirkari 
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stjórnsýslu.239 Því hefur verið litið svo á að lausnin á ofangreindum vandamálum sé skýr 

ábyrgðarskylda sem tryggir að hægt sé að hafa eftirlit með því að stofnanirnar fari ekki út 

fyrir þær valdheimildir sem þeim hafa verið framseldar en tryggir á sama tíma sjálfstæði 

þeirra í starfi.240 

Eins og áður hefur verið rakið getur ábyrgðarskyldan verið mismunandi eftir því að 

hverjum hún beinist en það getur verið gagnvart fleirum en einum aðila, stofnun eða yfirvaldi. 

Sérstakar stofnanir bera venjulega mjög takmarkaða pólitíska ábyrgðarskyldu, sérstaklega 

samanborið við pólitíska ábyrgðarskyldu opinberra stofnana innan aðildarríkjanna. Birtist hún 

helst í formi skyldu til að senda Evrópuþinginu ársskýrslur og/eða langtíma vinnuáætlanir (e. 

multi-annual work programme) til upplýsingar, sbr. t.d. b-lið 2. mgr. 33. gr. EASA-

reglugerðarinnar og 5. og 6. mgr. 43. gr., sbr. 2. mgr. 47. gr. ESMA-reglugerðarinnar. Í 

undantekningartilvikum er Evrópuþinginu heimilað að kalla framkvæmdastjóra sérstakrar 

stofnunar til yfirheyrslu (e. for a hearing) áður en hann er tilnefndur í starfið eða til að 

upplýsa um starfsemi stofnunarinnar,241 sjá t.d. 38. og 39. gr. EASA-reglugerðarinnar. Til 

viðbótar má nefna að í 3. gr. ESMA-, EIOPA- og EBA-reglugerðanna er að finna almennt 

ákvæði um ábyrgðarskyldu stofnananna gagnvart Evrópuþinginu og ráðinu. Sambærilegt 

ákvæði er ekki að finna hjá öðrum sérstökum stofnunum, svo sem EASA. Hins vegar má færa 

rök fyrir því að framangreind atriði teljist fremur stjórnunarleg ábyrgðarskylda en pólitísk. 

Þrátt fyrir að Evrópuþingið sé kosið í beinum kosningum og þannig tengt almennum 

kjósendum snúast kosningarnar ekki eða að litlu leyti um evrópsk málefni (e. european 

issues) og veita ekki umboð til myndunar ríkisstjórnar.242 Þar að auki er, eins og áður hefur 

verið vikið að, umboðskeðja framsals innan ESB mun flóknari en innan aðildarríkjanna og 

Evrópuþingið framselur ekki eitt og sér vald til annarra stofnana. Má því setja fyrirvara við 

því að eftirlit Evrópuþingsins með framsalinu sé í reynd pólitískt.  

Sérstakar stofnanir bera lagalega ábyrgðarskyldu.243 Eftir tilkomu Lissabonsáttmálans er 

nú sérstaklega tekið fram í Sáttmálunum að sérstakar stofnanir falli undir endurskoðunarvald 

Evrópudómstólsins sbr. 267. gr. SSESB. 
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Stjórnunarleg ábyrgðarskylda sérstakra stofnana ESB er sterk244 og á sér nokkrar 

birtingarmyndir. Í fyrsta lagi gagnvart Umboðsmanni ESB (e. European Ombudsmand) sem 

hefur vald til að rannsaka kvartanir vegna óvandaðra stjórnsýsluhátta (e. maladministration), í 

öðru lagi í gegnum upplýsingaskyldu gagnvart öðrum stofnunum ESB,245 þá helst gagnvart 

framkvæmdastjórninni, ráðinu og Evrópuþinginu, sem jafnframt skulu gerðar opinberar 

almenningi,246 og í þriðja lagi í gegnum siðareglur (e. code of conduct) sem stofnanirnar 

samþykkja sjálfar.247 Ábyrgðarskylda á grundvelli siðareglna gæti þó einnig flokkast sem 

fagleg ábyrgðarskylda.248 Til viðbótar má fella aðkomu hagsmunaaðila (e. stakeholders) sem 

tryggja beint opinbert eftirlit (e. direct public control) í þennan flokk.249 Sem dæmi hefur 

hagsmunahópur á verðbréfamarkaði (e. Securities and Markets Stakeholder Group) greitt 

aðgengi að starfsemi ESMA og er eftirlitsstjórn ESMA t.d. skylt að funda að lágmarki tvisvar 

á ári með hagsmunahópnum, sbr. 2. mgr. 40. gr. ESMA reglugerðarinnar.250  

Síðast en ekki síst má nefna til sögunnar fjárhagslega ábyrgðarskyldu en innan 

Evrópusambandsins er viðhaft virkt eftirlit með útgjöldum sérstakra stofnana, þar sem flestar 

þeirra eru að öllu eða miklu leyti fjármagnaðar af Sambandinu.251 

Af framangreindu má ráða að reynt hefur verið að tryggja ábyrgðarskyldu sérstakra 

stofnana með ýmsum leiðum og gagnvart ólíkum þátttakendum í kerfinu. Því er ljóst að þegar 

mat er lagt á lögmæti framsals valds til sérstakra stofnana er mikilvægt að líta ekki einungis á 

lagastoð framsalsins og hversu langt það gengur heldur skoða einnig hvernig því er stjórnað, 

sérstaklega í þeim tilvikum þar sem stofnunum hefur verið framselt víðtækt ákvörðunarvald. 

 

8 Evrópsku eftirlitsstofnanirnar á fjármálamarkaði 

Stofnun evrópsku eftirlitsstofnana á fjármálamarkaði (ESAs), þ.e. ESMA, EIOPA og EBA, 

markar að mörgu leyti tímamót í stofnanavæðingu ESB, upphaf fjórða tímabilsins. Í þessum 

kafla verða þessar stofnanir skoðaðar nánar, aðdragandi þeirra, lagagrundvöllur, hlutverk og 
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valdheimildir og sett í samhengi við framangreinda umfjöllun um heimildir og lagastoð 

framsals til sérstakra stofnana og ábyrgðarskyldu þeirra. Til einföldunar mun umfjöllunin 

miðast að mestu leyti við ESMA. Eftirlitsstofnanirnar þrjár eru hins vegar byggðar upp á 

sama hátt og byggja á nær samhljóða reglugerðum. Ályktanir dregnar af umfjöllun um ESMA 

eiga því að sama skapi við EIOPA og EBA, að því frátöldu að gengið hefur verið lengra í að 

veita ESMA valdheimildir á grundvelli tveggja reglugerða og hefur hún beint eftirlit með 

ákveðnum hluta þátttakenda á fjármálamarkaði. Nánar verður fjallað um þessar auknu 

valdheimildir ESMA í kafla 8.4.2.1 og 8.4.2.2.  

 

8.1 Aðdragandi 

Í kjölfar fjármálakreppunnar árin 2007 og 2008 komu í ljós veigamiklir annmarkar á eftirliti 

með fjármálamörkuðum í Evrópu.252 Annmarkarnir, auk vaxandi þrýstings frá 

Evrópusambandinu um að gerðar yrðu breytingar á löggjöf um eftirlit með 

fjármálastarfsemi,253 leiddu til þess að í nóvember 2008 setti framkvæmdastjórnin á fót nefnd 

sem samanstóð af háttsettum embættismönnum, undir formennsku Jacques de Larosiére, 

fyrrum seðlabankastjóra Frakklands. Nefndin hafði það hlutverk að gera tillögur um hvernig 

styrkja mætti fyrirkomulag evrópsks eftirlits með það að markmiði að auka öryggi borgaranna 

og endurreisa traust á fjármálakerfinu.254 Í lokaskýrslu nefndarinnar („de Larosière-skýrslan“) 

var lagt til að eftirlitsrammi um starfsemi fjármálamarkaða yrði styrktur til að draga úr hættu á 

að fjármálakreppur brytust út og alvarleika fjármálakreppna síðar. Nefndin taldi að það yrði 

m.a. gert með því að setja á fót evrópskt fjármálaeftirlitskerfi sem samanstæði af þremur 

evrópskum eftirlitsstofnunum, einni fyrir bankageirann, annarri fyrir verðbréfageirann og 

hinni þriðju fyrir vátrygginga- og lífeyrissjóðageirann, auk kerfisáhætturáðs.255 Á grundvelli 

skýrslunnar samþykktu Evrópuþingið og ráðið, að tillögu framkvæmdastjórnarinnar, að setja 

upp samræmt evrópskt eftirlitskerfi með fjármálamörkuðum (ESFS) sem tæki við eldra 

eftirlitskerfi. ESFS samanstendur af eftirlitsstofnunum þremur; EBA ,sem var sett á fót með 

reglugerð nr. 1093/2010, EIOPA, sem var sett á fót með reglugerð 1094/2010, ásamt 

Kerfisáhætturáðinu (ESRB) (sett á fót með reglugerð nr. 1092/2010). Hlutverk ESRB er að 
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fylgjast með kerfislegri áhættu Evrópska fjármálamarkaðarins. Stofnanirnar tóku til starfa 1. 

janúar 2011.256  

  

8.2 Samræmt evrópskt eftirlitskerfi 

Eftirlitsstofnanirnar þrjár fara með eftirlit, hver um sig á tilteknu málefnasviði. Þær eiga það 

sameiginlegt að meginhlutverk þeirra er að bæta starfsemi innri markaðarins með því að 

tryggja áhrifaríka og samræmda reglusetningu og eftirlit. Eftirlitsstofnunum er ætlað að 

varðveita stöðugleika fjármálakerfisins, vernda gagnsæi fjármálamarkaðar og fjármálaafurða 

ásamt því að tryggja vernd innstæðueiganda og/eða fjárfesta, en jafnframt að koma í veg fyrir 

reglusetningu sem byggir á geðþótta og efla samræmt eftirlit á alþjóðavísu til hagsbóta fyrir 

hagkerfið í heild. Eftirlitsstofnanirnar vinna í nánu samstarfi við eftirlitsstofnanir 

aðildarríkjanna, og eftir sem áður er daglegt eftirlit með fjármálamörkuðum í höndum þeirra 

síðarnefndu.257 Til að vera kleift að framkvæma hlutverk sitt og ná þeim markmiðum sem sett 

voru með uppbyggingu ESFS voru ESAs færðar víðtækar heimildir, allt frá upplýsingaöflun 

yfir í töku bindandi ákvarðana gagnvart fjármálafyrirtækjum og öðrum þátttakendum á 

fjármálamarkaði.  

