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Útdráttur 

Ný og bætt Evrópulöggjöf um markaði fyrir fjármálagerninga tekur gildi í Evrópusambandinu 
3. janúar 2018 og eftir það í aðildarríkjum Evrópska efnahagssvæðisins. Um  er að ræða 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins, MiFID II 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga.  
Tilskipunin er uppfærsla á núverandi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins, MiFID-tilskipuninni 
2004/39/EB. MiFID II verður kynnt og fjallað verður um álitaefni við innleiðingu og upptöku 
tilskipunarinnar í íslenskan rétt, með hliðsjón af dómaframkvæmd Hæstaréttar þar sem 
reynir á MiFID-tilskipunina. Kannað verður hvort niðurstaða þeirra dóma sem reifaðir eru og 
þar sem reynir á MiFID-tilskipunina, hefði orðið önnur ef MiFID II hefði verið í gildi á þeim 
tíma þegar dómur féll. Til að komast að niðurstöðu verður fyrst fjallað um Evrópurétt, tengsl 
Evrópuréttar við Ísland í gegnum EES-samninginn, áhrif samningsins á íslenska löggjöf, 
upptöku og breytingu gerða í samningnum. Næst verður vikið að umfjöllun um viðskipti með 
fjármálagerninga, annars vegar þróun í Evrópu og hins vegar á Íslandi. Því næst eru útskýrð 
markmið MiFID-tilskipunarinnar og áhrif hennar á íslenskan rétt. Þar á eftir er fjallað um 
MiFID II, gildissvið tilskipunarinnar, þau nýmæli og breytingar sem koma með löggjöfinni, 
MiFIR-reglugerðina og undirbúninginn á Íslandi fyrir gildistökuna. Þá verða valdir dómar 
reifaðir og gerð verður grein fyrir líklegri niðurstöðu á rannsóknarefninu. Loks verður fjallað 
um ályktanir af dómaframkvæmd og lokaorð koma í framhaldinu af því. Þær ályktanir sem 
dregnar eru af dómaframkvæmd Hæstaréttar eru þær að niðurstaðan hefði ekki orðið önnur 
ef MiFID II hefði verið í gildi á þeim tíma þegar dómur féll. 
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Abstract 

New and an improved European legislation on financial markets takes effect in the European 
Union on 3 January 2018 and thereafter in the EEA EFTA Countries, contracting parties to the 
European Economic Area Agreement, once it has been incorporated into that agreement. 
This is a Directive of the European Parliament and of the Council, MiFID II 2014/65/EU on 
financial instruments markets. The Directive is an update of the current Directive of the 
European Parliament and of the Council, MiFID Directive 2004/39/EC. In this thesis the MiFID 
II will be introduced, and it will be considered what impact it will have, also in the light of 
recent case law of the Supreme Court in which the MiFID Directive is involved. It will be 
explored whether the outcome of the court cases would have been different had the MiFID 
II been in force at the time of the verdict. In order to reach a conclusion, European law and 
the relationship between European law and Iceland through the EEA Agreement will be 
discussed, the effects of the EEA Agreement on Icelandic legislation, as well as the 
framework for adoption and amendments of the Agreement. Following this there will be a 
discussion of transactions with financial instruments, on the one hand the developments in 
Europe and on the other hand, in Iceland. Also, the objectives of the MiFID Directive and its 
implications for Icelandic law are explained. Thereafter, MiFID II, the scope of the Directive, 
the novelty and amendments to the legislation, the MiFIR regulation and the current 
preparations in Iceland are discussed. Finally the selected court cases will be summed up and 
a most likely outcome of the research question will be introduced. Finally, deduction of the 
case law will be discussed, followed by the conclusion and final remarks. In short, the 
conclusions drawn from the Supreme Court judgments are that the outcome would not be 
different had the MiFID II been in force at the time of the verdict. 
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1   Inngangur 

Ný Evrópulöggjöf á fjármálamarkaði mun fljótlega taka gildi og einn liður í ferlinu er tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins, MiFID II (2014/65/ESB)1 um markaði fyrir fjármálagerninga (e. 

