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1 Inngangur 
Við bankahrunið árið 2008 komu í ljós brestir í fjármálakerfinu á Íslandi og vinna stjórnvöld 

enn hörðum höndum að því að bæta úr þeim. Brestirnir voru ekki bundnir við fjármálakerfið á 

Íslandi heldur var um alheimskreppu að ræða, sem er talin hafa orsakast meðal annars af 

skorti á alþjóðlegu fjármálaeftirliti.  

Í kjölfar efnahagskreppunnar árið 2008 hefur Evrópusambandið (ESB) lagt mikla áherslu 

á að bæta regluverk á sviði fjármálaeftirlits og fjármálaþjónustu, einna helst til að draga úr 

líkum á að efnahagskreppa eins og skall á heiminn árið 2008, endurtaki sig.1 Þar sem Ísland 

hefur verið aðili að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið síðan hann tók gildi 1. janúar 

árið 1994 tökum við þátt í þessari auknu samvinnu og munu reglurnar hafa áhrif hér á landi. 

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið er viðamesti og einn mikilvægasti samningur 

sem Ísland er aðili að.2 Regluverk hér á landi sem snertir fjármálakerfi er að stórum hluta 

byggt á reglum og tilskipunum Evrópusambandsins og hafa reglur er varða innri markað 

Evrópu haft gríðarlega mikil áhrif á lagasetningu á sviði fjármála á Íslandi.  

Á árunum fyrir bankahrunið 2008 óx fjármálakerfið á Íslandi töluvert og má nefna ótal 

marga aðila sem sinntu ekki skyldum sínum í takt við það, til að mynda ríkisstjórnina, 

stofnanir ríkisins, endurskoðendur, bankana og ýmis fyrirtæki. Fjármálaeftirlitið á Íslandi var 

ekki nægilega vel í stakk búið til þess að sinna eftirliti með fjármálafyrirtækjum á þessum 

tíma og er ljóst að fjármagn til eftirlitsins óx ekki í takt við fjármálakerfið. Einnig vantaði 

gríðarlega upp á tækniþekkingu innan Fjármálaeftirlitsins, búnað og eftirfylgni með 

ákvörðunum eftirlitsins.3  

Í ritgerð þessari verður fjallað um fjármálaeftirlit á Íslandi og þá sérstaklega eftirlit með 

viðskiptabönkum og sparisjóðum. Í kjölfarið verður svo fjallað um aukna samvinnu innan 

Evrópu á sviði fjármálaeftirlits og hvaða áhrif nýjar tilskipanir Evrópusambandsins, sem 

gerðar voru í kjölfar alþjóðlegu fjármálakreppunnar á árunum 2007 og 2008, hafa á 

fjármálaeftirlit hér á landi. Með aukinni samvinnu hefur ákveðið vald verið framselt frá 

íslenskum stofunum til evrópskrar eftirlitsstofnunar og verður í lok ritgerðar fjallað um 

stjórnskipuleg álitaefni sem koma upp í tengslum við innleiðingu nýrra reglugerða 

Evrópusambandsins um samevrópskt eftirlitskerfi með fjármálafyrirtækjum og verða þar 

raktar álitsgerðir Bjargar Thorarensen og Stefáns Más Stefánssonar annars vegar, og álitsgerð 

Skúla Magnússonar hins vegar. 

																																																								
1 Þskj. 519, 145. lögþ. 2015-16, bls. 26. Sótt af http://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/0519.pdf 
2 Sigurrós Þorgrímsdóttir. EES handbókin, bls. 31. 
3 Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, bindi I, bls. 44-45.	
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2 Fjármálaeftirlit á Íslandi 
2.1 Upphafið 

Með lögum um eftirlitsmann með bönkum og sparisjóðum nr. 48/1923 var fyrst mælt fyrir um 

eftirlit með fjármálastarfsemi hér á landi. Embætti sem lýst var í lögunum lagðist þó fljótlega 

af vegna óánægju meðal bankanna og var engin stofnun sem hafði eftirlit með bönkunum frá 

1935 til 1961.  

Árið 1961 voru sett ný lög um Seðlabanka Íslands nr. 10/1961 og var sérstakri stofnun 

innan Seðlabanka Íslands falið eftirlit með starfsemi sparisjóða og innlánsstofnana. 

Bankaeftirlitinu voru svo falin fleiri verkefni og þá einkum eftirlit með verðbréfamarkaði og 

lífeyrissjóðum og var það ekki fyrr en árið 1971 að skipulegt eftirlit með viðskiptabönkum 

hófst.4 Með nýjum lögum um Seðlabanka Íslands nr. 36/1986 voru settar ítarlegri reglur um 

eftirlit bankaeftirlits Seðlabankans og næsta áratuginn bættist verulega við verkefni 

bankaeftirlitsins. Þetta kom til í kjölfar mikilla breytinga á innlendum fjármagnsmarkaði og 

aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu.  

Viðskiptaráðherra skipaði nefnd um endurskoðun eftirlits með fjármálastofnunum árið 

1996 og gaf nefnd þessi út skýrslu í lok ársins 1997. Meginniðurstöður nefndarinnar voru að 

setja ætti á fót eitt almennt fjármálaeftirlit sem næði til allra greina markaðarins. Einnig kom 

fram í niðurstöðu nefndarinnar að eftirlitsstofnunin ætti ekki að heyra stjórnskipulega undir 

viðskiptaráðherra og að hún ætti ekki að vera hluti af starfsemi Seðlabanka Íslands. Þó kom 

fram að samvinna skyldi vera á milli eftirlitsins og Seðlabanka Íslands. Einnig kom fram í 

niðurstöðum nefndarinnar að eftirlitsskyldir aðilar ættu að bera kostnaðinn af eftirlitinu.5   

Í kjölfar skýrslunnar lagði viðskiptaráðherra fram frumvarp er varð að lögum nr. 87/1998 

um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Með lögunum var stofnuð sjálfstæð stofnun sem 

heitir Fjármálaeftirlitið og tók hún til starfa þann 1. janúar árið 1999.6 Helstu rökin fyrir 

stofnun Fjármálaeftirlitsins voru að skil milli einstakra tegunda fjármálastofnana voru ekki 

eins skýr og áður og einnig að sérfræðiþekkning væri betur nýtt ef henni væri safnað saman í 

eina eftirlitsstofnun. Sameiningin leiðir til skilvirkara og samræmdara eftirlitskerfis með 

fjármálafyrirtækjum. 7  Mikið var horft til reynslu annarra Norðurlanda af sameinuðu 

fjármálaeftirliti við gerð laganna. 8 

 
																																																								
4 Páll Gunnar Pálsson: „Fjármálaeftirlitið”, bls. 416. 
5 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 3967. 
6 Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir. Opinbert markaðseftirlit, bls. 256-257. 
7 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 1089. Sjá einnig Páll Gunnar Pálsson: „Fjármálaeftirlitið”, bls. 417. 
8 Páll Gunnar Pálsson: „Fjármálaeftirlitið”, bls. 416.	
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2.2 Almennt um Fjármálaeftirlitið  

Samkvæmt 3. gr. laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998 fer sérstök 

stofnun sem nefnist Fjármálaeftirlitið með eftirlitið. Fjármálaeftirlitið er ríkisstofnun sem  

lýtur sérstakri stjórn og heyrir stofnunin undir ráðherra. Í skilningi stjórnsýsluréttar er 

Fjármálaeftirlitið sjálfstæð ríkisstofnun sem er undanþegin almennum stjórnunarheimildum 

ráðherra.9 Mikil áhersla var lögð á sjálfstæði Fjármálaeftirlitsins frá öðrum stjórnvöldum og 

undirstrikar tilvist og staða stofnunarinnar þetta.  

Stofnunin hefur meðal annars eftirlit með starfsemi viðskiptabanka, sparisjóða, lána- og 

verðbréfafyrirtækja, verðbréfamiðlana, lífeyrissjóða, rekstrar- og vátryggingafélaga, kauphalla 

og fleira, sbr. 2. gr. laga nr. 87/1998. 10  

Með yfirstjórn fjármálaeftirlitsins fer þriggja manna stjórn sem ráðherra skipar til fjögurra 

ára í senn, sbr. 4. gr. laganna. Hlutverki stjórnarinnar er lýst í 2. mgr. 4. gr. og segir þar að 

hlutverk stjórnar sé að móta áherslur í starfi og fylgjast með starfsemi og rekstri 

Fjármálaeftirlitsins. Meiri háttar ákvarðanir skal bera undir stjórnina til samþykktar eða 

synjunar.11    

Fram til ársins 2012 var starfsemi Fjármálaeftirlitsins skipt í fjögur svið, lánamarkað, 

lífeyris- og verðbréfasjóðamarkað, vátryggingarmarkað og verðbréfamarkað. Þessi skipting 

var uppbyggð í samræmi við stærstu svið fjármálamarkaðarins. Árið 2012 var gerð breyting á 

fyrirkomulagi Fjármálaeftirlitsins og voru ofangreind eftirlitssvið lögð niður. Samkvæmt 

skipuriti frá 15. janúar 2012 var starfsemi eftirlitsins skipt í þrjú svið og eru þau eftirlitssvið, 

vettvangsathuganir og greiningar. Nýja skipulagningin byggir því á verkefnum hvers sviðs en 

ekki á sviðum fjármálamarkaðarins eins og áður.12 

Lög nr. 99/1999 um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi fjallar 

um fjárhag Fjármálaeftirlitsins. Eftirlitið hefur sjálfstæðan fjárhag og samkvæmt lögunum ber 

eftirlitsskyldum aðilum að greiða sérstakt eftirlitsgjald til að standa straum af kostnaði við 

rekstur þess.  

 

2.3 Hlutverk Fjármálaeftirlitsins 

Hlutverk Fjármálaeftirlitsins er afmarkað í 1. mgr. 8. gr. laga nr. 87/1998 en þar segir að 

Fjármálaeftirlitið skuli fylgjast með því að starfsemi eftirlitsskyldra aðila sé í samræmi við 

lög, reglugerðir, reglur eða samþykktir sem um starfsemina gilda og að starfsemin sé að öðru 
																																																								
9 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 3950.  
10 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 3950. 
11 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 3951.  
12 Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir. Opinbert markaðseftirlit, bls. 260-261.	
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leyti í samræmi við heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti. Nánar er kveðið á um útfærslu þessa 

hlutverks eftirlitsins í öðrum ákvæðum laganna sem og ákvæðum sérlaga sem fjalla um 

eftirlitsskyldu starfsemina. Í 2. mgr. 8. gr. segir að Fjármálaeftirlitinu sé heimilt að gefa út og 

birta opinberlega leiðandi tilmæli um starfsemi eftirlitsskyldra aðila, enda varði málefnið hóp 

eftirlitsskyldra aðila.13 

Í 9. gr. laga nr. 87/1998 er fjallað um athuganir Fjármálaeftirlitsins og skyldu 

eftirlitsskyldra aðila til þess að veita eftirlitinu aðgang að gögnum er varða starfsemina. 