 

8.3 Stjórnkerfi og starfsemi ESMA 

ESMA er sjálfstæð sérstök stofnun, þ.e. hún var sett á fót með reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins með stoð í 114. gr. SSESB. Stofnunin hefur ótakmarkaðan starfstíma og hefur 

réttarstöðu lögaðila. ESMA samanstendur af eftirlitsstjórn (e. Board of Supervisors), stjórn (e. 

Management Board), stjórnarformanni (e. Chairperson), framkvæmdastjóra (e. Executive 

Director) og kærunefnd (e. Board of Appeal) en þangað er hægt að skjóta ákvörðunum sem 

stofnunin tekur, sbr. 1. mgr. 60. gr. ESMA-reglugerðarinnar.258 Til viðbótar við þessar 

„grunneiningar“ ESMA skal samkvæmt 37. gr. ESMA-reglugerðarinnar setja á fót 

hagsmunahóp á verðbréfamarkaði (e. Securities and Markets Stakeholder Group) til að greiða 

fyrir samráði við hagsmunaðila á sviðum sem varða verkefni stofnunarinnar. Eftirlitsstjórnin 

er efst í innra valdakerfi ESMA.259 Hún samanstendur af forstjórum lögbærra 

eftirlitssstofnana, sem fara með eftirlit með þátttakendum á fjármálamarkaði í hverju 

aðildarríki, auk forstjóra ESMA, fulltrúa framkvæmdastjórnarinnar, fulltrúa ESRB og fulltrúa 
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frá EBA og EIOPA, þó án atkvæðisréttar, sbr. 40. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 

Eftirlitsstjórnin fer með flestar þær valdheimildir sem stofnuninni eru færðar og fjallað er um 

hér að neðan.260  

ESMA ber ábyrgðarskyldu gagnvart Evrópuþinginu og ráðinu, sbr. 3. gr. ESMA-

reglugerðarinnar, en af umfjöllun í kafla 7.2 verður ráðið að hér getur verið um 

stjórnunarlega, pólitíska og fjárhagslega ábyrgðarskyldu að ræða. Til viðbótar við þessa reglu 

er að finna fjölda ákvæða sem kveða á um ábyrgð ESMA gagnvart stofnunum ESB, m.a. 

framkvæmdastjórninni, þrátt fyrir að framkvæmdastjórnin sé ekki nefnd með í 3. gr. ESMA-

reglugerðarinnar sem einn þeirra aðila sem ESMA ber ábyrgð gagnvart.261 Ábyrgðarskylda 

ESMA felst einkum í því að samkvæmt 5. og 6. mgr. 43. gr., sbr. 2. mgr. 47. gr. ESMA 

reglugerðarinnar, skal eftirlitstjórnin samþykkja, að tillögu stjórnarinnar, ársskýrslu og 

langtíma vinnuáætlanir fyrir starfsemi ESMA og senda skýrsluna og áætlanirnar til m.a. 

Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar. Að auki skal skýrslan gerð opinber. 

 

8.4 Hlutverk og valdheimildir ESMA 

8.4.1. Flokkun 

Hlutverk og völd ESMA má flokka með tvenns konar hætti. Annars vegar er möguleg flokkun 

á grundvelli þess hvort um er að ræða heimildir sem eru bindandi gagnvart aðildarrríkjum 

Sambandsins, eða í undantekningartilvikum einstökum þátttakendum á fjármálamarkaði, eða 

heimildir sem eru óbindandi.262 Hins vegar má flokka hlutverk og valdheimildir ESMA á 

grundvelli þess hvort heimildirnar snúi að eftirlitshlutverki ESMA eða hlutverki þess í 

reglusetningu.263 Í eftirfarandi umfjöllun verður að meginstefnu til stuðst við fyrri flokkunina 

en haft til hliðsjónar á hvaða sviði heimildirnar eru. Þó skal hafa í huga að ekki er alltaf ljóst 

hvort valdheimildir ESMA teljist bindandi eða óbindandi og má jafnvel halda því fram að 

sumar þeirra liggi þar mitt á milli. Til að mynda eru ákveðin úrræði sem ESMA getur beitt 

gagnvart aðildarríkjunum ekki bindandi í eðli sínu. Fylgi aðildarríki hins vegar ekki 

úrræðunum getur það haft önnur bindandi úrræði í för með sér. Dæmi um þetta er heimild 

ESMA til að gefa út tilmæli í einstaka tilvikum þegar lögbær yfirvöld hafa brotið gegn 
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Sambandslöggjöf, sbr. 3. mgr. 17. gr. ESMA reglugerðarinnar. Fylgi lögbær yfirvöld ekki 

þeim kröfum sem koma fram í tilmælunum er málið sent til framkvæmdastjórnarinnar sem 

getur gefið út formlegt álit og krafist aðgerða, sbr. 4. mgr. 17. gr. ESMA reglugerðarinnar. 

Grípi lögbær yfirvöld enn ekki til nauðsynlegra ráðstafana til að tryggja rétta fylgni við 

Sambandsslöggjöf er ESMA heimilt að taka bindandi ákvörðun gagnvart einstaka 

þátttakendum á fjármálamarkaði, t.d. krefjast þess að starfsemi verði stöðvuð, sbr. 6. mgr. 17. 

gr. ESMA reglugerðarinnar. Þrátt fyrir að tilmæli teljist ekki til bindandi gerða ber 

aðildarríkjum og þátttakendum á fjármálamarkaði því í reynd skylda til að fara eftir þeim í 

þessum tilvikum, að því gefnu að framkvæmdastjórnin sé sammála um að grípa þurfi til 

aðgerða.264 

Þegar fjallað er um valdheimildir ESMA er mikilvægt að gera greinarmun á ESMA-

reglugerðinni og öðrum efnisgerðum sem framselja vald til stofnunarinnar. ESMA-

reglugerðin setti stofnunina á fót og afmarkar hlutverk hennar og völd. Til viðbótar koma 

aðrar efnisgerðir sem mæla nánar fyrir um valdheimildir ESMA á tilteknu sviði. Sem dæmi 

um slíkar gerðir má nefna reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1060/2009 um 

lánshæfismatsfyrirtæki, með síðari breytingum (Credit Rating Agencies, CRA), nr. 648/2012 

um afleiður sem verslað er með utan verðbréfamarkaðar, miðlæga mótaðila og 

afleiðuviðskiptaskrár (EMIR) og nr. 236/2012 um skortsölu og ákveðna þætti er varða 

skuldatryggingar. Í umfjölluninni hér á eftir verður fyrst fjallað ítarlega um þær valdheimildir 

sem færðar eru ESMA á grundvelli ESMA-reglugerðarinnar og að því loknu verða ákvæði 

hinna efnisgerðanna skoðuð, með áherslu á þau sem færa ESMA bindandi valdheimildir. 

 

8.4.2 Valdheimildir samkvæmt ESMA-reglugerðinni 

ESMA eru færðar ákveðnar valdheimildir til að geta sinnt lögbundnu hlutverki sínu og 

markmiðum, sbr. 2. mgr. 8. gr. ESMA-reglugerðarinnar. Hér verður fjallað um veigamestu 

valdheimildirnar, bæði þær sem eru óbindandi og þær sem eru bindandi. Til viðbótar við þá 

umfjöllun má nefna að ESMA hefur m.a. heimild til að veita Evrópuþinginu, ráðinu og 

framkvæmdastjórninni álit um öll málefni sem tengjast verksviði hennar, sbr. 1. mgr. 34. gr., 

safna upplýsingum um þátttakendur á fjármálamarkaði, sbr. 35. gr., og koma á fót miðlægu 

aðgengi að gagnagrunni um skráða þátttakendur á fjármálamarkaði.  
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Beiting valdheimilda ESMA er takmörkuð í 2. mgr. 1. gr. en þar eru taldar upp þær 

reglugerðir og tilskipanir sem hún skal starfa innan.265 Þetta felur það í sér að ESMA er aðeins 

heimilt að beita valdheimildum sínum samkvæmt 2. mgr. 8. gr. til að stuðla að samræmingu 

og sinna eftirliti með framkvæmd þeirra gerða sem þar eru taldar upp. ESMA er þó heimilt að 

starfa á athafnasviði markaðsaðila í tengslum við málefni sem falla ekki beint undir gerðir 

sem nefndar eru í 2. mgr. 1. gr. ef aðgerðir stofnunarinnar eru nauðsynlegar til að tryggja að 

þessum gerðum sé beitt á skilvirkan og samræmdan hátt, sbr. 3. gr. 1. gr. Þær ráðstafanir 

mega aðeins vera þess eðlis að þær krefjist ekki sérstaks framsals valds frá löggjafa 

Sambandsins. ESMA er t.d. óheimilt að taka bindandi ákvörðun vegna brota á gerðum öðrum 

en þeim sem taldar eru upp í 2. mgr. 1. gr.266 

 

8.4.2.1 Óbindandi valdheimildir 

Óbindandi valdheimildum ESMA samkvæmt ESMA-reglugerðinni, sem hér eru til 

umfjöllunar, má skipta í tvo undirflokka. Annars vegar er um að ræða heimildir til að semja 

drög að tæknilegum stöðlum sem samþykkt eru af framkvæmdastjórninni sem afleiddar 

reglugerðir og hins vegar að gefa út tilmæli almennt og í einstaka tilvikum til lögbærra 

yfirvalda eða þátttakenda á fjármálamarkaði í aðildarríkjunum. 

Tæknilegir staðlar ESMA geta verið tvenns konar; tæknilegir eftirlitsstaðlar (e. regulatory 

technical standards) og tæknilegir framkvæmdastaðlar (e. implementing technical standards). 

Ólíkar reglur gilda um inntak og samþykktarferli eftir því hvort um er að ræða eftirlits- eða 

framkvæmdastaðla. ESMA getur gert drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum þegar 

framkvæmdastjórninni hefur verið veitt heimild til að samþykkja slíka staðla með framseldum 

gerðum samkvæmt 290. gr. SSESB, sbr. 1. mgr. 10. gr. ESMA-reglugerðarinnar. Þeir skulu 

vera tæknilegir og ekki fela í sér skipulagslegar eða stefnumótandi ákvarðanir og inntak þeirra 

skal vera afmarkað af lagagerðunum sem þeir eru byggðir á, sbr. 2. undirgr. 1. mgr. 10. gr. 