Markets in Financial Instruments Directive). Tilskipunin er uppfærsla á núverandi tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins, MiFID-tilskipuninni (2004/39/EB).2 

Fyrsta heildstæða löggjöfin um sameiginlega löggjöf í Evrópu á sviði fjármálaviðskipta 

var sett árið 1993 með ISD-tilskipuninni (93/22/EBE)3 (e. Investment Services Directive), um 

fjárfestingaþjónustu á sviði verðbréfaviðskipta. Markmiðið með tilskipuninni var að gera 

fjármálafyrirtækjum fært að starfa yfir landamæri. Því var óhjákvæmilegt að samræma reglur 

innan Evrópusambandsins (e. European Union) svo fjármálafyrirtæki gætu veitt þjónustu yfir 

landamæri, á grundvelli starfsleyfis í heimaríkinu. Gríðarleg þróun hefur verið á 

fjármálasviðinu, meðal annars vegna alþjóðavæðingar, einkavæðingar og vaxtar 

fjármálamarkaða. Nauðsynlegt var að bregðast við þróuninni og setja skýr lög til að gæta 

jafnræðis fjárfesta og huga að hagsmunum þeirra fyrir þeirri misnotkun sem gæti komið upp. 

Einnig þurfti að hafa í huga það markmið að fjárfestar bæru traust til verðbréfamarkaðarins.4  

Eftir að MiFID-tilskipunin tók við af ISD-tilskipuninni urðu breytingarnar á löggjöfinni 

aðallega þær að fjármálafyrirtæki þurftu að setja sér ítarlegri verkferla og innri starfsreglur 

en áður þekktist. Einnig þurftu viðskiptavinir fjármálafyrirtækja að kynna sér 

viðskiptaskilmála til hlítar og eftirlitsaðilar höfðu betra eftirlit með starfseminni en áður.  

Fljótlega mun MiFID II taka við af MiFID-tilskipuninni þar sem þörf þykir vera á 

strangara regluverki og enn meira eftirliti á fjármagnsmörkuðum en nú er til staðar. Í 

samantekt MiFID II kemur fram að fjármálakreppan 2008 leiddi í ljós að skortur var á gagnsæi 

og að flækjustig á fjármálamörkuðum hafi verið mikið, þar sem fjölmörg stjórnlaus viðskipti 

áttu sér stað. Leiddi þetta til þess að ákveðið var að endurskoða og uppfæra MiFID-

tilskipunina með ítarlegri lagasetningu. Markmiðið var að auka stöðuleika og traust og efla 

fjárfestavernd á fjármálamarkaði, þar sem tilskipunin gildir um aðila sem starfa og eiga 

                                                           
1
 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 

instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU Text with EEA relevance [2014] OJ 
L173/349.  
2
 Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial 

instruments and amending Council Directives 85/611/EEC and Directive 2000/12/EC of the European 
Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC [2004] OJ L145/1. 
3
 Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field [1993] OJ L141/27. 

4
 Aðalsteinn Egill Jónasson, „Þróun löggjafar um verðbréfaviðskipti“ (2008) 5 Tímarit Lögréttu 111, 113. 
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viðskipti með fjármálagerninga við evrópsk fjármálafyrirtæki. Við setningu MiFID II var 

áhersla lögð á sanngjarnari, öruggari og skilvirkari markaði.5 

MiFID II tekur gildi í aðildarríkjum Evrópusambandsins 3. janúar 2018 og síðar hjá 

Evrópska efnahagssvæðinu6 (e. European Economic Area) og í ríkjum Fríverslunarsamtaka 

Evrópu7 (e. European Free Trade Association) eftir upptöku í EES-samninginn.8  

MiFID II hefur verið samþykkt til skoðunar hjá EFTA. Næstu skref eru drög að ákvörðun 

sameiginlegu EES-nefndarinnar (e. EEA Joint Committee) og þar á eftir ákvörðun EES-

nefndarinnar um gildistöku tilskipunarinnar áður en hún verður tekin upp í EES-samninginn, 

sbr. 98. gr. samningsins.9 

Markmið ritgerðarinnar er tvenns konar. Annars vegar að kynna álitaefni við 

innleiðingu og upptöku MiFID II í íslenskan rétt, ásamt væntanlegum breytingum. Hins vegar 

að kanna dómaframkvæmd Hæstaréttar í þeim dómsmálum þar sem reyndi á ákvæði sem 

koma frá MiFID-tilskipuninni og hvort niðurstaðan hefði orðið önnur ef MiFID II hefði verið í 

gildi á þeim tíma þegar dómur féll.  