Einnig er í ákvæðinu fjallað um hvers konar athuganir eftirlitið getur framkvæmt og með 

hvaða hætti það er gert. Í 10. og 11. gr. laga nr. 87/1998 er svo fjallað um þau úrræði sem 

Fjármálaeftirlitið hefur ef í ljós kemur að eftirlitsskyldur aðili fylgir ekki lögum og reglum er 

gilda um starfsemi hans. Í ákvæðunum er talað um athugasemdir, févíti og dagsektir.14  

Ljóst er að fjármálamarkaðurinn gegnir lykilhlutverki í hverju hagkerfi og hefur 

mikilvægi hans vaxið með árunum. Bankakerfið er mikilvægur hlekkur í daglegu lífi fólks en 

það miðlar greiðslum, veitir lán og tekur á móti innlánum. Verðbréfamarkaðurinn, 

tryggingafélögin og lífeyrissjóðirnir gegna einnig mikilvægu hlutverki í lífi fólks. 15 

Fjármálaeftirlitinu er ætlað að draga úr hættu á að viðskiptamenn fjármálafyrirtækja glati 

fjármunum sínum og tryggja gæði fjármálaþjónustu sem er í boði í landinu.  

 

2.4 Þróun löggjafar um viðskiptabanka og sparisjóði á Íslandi 

Fram til ársins 1985 giltu sérlög um starfsemi viðskiptabanka, þar sem hverjum 

viðskiptabanka fyrir sig var falið að sinna tilteknum atvinnugreinum, atvinnurekstri eða 

hagsmunahópum. Með lögum um viðskiptabanka nr. 86/1985 var viðskiptabankastarfsemi 

markaður almennur lagarammi í fyrsta sinn. Árið 1993 var lögum um viðskiptabanka og 

sparisjóði steypt saman og þess freistað að laga íslenska löggjöf að gildandi EES-rétti vegna 

þeirra skuldbindinga sem fólust í undirritun samningsins um Evrópska efnahagssvæðið.16  

Þegar Ísland gerðist aðili að Evrópska efnahagssvæðinu fengu íslensk fjármálafyrirtæki 

aðgang að innri markaði Evrópu á sviði fjármálaþjónustu og starfsskilyrði fjármálafyrirtækja 

voru að verulegu leyti samræmd innan Evrópska efnahagssvæðisins. Eftir það urðu miklar 

breytingar, til dæmis opnun markaða, aukin samkeppni, alþjóðavæðing og áhersla á 

																																																								
13 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 3952.  
14 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 3952.  
15 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 1096.  
16 Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir. Opinbert markaðseftirlit, bls. 308.	
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verðbréfaviðskipti. Þessar breytingar leiddu til þess að skilin á milli einstakra tegunda 

fjármálafyrirtækja urðu talsvert óskýrari.17  

Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 tóku gildi 1. janúar árið 2003 og með þeim voru 

sameinuð lög um viðskiptabanka og sparisjóði, lánastofnanir aðrar en viðskiptabanka og 

sparisjóði, rafeyrisfyrirtæki og ákvæði um stofnun og starfsemi verðbréfafyrirtækja og 

verðbréfamiðlana í verðbréfaviðskiptalögum í heildarlög um fjármálafyrirtæki.18 Í lögunum 

eru ýmis ákvæði sem lýsa aðkomu Fjármálaeftirlitsins að aðilum á fjármálamarkaði, t.d. um 

veitingu starfsleyfis til fjármálafyrirtækja, sbr. II. kafli laganna, einnig setur Fjármálaeftirlitið 

reglur um hvað teljist eðlilegir og heilbrigðir viðskiptahættir fjármálafyrirtækja og ber 

fjármálafyrirtækjum að veita Fjármálaeftirlitinu þær upplýsingar sem það óskar eftir. Eins og 

sést á þessum lagaákvæðum ber Fjármálaeftirlitið margar fjölbreyttar skyldur og verkefni í 

tengslum við fjármálafyrirtæki og eru þessi ákvæði einungis lítill hluti af eftirlitinu.19   

Á grundvelli samningsins um Evrópska efnahagssvæðið hefur Fjármálaeftirlitið verið í 

miklum samskiptum við eftirlitsstofnanir í Evrópu og er ljóst að samstarf hefur verið innan 

Evrópu í þessum málum í nokkurn tíma. Ljóst er þó að samstarfið jókst töluvert með 

undirritun EES-samningsins.20 

 

3 Áhrif EES-samningsins á fjármálaeftirlit á Íslandi  
3.1 Almennt um EES-samninginn 

Markmið EES-samningsins kemur fram í formála hans og er sem hér segir:  
 

Að mynda öflugt og einsleitt Evrópskt efnahagssvæði er grundvallast á sameiginlegum reglum 
og sömu samkeppnisskilyrðum, tryggir framkvæmd, meðal annars fyrir dómstólum, og jafnrétti, 
gagnkvæmni og heildarjafnvægi hagsbóta, réttinda og skyldna samningsaðila. Jafnframt að 
stuðla að samræmdri þróun á Evrópska efnahagssvæðinu og draga úr efnahagslegu og 
félagslegu misræmi milli svæða.21 

   
Nánar er fjallað um markmið og meginreglur í I. hluta EES-samningsins. Það markmið að 

samræma reglur um innri markaðinn er nefnt einsleitni. Í markmiðinu um einsleitni felst í 

fyrsta lagi að EES-samningurinn hefur að geyma ákvæði sem eru eins orðuð og í 

stofnsáttmálum Evrópusambandsins. Í öðru lagi felst í einsleitni að samningurinn vísar til 

fjölda réttargerða ESB og einnig er gert ráð fyrir því að EES-samningurinn verði uppfærður 

reglulega þegar settar eru nýjar réttargerðir innan ESB. Í þriðja lagi felst í einsleitni að 

																																																								
17 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 1092.  
18 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 1082.  
19 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 1047-1081.  
20 Vefsíða Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is. 
21 Sigurrós Þorgrímsdóttir. EES handbókin, bls. 35.	
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samningurinn gerir ráð fyrir stofnunum sem eiga að tryggja að reglum samningsins sé beitt í 

samræmi við samsvarandi reglur ESB og einnig er gert ráð fyrir samvinnu stofnana. Í fjórða 

lagi felst í einsleitni að við túlkun EES-reglna ber að taka tillit til dómaframkvæmdar ESB-

dómstólsins eftir því sem við á.22 

Með EES-samningnum afsala EFTA-ríkin ekki löggjafarvaldi sínu. Áréttað er í bókun 35 

við samninginn: „Þar eð með samningi þessum er stefnt að einsleitu Evrópsku efnahagssvæði 

sem byggist á sameiginlegum reglum, án þess að samningsaðila sé gert að framselja 

löggjafarvald til stofnana Evrópska efnahagssvæðisins; og þar eð þessum markmiðum verður 

því að ná með þeirri málsmeðferð sem gildir í hverju landi um sig.”23 

 

3.2 Meginreglur EES-samningsins  um fjármálastarfsemi 

Fjármálaþjónusta hefur ávallt verið veigamikill þáttur í efnahagsstarfsemi EES-ríkja. Í 36. og 

37. gr. EES-samningsins og þar af leiðandi laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið er 

fjallað um þjónustustarfsemi innan EES. Í 36. gr. segir að innan ramma ákvæða samningsins 

skulu engin höft vera á frelsi ríkisborgara aðildarríkja ESB og EFTA-ríkja til að veita 

þjónustu á yfirráðasvæði samningsaðila enda þótt þeir hafi staðfestu í öðru aðildarríki ESB 

eða EFTA-ríki en sá sem þjónustan er ætluð. Í 37. gr. er svo áréttað hvaða starfsemi falli undir 

,,þjónustu”.  Þessi ákvæði ásamt IX. viðauka við samninginn, þar sem fjallað er um 

fjármálaþjónustu, eru þýðingarmikil fyrir reglur tengdar fjármálastarfsemi í öllum 

aðildarríkjum.  

Um fjármálastarfsemina gilda þrjár meginreglur og var fjallað um þær í athugasemdum 

með frumvarpi er varð að lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.24  

Í fyrstu meginreglunni felst að fjármálafyrirtæki sem hefur fengið starfsleyfi í einu af 

aðildarríkjunum getur á grundvelli þess opnað útibú í hinum ríkjunum án þess að þurfa 

sérstakt leyfi í því landi. Einnig getur fjármálafyrirtæki með leyfi í einu af aðildarríkjunum 

boðið fram þjónustu sína í öðru aðildarríki án þess að opna þar útibú.  

Í annarri meginreglunni felst að starfsemi fjármálafyrirtækis í sérhverju aðildarríkjanna 

sætir eftirliti frá aðila í heimaríki fyrirtækisins. Fjármálaeftirlitið á Íslandi hefur þannig eftirlit 

með íslenskum fjármálafyrirtækjum en ekki erlendum fyrirtækjum, þó þau bjóði fram 

þjónustu hér á landi eða starfræki útibú hér á landi.  

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

123-124. 
23 Sigurrós Þorgrímsdóttir. EES-handbókin, bls. 33. 
24 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 1092. 	
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Í þriðju meginreglunni felst að reglur um starfsemi fjármálafyrirtækja eigi að samræma 

þannig að starfsskilyrði þeirra séu svipuð hvar sem er innan Evrópska efnahagssvæðisins. 25 

Í kjölfar aðildar Íslands að EES-samningnum voru starfsheimildir fjármálafyrirtækja 

rýmkaðar verulega. Tilskipanir Evrópusambandsins um fjármálamarkaðinn voru innleiddar í 

íslenskan rétt en tilskipanirnar fólu í sér lágmarkssamræmingu á tilteknum atriðum sem snertu 

stofnun og rekstur lánastofnana ásamt meginreglunni um gagnkvæma viðurkenningu.26  

Erlend fjármálafyrirtæki sem hafa staðfestu og starfsleyfi í öðru EES-ríki hafa því heimild til 

þess að veita þjónustu hér á landi eftir að hafa tilkynnt það til Fjármálaeftirlitsins. Heimildir 

erlendra fjármálafyrirtækja á Íslandi til að veita þjónustu verða aldrei víðtækari en 

starfsheimildir fyrirtækisins í heimaríki þess og fara þær því eftir tegund starfsleyfisins og 

fleira. 27  

Á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins er að finna upplýsingar  um fjölda aðila/félaga sem höfðu 

heimild til að veita þjónustu á Íslandi árið 2011 á grundvelli reglna sem gilda á Evrópska 

efnahagssvæðinu. Erlendir bankar án starfsstöðvar voru 254, verðbréfasjóðir voru 65, 

verðbréfafyrirtæki eða verðbréfamiðlarar voru 2280, vátryggingarfélög með starfsstöð voru 2, 

vátryggingarfélög án starfsstöðvar voru 352 og vátryggingarmiðlarar og 

vátryggingarumboðsmenn voru 5223.28 Þessar tölur sýna það greinilega að mikið er um það 

að fjármálafyrirtæki og aðilar á fjármálamarkaði reki einhvers konar þjónustu utan 

heimalands síns á grundvelli EES-samningsins. 