Við gerð draganna ber ESMA að hafa samráð við almenning áður en hún leggur þau fyrir 
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framkvæmdastjórnina, sbr. 3. undirgr. 1. mgr. 10. gr. Framkvæmdastjórnin er bundin af 

drögum ESMA og getur aðeins breytt þeim í samráði við stofnunina samkvæmt 4. – 8. 

undirgr. 1. mgr. 10. gr. ESMA gegnir þannig lykilhlutverki við setningu slíkra staðla. 

Í samræmi við skilyrði fyrir framsali framselds valds samkvæmt 290. gr. SSESB er í 12. 

gr. ESMA-reglugerðarinnar að finna heimild fyrir Evrópuþingið og ráðið til að afturkalla 

hvenær sem er framsal valds samkvæmt 10. gr. ESMA-reglugerðarinnar. Að auki er settur sá 

fyrirvari að andmæli Evrópuþingið og ráðið tæknilegum eftirlitsstaðli innan ákveðins tíma 

öðlast hann ekki gildi. Löggjafi Sambandsins hefur því ákveðið að setja bæði skilyrðin sem 

nefnd eru í 290. gr. SSESB, þó aðeins annað þeirra hefði nægt til að uppfylla kröfur 

ákvæðisins, sbr. umfjöllun í kafla 6.2.2. Evrópuþingið eða ráðið geta einnig andmælt 

tæknilegum eftirlitsstaðli innan ákveðins tímabils, og sé það gert öðlast hann ekki gildi, sbr. 3. 

mgr. 13. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 

ESMA getur samið drög að tæknilegum framkvæmdastöðlum sem settir eru í formi 

framkvæmdagerða samkvæmt 291. gr. SSESB. Þeir skulu vera tæknilegir og ekki fela í sér 

skipulagslegar eða stefnumótandi ákvarðanir. Inntak tæknilegra framkvæmdastaðla skal vera 

að ákvarða skilyrði beitingar þeirra afleiddu gerða sem sem þeir byggja á, sbr. 1. mgr. 15. gr. 

ESMA-reglugerðarinnar. Við gerð draganna skal ESMA, líkt og við gerð draga að 

tæknilegum eftirlitsstöðlum, hafa opið samráð við almenning en að auki skal hún leita álits 

hagsmunahóps á verðbréfamarkaði267 sbr. 2. málsl. 1. gr. 15. gr. Hér er framkvæmdastjórnin 

einnig bundin við drög ESMA og getur aðeins breytt þeim í samráði við stofnunina.268 Engin 

frekari skilyrði eru sett fyrir framsali samkvæmt 15. gr. Vilji löggjafi Sambandsins draga til 

baka framsal framkvæmdavalds samkvæmt 291. gr. SSESB, þ. á m. vald til að samþykkja 

tæknilega framkvæmdastaðla, þarf hann að breyta þeirri afleiddu gerð sem framsalið byggir á. 

Til viðbótar hafa Evrópuþingið og ráðið ekki neitunarvald við samþykkt tæknilegra 

framkvæmdastaðla, líkt og í tilviki tæknilegra eftirlitsstaðla, sbr. 3. mgr. 13. gr. ESMA-

reglugerðarinnar.  

Hinn flokkur óbindandi valdheimilda ESMA er heimild til að gefa út tilmæli (e. 

recommendations) til lögbærra yfirvalda eða þátttakenda á fjármálamarkaði í aðildarríkjunum. 
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Tilmæli geta einnig verið tvenns konar, almenn tilmæli eða leiðbeiningar eða tilmæli í 

sérstökum tilvikum sem eru undanfari formlegs álits og/eða bindandi ákvörðunar. 

ESMA er heimilt að gefa út leiðbeiningar eða tilmæli til að koma á samræmdu, 

árangursríku og skilvirku eftirliti innan evrópska fjármálakerfisins og til að tryggja almenna, 

einsleita og samræmda beitingu á lögum Sambandsins samkvæmt 1. mgr. 16. gr. Fari lögbær 

yfirvöld ekki eftir leiðbeiningunum eða tilmælunum birtir stofnunin það opinberlega, bæði í 

hverju tilviki fyrir sig og í ársskýrslu, sbr. 3. og 4. mgr. 16. gr. Í ársskýrslunni skal ESMA 

einnig gera grein fyrir því með hvaða hætti stofnunin hyggst tryggja að hlutaðeigandi lögbær 

yfirvöld fylgi leiðbeiningum og tilmælum hennar framvegis. Ætla má að löggjafi 

Sambandsins hafi talið að í slíkri birtingu felist þrýstingur á yfirvöld að fylgja þessum 

leiðbeiningum og tilmælum stofnunarinnar. ESMA hefur hins vegar ekki frekari heimildir á 

grundvelli 16. gr. til að grípa til íþyngjandi og bindandi ráðstafana til að tryggja eftirfylgni. 

Annað gildir aftur á móti um tilmæli samkvæmt 17. gr.  

Telji ESMA, í kjölfar rannsóknar, að lögbær yfirvöld hafi brotið á Sambandsslöggjöf, 

hvort sem er með aðgerðarleysi eða rangri framkvæmd, er henni heimilt að beina tilmælum til 

hlutaðeigandi lögbærs yfirvalds um hvaða aðgerðir séu nauðsynlegar til að farið verði að 

lögum Sambandsins, sbr. 1. 2. og 3. mgr. 17. gr. Tilmæli samkvæmt 17. gr. geta verið 

undanfari bindandi ákvörðunar ESMA grípi lögbær yfirvöld ekki til þeirra aðgerða sem þar er 

krafist.  

Ólíkt tæknilegu stöðlunum er ekki krafist aðkomu framkvæmdastjórnarinnar við útgáfu 

tilmæla, og Evrópuþingið og ráðið hafa ekki formlegt vald til að koma að gerð þeirra.269 

ESMA er hins vegar skylt, þegar við á, að hafa opið samráð við almenning og leita álits og 

ráðgjafar hjá hagsmunahópum á verðbréfamarkaði við útgáfu tilmæla samkvæmt 16. gr. Að 

öðru leyti er ESMA í sjálfsvald sett hvernig gerð þeirra og útgáfu er hagað. 

 

8.4.2.2 Bindandi valdheimildir 

ESMA er heimilt að taka bindandi ákvörðun gagnvart lögbærum yfirvöldum og í 

undantekningartilvikum gagnvart einstaka þátttakendum á fjármálamarkaði.270 Með bindandi 

ákvörðun er átt við ákvörðun sem móttakanda er skylt að hlíta samkvæmt Evrópurétti, þ.e. 

hún hefur bein réttaráhrif innan aðildarríkjanna. Bindandi valdheimildir ESMA hafa verið 
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nokkuð umdeildar, sérstaklega heimildin til að taka ákvarðanir sem beinast beint að 

þátttakendum á fjármálamarkaði en um slíka ákvörðun var t.d. deilt í ESMA-málinu. Carmina 

Di Noia og Matteo Gargantini benda á að slíkar valdheimildir séu einkar sérstakar þar sem 

þær fela í sér beina framkvæmd (e. direct enforcement) gagnvart einkaaðilum. Beiting þeirra 

gæti valdið ákveðnum lagaflækjum eða spennu í tilvikum þar sem ekki er að finna skýra 

lagastoð í Sáttmálunum, þ.e. þegar grunnstofnunum ESB hafa ekki verið veittar slíkar 

valdheimildir.271 

ESMA getur tímabundið bannað eða takmarkað tiltekna fjármálastarfsemi sem ógnar 

skipulagðri starfsemi og heilindi fjármálamarkaða eða stöðugleika fjármálakerfisins í heild 

eða að hluta í tveimur tilvikum, sbr. 5. mgr. 9. gr. Annars vegar þegar aðrar lagagerðir kveða 

á um það, og þá í samræmi við þau skilyrði sem þar eru sett, eða þegar þörf er á vegna 

neyðarástands samkvæmt 18. gr. ESMA-reglugerðarinnar. Á grundvelli 5. mgr. 9. gr. er 

ESMA veitt heimild til að hafa bein afskipti af markaðnum.272 Ákvæðið stendur hins vegar 

ekki, eins og orðalag ákvæðisins felur í sér, eitt og sér. ESMA getur t.d. ekki bannað tiltekna 

fjármálastarfsemi einungis með tilvísun 5. mgr. 9. gr. Ávallt þarf að vera til staðar annað 

sértækara ákvæði sem tiltekur nánar hvenær og samkvæmt hvaða skilyrðum ESMA getur 

aðhafst á þennan hátt. Sem dæmi má nefna 28. gr. reglugerð nr. 236/2012 um skortsölu þar 

sem ESMA er veitt heimild til að banna eða takmarka skortsölu að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum, með vísan til 5. mgr. 9. gr. ESMA-reglugerðarinnar. Nánar verður fjallað um 

skortsölureglugerðina hér á eftir. Þó skal bent á að ekki er krafist einróma samþykkis fyrir 

setningu lagagerða sem koma 5. mgr. 9. gr. ESMA-reglugerðarinnar í framkvæmd, svo lengi 

sem gerðin er sett með stoð í 114. gr. SSESB. Eins og staðfest var í ESMA-málinu og fjallað 

var um í kafla 6.4.2 geta samræmingarráðstafanir snúið að einstaklingum eða ákveðnum 

vörum.273  

Ef ljóst er í kjölfar rannsóknar að lögbært yfirvald hefur með aðgerðarleysi eða rangri 

framkvæmd brotið gegn lögum Sambandsins getur ESMA samþykkt ákvörðun sem beinist að 

þátttakendum á fjármálamarkaði. Í ákvörðuninni er þá lögð skylda á einstaka aðila til að 

standa við skuldbindingar sínar samkvæmt lögum Sambandsins, sbr. 6. mgr. 17. gr. ESMA 

getur þó aðeins gripið til þessa úrræðis í undantekningartilvikum, þegar lögbær yfirvöld hafa 

ekki gripið til nauðsynlegra aðgerða sem fram koma í tilmælum ESMA eða formlegu áliti 
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framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 3. og 4. mgr. 17. gr. Að auki er það skilyrði sett að 

nauðsynlegt sé að grípa til ráðstafana tímanlega vegna slíkra vanefnda á skuldbindingum 

Sambandsins. Ákvörðunin á einnig að vera í samræmi við formlega álitið sem 

framkvæmdastjórnin birti, sbr. 6. mgr. 17. gr. Tengslin milli tilmæla og ákvörðunar ESMA og 

formlegs álits framkvæmdastjórnarinnar eru mikilvæg hér. Líkt og kemur fram hér að framan 

eru tilmæli óbindandi á þann hátt að ESMA hefur ekki bein úrræði til að þvinga lögbær 

yfirvöld til að fylgja þeim. Hins vegar er það svo að fari lögbært yfirvald ekki eftir formlegu 

áliti framkvæmdastjórnarinnar innan þess tímaramma sem þar kemur fram getur 

framkvæmdastjórnin höfðað mál á hendur aðildarríkinu, sbr. 258. gr. SSESB.274 Verður því að 

telja að aðeins í þröngum undantekningartilvikum sé ESMA heimilt að beita valdheimildum 

samkvæmt 6. mgr. 17. gr., og þá oftast samhliða lögsókn framkvæmdastjórnarinnar á hendur 

hlutaðeigandi aðildarríki.  