Skipulag ritgerðarinnar er á eftirfarandi hátt. Í öðrum kafla verður farið yfir grunnþætti 

Evrópuréttar og verður þar fjallað um Evrópusambandið, tengsl Evrópuréttar við Ísland, 

upptöku eða breytingar nýrra gerða og áhrif EES-samningsins á Ísland. Í þriðja kafla er að 

finna umfjöllun um viðskipti með fjármálagerninga með áherslu á þróun, annars vegar í 

Evrópu og hins vegar á Íslandi, svo og nauðsyn lagasetningarinnar. Í fjórða kafla verður gerð 

grein fyrir MiFID-tilskipuninni og í þeim fimmta er umfjöllun um MiFID II. Meginmarkmið og 

umfjöllunarefni ritgerðarinnar er að finna í sjötta kafla, en þar er að finna reifun á 

dómaframkvæmd Hæstaréttar og niðurstöður í framhaldinu af hverjum reifuðum dómi. Í 

sjöunda kafla eru dregnar ályktanir af dómaframkvæmd þeirri sem fjallað er um í sjötta kafla. 

Að lokum verða aðalatriði ritgerðarinnar dregin saman og niðurstöður reifaðar. 

 

 

 

                                                           
5
 European Commisson, „COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) .../…“ (European Commisson 4. júlí 2016) 6 

<http://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/mifid-delegated-regulation-2016-2031.pdf> skoðað 10. 
apríl 2017. 
6
 Hér eftir EES. 

7
 Hér eftir EFTA. 

8
 Samningurinn um Evrópska Efnahagssvæðið, nr. 2/1993. 

9
 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Codex 2006) 55. 
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2   Evrópuréttur  

Til að skilja eðli og tilgang MiFID II verður að byrja á því að kynna bakgrunn Evrópuréttarins í 

stuttu máli. Markmið og tilgangur samvinnu aðildarríkja Evrópusambandsins á sviði 

efnahags- og viðskiptamála voru að það ætti að leiða til víðtækari samruna og samstöðu 

ríkjanna. Ríkin töldu sig hafa hagsmuni af því að samræma löggjöfina á þessu sviði.10  

Eftirfarandi umfjöllun er ætlað að kynna þróun Evrópuréttarins, frá upphafi samstarfs 

aðildarríkja Evrópusambandsins og fram að hinu samevrópska lagakerfi sem Ísland er orðið 

hluti af, vegna aðildar að Evrópska efnahagssvæðinu. Fjallað verður um alþjóðlega 

regluverkið sem Ísland varð aðili að við inngöngu í EES. Sá samningur hefur haft áhrif á 

íslenska framkvæmd, löggjöf og túlkun á réttarheimildum á margvíslegan hátt.11 

2.1   Evrópusambandið 

Evrópusambandið varð til eftir lok seinni heimstyrjaldarinnar. Með stofnun 

Evrópusambandsins náðist að skapa frið en það var eitt af markmiðum sambandsins. 

Samningurinn um Kola- og stálbandalag Evrópu (KSE) var undirritaður 18. apríl 1951 og tók 

gildi 23. júlí 1952. Þau aðildarríki sem gerðust aðilar að samningnum voru Frakkland, Ítalía, 

Vestur-Þýskaland, Holland, Belgía og Lúxemborg. Efnahagsbandalag Evrópu (EBE) og 

Kjarnorkubandalag Evrópu (KBE) voru stofnuð árin 1957–1958. Samningar um bandalögin 

voru undirritaðir í Róm 25. mars 1957 og eru nefndir Rómarsamningurinn eða 

Rómarsáttmálinn. Árið 1965 var gerður sérstakur samningur um sameiginlegar stofnanir 

ofangreindra bandalaga sem kallaðist samrunasamningurinn (e. The Merger Treaty). 

Efnahagsbandalag Evrópu varð að Evrópubandalaginu (EB) með Maastrichtsáttmálanum árið 

1992 og í framhaldinu var Evrópusambandið stofnað. Við gildistöku Lissabonsáttmálans árið 

2009 var Evrópubandalaginu og Evrópusambandinu steypt saman undir heiti 

Evrópusambandsins (ESB). Samningurinn um KSE rann út árið 2002 en KBE stendur enn 

vegna þess að bandalagið var ekki sameinað Evrópusambandinu.12 Með Evrópusambandinu 

var stefnt að nánari samvinnu á fleiri sviðum og með víðfeðmara skuldbindingargildi en verið 

hafði.13 Með Lissabonsáttmálanum fékk Rómarsáttmálinn nýtt nafn og er nú kallaður 

                                                           
10

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins: 
megindrættir (Hið íslenska bókmenntafélag 2011) 18. 
11