Fjallað er um starfsemi fjármálafyrirtækja á milli landa í V. kafla laga nr. 161/2002 um 

fjármálafyrirtæki. Er þar í A-hluta fjallað um starfsemi erlendra fjármálafyrirtækja hér á landi 

og í B-hluta um starfsemi innlendra fjármálafyrirtækja erlendis.29 Í athugasemdum með 

frumvarpi er varð að lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 kemur fram að ákvæði IV. 

kafla hafa til hliðsjónar meginreglur EES-samningsins um staðfesturétt fjármálafyrirtækja og 

gagnkvæma viðurkenningu starfsleyfa og eru þau byggð á III. bálki tilskipunar 2000/12/EB.30 

 

																																																								
25 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 1092.  
26 Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, bindi 5, bls. 38. 
27 Vefsíða Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is. 
28 Vefsíða Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is. 
29 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 1056-1058. 
30 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 1113. 	
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4 Nýju tilskipanir Evrópusambandsins um fjármálaeftirlit 
4.1 Upphafið að nýju reglunum 

Líkt og fjallað var um hér að ofan leiddi alþjóðlega fjármálakreppan á árunum 2007 og 2008 

til aukinnar samvinnu í fjármálaeftirliti innan Evrópu.31 Árið 2008 komu í ljós vankantar á 

fjármálaeftirliti og þá einkum vegna viðskipta þvert yfir landamæri. 32  

Framkvæmdastjórn myndaði hóp innan Evrópusambandsins sem átti að leggja fram 

tillögur um hvernig mætti styrkja fjármálaeftirlit innan Evrópu, þá sérstaklega með tilliti til 

viðskipta yfir landamæri og samstarfs fjármálaeftirlita aðildarríkjanna. Jacques de Larosiére 

leiddi hópinn en hann er formaður kerfisáhættunefndar franska fjármálaeftirlitsins og fyrrum 

framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Tilgangur nefndarinnar var að skapa skilvirkt 

og samhæft eftirlitskerfi með fjármálamörkuðum innan Evrópu með það að markmiði að 

tryggja stöðugleika fjármálakerfisins. Árið 2009 lagði hópurinn fram tillögu um að stofnað 

yrði samevrópskt eftirlitskerfi og var tillaga þeirra grunnurinn að eftirlitskerfinu sem sett var á 

stofn nokkru síðar. 33 

 

4.2 Samevrópskt eftirlitskerfi 

Samevrópska eftirlitskerfið með fjármálamörkuðum innan Evrópusambandsins samanstendur 

af þremur eftirlitsstofununum; evrópska bankaeftirlitinu (e. European Banking Authority, 

EBA), evrópska verðbréfamarkaðseftirlitinu (e. European Securities Market Authority, 

ESMA), evrópska trygginga- og lífeyriseftirlitinu (e. European Insurance and Occupational 

Pension Authority, EIOPA) ásamt evrópska kerfisáhætturáðinu (e. European Systematic Risk 

Board, ESRB) og eftirlitsstofnunum aðildarríkjanna. 34  

Eftirlitsstofnanirnar þrjár, EBA, ESMA og EIOPA, tóku til starfa 1. janúar árið 2011 og á 

Fjármálaeftirlitið fastan áheyrnarfulltrúa í þeim öllum og er því virkur þátttakandi í starfsemi 

þeirra.35 Meginhlutverk eftirlitsstofnananna þriggja er að samræma fjármálaeftirlit innan 

Evrópu. Þetta gera þær með því að þróa samræmd viðmið, leiðbeiningar og tilmæli handa 

eftirlitsstjórnvöldum aðildarríkjanna og með því að móta regluverk á sviði fjármála. Daglegt 

eftirlit er því enn á höndum lögbærra eftirlitsstjórnvalda aðildarríkjanna en evrópsku 

eftirlitsstofnanirnar koma sérstaklega að eftirliti yfir landamæri.36  

																																																								
31 Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir. Opinbert markaðseftirlit, bls. 264-265. 
32 Þskj. 1109 – 681. mál, 145. lögþ. 2015-2016, bls. 6. Sótt af http://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/1109.pdf. 
33 Þskj. 1109 – 681. mál, 145. lögþ. 2015-2016, bls. 6. 
34 Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir. Opinbert markaðseftirlit, bls. 264-265. 
35 Ársskýrsla Fjármálaeftirlitsins 2011. Fjármálaeftirlitið, bls. 7. 
36 Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir. Opinbert markaðseftirlit, bls. 265.	
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Evrópsku eftirlitsstofnanirnar hafa ákveðnar valdheimildir en meginreglan er enn sú að 

lögbær eftirlitsstjórnvöld aðildarríkjanna sinna eftirliti á fjármálamörkuðunum. 

Valdheimildirnar eru: 1) Útgáfa tæknilegra staðla, viðmiðunar- og leiðbeiningarreglna. 2) 

Heimild til að taka bindandi ákvarðanir gagnvart fyrirtækjum á fjármálamarkaði, sbr. 6. mgr. 

17. gr. reglugerða um evrópsku eftirlitsstofnanirnar þrjár. 3) Heimild til að taka bindandi 

ákvarðanir gagnvart eftirlitsstjórnvöldum í neyðarástandi, sbr. 3. mgr. 18. gr. reglugerðanna. 

4) Heimild til að taka bindandi ákvörðun gagnvart fyrirtækjum á fjármálamarkaði í 

neyðarástandi, sbr. 4. mgr. 18. gr. reglugerðanna. 5) Heimild til að banna tímabundið eða 

takmarka ákveðna fjármálastarfsemi, sbr. 5. mgr. 9. gr. reglugerðanna. 6) Bindandi ákvarðanir 

í ágreiningsmálum eftirlitsstjórnvalda. 7) Almennur upplýsingaréttur sem felur í sér víðtæka 

heimild stofnananna til að krefja eftirlitsstjórnvöld og eftir atvikum fjármálafyritæki um að 

veita sér gögn. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (ESMA) hefur einnig víðtækari 

valdheimildir í tengslum við lánshæfismatsfyrirtæki og afleiðuviðskipti. 37 

 

4.3 Evrópska bankaeftirlitsstofnunin  

Eftirlitsstofnanirnar þrjár fara hver um sig með eftirlit á tilteknu sviði fjármálaþjónustu. 

Eftirlitið skiptist í eftirlit með bankastarfsemi, eftirlit með vátryggingastarfsemi og 

starfstengdum lífeyrissjóðum og eftirlit með verðbréfamörkuðum. Eins og áður segir vinna 

eftirlitsstofnanirnar í nánu samstarfi við lögbærar eftirlitsstofnanir aðildarríkjanna en daglegt 

eftirlit með fjármálamörkuðum er í höndum þeirra.38 

Þar sem að efni þessarar ritgerðar beinist að eftirliti með viðskiptabönkum og sparisjóðum 

ber hér að fjalla nánar um evrópsku bankaeftirlitsstofnunina, EBA.  

Evrópska bankaeftirlitsstofnunin var sett á fót með reglugerð Evrópusambandsins nr. 

1093/2010 og var hún samþykkt innan ESB 24. nóvember árið 2010 en tók gildi 1. janúar 

2011. 39  

Sérstakt hlutverk Evrópska bankaeftirlitsins er að stuðla að samræmdu eftirliti og veita 

rágjöf á sviði bankastarfsemi. Verkefni eftirlitsins eru nánar rakin í  8. gr. reglugerðarinnar og 

eru þau útfærð frekar í öðrum ákvæðum hennar. Hér verður hlutverki stofnunarinnar lýst í 

meginatriðum. 

Stofnunin hefur heimild til þess að taka bindandi ákvarðanir gagnvart lögbærum 

yfirvöldum og fjármálafyrirtækjum í ákveðnum tilvikum. Í fyrsta lagi er í d-lið 2. mgr. 8. gr., 

																																																								
37 Þskj. 1109 – 681. mál, 145. lögþ. 2015-2016, bls. 8. 
38 Þskj. 1109 – 681. mál, 145. lögþ. 2015-2016, bls. 9. 
39 Sjá reglugerð Evrópusambandsins nr. 1093/2010	
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sbr. einnig 3. mgr. 17. gr. reglugerðar nr. 1093/2010 fjallað um heimild eftirlitsstofnunarinnar 

til þess að gefa út tilmæli þegar lögbær eftirlitsstjórnvöld aðildarríkis hafa brotið gegn 

samningnum. Eftirlitsstofnunin getur  í öðru lagi tekið ákvörðun sem beint er að fyrirtæki á 

fjármálamarkaði ef lögbært yfirvald hefur ekki gripið til ráðstafana í samræmi við formlegt 

álit framkvæmdastjórnarinnar skv. 4. mgr. 17. gr. reglugerðar nr. 1093/2010. Stofnunin má í 

þriðja lagi grípa til aðgerða og beina til lögbærra yfirvalda að grípa til aðgerða hafi 

neyðarástandi verið lýst yfir, sbr. 2. mgr. 18. gr. reglugerðarinnar og e-lið 2. mgr. 8. gr., sbr. 

einnig 3. mgr. 18. gr. reglugerðar nr. 1093/2010. Evrópska bankaeftirlitsstofnunin hefur í 

fjórða lagi heimild skv. 4. mgr. 18. gr. til að taka ákvörðun sem beint er að fyrirtækjum á 

fjármálamarkaði og krefjast nauðsynlegra aðgerða af þeirra hálfu að nánar tilgreindum 

skilyrðum uppfylltum, en mikilvægasta skilyrðið er að lögbær yfirvöld hafi ekki fylgt eftir 

kröfum EBA um nauðsynlegar aðgerðir skv. 3. mgr. Eftirlitsstofnunin hefur í fimmta lagi 

heimild til að banna tímabundið eða takmarka ákveðna fjármálastarfsemi að vissum 

skilyrðum uppfylltum. Heimildin er bundin við það að starfsemin ógni venjubundinni 

starfsemi eða stöðugleika á fjármálamörkuðum vegna neyðarástands í samræmi við 18. gr. og 

að teknu tilliti til 5. mgr. 9. gr. reglugerðar nr. 1093/2010. Í sjötta lagi aðstoðar 

eftirlitsstofnunin aðildarríki þegar lögbær yfirvöld greinir á um málsmeðferð eða aðgerðir 

aðildarríkis við að komast að niðurstöðu, sbr. 1. mgr. 19. gr. reglugerðarinnar og er þá fylgt 

ákveðinni málsmeðferð sem fjallað er um í 2., 3., og 4. mgr. 19. gr. og getur það leitt til þess 

að eftirlitsstofnunin taki ákvörðun sem bindur aðildarríkin eða lögbæru yfirvöldin sem eiga í 

deilum.40  

Heimildum Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar til að taka bindandi ákvarðanir verður 

einungis beitt við undantekningaraðstæður og verður að gæta að sjónarmiðum um meðalhóf.  