ESMA hefur einnig heimild til að grípa til aðgerða í neyðartilvikum, m.a. með bindandi 

ákvörðun sem beinist að lögbærum yfirvöldum eða þátttakendum á fjármálamarkaði 

samkvæmt 18. gr. Beiting valdheimilda samkvæmt 18. gr. á aðeins við ef ráðið hefur lýst yfir 

neyðarástandi og í undantekningartilvikum ef nauðsynlegt er að samræma aðgerðir lögbærra 

yfirvalda til að sporna við óhagstæðri þróun sem kynni að tefla eðlilegri starfsemi og heillyndi 

fjármálamarkaða í tvísýnu eða stöðugleika fjármálakerfis Sambandsins að heild eða hluta, sbr. 

3. mgr. 18. gr. Þá má aðeins beina ákvörðun að einstaka þátttakendum á fjármálamarkaði til 

þrautavara, þ.e. þegar ákvörðun hefur verið beint að lögbæru yfirvaldi án árangurs og bráð 

nauðsyn er á úrbótum, sbr. 4. mgr. 18. gr. Það er í höndum ráðsins, í samráði við 

framkvæmdastjórnina og ESRB og, ef við á, ESAs, að taka ákvörðun um hvort að 

neyðarástand hafi skapast. Ráðinu ber að endurskoða þá ákvörðun að minnst einu sinni í 

mánuði og ef slíkt er ekki gert fellur hún sjálfkrafa niður, sbr. 2. mgr. 18. gr.  

Grundvallarmunur er á valdheimildum samkvæmt 17. og 18. gr. Fyrrnefnda ákvæðinu er 

ætlað að taka á vandamálum sem hafa orðið til vegna rangrar framkvæmdar á 

Sambandslöggjöf en hinu síðarnefnda er ætlað að heimila auknar samræmingaraðgerðir á 

erfiðleikatímum (e. in crisis).275  

Að lokum er ESMA heimilt að taka bindandi ákvarðanir í ágreiningsmálum milli lögbærra 

yfirvalda, sbr. 19. gr. Ítreka skal að hér takmarkast beiting valdsins, líkt og beiting 

valdheimilda ESMA samkvæmt 17. og 18. gr., við ágreining sem snýr að efni þeirra gerða 
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sem taldar eru upp í 2. mgr. 1. gr. Stofnunin má að eigin frumkvæði, eða að ósk hlutaðeigandi 

aðila, aðstoða yfirvöld við að komast að niðurstöðu, sbr. 1. mgr. 19. gr. Aðeins er heimilt að 

taka bindandi ákvörðun gagnvart hlutaðeigandi lögbærum yfirvöldum, þess efnis að grípa 

skuli til eða láta af ákveðnum aðgerðum til að tryggja fylgni við löggjöf Sambandsins sbr. 3. 

mgr. 19. gr., ef það sáttaferli er án árangurs. Þetta fyrirkomulag er einnig háð sérstakri 

málsmeðferð, þ.e. sérstakur umræðuhópur sem kallaður er saman af eftirlitsstjórn ESMA 

leggur fram drög að ákvörðuninni, sbr. 41. gr., og ákvörðunin skal samþykkt í samræmi við 

þá málsmeðferð sem kemur fram í 44. gr.276 Ef lögbært yfirvald hlítir ekki ákvörðun ESMA 

samkvæmt 3. mgr. og nauðsynlegt er að grípa til nauðsynlegra aðgerða til að tryggja fylgni 

við löggjöf Sambandsins er stofnuninni heimilt að taka ákvörðun sem beint er að einstaka 

þátttakendum á fjármálamarkaði, sbr. 4. mgr. 19. gr. Til viðbótar við þau tilvik þar sem 

ágreiningur rís milli lögbærra yfirvalda eru dæmi um að ESMA geti beitt valdheimildum 

samkvæmt 19. gr. í tilvikum sem skilgreind eru í öðrum efnisgerðum, Sjá t.d. 7. mgr. 25. gr. 

reglugerðar nr. 596/2014 um markaðsmisnotkun (e. Market Abuse Regulation, MAR) og 6. 

mgr. 57. gr, 2. mgr. 82. gr og 1. mgr. 86. gr. tilskipunar 2014/65/ESB um markaði fyrir 

fjármálagerninga (e. Market in Financial Instrument, MiFID II). 

Ef ágreiningur er milli lögbærra yfirvalda sem gengur þvert á málefnasvið eða 

atvinnugreinar (e. cross-sectoral) er sáttameðferð samkvæmt 19. gr. í höndum sameiginlegu 

nefndarinnar (e. Joint Committee), og nefndin skal þ. á m. taka bindandi ákvörðun ef ekki nást 

sáttir. Sameiginlega nefndin er samstarfsvettvangur þar sem eftirlitsstofnanirnar þrjár, ESMA, 

EIOPA og EBA, skulu eiga reglulegt og náið samstarf, sbr. 2. mgr. 54. gr. Í nefndinni sitja 

forstjórar eftirlitsstofnananna, sbr. 1. mgr. 55. gr. 

Þegar rýnt er í framangreindar valdheimildir ESMA má sjá að þrátt fyrir að við fyrstu sýn 

virðist sem ESMA hafi verið framselt mjög víðtækt vald til íhlutunar í eftirlitsskerfi 

aðildarríkjanna er framsalið háð veigamiklum skilyrðum. Ítök framkvæmdastjórnarinnar eru 

mikil en t.d. þarf samþykki hennar fyrir birtingu tæknilegra staðla og beiting valds á 

grundvelli 6. Mgr. 17. Gr. er háð því að áður hafi framkvæmdastjórnin gefið út formlegt álit. 

Að sama skapi hefur ráðið fullt vald til að taka ákvörðun um hvort neyðarástand á 

fjármálamarkaði sé til staðar, en það er helsti grundvöllur beitingar valds samkvæmt 18. gr. 

Beiting valdheimilda samkvæmt 19. gr. er að vísu óháð aðkomu annarra stofnana ESB en 

ESMA er heimilt að eigin frumkvæði eða að beiðni lögbæru yfirvaldanna að taka bindandi 

ákvörðun. Til viðbótar er beiting valdheimilda stofnunarinnar samkvæmt ESMA-
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reglugerðinni, eins og áður hefur verið vikið að, háð því að nánari útfærslu sé að finna í 

öðrum efnisgerðum sem taldar eru upp í 2. mgr. 1. gr. Frá þessu er undantekning en ESMA 

getur beitt valdheimildum samkvæmt 19. gr. í öðrum tilvikum ef lögbær yfirvöld leggja fram 

beiðni þess efnis.
277

 Þó er skilyrði að ágreiningurinn snúi að tilvikum sem falla undir 

gildissvið gerðanna sem taldar eru upp í 2. mgr. 1. gr, sbr. 1. mgr. 19. gr. Einnig má árétta að 

meginreglan er sú að daglegt eftirlit sé í höndum aðildarríkjanna. Það er því almennt aðeins í 

þröngum undantekningartilvikum og til þrautavara, þegar lögbær yfirvöld verða ekki við 

kröfum ESMA, sem hægt er að grípa til aðgerða sem beinast beint að ákveðnum þáttakendum 

á fjármálamarkaði. 

Á grundvelli annarra efnisgerða, þar sem ESMA er framselt vald sem fer nálægt því að 

gera stofnunina að sjálfstæðum samevrópskum eftirlitsaðila, er það aftur á móti svo að hvorki 

eftirlit né eftirfylgni er háð aðkomu lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna. Verður nú vikið nánar 

að slíkum reglum.278  

 

8.4.3 Valdheimildir samkvæmt öðrum efnisgerðum 

8.4.3.1 CRA-reglugerðin, með síðari breytingum 

CRA-reglugerðin, með síðari breytingum,279 fjallar um eftirlit ESMA með 

lánshæfismatsfyrirtækjum og færir stofnuninni mjög víðtækar eftirlitsheimildir. ESMA sér 

meðal annars um frumskráningu (e. initial registration) lánshæfismatsfyrirtækja, sbr. 15. gr., 

og almennt eftirlit með skráningu og starfsemi þeirra, sbr. 23.gr. b-23. gr. d. Brjóti 

lánshæfismatsfyrirtæki á ákvæðum reglugerðarinnar sem talin eru upp í viðhengi III er ESMA 

heimilt að leggja á fyrirtækið stjórnsýsluviðurlög (e. supervisory measures), sbr. 24. gr., 

meðal annars afturkalla skráningu og skikka fyrirtæki til að láta af ólögmætri starfsemi. Hafi 

lánhæfismatsfyrirtæki framið slík brot af ásetningi eða gáleysi er ESMA einnig heimilt að 

leggja á stjórnvaldssektir (e. fines and periodic penalty payments), sbr. 36. gr. a og 36. gr. b. 

Ákvæði um samstarf við lögbær yfirvöld aðildarríkjanna við beitingu valdheimildanna er 

einnig að finna í reglugerðinni, sbr. t.d. 30. gr. um heimildir til að framselja vald til lögbærra 

yfirvalda og 31. gr. um tilkynningarskyldu. Hins vegar ber ESMA ekki skylda til að fara með 

ákvarðanir fyrst til lögbæru yfirvaldanna eins og er skylt samkvæmt 17. gr. ESMA-
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reglugerðarinnar. ESMA hefur því beinar eftirlitsheimildir gagnvart 

lánshæfismatsfyrirtækjum sem starfa innan aðildarríkjanna.  