 Davíð Þór Björgvinsson (n. 9) 15. 
12

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 10) 15–22. 
13

 Stefán Már Stefánsson, Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið (Orator 2000) 47. 
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annaðhvort Sáttmáli um starfshætti Evrópusambandsins (SSE) eða Sáttmáli um framkvæmd 

Evrópusambandsins (SFE) (e.Treaty on the functioning of the European Union — TFEU).14 

EFTA var stofnað árið 1960 en samningurinn fól ekki í sér jafn náið samstarf og í 

Evrópusambandinu. EES-samningurinn tók formlega gildi 1994 og aðildarríki að samningnum 

eru öll 28 ríki Evrópusambandsins og þrjú aðildarríki EFTA. 

Frá upphafi Evrópusambandsins var markmiðið að setja á laggirnar sameiginlegan innri 

markað milli aðildarríkja sambandsins. Aðalatriðið var að tryggja fjórfrelsið, sem er frjáls för 

fólks, frjáls vöruviðskipti, frjáls þjónustustarfsemi og frjálsir fjármagnsflutningar sbr. 2. mgr. 

26. gr. SFE. Þjónustufelsið í 56. gr. SFE er afar mikilvægt fyrir fjármálaþjónustuna sem MiFID 

II snýst um.  

Þegar fjármálafyrirtæki eins og sparisjóðir, bankar, verðbréfafyrirtæki og 

vátryggingafélög starfa eða ætla sér að starfa í öðrum aðildarríkjum Evrópusambandsins en 

heimaríkinu geta þau nýtt sér þjónustufrelsið og frjálsa fjármagnsflutninga. Ef 

fjármálafyrirtæki hafa áhuga á að stofna til varanlegrar starfsemi í tilteknu aðildarríki 

Evrópusambandsins verða þau að treysta á stofnsetningarréttinn, sbr. 59. gr. SFE. Ekki er 

alltaf ljóst hver mörkin eru milli þjónustufrelsis og stofnsetningaréttar. Stofnsetningarréttur 

er þegar stofnað er til fastrar starfsstöðvar í öðru aðildarríki, á varanlegan hátt og með það í 

huga að stunda efnahagslega starfsemi þar, til dæmis með því að stofna útibú eða 

dótturfélag. Þjónustufrelsið tekur tímabundið til efnahagslegrar starfsemi í aðildarríki þar 

sem sá sem veitir þjónustuna eða sá sem þiggur þjónustuna er ekki búsettur. Réttinn til 

frjálsra fjármagnsflutninga er að finna í 63. gr. SFE. Þetta ákvæði er ástæða þess að aðilar í 

einu aðildarríki geti stofnað reikning í banka hjá öðru aðildarríki, fengið lánaða fjármuni 

þaðan eða stundað viðskipti með fjármálagerninga innan viðkomandi ríkis. Frelsi á þessu 

sviði er forsenda þess markmiðs að koma fótum undir innri markað fyrir fjármálaþjónustu.15  

Fjármálaþjónusta yfir landamæri byggir aðallega á þjónustufrelsinu, það er frelsi til að veita 

þjónustu og til að taka við þjónustu og einnig á stofnsetningarréttinum.  

Við gildistöku EES-samningsins í upphafi voru ýmsar tilskipanir þar sem áhersla var lögð 

á neytendavernd.16 Setja þurfti lög og reglur um fjármálastarfsemina og gæta þurfti að 

starfsemin væri í samræmi við heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti sem ríktu á markaðinum. 

                                                           
14

 Hér eftir verður vísað í sáttmálann sem SFE. 
15

 Arnaldur Hjartarson, Evrópskur bankaréttur: og áhrif hans á íslenskan rétt (Fons Juris 2017) 43–45. 
16

 Utanríkisráðuneytið, „Neytendamál innan ESB og EES.“ 1 
<https://www.utanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/8kafli.pdf> skoðað 4. apríl 2017. 
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Á sama tíma þurfti að huga að hagsmunum hagsmunum viðskiptavinanna til að tryggja rétt 

þeirra, auk þess að gæta að fjármálastöðugleika og trúverðugleika fjármálamarkaðarins. 