Stofnunin hefur einnig víðtækar rannsóknarheimildir. Evrópska bankaeftirlitinu eru til 

dæmis fengnar heimildir til að safna nauðsynlegum upplýsingum um fjármálastofnanir, sbr. h-

lið 2. mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 1093/2010. Ef talið er að lögbær yfirvöld hafi ekki fylgt 

reglum ESB-réttar, sbr. 1. mgr. 17. gr., má Evrópska bankaeftirlitið hefja rannsókn, sbr. 2. 

mgr. 17. gr., þar sem stofnunin getur meðal annars skyldað þau til að veita allar upplýsingar 

sem stofnunin telur nauðsynlegar til að rannsaka meint brot á ESB-rétti.41 

																																																								
40 Björg Thorarensen og Stefán Már Stefánsson. Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir landsréttar og 

möguleika á innleiðingu reglugerða ESB um eftirlit með fjármálamörkuðum í EES samninginn. (dags. 25. 
apríl 2012). Þskj. 1109 – 681. mál, 145. lögþ. 2015-2016. Fylgiskjal XXXI. með tillögu til þingsályktunar um 
staðfestingu ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn. Sótt 
af  http://www.althingi.is/altext/pdf/145/fylgiskjol/s1109-f_XXXI.pdf, bls. 12. 

41 Sjá reglugerð Evrópusambandsins nr. 1093/2010.	
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Að auki er stofnuninni veitt almenn heimild til að krefjast upplýsinga skv. 35. gr. 

reglugerðarinnar en í ákvæðinu er kveðið á um skyldu lögbærs yfirvalds til að veita allar 

nauðsynlegar upplýsingar til þess að stofnunin geti sinnt verkefnum sínum. Ef hið lögbæra 

yfirvald veitir upplýsingarnar ekki innan tiltekins tíma hefur eftirlitsstofnunin heimild til að 

snúa sér beint til viðeigandi fjármálafyrirtækis og krefjast upplýsinga með rökstuddum hætti 

sbr. 6. mgr. 35. gr. reglugerðar nr. 1093/2010.42  

 

4.4 Aðlögun nýju reglnanna að EFTA-ríkjunum 

4.4.1 Samningaviðræður ESB og EFTA-ríkjanna innan EES 

Reglugerðir Evrópusambandsins um eftirlitsstofnanirnar þrjár voru samþykktar í nóvember 

árið 2010. Í kjölfarið var farið að huga að því hvernig reglurnar yrðu aðlagaðar að EES-

samningnum og EFTA-ríkjum EES, Íslandi, Noregi og Liechtenstein. 43  Formlegar 

samningaviðræður milli EFTA-ríkjanna og Evrópusambandsins hófust árið 2012. 

EFTA-ríkin lögðu fyrst til að þau yrðu aðilar að evrópsku eftirlitsstofnununum án þess að 

hafa atkvæðisrétt og að ákvarðanir stofnananna yrðu ekki lagalega bindandi gagnvart EFTA-

ríkjunum. Ekki náðist samstaða um þessa lausn. EFTA-ríkin lögðu næst til að þau mynduðu 

EFTA-eftirlitsráð (e. EFTA Board of Supervisors) sem átti að spegla eftirlitsráðið hjá 

stofnununum þremur (e. Board of Supervisors). Það náðist ekki heldur samstaða um þessa 

lausn.44 

Þann 14. október árið 2014 var haldinn fundur fjármála- og efnahagsráðherra ESB og 

EFTA-ríkjanna í Lúxemborg. Á fundi þessum náðist samkomulag um upptöku reglugerðanna 

í EES-samninginn. Í samkomulaginu felst í meginatriðum að Eftirlitsstofnun EFTA tekur 

ákvarðanir sem snúa að lögbærum eftirlitsstjórnvöldum EFTA-ríkjanna. Evrópsk 

eftirlitsstjórnvöld Evrópusambandsins geta gripið til aðgerða sem ekki eru bindandi gagnvart 

lögbærum eftirlitsyfirvöldum og markaðsaðilum í EFTA-ríkjunum. Báðir aðilar, þ.e. 

Eftirlitsstofnun EFTA og Evrópsk eftirlitsstjórnvöld ESB, eiga að leita eftir samráði og 

samræmingu áður en gripið er til aðgerða.45  

Í kjölfar samkomulagsins hafa fulltrúar EFTA-ríkjanna og Evrópusambandsins unnið að 

fyrsta pakka reglnanna sem inniheldur níu ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar og 

fjalla meðal annars um Evrópsku eftirlitsstofnanirnar þrjár. Um er að ræða heilmikla vinnu 
																																																								
42 Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir landsréttar og möguleika á innleiðingu reglugerða ESB um eftirlit 

með fjármálamörkuðum í EES samninginn, bls. 14. 
43 Hér eftir eru EFTA-ríkin innan EES, Ísland, Noregur og Liechtenstein, kölluð EFTA-ríkin. 
44 Þskj. 1109 – 681. mál, 145. lögþ. 2015-2016, bls. 24-28. 
45 Þskj. 1109 – 681. mál, 145. lögþ. 2015-2016, bls. 24-28. 
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þar sem semja þarf um öll tæknileg atriði á grundvelli samkomulagsins sem náðist 14. október 

árið 2014.46 

 

4.4.2 Aðlögun og tveggja stoða kerfi 

EES-samningurinn er sérstakur fyrir margra hluta sakir. Afstaða EFTA-ríkjanna var og hefur 

verið sú að samningurinn eigi að byggja á meginreglum hefðbundins milliríkjasamstarfs og 

einnig hafa EFTA-ríkin frá upphafi einungis takmarkaðan aðgang að stofnunum 

Evrópusambandsins. Því kom í upphafi ekki til greina að framselja stofnunum EES vald með 

eins víðtækum hætti og aðildarríki Evrópusambandsins höfðu gert. Vegna þessa byggir EES 

samstarfið á tveggja stoða kerfi þar sem tvær stoðir hafa sambærilegt hlutverk. Stoðirnar tvær 

eru annars vegar „sambandsstoð” Evrópusambandsins og hins vegar EFTA-stoð. 

Mikilvægustu stofnanir EFTA-stoðarinnar eru EFTA-dómstóllinn og Eftirlitsstofnun EFTA 

(ESA).47  

Aðlögun nýju reglnanna um fjármálaeftirlit byggir á tveggja stoða kerfi EES-samningsins. 

Vald til að taka ákvarðanir innan Evrópusambandsins verður hjá evrópsku 

eftirlitsstofnununum þremur en innan EFTA-ríkjanna verður vald þetta hjá Eftirlitsstofnun 

EFTA. Ákvörðunum Eftirlitsstofnunar EFTA verður hægt að skjóta til EFTA-dómstólsins og 

hefur dómstóll Evrópusambandsins sama hlutverk innan Evrópusambandsins.48 

Hér er því um tvær aðskildar stoðir að ræða og hafa þær báðar ákveðið eftirlitshlutverk 

með aðildarríkjum að EES-samningnum. Þegar svo stendur á ber að skoða nánar hver 

hlutverk þeirra eru og hvort þau skarist á einhvern hátt. Hér að framan hefur verið fjallað um 

evrópsku eftirlitsstofnanirnar þrjár sem og evrópsku bankaeftirlitsstofnunina. Hér verður því 

fjallað um Eftirlitsstofnun EFTA og hlutverk hennar rakin í megindráttum. 

 

4.4.3 Almennt um Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) 

Árið 1992 voru undirritaðir tveir EFTA-samningar, samningur um stofnun eftirlitsstofnunar 

og dómstóls og samningur um fastanefnd EFTA-ríkjanna, en þeir tóku gildi 1. janúar 1994, 

sama dag og EES-samningurinn tók gildi. 49  

Í EES-samningnum kemur fram að eftirlitsstofnun EFTA (ESA) eigi að tryggja að öll 

EFTA-ríki standi við skuldbindingar sínar samkvæmt samningnum. Einnig skal 

																																																								
46 Þskj. 1109 – 681. mál, 145. lögþ. 2015-2016, bls. 24-28.	
47 Skúli Magnússon og Sigurður Líndal. Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

150. 
48 Þskj. 1109 – 681. mál, 145. lögþ. 2015-2016, bls. 25. 
49 Sigurrós Þorgrímsdóttir. EES handbókin, bls. 31. 
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Eftirlitsstofnunin hafa eftirlit með því að reglurnar séu virtar og þá sérstaklega í tengslum við 

reglur á sviði samkeppnismála.50  Eftirlitsstofnun EFTA er sambærileg Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins og er eitt meginhlutverk Eftirlitsstofnunar EFTA að fylgjast með því að 

EFTA-ríkin fullnægi skuldbindingum sínum samkvæmt EES-samningnum.51 

Í samræmi við aðlögun nýrra reglna Evrópusambandsins um fjármálaeftirlit að EFTA-

ríkjunum þarf að gera breytingar á samningi um Eftirlitsstofnun EFTA og dómstól, enda er 

verið að auka við hlutverk stofnananna. Bætt verður við nýrri grein í samninginn, 25. gr. a og 

nýrri bókun 8 við samninginn. 52 Í 25. gr. a. segir að Eftirlitsstofnun EFTA eigi að koma 

viðeigandi ákvæðum í framkvæmd og tryggja að þeim verði beitt af aðildarríkjunum. Í bókun 

8 er fjallað um hlutverk og valheimildir Eftirlitsstofnunar EFTA á sviði fjármálaeftirlits og 

samstarf á milli Eftirlitsstofnunar EFTA og evrópsku eftirlitsstofnananna þriggja. Samkvæmt 

bókuninni skal Eftirlitsstofnun EFTA hafa samráð og samstarf við eftirlitsstofnanir ESB þegar 

stofnunin beitir þeim heimildum sem henni eru veittar samkvæmt reglugerðunum sem um 

ræðir og þegar teknar eru ákvarðanir. Sú eftirlitsstofnun ESB sem málið heyrir undir á rétt á 

að taka þátt í vinnu Eftirlitsstofnunar EFTA og getur Eftirlitsstofnun EFTA óskað eftir tillögu 

eða uppkasi af úrlausn málsins.53  

 