Í framkvæmd er hefðbundið að ESMA framselji til lögbærra yfirvalda framkvæmd 

eftirlitsins, t.d. rannsóknir og húsleitir, og er þeim skylt að vinna með ESMA. Stofnuninni er 

hins vegar óheimilt að framselja svo mikið vald til lögbæru yfirvaldanna að það dragi úr valdi 

ESMA. Það væri t.d. óheimilt að fela stofnunum aðildarríkjanna ákvörðunarvald yfir 

skráningu, lokamati (e. final assessments) og eftirfylgni.280 

Með CRA-reglugerðinni er þannig gengið mun lengra í framsali valds til ESMA en í 

stofnreglugerðinni, sbr. framangreinda umfjöllun í kafla/ 8.4.2. Það er hins vegar er að finna 

mjög ítarlega útfærslu á beitingu valds samkvæmt CRA-reglugerðinni. Í 24. gr., 36. gr. a og 

36. gr. b er tæmandi lista yfir þau stjórnsýsluviðurlög sem beita má, í viðauka III er tæmandi 

listi yfir möguleg brot sem leggja skal viðurlög við og í viðauka IV er sett fram viðmið (e. 

criteria) sem notast skal við þegar stjórnsýsluviðurlög eru valin og þegar fjárhæð 

stjórnvaldssekta er ákveðin, og þegar metið er hvort hækkunar- og lækkunarástæður eigi við. 

Þetta tryggir að vissu leyti að samræmi er milli ofangreindra skilyrða og þeirra skilyrða fyrir 

framsali valds til sjálfstæðra sérstakra stofnana sem nefnd voru í Meroni-málinu sem fjallað 

var um í kafla 7.5.2.281  

 

8.4.3.2 EMIR  

EMIR-reglugerðin fjallar um kröfur vegna viðskipta með afleiður, miðlæga mótaðila og 

afleiðuviðskiptaskrár og eftirlit með slíkum viðskiptum.282 Á grundvelli reglugerðarinnar eru 

víðtækar eftirlitsheimildir fólgnar ESMA, líkt og í CRA-reglugerðinni, en þær fela í sér beint 

eftirlit með einstaka þátttakendum á fjármálamarkaði á afmörkuðu sviði. Samkvæmt 1. mgr. 

55. gr. EMIR-reglugerðarinnar skulu afleiðuviðskiptaskrár (e. trade repositories) skráðar hjá 

ESMA og almennt eftirlit með skráningu og starfsemi er í höndum stofnunarinnar, sbr. 61.-

63. gr. ESMA hefur einnig heimildir til að leggja stjórnvaldssektir á afleiðuviðskiptaskrár, 

sbr. 1. mgr. 65. gr. og 1. mgr. 66. gr og önnur stjórnsýsluviðurlög, sbr. 1. mgr. 71. gr. og 1. 
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 Niamh Moloney: „The European Securities and Markets Authority and institutional design for the EU 

financial market – a tale of two competences: Part (2) rules in action“, bls. 199. 
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mgr. 73. gr. Í EMIR-reglugerðinni er einnig að finna nánari útfærslu og skýr viðmið um 

beitingu íþyngjandi valdheimilda.283  

Til viðbótar er í 5. mgr. 17. gr. að finna nánari útfærslu á 17. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 

Þar kemur fram að ESMA skal starfa í samræmi við 17. gr. ESMA-reglugerðarinnar ef lögbær 

yfirvöld miðlægs mótaðila (e. center counterpart) hafa ekki beitt ákvæðum EMIR-

reglugerðarinnar eða beitt þeim með þeim hætti að það virðist vera brot á Sambandsslöggjöf.  

 

 

8.4.3.3 Skortsölureglugerðin 

Skorsölureglugerðin fjallar um reglur og eftirlit með skortsölu og ákveðnum þáttum 

skyldatrygginga.
284

 Skortsala í skilningi gerðarinnar er þegar eign, t.d. verðbréf, er fengin að 

láni og í kjölfarið seld áfram. Til að mögulegt sé að endurgreiða lánið þarf að kaupa 

verðbréfið aftur. Skortsölureglugerðin felur í sér framsal á valdi til ESMA en gengur ekki, 

ólíkt CRA og EMIR, lengra en ESMA-reglugerðin, þ.e. ESMA er ekki fært beint eftirlitsvald 

yfir þátttakendum á fjármálamarkaði sambærilegt því sem eftirlitsaðilar innan aðildarríkjanna 

hafa. Hins vegar felur Skortsölureglugerðin í sér nánari útfærslu á valdheimildum ESMA 

samkvæmt ESMA-reglugerðinni.  

Hér mun umfjöllunin beinast að 28. gr. Skortsölureglugerðarinnar. Ástæður þess eru 

aðallega tvær. Í fyrsta lagi reyndi á 28. gr. í ESMA-málinu sem fjallað er um hér að framan 

með ítarlegum hætti. Lögmæti ákvæðisins hefur þannig verið staðfest af Evrópudómstólnum. 

Í öðru lagi er 28. gr. sett með tilvísun til 5. mgr. 9. gr. ESMA-reglugerðarinnar og sýnir vel 

samspilið milli ESMA-reglugerðarinnar og annarra lagagerða en eins og fjallað var um hér að 

framan getur 5. mgr. 9. gr. ekki staðið ein og sér.285 Samkvæmt b-lið 1. mgr. 28. gr. 

Skortsölureglugerðarinnar er ESMA heimilt, í samræmi við 5. mgr. 9. gr. ESMA-

reglugerðarinnar, að banna eða setja takmörk á skortsölu. ESMA er aðeins heimilt að grípa til 

slíkra ráðstafana þegar það er til staðar starfsemi sem ógnar skipulagðri starfsemi eða heilindi 

fjármálamarkaða eða stöðugleika fjármálakerfis Sambandsins í heild eða að hluta, og yfirvöld 

hafa ekki gripið til ráðstafana til að vinna bug á ógninni eða gripið hefur verið til ráðstafana 

sem ekki eru nægjanlegar.286
 Frekari skilyrði má einnig finna í ákvæðinu, meðal annars 
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 Sjá t.d. 2. mgr. 65. gr. sem setur ramma á upphæðir stjórnvaldssekta, 2. mgr. 73. gr. sem telur upp viðmið sem 

fylgja skal við vali á stjórnsýsluviðurlögum og viðauka 1 sem telur með tæmandi hætti þau brot sem leggja má 

viðurlög við. 
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skyldutil að hafa samráð við Kerfisáhætturáðið og aðildarríkin.287 Í 11. mgr. 28. gr. er svo 

áréttað að ráðstafanir ESMA samkvæmt ákvæðinu hafa forgang fram yfir aðrar ráðstafanir 

lögbærra yfirvalda. 

Sambærileg ákvæði sett með tilvísun í 5. mgr. 9. gr. ESMA má einnig finna í öðrum 

efnisgerðum, t.d. í 4. mgr. 47. gr. tilskipunar 2011/61/ESB um rekstrarðaila sérhæfðra sjóða 

(e. Alternative Investment Fund Managers, AIFMD). Þá má finna ákvæði sem eru nánari 

útfærsla á 17. eða 19. gr. ESMA-reglugerðarinnar. Tekin voru dæmi um slík ákvæði varðandi 

19. gr. hér að framan en að auki er að finna ákvæði með tilvísun í 17. gr., sjá t.d. 5. mgr. 57. 

gr. og 2. mgr. 82. gr. MiFID II og áðurnefnd 5. mgr. 17. gr. í EMIR.  

 

8.5 Valdheimildir ESMA í samanburði við valdheimildir EASA 

Til að skýra betur hvort gengið hefur verið lengra í framsali valds til ESMA samanborið við 

framsal valds til EASA, og ef svo er, hversu mikið lengra, verða valdheimildir stofnunarinnar 

skoðaðar í samanburði við valdheimildir EASA. Ástæður þess að EASA er skoðuð fremur en 

aðrar sjálfstæðar sérstakar stofnanir eru í fyrsta lagi að EASA er, líkt og ESMA, 

eftirlitsstofnun sem starfar á sviði sem krefst mjög mikillar sérfræðiþekkingar og í öðru lagi 

að við flokkun sjálfstæðra sérstakra stofnana hefur ESMA, og ESAs almennt, verið settar í 

sama flokk og EASA.288  

EASA var sett á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 216/2008 með stoð í 

núgildandi 2. mgr. 100. gr. SSESB Með reglugerðinni voru tiltekin verkefni færð til EASA 

sem áður voru unnin á vettvangi Sambandsins, þ.e. grunnstofnana ESB, eða á landsvísu.289 

Áréttað er í aðfaraorðum reglugerðarinnar að samkvæmt stofnanakerfi ESB er framkvæmd 

laga Sambandsins fyrst og fremst á ábyrgð aðildarríkjanna. Það er hins vegar svo að „í 

tilteknum, skýrt skilgreindum tilvikum, skal Flugöryggisstofnunin hafa heimild til að annast 

vottunarkerfi eins og tilgreint er í þessari reglugerð. Flugöryggisstofnuninni skal einnig vera 

heimilt að gera nauðsynlegar ráðstafanir í tengslum við starfrækslu loftfars, starfsréttindi 

áhafnar eða öryggis loftfars frá þiðja landi, þegar það er besta leiðin til að tryggja samræmi og 

greiða fyrir starfsemi innri markaðarins.“290 

Valdheimildir eða ráðstafanir EASA eru taldar upp í 18. gr. EASA-reglugerðarinnar og 

nánar útfærðar í öðrum ákvæðum. EASA sinnir mikilvægu hlutverki í reglusetningu en 

                                                                                                                                                                                     
are cross-border implications…” og „no competent authority has taken measures to address the threat or one or 

more of the competent authorities have taken measures that do not adequately address the threat“. 
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 4. og 5. mgr. 28. gr. Skortsölureglugerðarinnar. 
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 Sjá flokkun Madalina Busuios í kafla 7.3. 
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 Sjá 12. mgr. aðfaraorða EASA reglugerðarinnar. 
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 Sjá 13. mgr. aðfaraorða EASA reglugerðarinnar. 
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samkvæmt 1. mgr. 19. gr. skal stofnunin aðstoða framkvæmdastjórnina við undirbúning 

nauðsynlegrar löggjafar, bæði tillagna að lagagerðum sem leggja skal fyrir Evrópuþingið og 

ráðið og við samþykkt framkvæmdagerða með því að semja drög að þessum tillögum og 

reglum. Framkvæmdastjórninni ber þó ekki skylda samkvæmt reglugerðinni til að fylgja 

drögum EASA. Stofnunin semur vottunarforskriftir (e. certification specifications), þ.m.t. 

lofthæfisreglur og aðferðir til að uppfylla kröfur reglugerðarinnar, auk leiðbeininga sem nota 

skal við vottun sbr. 2. mgr. 19. gr.  