Fjármálamarkaðurinn og löggjöf sem honum tengist eru hluti af innri markaði 

Evrópusambandsins og því geta aðildarríki Evrópusambandsins og EES ekki sett eigin lög og 

reglur sem eru úr takt við SFE og EES-samninginn. Undanþágur frá ákvæðunum um 

þjónustufrelsi og stofnsetningarrétt byggjast á viðhorfum um almannaöryggi, allsherjarreglu 

eða almannaheilbrigði.17 

2.2   Tengsl Evrópuréttar við Ísland 

Í samhengi við umfjöllun um MiFID II er nauðsynlegt að fjalla um tengsl Evrópuréttar við 

Ísland þar sem taka þarf tilskipunina frá Evrópusambandinu upp í íslenskan rétt vegna 

skuldbindinga EES-samningsins.  

Ísland gerðist aðili að Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) 1970. Samtökin voru 

stofnuð með samningi sem undirritaður var 3. maí 1960. Upphaflega voru sjö aðildarríki 

aðilar að EFTA, Danmörk, Noregur, Svíþjóð, Austurríki, Portúgal, Stóra-Bretland og Sviss. 

Stofnun EFTA kom til vegna viðbragða ríkjanna við stofn Efnahagsbandalags Evrópu tveimur 

árum áður. Þá var EFTA valkostur við bandalögin sem bauð upp á samvinnu í efnahags- og 

viðskiptamálum. Markmið EFTA voru fríverslun á grundvelli hefðbundins 

milliríkjasamstarfs.18 Í dag eru Ísland, Noregur, Lichtenstein og Sviss aðilar að EFTA en Sviss 

byggir samskipti sín við Evrópusambandið enn á tvíhliða samningum þar sem ríkið er hvorki 

aðili að Evrópusambandinu né EES.  

Árið 1989 hófust samningaviðræður á milli EFTA-ríkjanna og Evrópusambandsins um 

nýja tegund samvinnu sem voru efnahags- og viðskiptamál, en ekki einungis fríverslun. Út frá 

því varð EES-samningurinn til og var hann undirritaður í Óportó í Portúgal 2. maí 1992. 

Samningurinn tók gildi 1. janúar 1994 og var hann lögfestur og fullgildur að verulegu leyti 

með lögum nr. 2/1993. Í dag eru Ísland, Noregur og Lichtenstein aðilar að samningnum,19 

auk Evrópusambandsins, ásamt aðildarríkjum þess.  

                                                           
17

 Gunnar Þór Pétursson, „Innleiðing gerða skv. EES-samningnum á sviði fjármálaþjónustu í íslenskan rétt“ 
(Rannsóknarnefnd Alþingis 2010) 3–4 <https://www.rna.is/media/skjol/RNAvefVidauki6.pdf> skoðað 19. 
febrúar 2017. 
18

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 10) 115. 
19

 sama heimild 116–117. 
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EES-samningurinn er viðamesti alþjóðasamningur sem Ísland hefur gert og eru áhrif 

hans víðtæk á íslenskan rétt.20 Samningurinn fól ekki í sér fulla aðild að Evrópusambandinu. 

Umfang hans eykst jafnt og þétt þar sem sífellt eru að bætast við nýjar gerðir.21  

Megintilgangur og markmið EES-samningsins er að stuðla að eflingu viðskipta- og 

efnahagstengsla aðila að samningnum eftir sömu reglum, með það í huga að mynda einsleitt 

evrópskt efnahagssvæði.22 Einsleitni felur í sér að EES-samningurinn hefur ákvæði sem eru 

eins orðuð og stofnsáttmáli Evrópusambandsins. Samningurinn vísar til löggjafar 

Evrópusambandsins, sem gerir ráð fyrir að þær stofnanir sem tryggja reglur EES-samningsins 

hafi sambærileg áhrif og reglur Evrópusambandsins og við túlkun EES reglna ber að taka tillit 

til dómaframkvæmdar Evrópudómstólsins. Þau lykilákvæði meginmáls EES-samningsins um 

fjórfrelsið og samkeppnisreglurnar eru nánast samhljóða ákvæðum SFE um sama efni.  

Með EES-samningnum var stofnaður sameiginlegur markaður sem nær til aðildarríkja 

Evrópusambandsins, EES og EFTA. Tekinn var upp í einn samning sá hluti regluverks 

Evrópusambandsins er snýr að fjórfrelsinu auk afleiddrar löggjafar sem tengist fjórfrelsinu og  

löggjöfarinnar um sameiginlegar samkeppnisreglur.23 Lagagreinar SFE og þar með ákvæði 

EES-samningsins eru gjarnan kallaðar frumréttur. Afleidd löggjöf Evrópusambandsréttar, sem 

tekin er upp í EES-samninginn, telst hluti hans og hefur stöðu almennra laga sbr. 7. gr. EES-

samningsins. Ákvæðið felur í sér skyldu aðildarríkja til að taka upp í landsrétt ákveðnar reglur 