4.4.4 Hlutverk Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) og evrópsku eftirlitsstofnananna þriggja 

Fulltrúar fjármálaeftirlita EFTA-ríkjanna innan EES hafa rétt til að sitja í eftirlitsráðum 

eftirlitsstofnananna (e. Board of Supervisors) og eru ákvarðanir teknar þar. Fulltrúarnir hafa 

þó ekki atkvæðisrétt heldur einungis svokallaðan áheyrnarrétt. Með sama hætti hafa evrópsku 

eftirlitsstofnanirnar áheyrnaraðild að samstarfshópi eftirlitsaðila hjá ESA (e. College of 

Supervisors).54  

Eftirlitsstofnun EFTA getur tekið bindandi ákvarðanir gagnvart EFTA-ríkjunum í 

ákveðnum tilvikum. Þær bindandi ákvarðanir sem ESA getur tekið eru þrenns konar. Þær eru 

í fyrsta lagi vegna brota á löggjöf Evrópusambandsins, t.d. ef lögbær eftirlitsaðili beitir 

löggjöf á rangan hátt eða beitir henni ekki. Í öðru lagi getur ESA tekið bindandi ákvarðanir 

vegna hættuástands. Í þriðja lagi getur ESA tekið bindandi ákvarðanir til að sætta ágreining 

milli eftirlitsstjórnvalda varðandi beitingu tilgreindrar löggjafar. Valdheimildum 

																																																								
50 Sigurrós Þorgrímsdóttir. EES handbókin, bls. 46-47.	
51 Skúli Magnússon og Sigurður Líndal. Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

161. 
52 Þskj. 1109 – 681. mál, 145. lögþ. 2015-2016, bls. 18. 
53 Þskj. 1109 – 681. mál, 145. lögþ. 2015-2016, bls. 18. 
54 Þskj. 1109 – 681. mál, 145. lögþ. 2015-2016, bls. 27.	
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Eftirlitsstofnunar EFTA er beitt til þrautavara. Þetta eru sömu valdheimildir og evrópsku 

eftirlitsstofnanirnar þrjár hafa og hafa stofnanirnar ekki beitt þeim ennþá. Ólíklegt er að gripið 

verði til þessara aðgerða nema í undantekningartilvikum og kemur það helst til álita ef um 

hættuástand er að ræða eða alvarleg brot á reglunum og þarf Eftirlitsstofnunin að gæta 

meðalhófs.55 

Hér ber að nefna að samkvæmt aðlöguninni skulu ákvarðanir ESA teknar á grundvelli 

uppkasts frá Evrópsku eftirlitsstofnununum en þær sinna ákveðnu samræmingarhlutverki 

innan Evrópska efnahagssvæðisins. Evrópsku eftirlitsstofnanirnar þrjár munu sinna ákveðnum 

óbindandi hlutverkum gagnvart EFTA-ríkjunum og munu þær t.d. ekki geta beitt 

þvingunarúrræðum til að knýja fram upplýsingar frá fjármálafyrirtækjum EFTA-ríkjanna. Það 

vald mun vera hjá Eftirlitsstofnun EFTA og Fjármálaeftirlitinu.56  

 

4.4.5 Áhrif hér á landi  

Upptaka reglugerða Evrópusambandsins um eftirlitsstofnanirnar kalla á lagabreytingar hér á 

landi. Breyting verður gerð á lögum um eftirlit með fjármálastarfsemi þar sem fjallað verður 

um valdheimildir Eftirlitsstofnunar EFTA sem og eftirlitsstofnanirnar þrjár. Sérstaklega 

verður lýst því aðhaldi sem stofnanir þessar koma til með að veita Fjármálaeftirlitinu á Íslandi 

og sambandinu á milli Fjármálaeftirlitsins og Eftirlitsstofnunar EFTA. Meginreglan verður þó 

eins og fyrr segir enn sú að Fjármálaeftirlitið sinnir daglegu eftirliti með aðilum á 

fjármálamarkaði á Íslandi og verða sýnileg áhrif Eftirlitsstofnunar EFTA því ekki mikil hér á 

landi.57  

 

5 Stjórnskipuleg álitaefni vegna valdheimilda eftirlitsstofnananna þriggja  
5.1 Stjórnskipuleg álitaefni varðandi innleiðingu EES-samningsins á Íslandi 

5.1.1 Almennt 

Í aðdraganda EES-samningsins var um það deilt hér á landi hvort samningurinn fæli í sér afsal 

á löggjafar-, framkvæmdar og/eða dómsvaldi þannig að brotið væri gegn ákvæðum 

Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 með innleiðingu hans. Í þessu sambandi var á 

það bent að önnur ríki Evrópu hefðu í stjórnarskrám sínum heimildir til afsals ríkisvalds í 

þágu þjóðaréttarlegs samstarfs. Í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 var ekki að 

																																																								
55 Þskj. 1109 – 681. mál, 145. lögþ. 2015-2016, bls. 27. 
56 Þskj. 1109 – 681. mál, 145. lögþ. 2015-2016, bls. 27. 
57 Þskj. 1109 – 681. mál, 145. lögþ. 2015-2016, bls. 28.	
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finna slíka heimild. Álitaefni þetta var mjög umdeilt á meðal stjórnmálamanna og fræðimanna 

á sínum tíma. 

Eins og segir hér ofar skipaði utanríkisráðherra nefnd sem átti að gefa álit um EES-

samninginn og hvort hann bryti í bága við íslensk stjórnarskipunarlög. Nefndina skipuðu Þór 

Vilhjálmsson hæstaréttardómari, Gunnar G. Schram prófessor, Stefán Már Stefánsson 

prófessor og Ólafur W. Stefánsson skrifstofustjóri. Nefndin hefur verið kölluð 

„fjórmenningsnefndin”. Björn Þ. Guðmundsson prófessor og dr. Guðmundur Alfreðsson 

svöruðu báðir greinargerð nefndarinnar og verður hér dregið upp meginefni álitsgerðanna 

þriggja. 

Fyrst verða hér tekin upp þau stjórnarskrárákvæði sem helst koma til álita: 

Ákvæði 1. gr. stjórnarskrárinnar hljóðar svo: 
 

Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn.  
 
Ákvæði 2. gr. stjórnarskrárinnar hljóðar svo: 
 

Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnarvöld 
samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið. Dómendur 
fara með dómsvaldið.  

 
Ákvæði 21. gr. stjórnarskrárinnar hljóðar svo: 
 

Forseti lýðveldisins gerir samninga við önnur ríki. Þó getur hann enga slíka samninga gert, ef 
þeir hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða ef þeir horfa til breytinga á 
stjórnarhögum ríkisins, nema samþykki Alþingis komi til.  

 
Ákvæði 60. gr. stjórnarskrárinnar hljóðar svo: 
 

Dómendur skera úr öllum ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda. Þó getur enginn, sem um 
þau leitar úrskurðar, komið sér hjá að hlýða yfirvaldsboði í bráð með því að skjóta málinu til 
dóms.  

 

5.1.2 Greinargerð „fjórmenningsnefndarinnar” 

Í greinargerð nefndarinnar er byrjað á að taka fram að þau ákvæði stjórnarskrárinnar sem 

koma aðallega til athugunar eru 1., 2. og 21. gr. Þó er aðalálitaefnið samkvæmt 

greinargerðinni það hvort EES-samningurinn og þeir samningar sem honum fylgja fái 

samrýmst 2. gr. stjórnarskrárinnar.58  

																																																								
58	Alþt. 1992, A-deild, bls. 683. 	
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Nefndin bendir á að í 2. gr. felist meginregla sem undantekningar eru frá og eru svo nefnd 

nokkur dæmi um slíkar undantekningar, t.d. að löggjafinn framselur valdi til 

framkvæmdarvalds þegar ráðherra er heimilt eða skylt að setja reglugerðir.59 

Í greinargerð nefndarinnar er fjallað um það hvernig reglur eru settar innan EES-

samningsins í tengslum við álitaefni um framsal löggjafarvalds. Í niðurstöðum varðandi það 

hvort verið sé að framselja löggjafarvald segir að Alþingi hafi fullt vald til þess að samþykkja 

eða synja um að innleiða EES-reglur sem upprunalega eru samdar innan Evrópusambandsins, 

Alþingi hefur því valdið til að ákveða hvaða reglur skuli leiddar í lög og hverjar ekki. Ef 

lagasetning er ekki í samræmi við þær skuldbindingar sem felast í EES-samningnum getur 

það þó „kallað á viðbrögð samkvæmt samningnum” eins og segir í greinargerðinni. Nefndin 

segir að setning reglna innan EES-samningsins samrýmist 2. gr. stjórnarskrárinnar hvað 

löggjafarvaldið varðar. 

Í greinargerðinni er næst fjallað um framkvæmdarvaldið. Þar segir:  
 

Í 2. gr. stjórnarskrárinnar er talað um forseta lýðveldisins og önnur stjórnvöld samkvæmt 
stjórnarskránni og öðrum landslögum. Ekki er tekið fram, að þetta skuli vera alíslensk 
stjórnvöld, og hugsanlegt er að alþjóðastofnanir séu stjórnvöld eftir 2. gr.60 

 
Í greinargerðinni er fjallað um Eftirlitsstofnun EFTA og þær valdheimildir og verkefni 

sem hún hefur. Í niðurstöðum varðandi framkvæmdarvaldsþáttinn segir að reglur um vald 

stofnana EFTA séu vel afmarkaðar og ekki sé um verulegt valdframsal sem talið verði 

íþyngjandi að ræða. Komist er að þeirri niðurstöðu að reglurnar séu ekki andstæðar 2. gr. 

stjórnarskrárinnar í þessum efnum. 

Næst er í greinargerðinni fjallað um dómsvaldið og er komist að þeirri niðurstöðu eftir 

skoðun á þeim ákvæðum sem eiga við að þau feli ekki í sér bein réttaráhrif fyrir íslenska aðila 

og að hún feli ekki í sér neinar þær kvaðir sem koma til álita þegar það er metið hvort þær 

brjóti gegn stjórnarskránni.61 

Meirihluti nefndarinnar komst því að þeirri niðurstöðu að framsal ríkisvalds væri heimilt 

að ákveðnu marki þrátt fyrir orðalag íslensku stjórnarskrárinnar. Nefndin taldi einnig að það 

takmarkaða framsal valds sem fólst í EES-samningnum væri innan þessara marka.62  

 

																																																								
59	Alþt. 1992, A-deild, bls. 684.	
60	Alþt. 1992, A-deild, bls. 697. 	
61 Alþt. 1992, A-deild, bls. 709. 
62 Skúli Magnússon og Sigurður Líndal. Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

120.	
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5.1.3 Álit Björns Þ. Guðmundssonar og Guðmundar Alfreðssonar 

Björn Þ. Guðmundsson prófessor gaf af sjálfsdáðum álit til utanríkismálanefndar um 

stjórnskipuleg álitamál í tengslum við innleiðingu EES-samningsins á Íslandi. Björn var 

ósammála „fjórmenningsnefndinni” og gagnrýndi mjög niðurstöðu þeirra og röksemdir fyrir 

henni. Hér verður ekki fjallað um það heldur tekin upp heildarniðurstaða Björns og röksemdir 

fyrir henni. 