Aðrar valdheimildir EASA snúa aðallega að eftirliti með framkvæmd reglna. Stofnunin 

gefur út vottun (e. certification) og vottorð (e. certificate) fyrir fyrirtæki, framleiðsluvörur og 

aðila sem falla undir gildissvið reglugerðarinnar sbr. 20. og 21. gr.291 Þá annast EASA eftirlit 

með og rannsakar hvernig lögbær yfirvöld og einstaka fyrirtæki beita reglugerðinni og gefur 

framkvæmdastjórninni skýrslu þar að lútandi, sbr. 1. og 2. mgr. 24. gr. sbr. 54. og 55. gr.  

EASA getur gripið til tvenns konar íþyngjandi úrræða ef brotið er gegn reglugerðinni eða 

öðrum reglum um framkvæmd hennar. Ef handhafi vottorðs hefur ekki rækt skyldur sínar eða 

skilyrðum fyrir útgáfu þess er ekki fullnægt getur EASA breytt, fellt tímabundið úr gildi eða 

afturkallað vottorð sbr. i-lið 1. mgr. 20. gr. og c-lið 1. mgr. 21. gr. EASA getur einnig lagt 

fram beiðni til framkvæmdastjórnarinnar um að leggja stjórnvaldssekt á þann einstakling eða 

fyrirtæki sem hefur með ásetningi eða gáleysi brotið gegn ákvæðum reglugerðarinnar eða 

öðrum reglum um framkvæmd hennar. Ekki er krafist beinnar þátttöku 

framkvæmdastjórnarinnar eða aðildarríkjanna við afturköllun vottorðs en hins vegar er beiting 

stjórnvaldssekta í höndum framkvæmdastjórnarinnar en ekki EASA. 

Af framangreindu má sjá að að mörgu leyti voru ekki fetaðar ótroðnar slóðir í framsali 

reglusetningar og eftirlitsvalds til ESMA, og ESAs almennt, þar sem slíkt hafði verið gert 

áður í tilviki EASA. Ef litið er til hlutverks EASA í reglusetningu er ljóst að stofnunin hefur, 

líkt og ESMA, hlutverk í allri reglusetningu á því sviði sem hún starfar. Grundvallarmunurinn 

hér er þó sá að framkvæmdastjórnin er ekki bundin af drögum EASA
292

 en sú er almennt 

raunin um drög ESMA. Eftirlitsheimildir beggja stofnananna eru einnig á margan hátt líkar, 

sérstaklega þegar litið er til víðtækra heimilda til að rannsaka og krefjast upplýsinga. Það er 

þó einkennandi fyrir skilyrði beitingar eftirlitssvalds ESMA að almennt er leitað til lögbærra 

yfirvalda aðildarríkjanna áður en stofnunin beitir sér gegn einstaka þátttakendum á 

fjármálamarkaði. Þetta einkenni virðist ekki vera til staðar í EASA-reglugerðinni en þar eru 
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 Þó ber framkvæmdastjórninni skylda til að hafa samráð við EASA hyggist hún breyta drögum stofnunarinnar 

sbr. b-lið, 2. mgr. 17. gr. reglugerðar nr. 216/2008. 
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rannsóknarheimildir t.d. ekki háðar því skilyrði að fyrst hafi verið leitað til lögbærra yfirvalda. 

Munurinn felst aftur á móti aðallega í því að heimildir stofnananna til að beita 

stjórnsýsluviðurlögum eru ekki þær sömu. ESMA hefur mun víðtækari heimildir til að grípa 

til íþyngjandi úrrræða gagnvart einstökum aðilum, bæði á grundvelli ESM- reglugerðarinnar 

en sérstaklega á grundvelli CRA- og EMIR-reglugerðanna, m.a. til að beita 

stjórnvaldssektum. EASA hefur ekki sambærilegar heimildir án aðkomu 

framkvæmdastjórnarinnar. Íþyngjandi úrrræði EASA takmarkast við heimild til að breyta, 

fella tímabundið úr gildi eða afturkalla vottorð eða leggja til beiðni um beitingu 

stjórnvaldssekta. Önnur úrræði eru enn í höndum grunnstofnana ESB.  

 

8.6 Er framsal valds til ESMA í samræmi við reglur ESB réttar? 

Hér að framan hefur verið fjallað um gildandi reglur og sjónarmið sem líta þarf til þegar 

löggjafi Sambandsins framselur vald til sérstakra stofnana. Í þessum kafla verður sú umfjöllun 

sett í samhengi við umfjöllunina um valdheimildir ESMA og skoðað hvort og hvernig framsal 

valds til ESMA er í samræmi við framangreindar reglur og sjónarmið. 

 

8.6.1 Er 114. gr. SSESB rétt lagastoð? 

Eins og áður hefur komið fram er ESMA sett á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

sem á sér stoð í 114. gr. SSESB. Lagagerðir sem eiga stoð í 114. gr. SSESB þurfa að uppfylla 

tvö skilyrði. Fyrst má nefna að ráðstafanir sem miða að því að samræma ákvæði laga og 

stjórnsýslufyrirmæla aðildarríkjanna þurfa að koma fram í lagagerðunum og í öðru lagi þurfa 

lagagerðirnar að beinast að stofnun og starfsemi innri markaðarins. Í 11. mgr. aðfaraorða 

ESMA-reglugerðarinnar segir að gerðinni sé ætlað að bæta starfsemi innri markaðarins, 

einkum með því að tryggja öflugt, samræmt og skilvirkt reglusetningar- og eftirlitsstig (e. 

ensuring a high, effective and consistent level of regulation and supervision). Í 17. mgr. 

kemur svo fram að tilgangur og hlutverk ESMA er að hjálpa lögbærum, innlendum 

eftirlitsyfirvöldum við stöðuga túlkun og beitingu reglna Sambandsins og stuðla að 

fjárhagslegum stöðugleika sem nauðsynlegur er fyrir fjárhagslega samþættingu. Þessi 

tilgangur og verkefni eru nátengd markmiðum réttarreglna Sambandsins varðandi innri 

markaðinn um fjármálaþjónustu. Þannig er ljóst að tilgangur reglugerðarinnar uppfyllir 

áðurnefnd skilyrði, þ.e. henni er ætlað að samræma innri markaðinn og hún beinist að 

starfsemi hans. Til viðbótar kom fram í ENISA-málinu
293

 að „ekkert í orðalagi 95. gr. 

stofnsáttmála Evrópubandalagsins [nú 114. gr. SSESB] gefur í skyn að viðtakendur ráðstafana 
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sem settar hafa verið á grundvelli þess ákvæðis, geti einungis verið einstök aðildarríki. 

Löggjafinn kann að telja nauðsynlegt að kveða á um að komið verði á fót stofnun 

Bandalagsins sem beri ábyrgð á að stuðla að því að hrinda í framkvæmd samræmingarferli við 

aðstæður þar sem samþykktir stuðnings- og rammaráðstafana, sem ekki eru bindandi, virðast 

eiga við, til að auðvelda samræmda innleiðingu og beitingu gerða sem byggja á þessum 

ákvæðum“. Með vísan til framagreindrar umfjöllunar telur höfundur að ESMA-reglugerðin 

hafi réttilega verið sett með stoð í 114. gr. SSESB. 

 

8.6.2. Nálægðar- og meðalhófsreglan 

Fjármálastarfsemi fellur undir svið þar sem löggjafinn deilir valdheimildum með 

löggjafanum, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. SSESB. Með ESMA-reglugerðinni nýtti Sambandið sér 

valdheimildir sínar til að regluvæða svið sem annars væri í höndum aðildarríkjanna að setja 

lög og reglur á. Til að slík beiting uppfyllti skilyrði Sáttmálanna þurfti hún að vera í samræmi 

við nálægðar- og meðalhófsregluna. Þetta þýðir að löggjafa Sambandsins var aðeins heimilt 

að samþykkja ESMA-reglugerðina ef aðildarríkin hefðu ekki getað náð þeim markmiðum sem 

stefnt var að og umfang aðgerðanna eða áhrif þeirrra voru slík að þeim var betur náð með 

aðkomu Evrópusambandsins. Þá mátti reglugerðin ekki ganga lengra en nauðsynlegt var.
294

 

Ein helstu rökin fyrir samræmdu evrópsku eftirlitskerfi yfir fjármálamörkuðum voru að bæta 

þurfti þá vankanta í eftirlitskerfi aðildarríkjanna sem komu í ljós í kjölfar fjármálakreppunnar 

árin 2007 og 2008.
295

 Sambandið mat það sem svo að aukin samræming á þessu sviði væri 

rétta leiðin til að koma til móts við þær hættur sem slíkir vankantar gætu valdið fjármálakerfi 

ESB og starfsemi innri markaðarins.
296

 Erfitt er að draga þetta mat í efa því ekki er hægt að 

líta fram hjá þeim gríðarlega neikvæðu áhrifum sem fjármálakreppan hafði á efnahagslíf 

innan Evrópu en auk þess, líkt og áður hefur verið vikið að, hefur löggjafi Sambandsins mikið 

svigrúm við mat sitt. Það kom skýrt fram í EBD, mál C-154-155/04, ECR 2005, bls. I-6451. Á 

þetta sérstaklega við nálægðarregluna en Evrópudómstóllinn hefur aldrei ógilt gerð á þeim 

grundvelli að sú regla hafi verið brotin.
297

  

 

8.6.3 Er gengið of langt í framsali valdheimilda til ESMA? 

Helstu gagnrýnin á ESMA-reglugerðina og þær efnisgerðir sem nefndar eru í kafla 8.4.2 snýr 

að því að gengið hafi verið of langt í að framselja valdheimildir til sjálfstæðrar sérstakrar 
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stofnunar, sjá t.d ESMA-málið. Framsal valdheimilda til ESMA í áðurnefndum gerðum fór 

ekki fram á grundvelli 290. gr eða 291. gr. SSESB heldur var stofnuninni falið vald beint með 

lagagerð löggjafa Sambandsins. Í ESMA-reglugerðinni er vald þó framselt til 

framkvæmdastjórnarinnar á grundvelli 290. gr. SSESB, sbr. 10-12. gr.
298

  

Þrátt fyrir að valdheimildir ESMA eigi sér ekki stoð í framangreindum ákvæðum má 

framsal valdheimilda á grundvelli lagagerða ekki ganga lengra en þar kemur fram og skal vera 

í samræmi við þær reglur sem staðfestar hafa verið í dómaframkvæmd, en það má lesa úr 

niðurstöðu Evrópudómstólsins í ESMA-málinu.
299

 Til að skera úr um það hvort valdheimildir 

ESMA séu í samræmi við gildandi meginreglur og reglur Sáttmálanna sem gilda um framsal 

valds þarf því að skoða hvort þær samræmist þeim reglum sem staðfestar voru í Meroni-

málinu og Romano-málinu. Áður en lengra er haldið skal þó nefna að í áliti sínu í ESMA-

málinu segir Jääskinen að veiting valdheimilda frá löggjafa Sambandsins gæti ekki verið háð 

sömu skilyrðum og sett væru fram í Meroni-málinu þar sem hér væri löggjafinn ekki 

framseljandi valds (e. delegating authority) í sama skilningi og þar væri lagður til grundvallar. 