á grundvelli samningsins. Eitt af markmiðum samningsins er að einstaklingar og lögaðilar geti 

byggt á þeim réttindum í landsrétti EES ríkjanna án þess að Evrópusambandið taki yfir hina 

yfirþjóðlegu þætti Evrópusambandsréttar.24  

Hér verður stuttlega vikið að mismuni á löggjöf tilskipana, annars vegar í 

Evrópusambandsrétti og hins vegar í EES rétti. Ætlast er til af aðildarríkjum 

Evrópusambandsins að þau breyti eða aðlagi landsrétti að efni þeirra tilskipana sem 

Evrópusambandið setur. Tryggja verður að einstaklingar og lögaðilar geti byggt á þeim 

réttindum sem tilskipuninni er ætlað að veita þeim. Ef ákveðin skilyrði eru uppfyllt hefur 

Evrópudómstóllinn talið sem svo að tilskipanir geti haft bein réttaráhrif.25 Sömu sjónarmið 

                                                           
20

 Davíð Þór Björgvinsson (n. 9) 5. 
21

 Með gerðum er átt við afleidda löggjöf SFE, það eru reglugerðir, tilskipanir, tilmæli og álit. 
22

 Utanríkisráðuneytið, „Handbók Stjórnarráðsins um EES“ (Utanríkisráðuneytið 2003) 9 
<https://www.utanrikisraduneyti.is/media/Utgafa/HandbokEES.pdf> skoðað 4. apríl 2017. 
23

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 10) 123. 
24

 Davíð Þór Björgvinsson (n. 9) 19. 
25

 sama heimild 145. 
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eiga við um EES rétt, fyrir utan það að tilskipun hefur ekki bein réttaráhrif. Í 288. gr. SFE er 

fjallað um fjórar tegundir afleidds réttar sem eru reglugerðir, tilskipanir, tilmæli og álit. Því 

hefur verið slegið föstu að Evrópusambandsréttur hafi forgangsáhrif gagnvart 

ósamrýmanlegum reglum landsréttar. Einstaklingar og lögaðilar geta því byggt á réttindum 

og skyldum sem koma frá Evrópusambandinu án þess að gerðin hafi sérstaklega verið 

innleidd í landsrétt viðkomandi ríkis.26  

Hins vegar er staðan önnur í aðildarríkjum EES. Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 

2/1993 segir beinlínis að bein réttaráhrif eigi ekki við um EES reglur.27 Meginreglan um tvíeðli 

þjóðaréttar og landsréttar á við í EES ríkjum um afleidda löggjöf og ákvarðanir en það þýðir 

að reglugerðir eru teknar inn í landsrétt samningsaðila eins og þær standa en aðildarríki ráða 

formi og aðferð við innleiðingu tilskipana í landsrétt.28 Því þarf að innleiða sérstaklega 

Evrópusambandsgerðir í íslenskan rétt, á stjórnskipulegan hátt, svo að þær öðlist gildi. Ríkar 

skuldbindingar eru á aðildarríkjum EES til að innleiða tilskipanirnar í landsrétt. Því þarf að 

innleiða MiFID II í íslenskan rétt eða að laga markmið og efni tilskipunarinnar að íslenskri 

löggjöf, hvort sem það er gert með almennum lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum. Aðalatriðið 

er að tryggja að markmið tilskipunarinnar náist í landsrétti. Breyta má orðalagi en markmið 

tilskipana eru þó bindandi. Bókun 35 og 3. gr. EES-samningsins er liður í markmiði 

samningsins um að einsleitni verði náð, án þess að ríkjum sem eru aðilar að samningnum sé 

gert að framselja ríkisvald til sameiginlegra stofnana sambandsins.29 Aðrar tegundir 

lagagerða eru ákvarðanir, tilmæli og álit;30 þessar gerðir eru kallaðar afleidd löggjöf.  