Aðalspurningin samkvæmt Birni var sú hvort lögskýra mætti 2. gr. stjórnarskrárinnar 

þannig að hún heimili að fela megi þjóðréttarlegum stofnunum íslenskt framkvæmdarvald í 

einhverjum mæli. Hann segir að þegar lögmæti valdframsals samkvæmt stjórnsýslurétti er 

metið, verður í fyrsta lagi að huga að því hver framselur, í öðru lagi hverjum er framselt og í 

þriðja lagi hvað það er sem framselt er.63 

Sá sem framselur er hinn almenni löggjafi, ekki stjórnarskrárgjafinn. Með EES-

samningnum er stofnunum sem komið er á fót með þjóðréttarsamningi, þ.e. Eftirlitsstofnun 

EFTA og EFTA-dómstólnum, framselt vald. Valdið sem framselt er til stofnananna er mjög 

víðtækt, og í ýmsum tilfellum bindandi fyrir þegnana í landinu, t.d. er íslenskt refsivald 

framselt að hluta. Björn fjallar um rétt þegnanna í landinu og að það skiptir mestu máli að telji 

maður að réttur hans hafi verið brotinn geti hann borið mál sitt undir stofnanir í eigin landi og 

að þessar stofnanir byggi úrlausnir sínar á réttarheimildum sem gilda í landinu. 

Heildarniðurstaða Björns er þessi: 
 
Á grundvelli viðurkenndra lögskýringaraðferða stjórnskipunar- og stjórnsýsluréttar tel ég vafa 
leika á að framsal það á framkvæmdar- og dómsvaldi sem felst í EES-samningnum og hér um 
ræðir, standist gagnvart gildandi réttarreglu 2. gr. stjórnarskrárinnar. Þennan vafa tel ég svo 
mikinn að ekki megi taka áhættuna af því að lögfesta EES-samninginn að óbreyttri 
stjórnarskrá.64 
 

Dr. Guðmundur Alfreðsson, sem hefur doktorspróf í þjóðarétti frá Harvard háskóla, gaf 

einnig álit sitt til utanríkismálanefndar um hvort EES-samningurinn og fylgitextar hans brytu í 

bága við stjórnarskrána. Líkt og Björn var Guðmundur ósammála niðurstöðu 

„fjórmenningsnefndarinnar”.  

Guðmundur fjallar í greinargerð sinni um hugsanlega árekstra milli stjórnarskrárinnar og 

EES-samningsins á sviðum löggjafar-, framkvæmda- og dómsvalds.  

Varðandi löggjafarvaldið fjallar Guðmundur um að að Evrópusambandið (á þessum tíma 

Evrópubandalagið eða EB) myndi ráða ferðinni um breytingar á eldri lagatextum og tilurð 

																																																								
63	Alþt. 1992, A-deild, bls. 724.  	
64 Alþt. 1992, A-deild, bls. 736.   
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nýrra laga og reglna á EES-svæðinu. Reglusetningin væri þannig á höndum stofnana ESB en 

EES-nefndin og EES-ráðið myndu síðan samþykkja lög og reglur frá ESB til þess að viðhalda 

samræmdu lagakerfi. Frá EES berast málin til Alþingis sem getur samþykkt eða hafnað máli, 

en ekki breytt frumvarpi og ef Alþingi breytir texta eða setur reglur andstæðar samningnum 

hefur það þjóðréttarlegar afleiðingar. Samningurinn rýrir hlutverk Alþingis að mati 

Guðmundar.65 

Varðandi framkvæmdarvaldið fjallar Guðmundur um það víðtæka vald sem 

Eftirlitsstofnun EFTA er veitt til að hafa eftirlit með framkvæmd lögfestra 

samningsskuldbindinga. Einnig hefur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sambærilegt 

vald þegar kemur að ákvörðunum sem undir hana falla samkvæmt ákvæðum samningsins. 

Guðmundur vísar hér í greinargerð sérfræðinganefndar utanríkisráðherra þar sem fjallað er 

um 2. gr. stjórnarskrárinnar og segir að „ekki er tekið fram, að þetta skuli vera alíslenzk 

stjórnvöld”. Þetta gagnrýnir Guðmundur harðlega og segir: 
 

Þessi skoðun þeirra er algjörlega úr lausu lofti gripin og á sér enga stoð í ízlenskum 
stjórnskipunarrétti. Þetta er ævintýrafræðimennska í lögfræði og það breytir engu, hvort 
framsalið nær til milliríkjaviðskipta eingöngu eða til annarra málaflokka.66 

 
Niðurstaða Guðmundar um framkvæmdarvaldsþátt EES-samningsins er sú að framsalið 

fái ekki staðist samkvæmt 2. gr. stjórnarskrárinnar. Einnig telur hann samninginn stangast á 

við 14. gr. stjórnarskrárinnar um ráðherraábyrgð, þar sem að ráðherra getur ekki borið ábyrgð 

á ákvörðunum EFTA og ESB.67 

Varðandi dómsvaldið segir Guðmundur að samkvæmt 2. gr. stjórnarskrárinnar fara 

íslenskir dómendur og íslenskir dómstólar með dómsvaldið á Íslandi. Einnig fjallar hann um 

60. gr. stjórnarskrárinnar sem kveður á um að dómendur skeri úr öllum ágreiningi um 

embættistakmörk yfirvalda. Hann segir að ef framkvæmdarvald hefur verið framselt til 

Eftirlitsstofnunar EFTA og EFTA-dómstólsins geta íslenskir dómstólar ekki sinnt þessu. Til 

viðbótar bendir hann á 61. gr. stjórnarskrárinnar um vernd og sjálfstæði dómara sem gerir ráð 

fyrir innlendri málsmeðferð. Ef íslenskur borgari telur að Eftirlitsstofnunin hafi brotið gegn 

rétti hans þyrfti hann að leita til EFTA-dómstólsins og gæti ekki leitað réttar síns fyrir 

íslenskum dómstóli í málinu. Niðurstaða Guðmundar varðandi dómsvaldið er: 
  
Stjórnarskráin geymir enga heimild til framsals á dómsvaldi út úr landinu til dómstóla, sem 
gætu kveðið upp bindandi dóma, sem kæmu beint til fullnustu að landsrétti. Engin fordæmi 

																																																								
65	Alþt. 1992, A-deild, bls. 741. 	
66	Alþt. 1992, A-deild, bls. 746. 	
67	Alþt. 1992, A-deild, bls. 747.	
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eru til um slíka niðurstöðu. Það verður að telja slíkt óheimilt að óbreyttri 2. grein 
stjórnarskrárinnar, með hliðsjón af 60. og 61. grein hennar. Þetta er að mati höfundar eitt 
skýrasta dæmið um stjórnarskrárbrot, sem myndi leiða af lögfestingu EES-samningsins.68 
  

Björn og Guðmundur voru sammála því á sínum tíma að breyta þyrfti stjórnarskrá okkar 

til þess að hægt væri að innleiða EES-samninginn. 

 

5.2 Álitaefni vegna nýju reglugerðanna 

5.2.1 Almennt 

Stjórnarskránni hefur ekki verið breytt hvað varðar framsal ríkisvalds í þágu þjóðaréttarlegs 

samstarfs og gerð þjóðaréttarlegra samninga og hefur ekki verið bætt við heimild til 

stjórnvalda til þess að samþykkja slíka samninga fyrir hönd Íslands.69 Vegna þessa hafa 

komið  upp ýmis álitaefni varðandi framsal ríkisvalds þegar unnið hefur verið að því að 

innleiða nýjar reglur í EES-samninginn. Fræðimenn hafa fjallað um efnið og sett upp viðmið 

og sjónarmið sem gilda í þessum efnum. 

Davíð Þór Björgvinsson dró fram þau sjónarmið sem gilda um framsal valdheimilda til 

alþjóðastofnana samkvæmt íslenskri stjórnskipun með ítarlegum hætti í riti sínu, EES-réttur 

og landsréttur, frá 2006. Hann segir að lagaframkvæmd og fræðileg viðhorf bendi til þess að 

mótuð hafi verið óskráð regla sem heimilar hinum almenna löggjafa framsal ríkisvalds í 

takmörkuðum mæli. Dregur hann þau viðmið sem gilda um framsal valdheimilda samkvæmt 

íslenskri stjórnskipun með eftirfarandi hætti:  
 
Framsal valdheimilda ríkisins til alþjóðlegra stofnana er heimilt að ákveðnu marki að 
uppfylltum eftirtöldum skilyrðum: 
(i) Að framsalið sé byggt á almennum lögum, 
(ii) að framsalið sé afmarkað og vel skilgreint, 
(iii) að framsalið sé ekki verulega íþyngjandi, hvorki fyrir íslenska ríkið né þegna þess, 
(iv) að framsalið sé byggt á samningi sem kveður á um gagnkvæm réttindi og skyldur og 

mælir  framsal ríkisvalds til annarra samningaríkja, 
(v) að hinar alþjóðlegu stofnanir sem vald er framselt til byggist á lýðræðislegum 

grundvelli og að þær viðurkenni almennar meginreglur um réttláta málsmeðferð og 
réttláta stjórnsýslu, 

(vi) að framsalið leiði af þjóðréttarsamningi sem stefnir að lögmætum markmiðum í þágu 
friðar og menningarlegra, félagslegra og efnahagslegra framfara, 

(vii) að framsalið sé afturkallanlegt.70 
 

Björg Thorarensen tekur að mestu undir þessa framsetningu Davíðs Þórs í bók sinni 

Stjórnskipunarréttur: Undirstöður og handhafar ríkisvalds.71 

																																																								
68 Alþt. 1992, A-deild, bls. 750.  
69 Björg Thorarensen. Stjórnskipunarréttur: Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 128.	
70 Davíð Þór Björgvinsson. EES-réttur og landsréttur, bls. 479. 
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Þegar ljóst var að taka átti upp reglugerðirnar um eftirlitsstofnanirnar þrjár og 

Kerfisáhætturáðið í EES-samninginn var leitað til Bjargar Thorarensen og Stefáns Más 

Stefánssonar til að athuga stjórnskipuleg álitaefni í tengslum við innleiðinguna. Þegar óskað 

var eftir áliti þeirra höfðu stofnanirnar tekið til starfa innan Evrópusambandsins en unnið var 

að innleiðingu reglugerðanna inn í EES-samninginn, sbr. umfjöllun hér að ofan. Eftir að búið 

var að semja um hvernig innleiðingin myndi fara fram var svo óskað eftir áliti Skúla 

Magnússonar. Hér að neðan verður dregið upp meginefni álitsgerðanna tveggja. 