Hann taldi þó að mörg sömu sjónarmiðin giltu þegar skoðað væri hvort 28. gr. 

Skortsölureglgerðarinnar væri í samræmi við meginreglur stjórnskipunar ESB. 

Í ESMA-málinu var lögmæti valdheimilda sem byggðu á 5. mgr. 9. gr. ESMA-

reglugerðarinnar, og útfærðar eru nánar í annarri efnisgerð eins og ákvæðið áskilur, staðfest. 

Með sömu rökum og þar koma fram má álykta að valdheimildir sem byggja á 17. og 18. gr. 

og eru nánar útfærðar og sett skýr skilyrði gangi ekki lengra en heimilt er. Í þessari umfjöllun 

verða því aðeins teknar til skoðunar heimildir ESMA samkvæmt 19. gr. ESMA-

reglugerðarinnar og valdheimildir stofnunarinnar samkvæmt CRA sem, eins og áður hefur 

komið fram, veitir ESMA beinar eftirlitsheimildir gagnvart einstökum aðilum.
300

 Einnig 

verður skoðað stuttlega hvernig aðkoma ESMA í reglusetningu samræmist umræddum 

reglum. 

 

8.6.3.1 19. gr. ESMA-reglugerðarinnar 

Valdheimildum ESMA samkvæmt 19. gr. eru sett ákveðin skilyrði. Í fyrsta lagi þarf að vera 

ágreiningur sem snýr að efni gerða sem taldar eru upp í öðru ákvæði í reglugerðinni. Í öðru 

lagi má stofnunin aðeins grípa til bindandi ákvörðunar ef sáttaferli hefur reynst árangurslaust. 

Að auki skal ESMA taka ákvörðun sem beint er að lögbæru yfirvaldi og aðeins ef það yfirvald 
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hlítir ekki ákvörðuninni er heimilt að taka ákvörðun gagnvart einstaka aðilum. Í þriðju lagi er 

ákvarðanatakan háð sérstakri málsmeðferð sem nánar er skilgreind í reglugerðinni. Að lokum 

er ákvörðunin háð endurskoðunarvaldi Evrópudómstólsins. Af þessu má ráða að löggjafi 

Sambandsins hefur sett ákveðinn ramma varðandi það hvenær og í hvaða tilvikum ESMA má 

beita þessum heimildum, og aðeins skal grípa til þeirra ef ef aðrar leiðir þrjóta. Telja má að sú 

tilhögun sé nauðsynleg til að koma í veg fyrir pattstöðu innan fjármálakerfis Evrópu. Þau 

sjónarmið sem þarf að hafa til hliðsjónar við ákvarðanatökuna eru aftur á móti ekki 

niðurnegld og ESMA eru veittar víðtækar heimildir til að velja hvaða leið skal fara. Þó telur 

höfundur að ákvæðið uppfylli að mestu skilyrði Meroni-reglunnar. Þrátt fyrir að svigrúm 

ESMA sé nokkuð mikið er það ekki svo verulegt að fyrirkomulagið teljist ósamræmanleg 

Sáttmálunum. Til viðbótar má telja framsalið nauðsynlegt, það er háð endurskoðun og ekki er 

að sjá að framselt hafi verið víðtækara vald en löggjafanum sjálfum hefur verið veitt.  

Romano-reglan kemur ekki beint til skoðunar hér þar sem ákvörðun ESMA á grundvelli 

19. gr. snýr að einstaka máli og hefur ekki almennt gildi. Er hún því ekki þess eðlis að hún 

hafi ígildi lagasetningar. 

 

8.6.3.2 CRA reglugerðin 

Samkvæmt CRA hefur ESMA beinar eftirlitsheimildir gagnvart einstökum aðilum og þarf 

ekki að fara fyrst í gegnum lögbær yfirvöld aðildarríkjanna. Beint eftirlit ESMA snýr þó 

aðeins að afmörkuðu sviði, sbr. 15. gr. og 23. gr. b-23. gr. d. og beitingu íþyngjandi 

valdheimilda eru sett skýr og ákveðin skilyrði, sjá kafla 8.4.2.1. Í fyrsta lagi er tilgreint við 

hvað brotum má beita stjórnsýsluviðurlögum og hver viðurlögin megi vera. Í öðru lagi eru sett 

viðmið við val á stjórnsýsluviðurlögum og við ákvörðun fjárhæðar stjórnvaldssekta, meðal 

annars þegar ákveðið er hvort beita skuli hækkunar- og lækkunarástæðum. Í þriðja lagi, þrátt 

fyrir að þurfa ekki fyrst að leita til lögbærra yfirvalda, ber ESMA skylda til að vinna náið með 

þeim. Löggjafi Sambandsins hefur því takmarkað valdheimildir ESMA samkvæmt 

reglugerðinni með því að setja niður skýr skilyrði og viðmið við beitingu þeirra. Til að mynda 

er þar að finna mun skýrari skilyrði en t.d. eru við beitingu valdheimilda samkvæmt 19. gr. 

ESMA-reglugerðarinnar. Það verður þó að teljast varhugavert að sjálfstæðri stofnun sé veitt 

beint eftirlitsvald án beinnar aðkomu stofnana ESB og lögbærra yfirvalda í aðildarríkjunum, 

sérstaklega þegar litið er til þess að setja má spurningamerki við það hvort löggjafi 

Sambandsins hafi haft slíkar valdheimildir til að byrja með. Ljóst er að ákvæði CRA reynir á 

þolmörk Meroni-reglunnar. Sá varnagli er þó ávallt til staðar, sem átti ekki við í Meroni-

málinu, að allar ákvarðanir ESMA eru háðar endurskoðunarvaldi Evrópudómstólsins.  
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Bindandi ákvarðanir ESMA á grundvelli CRA snúa að einstaka máli og hafa ekki almennt 

gildi. Romano-reglan kemur því ekki til skoðunar, líkt og hér að framan. 

 

8.6.3.3 Hlutverk ESMA í reglusetningu 

Framkvæmdastjórninni er falið vald á grundvelli 290. gr. og 291. gr. SSESB til að samþykkja 

framseldar gerðir og framkvæmdagerðir í formi tæknilegra eftirlitsstaðla, sbr. 10.-12. gr. 

ESMA-reglugerðarinnar og tæknilegra framkvæmdastaðla, sbr. 15. gr. ESMA-

reglugerðarinnar. Þrátt fyrir að ESMA hafi ekki slíkt vald gegnir hún veigamiklu hlutverki við 

gerð þeirra. ESMA leggur fram drög að stöðlunum og getur framkvæmdastjórnin aðeins 

breytt drögunum í samráði við stofnunina sbr. 4.-8. undirgr. 1. mgr. 10. gr. ESMA-

reglugerðarinnar, sjá kafla 8.4.1.1. Þetta fyrirkomulag vekur spurningar um bæði 

ábyrgðarskyldu ESMA og hvort að með þessu hafi löggjafinn fært ESMA, á bak við tjöldin, 

vald sem hefur ígildi lagasetningar. Er þetta sérstaklega varhugavert er varðar framseldar 

gerðir ef litið er til sjónarmiða Jääskinen, sem rakin voru í kafla 6.5.1, þ.e. sjónarmið þess 

efnis að aðeins framkvæmdastjórnin gæti verið móttakandi framselds valds samkvæmt 290. 

gr. SSES en ekki aðrir aðilar, s.s. sérstakar stofnanir. 

Í kafla 7 voru færð rök fyrir mikilvægi þess að öllu valdi sjálfstæðra sérstakra stofnana 

fylgdi skýr ábyrgðarskylda til að tryggja lögmæti þess. Fyrir utan almenna stjórnunarlega 

ábyrgðarskyldu ESMA gagnvart ráðinu og Evrópuþinginu, sbr. 3. gr. ESMA- 

reglugerðarinnar, og skyldu til að hafa opið samráð við almenning við gerð þeirra og 

hagsmunahóps á verðbréfamarkaði í tilfelli tæknilegra framkvæmdastaðla, er ESMA ekki 

ábyrg fyrir stöðlunum. Að auki verður ekki annað séð en aðkoma framkvæmdastjórnarinnar 

sjálfrar, sem samþykkir og ber endanlega ábyrgð á stöðlunum, sé aðeins tryggð á síðari 

stigum. Framkvæmdastjórnin tekur því ekki þátt í undirbúningsvinnunni. Allar breytingar sem 

eru gerðar eru hins vegar gerðar í samráði við ESMA og heimildir framkvæmdastjórnarinnar 

til að breyta drögunum skilyrðum háðar. Með hliðsjón af framangreindum atriðum telur 

höfundur að þessar valdheimildir ESMA séu að mörgu leyti ígildi reglusetningar sem er án 

ábyrgðar, sem gæti talist varhugavert með hliðsjón af áðurnefndum sjónarmiðum Jääskinen 

og Romano-reglunni.  