MiFID II er tilskipun og af þeim sökum er sveigjanleiki til innleiðingar í íslenskan rétt og 

einnig eru tímamörkin sveigjanleg, en þó verður að gæta þess að innleiðingin verði ekki 

dregin langt fram úr hófi. Sveigjanleikinn kemur fram í því að aðildarríkin þurfa ekki að vera á 

sama máli um nákvæman texta eða útfærslu tilskipana.31 MiFID-tilskipunin er til að mynda 

lögfest í mismunandi íslenskum lögum og reglugerðum sem settar hafa verið með stoð í 

þeim. Ísland hefur því val um það hvernig innleiðing MiFID II í íslenskan rétt fer fram, þá með 

                                                           
26

 Margrét Einarsdóttir, „Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti“ (2014) 10 Tímarit Lögréttu 75, 76. 
27

 Alþt. 1991-1192, A-deild, þskj. 1160 mál, athugasemdir við 6. gr.  
28

 Gunnar Þór Pétursson (n. 17) 9. 
29

 Davíð Þór Björgvinsson (n. 9) 102. 
30

 The Treaty on the Functioning of the European Union [2008] OJ C326/01, 288. gr. 
31

 Gunnar Þór Pétursson (n. 17) 9. 
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settum lögum, stjórnvaldsfyrirmælum eða öðru slíku, en mikilvægt er að fylgja markmiði 

tilskipunarinnar.32 

EES-samningurinn hefur það einkenni að hann er „lifandi“ og tekur sífelldum 

breytingum, öll ný Evrópulöggjöf er varðar samninginn er tekin upp í hann. Þróun á innri 

markaði Evrópusambandsins hefur verið og er mjög hröð,33 allt frá því að Einingarlög Evrópu 

voru sett árið 1986 til dagsins í dag, þar sem Sáttmálinn um framkvæmd Evrópusambandsins 

(SFE) er í gildi eftir að Lissabonsáttmálinn var undirritaður árið 2007 og tók gildi 2009.34 

Stöðug þróun á sér stað í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins, er það 

meðal annars vegna þess að efnisumfang breytist mikið í tímanna rás. 

Eins og áður segir hefur gríðarleg þróun átt sér stað í Evrópurétti á einungis örfáum 

árum og er umfang löggjafarinnar talsvert meira en gert var ráð fyrir í upphafi.35 Ekki þykir 

tilefni til að fara nánar út í þá umfjöllun hér. Tilgangurinn er einungis að benda á að 

aðildarríki Evrópusambandsins og EES verða að innleiða tilskipanir svo að þær öðlist gildi. Þar 

sem MiFID II er tilskipun ber aðildarríkjum að innleiða tilskipunina í landsrétt, sbr. 7. gr. EES-

samningsins. 

2.3   Upptaka nýrra gerða eða breytingar á EES-samningnum og eftirlit 

Þar sem taka þarf upp MiFID II hér á landi, eftir upptöku tilskipunarinnar í EES-samninginn, 

verður stuttlega gerð grein fyrir upptöku nýrra gerða eða breytinga á EES-samningnum, sbr. 

102. gr. EES-samningsins. Sameiginlega EES-nefndin sér um og samþykkir allar þær nýjungar 

og breytingar sem eiga sér stað. Því næst verður fjallað um ferlið við upptöku MiFID II í 

íslenskan rétt.  

Allar nýjar gerðir eru formlega teknar upp í EES-samninginn á fundum sem haldnir eru í 

Brussel á vegum sameiginlegu EES-nefndarinnar. Tekin er ákvörðun um breytingu á EES-

samningnum eins fljótt og hægt er, eftir að Evrópusambandið hefur samþykkt nýja löggjöf 

sbr. 1. mgr. 102. gr. EES-samningsins.36 Áður en EFTA ríki samþykkja að taka gerðir upp í EES-

samninginn fer fram mat á því hvort gerðin falli undir gildissvið EES-samningsins, annars 

vegar hvort sækja þurfi um sértæka aðlögun að gerðinni og hins vegar hvort þörf sé á 

                                                           
32

 Davíð Þór Björgvinsson (n. 9) 93. 
33

 Auðunn Arnórsson, Ísland og Evrópusambandið: EES, ESB-aðild eða „svissnesk lausn“? (Alþjóðamálastofnun 
Háskóla Íslands 2003) 52. 
34

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 10) 27–31. 
35

 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 829-551.  
36

 Gunnar Þór Pétursson (n. 17) 12. 
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stjórnskipulegum skilyrðum við upptökuna sbr. 1. mgr. 103. gr. EES-samningsins. Í 

framhaldinu eru gerð drög að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og þar á eftir 

ákvörðun EES-nefndarinnar um gildistöku tilskipunarinnar, áður en hún verður tekin upp í 

samninginn. Reglur Evrópusambandsins á sviði fjármálaþjónustu eru teknar upp í IX. viðauka 