 

5.2.2 Álit Bjargar Thorarensen og Stefáns Más Stefánssonar 

Samkvæmt álitsgerð Bjargar og Stefáns koma eftirfarandi stjórnarskrárákvæði til skoðunar: 1. 

gr., 2. gr., 21. gr. og 60. gr.  

Þegar þessi ákvæði sem fjalla um handhafa ríkisvalds á Íslandi og valdheimildir þeirra eru 

skoðaðar, draga Björg og Stefán saman ályktanir um að í 1. gr. felist að Ísland er frjálst og 

fullvalda ríki sem getur verið aðili að þjóðarétti og tekið á sig þjóðaréttarlegar skuldbindingar. 

Í 2. gr. er mælt fyrir um meginreglu um þrískiptingu ríkisvalds í löggjafar-, framkvæmdar- og 

dómsvald og er talið upp í ákvæðinu hverjir hafa þetta vald á Íslandi. Meginregla þessi sætir 

undantekningum sem koma fram í stjórnarskránni, almennum lögum eða byggjast á venju eða 

dómafordæmum. Í 21. gr. er kveðið á um heimild forseta til að gera samninga við önnur ríki. 

Þetta vald framkvæmir ráðherra eða Alþingi í umboði forseta eins og fer með aðrar 

valdheimildir forseta Íslands. Ef þjóðaréttarsamningur felur það í sér að gera þurfi 

lagabreytingar hefur verið talið að samþykki Alþingis sé áskilið til þess að gera megi 

samninginn. Álitaefni varðandi 60. gr. snúa helst að því hvort verið sé að framselja dómsvald 

sem á að vera í höndum innlendra dómstóla. 72 

Meta þarf hvort það framsal ríkisvalds sem um ræðir fari út fyrir mörk 2. gr. 

stjórnarskrárinnar þegar reglur sem þessar eru innleiddar í landsrétt.  

Í álitsgerð Bjargar Thorarensen og Stefáns Más Stefánssonar kemur fram að þar sem að 

íslenska stjórnarskráin er þögul um heimildir til framsals á ríkisvaldi til alþjóðastofnanna þarf 

að líta til annarra viðmiða. Byggja þau á viðmiðunum sem notuð eru í þjóðarétti og 

alþjóðlegum einkamálarétti til að afmarka vald ríkisins gagnvart valdi annarra ríkja eða 

alþjóðastofnana.  

																																																																																																																																																																													
71 Björg Thorarensen. Stjórnskipunarréttur: Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 146.	
72 Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir landsréttar og möguleika á innleiðingu reglugerða ESB um eftirlit 

með fjármálamörkuðum í EES samninginn, bls. 18-19. 
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Þessi viðmið eru einkum sem hér segir: Almennar forsendur, þ.e. ef skyldur samkvæmt 

þjóðaréttarsamningi eru víðtækar og umfangsmiklar, og jafnframt ekki vel skilgreindar getur 

það leitt til þess að farið sé út fyrir mörk leyfilegs framsals. Hvar lögskiptin gerðust, þetta 

skiptir helst máli þegar deilt er um hvaða lög skuli gilda um ákveðið réttaratriði.  Hvaða 

hagsmuni lögskiptin vörðuðu, máli skiptir að ákvarða hvaða hagsmuni um er að ræða. 

Íþyngjandi ákvarðanir, en máli skiptir hvort viðkomandi ákvörðun telst verulega íþyngjandi 

fyrir þann aðila sem í hlut á eða ekki. Afmörkun framsalsheimilda, gagnkvæmni o.fl., en máli 

skiptir hvort valdframsal sé vel afmarkað þegar metið er hvort stjórnarskráin heimilar tiltekið 

framsal og einnig hvort framsal sé gagnkvæmt og hvort ríki geti haft áhrif á ákvarðanir sem 

teknar eru af erlendum aðilum á grundvelli framsalsins. Fullveldissjónarmið, en túlka þarf 

ákvæði stjórnarskrárinnar um fullveldi í samræmi við það að alþjóðleg samvinna hefur aukist 

gríðarlega á síðustu árum og ber því mögulega að túlka ákvæðin rúmt með tilliti til þess. 

Þáttur löggjafans, en Alþingi hefur sem handhafi löggjafarvalds nokkurt svigrúm til að meta 

hvort tiltekinn þjóðaréttarsamningur brjóti í bága við stjórnarskrána eða ekki. Þau taka fram 

að enginn einn ofangreindra þátta ráði úrslitum um að hvaða marki íslensk stjórnarskrá 

heimilar framsal einstakra þátta ríkisvaldsins til alþjóðlegra stofnanna heldur eru það 

heildaráhrifin sem máli skipta.73  

Eins og fram kom hér að ofan var óskað eftir áliti Bjargar og Stefáns áður en samið var 

um hvernig aðlögun að EES-samningnum myndi fara fram. Þegar þau gefa álit sitt var útlit 

fyrir að reglur Evrópusambandsins yrðu innleiddar og Kerfisáhætturáðinu og 

eftirlitsstofnunum þremum veittar beinar og íþyngjandi valdheimildir á sviði 

framkvæmdarvalds. Þetta töldu þau ekki falla að tveggja stoða kerfinu.  

Í álitinu eru viðmiðin skoðuð með tilliti til nýju reglnanna og heildaráhrif nýju 

reglugerðanna metin. Niðurstaða þeirra er sem hér segir: 
 
Það er niðurstaða okkar að þegar skoðuð er heildarmynd þeirra þátta sem lýst er hér að framan 
sé innleiðing umræddra gerða háð annmörkum með tilliti til stjórnarskrárinnar. Innleiðing 
reglugerðanna í óbreyttri mynd fela í sér fráhvarf frá tveggja stoða kerfi EES-samningsins 
sökum þess að þátttökuréttur Íslands í ákvörðunum er ekki tryggður og ekki er um gagnkvæmni 
að ræða að því er varðar réttindi og skyldur aðildarríkjanna eða aðila innan þeirra. 

Með innleiðingu gerðanna yrði stigið skrefi lengra að því er varðar framsal 
framkvæmdarvalds og dómsvalds en áður hefur verið fallist á að rúmist innan 2. gr. 
stjórnarskrárinnar. Slíkt framsal samrýmist ekki fyrri viðmiðum um afmarkað framsal á 
ríkisvaldi á takmörkuðu sviði gagnvart einkaaðilum. Jafnframt yrði framsalið íþyngjandi fyrir 
fjármálafyrirtæki á Íslandi. Í ljósi þessa teljum við að framsalið rúmist ekki innan 

																																																								
73 Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir landsréttar og möguleika á innleiðingu reglugerða ESB um eftirlit 

með fjármálamörkuðum í EES samninginn, bls. 27. 
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venjuhelgaðrar reglu um að almenna löggjafanum sé heimilt að framselja ríkisvald í 
takmöruðum mæli og á tilteknum forsendum til alþjóðastofnana.74 

 
Í lok álitsgerðarinnar eru nefndar ýmsar tillögur að aðlögun reglnanna að EES-

samningnum og eru þær í samræmi við þá leið sem samið var um og var megináhersla lögð á 

tveggja stoða kerfi EES-samningsins.75 

 

5.2.3 Álit Skúla Magnússonar 

Til þess að tryggja að samkomulagið varðandi aðlögun reglugerðanna samræmdist þeim 

viðmiðum sem mótast höfðu óskuðu stjórnvöld eftir áliti frá Skúla Magnússyni héraðsdómara 

og dósents við lagadeild Háskóla Íslands.76  

Skúli byrjar á að fjalla almennt um reglurnar, forsöguna og álit Bjargar og Stefáns. Hann 

fjallar einnig almennt um framsal ríkisvalds og lýsir því að ef einungis væri litið til texta 

stjórnarskrárinnar mætti draga þá ályktun að hvers kyns framsal ríkisvalds væri óheimilt. 

Hann bendir svo á að um langt skeið hafa verið viðurkennd frávik frá þeirri meginreglu að 

heimildir ríkisvalds eru hjá formlegum handhöfum ríkisvalds. Einnig fjallar hann um það að í 

raun reyndi ekki á álitamál um framsal ríkisvalds í þágu alþjóðasamvinnu hér á landi fyrr en 

að Ísland gerðist aðili að EES-samningnum. 77  Skúli rekur í álitsgerð sinni að gengið hafi 

verið nokkuð langt í skýrslu „fjórmenningsnefndarinnar” á sínum tíma við rúma túlkun á 

ákvæðum stjórnarskrárinnar og tekur að einhverju leyti undir skoðanir Björns og Guðmundar. 

Hann telur þó að vegna þess að EES-samningurinn hefur verið í gildi í rúm 20 ár og 

framkvæmd hans verið án athugasemda um stjórnskipulegt gildi af hálfu allra greina 

ríkisvaldsins að byggja skuli á skýrslu þessari og þeirra viðmiða sem myndast hafa.78   

Varðandi framsal löggjafarvalds rekur Skúli það sem kemur fram í 10. gr. reglugerðanna 

um eftirlitsstofnanir Evrópusambandsins en þar er Framkvæmdastjórninni í samvinnu við 

eftirlitsstofnanirnar veitt heimild til að setja tæknilega staðla.79 Hins vegar rekur Skúli það að 

ekki sé um það að ræða að þær reglur sem settar eru á þessum grundvelli verði sjálfkrafa hluti 

																																																								
74 Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir landsréttar og möguleika á innleiðingu reglugerða ESB um eftirlit 

með fjármálamörkuðum í EES samninginn, bls. 69. 
75 Þskj. 1109 – 681. mál, 145. lögþ. 2015-2016, bls. 22. 
76 Þskj. 1109 – 681. mál, 145. lögþ. 2015-2016, bls. 22.	
77 Skúli Magnússon. Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir til innleiðingar tiltekinna nýrra EES-gerða um 

fjármálaeftirlit. (dags. 3. mars 2016). Þskj. 1109 – 681. mál, 145. lögþ. 2015-2016. Fylgiskjal XI. með tillögu 
til þingsályktunar um staðfestingu ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við 
EES-samninginn. Sótt af http://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/1109.pdf, bls. 166. 

78 Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir til innleiðingar tiltekinna nýrra EES-gerða um fjármálaeftirlit, bls. 
181. 