 

9. Samantekt og lokaorð 

Allt frá stofnun forvera Evrópusambandsins, Efnahagsbandalags Evrópu, hefur gætt þeirrar 

tilhneygingar meðal grunnstofnana Sambandsins að framselja valdheimildir til að auðvelda 
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fyrir framkvæmd gerða sem settar eru. Í upphafi var aðallega um að ræða framsal til 

framkvæmdastjórnarinnar og í einstaka tilvikum til stofnana sem stóðu fyrir utan regluverks 

Sambandsins. Í seinni tíð hefur hins vegar í auknum mæli verið framselt valdheimildir til 

sérstakra stofnana sem eru sjálfstæðir lögaðilar settir á fót með afleiddri löggjöf. Ákveðin 

tímamót í þróun sérstakra stofnana áttu sér stað árið 2010 með stofnun evrópsku 

eftirlitsstofnana á fjármálamarkaði en þeim var falið valdheimildir sem ganga mun lengra en 

áður hefur þekkst.  

Þrátt fyrir að framsal valdheimilda til bæði framkvæmdastjórnarinnar og sérstakra 

stofnana sé eitt megineinkenni stjórnsýslu ESB hafa heimildir löggjafa Sambandsins til slíks 

framsals lengi verið óskýrar og ótvíræðar. Það hefur leitt til ófárra ágreiningsmála fyrir 

Evrópudómstólnum sem og gagnrýni frá aðildarríkjunum. Eitt af hlutverkum 

Lissabonsáttmálans frá árinu 2009 var því að skýra nánar heimildir til að framselja vald innan 

Sambandsins, bæði lagagrundvöllinn og útfærsluna. Þrátt fyrir að mikilvægar breytingar hafi 

verið gerðar tókst Lissabonsáttmálanum ekki ætlunarverk sitt að fullu en enn í dag er margt 

óljóst um hvaða valdheimildir heimilt er að framselja og hversu langt má ganga.  

Markmið þessa ritgerðar var að veita heildarsýn yfir framkvæmd framsals innan 

Evrópusambandsins bæði til framkvæmdastjórnarinnar en þó sérstaklega til sérstakra 

stofnana. Leitast var við að svara hvaðan löggjafinn sækir heimild sína til að framselja 

valdheimildir og hvort hann hafi gengið of langt í tilviki Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar.  

Löggjafa Sambandsins er heimilt samkvæmt Sáttmálunum að framselja til 

framkvæmdastjórnarinnar framkvæmdavald og vald til að samþykkja framseldar gerðir. 

Mismunandi reglur um lagasetningu og framkvæmd lagasetningar gilda um 

framkvæmdagerðir annars vegar og framseldar gerðir hins vegar. Hlutverk framseldra gerða 

er að auðvelda reglusetningu og búa til möguleika á að breyta eða bæta við atriðum lagagerða 

sem ekki teljast til grundvallaratriða án þess að fara þurfi í gegnum lagasetningarmeðferð. 

Hlutverk framkvæmdagerða er aftur á móti að auðvelda framkvæmd lagagerða og framseldra 

gerða. Má segja að kjarninn í muninum á framseldu valdi og framkvæmdavaldi sé að vald til 

að samþykkja framseldar gerðir gefur framkvæmdastjórninni svigrúm við reglusetningu sem 

ekki er að finna í framkvæmdavaldi.  

Sambærilega heimild til að framselja vald til sérstakra stofnana er ekki að finna í 

Sáttmálunum. Né er að finna þar skýra heimild til að setja slíkar stofnanir á fót. Sú staðreynd 

hefur þó ekki hamlað fjölgun þeirra og þær hafa aldrei verið fleiri. Sérstakar stofnanir eru 

mjög ólíkar innbyrðis, er varðar uppbyggingu, hlutverk og vald. Lengst hefur verið gengið í 
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að framselja valdheimildir til svokallaðra sjálfstæðra sérstakra stofnana en þær starfa á nær 

öllum sviðum Sambandsins og taka virkan þátt í reglusetningu.  

Þrátt fyrir að ekki sé skýr heimild til að framselja vald eru að finna nokkrar mikilvægar 

tilvísanir til sérstakra stofnana í Sáttmálunum sem hafa það í för með sér að þær falla undir 

sumar meginreglu Evrópuréttar s.s. rétt ríkisborgara ESB til aðgangs að gögnum, rétt þeirra til 

að bera fram kvörtun til umboðsmanns ESB og um gagnsæja stjórnsýslu. Einnig falla 

sérstakar stofnanir undir endurskoðunarvald Evrópudómstólsins. Af þessu má færa rök fyrir 

því að aðildarríkin hafi ætlað löggjafa Sambandsins að vera heimilt að setja á fót og framselja 

til sérstakra stofnana vald. 

Sérstakar stofnanir eru settar á fót með afleiddri löggjöf sem er með stoð í sértækum 

ákvæðum Sáttmálanna eða með stoð í 114. gr. SSESB eða 352. gr. SSESB. Tvö síðarnefndu 

ákvæðin eru almenns eðlis. Reglan um veittar valdheimildir hefur m.a. í för með sér að aðeins 

má styðjast við þau þegar ekki er fyrir hendi sértækara ákvæði. Í lengri tíma var það ráðandi 

skoðun að þegar ekki væri til staðar sértækt ákvæði átti að setja sérstakar stofnanir á fót með 

tilvísun til 352.gr. og var framkvæmdin allt til ársins 2001 í samræmi við það. Í dag virðist 

fremur stuðst við 114. gr. SSESB. Þetta hefur haft mikilvægar breytingar í för með sér en 352. 

gr., ólíkt 114. gr., áskilur einróma samþykki í ráðinu. Sama samstaða þarf því ekki að vera til 

staðar nú og áður til að setja á fót nýja sérstaka stofnun. 

Ekki er að finna tilvísun til sérstakra stofnana í 290. og 291. gr. SSESB og almennt er ekki 

framselt vald til sérstakra stofnana á grundvelli þeirra ákvæða. Þó er talið að framsal 

framkvæmdavalds sé ekki takmarkað við framkvæmdastjórnina en það er hins vegar raunin 

með framsal valds til að setja framseldar gerðir. Af þessu má draga þá ályktun að ekki má 

framselja vald til sérstakra stofnana sem jafngildir valdi til að setja framseldar gerðir, þó 

framsalið byggi ekki á þeim ákvæðum sem slíkum. 

Í dómaframkvæmd hafa verið staðfestar ákveðnar reglur sem gilda um framsal valds til 

sérstakra stofnana, sjá Meroni-málið og Romano-málið. Reglurnar fela í sér að stjórvöld mega 

ekki framselja víðtakara vald en því er veitt, framsalið þarf að vera nauðsynlegt, skýrt 

afmarkað og háð endurskoðun sem byggð er á hlutlægum viðmiðunum og óheimilt er að 

framselja til sérstakra stofnana löggjafarvald eða vald til að setja gerðir sem hafa ígildi laga og 

eru ekki háðar endurskoðunarvaldi Evrópudómstólsins. Til að framsal valdheimilda teljist 

lögmætt þarf það, auk þess sem að vera með skýra og rétta lagastoð, að uppfylla framangreind 

skilyrði. Til viðbótar má færa rök fyrir því lögmæti framsalsins sé einnig háð því hvort að 

tryggt sé að móttakandi framselda valdsins beri ábyrgðarskyldu. Ábyrgðarskylda er 

einstaklega mikilvæg innan regluverks Evrópusambandsins þar sem þar er ekki að finna eina 
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einfalda umboðskeðju sem nær t.d. frá kjósendum til opinberra stofnana. Bæði er ekki til 

staðar löggjafi sem er beint tengdur við kjósendur og framselur vald sitt til stjórnvalda og í 

reynd eru tvær stofnanir sem sinna störfum sem eru framkvæmdarlegs eðlis. 

Stofnun evrópsku eftirlitsstofnana á fjármálamarkaði, ESMA, EIOPA og EBA, markaði 

nýtt tímabil í þróun og tilkomu sérstakra stofnana. Gengið hefur verið mjög langt í að 

framselja vald til þessa stofnana, þá sérstaklega ESMA og hafa þessar stofnanir vald bæði er 

snýr að reglusetningu og eftirliti, bindandi og óbindandi. Valdheimildirnar eru þó flestar 

skilmerkilega afmarkaðar, skilyrðum háðar, ekki ígildi lagasetningar og allar háðar 

ensurskoðunarvaldi Evrópudómstólsins.  

Í ESMA-málinu var staðfest lögmæti framsals valdheimilda til ESMA til að taka bindandi 

ákvörðun sem beinist að þátttakendum á fjármálamarkaði. Það eru því helst lögmæti 

valdheimilda ESMA í ágreiningsmálum milli lögbærra yfirvalda á grundvelli 19. gr. ESMA 

reglugerðarinnar og beint eftirlitsvald á grundvelli CRA og EMIR reglugerðanna sem vafi er 

um. Þrátt fyrir að 19. gr. ESMA reglugerðarinnar framselji víðtækar valdheimildir til ESMA 

telur höfundur að ekki sé um að ræða framsal sem er ósamræmanlegt Meroni og Romano 

reglunum. Það er fremur CRA og EMIR sem reyna þolmörk reglnanna enda þar gengið mun 

lengra en áður í framsali valds. Setja verður spurningarmerki við þá þróun að sérstakri stofnun 

sé veitt beint eftirlitshlutverk og vald til að taka ákvarðanir beint að einstaka aðilum án allrar 

þátttöku lögbærra yfirvalda í aðildarríkjunum eða háð samþykki grunnstofnana ESB. Sá 

varnagli er þó ávallt til staðar að ákvarðanirnar eru háðar endurskoðunarvaldi 

Evrópudómstólsins.  

Til viðbótar má nefna hlutverk ESMA í reglusetningu framkvæmdastjórnarinnar en færa 

má rök fyrir því að þar sé búið að framselja til sérstakrar stofnunar vald sem er ígildi 

reglusetningar án þess að tryggt sé skýra ábyrgðarskyldu. Slíkt fyrirkomulag er að mati 

höfundar mjög varhugavert og krefst endurskoðunar. 

Það er ljóst að með stofnun ESAs, sérstaklega ESMA, hefur verið gengið mun lengra en 

áður í að færa sérstökum stofnunum vald. Ef þróunin mun halda áfram í þessa átt mun 

löggjafi Sambandsins þurfa betra og skýrara umboð frá aðildarríkjunum ef ekki á að vera 

hætta á að lýðræðishalli Evrópusambandið aukist og það tapi lögmæti sínu og trausti 

aðildarríkjanna. 
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