79 Sjá reglugerðir Evrópusambandsins nr. 1093/2010, 1094/2010 og 1095/2010. 
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EES-samningsins eða öðlist sjálfkrafa gildi á Íslandi heldur þurfi að taka þær upp í EES-

samninginn með venjulegum hætti og innleiða á Íslandi. Niðurstaða Skúla er að umrætt 

regluverk gefi ekki tilefni til álitamála um framsal löggjafarvalds vegna þessa.80 

Við mat á því hvort valdheimildir samkvæmt gerðum Evrópusambandsins um 

fjármálaeftirlit, eins og til stendur að laga þær að EES-samningnum, samrýmast íslenskum 

stjórnlögum leggur Skúli til grundvallar það viðmið sem Davíð Þór Björgvinsson útfærir í riti 

sínu EES-réttur og landsréttur, og koma fram hér að ofan. Niðurstaða Skúla, með hliðsjón af 

viðmiðunum sem lögð eru til grundvallar, var eftirfarandi: 
 
Með hliðsjón af framangreindum viðmiðum er það niðurstaða mín að það framsal valdheimilda 
sem gert er ráð fyrir í áðurlýstum tillögum myndi fullnægja því skilyrði að teljast nauðsynlegt 
vegna alþjóðasamvinnu sem Ísland tekur þátt og helgast að mikilvægum hagsmunum ríkisins. 
Ég tel einnig alveg ljóst að skilyrðum um framsalið sé skýrt og á afmörkuðu sviði sé fullnægt. 
Þá er eðli og umfang þeirra heimilda ekki umfram það sem áður hefur verið talið samrýmast 
stjórnarskránni að því er varðar ESMA-, EIOPA- og EBA-reglugerðirnar.81  
 
Að mínum dómi lúta stjórnskipuleg álitaefni einkum að því hvort jafnræði og gagnkvæmni sé 
nægilega tryggð með þeirri málsmeðferð sem ráðgert er að koma á fót með umræddri aðlögun 
og felur í sér ákveðinn samleik eftirlitsstofnana ESB og Eftirlitsstofnunar EFTA. Í þessu efni 
liggur fyrir að gert er ráð fyrir að allar formlegar valdheimildir verði á hendi Eftirlitsstofnunar 
EFTA sem starfar á grundvelli milliríkjasamnings sem Ísland er aðili að. Ekki yrði um það að 
ræða í neinu tilviki að eftirlitsstofnanir ESB færu með ákvörðunarvald gagnvart íslenskum 
stjórnvöldum eða einstaklingum og lögaðilum á íslensku yfirráðasvæði.82 

 
Í kjölfarið af þessu álitaefni fjallar Skúli um sérstöðu fyrirkomulagsins sem um ræðir, sem 

felst í því að stofnunum ESB er ætlað að hafa frumkvæði að og undirbúa einstakar ákvarðanir 

Eftirlitsstofnunar EFTA með því að setja fram einhvers konar tillögu eða uppkast. 

Samanborið við tveggja stoða kerfið sem EES-samningurinn byggir á virðist ESB-stoðinni 

veitt meira vægi en áður hefur verið gert. Þó nefnir hann einnig að endanlegt ákvörðunarvald 

sé á höndum Eftirlitsstofnunar EFTA og einnig hafa fulltrúar EFTA-stoðarinnar möguleika til 

að hafa áhrif á málsmeðferð og ákvörðunartöku hlutaðeigandi ESB-stofnunar. Kemst Skúli 

svo að orði varðandi þetta atriði:  
 
Verður þar af leiðandi talið að skilyrðum íslenskra stjórnlaga sé fullnægt um upptöku umræddra 
gerða með svipuðum hætti og áður hefur verið talið gilda um EES-samninginn í heild sinni, svo 
og nánar einstakar gerðir hans sem komið hafa til sérstakrar skoðunar.83 

																																																								
80 Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir til innleiðingar tiltekinna nýrra EES-gerða um fjármálaeftirlit, bls. 

169. 
81 Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir til innleiðingar tiltekinna nýrra EES-gerða um fjármálaeftirlit, bls. 

181.	
82 Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir til innleiðingar tiltekinna nýrra EES-gerða um fjármálaeftirlit, bls. 

181. 
83 Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir til innleiðingar tiltekinna nýrra EES-gerða um fjármálaeftirlit, bls. 

182. 
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Varðandi framsal dómsvalds segir Skúli að Ísland eigi aðild að EFTA-dómstólnum og að 

dómstóllinn fullnægi kröfum um aðgang og réttláta málsmeðferð. Niðurstaða hans varðandi 

framsal dómsvalds byggir á þessu og telur hann að reglurnar muni samrýmast íslensku 

stjórnarskránni.84 

Í lok álitsgerðar Skúla Magnússonar segir: 
 
Að frátöldum reglugerðum um lánshæfismat og afleiðuviðskiptaskráningarstöðvar er framsal 
valdheimilda, samkvæmt fyrirliggjandi tillögum, í reynd ekki umfram þær skuldbindingar 
íslenska ríkisins samkvæmt EES-samningnum sem gengið hefur verið út frá að samrýmist 
stjórnarskránni í yfir 20 ára framkvæmd samningsins. Er það því niðurstaða mín að framsal 
valdheimilda samkvæmt fyrirliggjandi tillögum og aðlögun reglugerða Evrópusambandsins um 
fjármálaeftirlit að EES-samningnum myndi í heild sinni samræmast íslenskum stjórnlögum.85 

 

5.3 Niðurstaða 

Þegar EES-samningurinn var samþykktur af Íslands hálfu ríkti mikil óvissa um hvort að 

heimilt væri að innleiða hann samkvæmt Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 eða 

hvort gera þyrfti breytingu skv. 79. gr. hennar. „Fjórmenningsnefndin” gekk langt við rúma 

túlkun stjórnarskrárinnar að mati höfundar ritgerðar þessarar og var greinargerð þeirra 

mögulega lituð af því að stjórnvöld voru búin að samþykkja samninginn fyrir Íslands hönd og 

þurfti því að finna leið til þess að innleiða hann í íslenskan rétt. Til þess að gera 

stjórnarskrárbreytingu hefði þurft að rjúfa þing og efna til kosninga og er það auðvitað ekki 

það sem ríkjandi stjórnvöld vilja.  

Þrátt fyrir þessa rúmu túlkun stjórnarskrárinnar hafa ekki komið upp stjórnskipuleg 

vandamál eftir innleiðingu samningsins  og hefur það styrkt þá venju sem hefur myndast um 

að stjórnvöldum sé heimilt að framselja takmarkað vald í tilefni af gerð þjóðaréttarsamninga. 

Gerðir hafa verið nokkrir slíkir samningar og reglur innleiddar í kjölfar þeirra, og hefur það 

verið gert á grundvelli þeirra röksemda sem teflt var fram við innleiðingu EES-samningsins, 

en stjórnarskránni hefur ekki enn verið breytt.  

Höfundur tekur heils hugar undir með Birni og Guðmundi að því leyti að með því að túlka 

stjórnarskrána svona rúmt og skapa reglur sem rúmast ekki innan texta hennar er í raun gert 

lítið úr gildi hennar sem grundvallarlaga Íslands og verður hún á endanum úrelt ef henni er 

ekki breytt í takt við þróun samfélagsins. Það vantar ákvæði í stjórnarskrá Íslands sem fjallar 

																																																								
84 Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir til innleiðingar tiltekinna nýrra EES-gerða um fjármálaeftirlit, bls. 
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85 Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir til innleiðingar tiltekinna nýrra EES-gerða um fjármálaeftirlit, bls. 
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um gerð þjóðaréttarsamninga til þess að rétta af þá réttaróvissu sem hefur verið við lýði í tugi 

ára. 

 

6 Lokaorð 
Fjármálamarkaðurinn gegnir lykilhlutverki í hverju hagkerfi og hefur mikilvægi hans vaxið 

með árunum. Þegar fjármálamarkaðir stækka eykst þörf á fjármálaeftirliti. Bankahrunið árið 

2008 var ekki bundið við Ísland, heldur var um alheimskreppu að ræða. Í ljós kom að miklir 

vankantar voru á fjármálaeftirliti og þá einkum vegna viðskipta þvert yfir landamæri og leiddi 

fjármálakreppan til aukinnar samvinnu í fjármálaeftirliti innan Evrópu. Innan 

Evrópusambandsins var sett á fót samevrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði og í kjölfarið 

var farið að huga að því hvernig reglurnar yrðu aðlagaðar að samningnum um Evrópska 

efnahagssvæðið þar sem að reglur um innri markaðinn gilda á öllu EES-svæðinu og hafa nýju 

reglurnar um fjármálaeftirlit áhrif á hann. 

Að mati höfundar ritgerðar þessarar er aukin reglusetning um eftirlit með 

fjármálamörkuðum af hinu góða. Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með hvers konar 

fjármálastarfsemi sem starfrækt er í landinu. Fjármálaeftirlitinu er ætlað að draga úr hættu á 

að viðskiptamenn fjármálafyrirtækja glati fjármunum sínum og tryggja gæði fjármálaþjónustu 

sem er í boði í landinu. Páll Gunnar Pálsson sagði með réttu í grein sinni í 3. tölublaði Úlfljóts 

árið 2000, sem undirstrikar mikilvægi fjármálaeftirlits: 
 

Innlánseigandi má ekki glata fé sínu, vátryggður verður að fá þá tryggingu sem hann hefur 
keypt sér og sjóðsfélagi lífeyrissjóðs á að njóta þeirra réttinda sem hann hefur áunnið sér.86   

 
Það ber þó að gæta vandlega að innleiðingu nýju reglna Evrópusambandsins á sviði 

fjármálaþjónustu enda er um umfangsmikið regluverk að ræða. Á Íslandi hafa komið upp 

ýmis stjórnskipuleg álitaefni í tengslum við þjóðaréttarsamninga sem Ísland er aðili að. 

Stjórnarskrá Íslands er þögul um álitaefni tengd framsali ríkisvalds til erlendra stofnana og 

hefur myndast óskrifuð meginregla um að slíkt framsal sé heimilt að ákveðnu marki. Álitaefni 

þetta hefur verið mjög umdeilt á meðal fræðimanna og stjórnmálamanna sérstaklega vegna 

þess að margir telja þessa óskráðu reglu brjóta í bága við 2. gr. stjórnarskrárinnar. 

Stjórnarskrárgjafinn einn getur endanlega leyst úr þeirri réttaróvissu sem ríkir hér á landi í 

þessum efnum með stjórnarskrárbreytingu skv. 79. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944. 

  
																																																								
86	Páll Gunnar Pálsson: „Fjármálaeftirlitið”, bls. 420.	
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