EES-samningsins. Þegar ferlið er lengra komið eru næstu skref þau að taka tilskipunina í 

íslenskan rétt. Þá verður MiFID II birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 

sbr. 2. ml. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 15/2005 um Stjórnartíðindi og í Lögbirtingablaðinu. Þegar 

tilskipunin hefur verið tekin upp í íslensk lög þarf að birta hana, sbr. 27. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 en þar kemur ekki fram hvernig birta skuli lögin. Í 4. gr. laga 

um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað kemur fram að í C-deild Stjórnartíðinda skuli birta 

samninga við önnur ríki. Þegar búið er að birta tilskipunina verður að lögfesta hana í A-deild 

Stjórnartíðinda, sbr. 2. gr. sömu laga. Þá verður tilskipunin hluti af EES-samningnum sbr. b. 

lið 7. gr. EES-samningsins. Íslensk lög birtast á íslensku, þótt um sé að ræða samning sem er á 

erlendu tungumáli.  

2.4   Áhrif EES-samningsins á Ísland 

Ljóst er að upptaka og innleiðing gerða frá Evrópusambandinu hefur áhrif á íslenska löggjöf 

þar sem það hefur aðild að EES-samningnum og samkvæmt samningnum ber skylda til að 

innleiða þá löggjöf sem tekin er upp í samninginn. Fyrir liggur að MiFID II er tilskipun frá 

Evrópusambandinu á sviði sem EES-samningurinn nær yfir.  

Með aðild að EES-samningnum taka EFTA-ríkin upp reglur um fjórfrelsið, samkeppni, 

hugverkaréttindi og ríkisaðstoð. Með þeirri aðild verða ríkin þátttakendur í sameiginlegum 

innri markaði Evrópusambandsins. Fyrirtæki sem eru eða ætla að veita fjármálaþjónustu og  

starfa í öðrum aðildarríkjum Evrópusambandsins eða EES nýta réttindin sem felast í 

fjórfrelsinu, þá einkum frjálsa fjármagnsflutninga og þjónustufrelsið.37  

Til að ná þessu markmiði var EFTA-ríkjunum ekki gert að framselja fullveldisrétt til 

sameiginlegra stofnana, sem ættu að taka ákvörðun um lagalegt eðli EES-samningsins.38 Í 

athugsemdum sem fylgdu frumvarpi því sem varð að lögum nr. 2/199339 kemur fram að EES-

samningurinn bindur íslenska ríkið að þjóðarétti, þar sem hann er þjóðaréttarsamningur, en 

bindur ekki einstaklinga eða lögaðila að landsrétti. Í samningnum eru ákvæði sem ætlað er 

                                                           
37

 Arnaldur Hjartarson (n. 15) 44. 
38

 Davíð Þór Björgvinsson (n. 9) 31–32. 
39

 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 52. 



 

 
10 

að hafa áhrif að landsrétti og verður að lögfesta þau sérstaklega, sbr. umfjöllun hér að 

framan. Það fer eftir túlkun hverju sinni hvort lögfest ákvæði öðlist bein réttaráhrif eða 

ekki.40 

 Eins og fyrr kemur fram er markmiðið að ná einsleitu evrópsku efnahagssvæði sem 

byggist á sameiginlegum reglum án þess að löggjafarvaldið sé framselt til stofnana EES. Með 

samningnum er því verið að samræma lög og reglur aðildarríkjanna á því sviði sem hann nær 

til. Að því er stefnt að EES gerðir fái bein lagaáhrif eða hafi bein réttaráhrif en það fer eftir því 

hvort á við í hverju skipti fyrir sig.41 Aftur á móti fellur MiFID II innan sviðs EES-samningsins 

og af því leiðir að Ísland er skuldbundið, skv. b-lið 7. gr. EES-samningsins, að taka tilskipunina 

upp í landsrétt. Aðildarríkin eru bundin af því að uppfylla markmið tilskipunarinnar vegna 

EES-samningsins. 

Miðað hefur verið við að þátttaka Íslands í innri markaði Evrópusambandsins feli ekki í 

sér afsal á löggjafarvaldi og því þurfti ekki stjórnarskrárbreytingu við fullgildingu og 

lögfestingu EES-samningsins. Íslenska stjórnarskráin42 er reist á þeirri forsendu að Ísland sé 

fullvalda ríki sem hefur rétt til að stjórna innri málum án afskipta annarra.43 Meirihluti 

fræðimanna eru þeirrar skoðunar að reglur EES réttar hafi ekki bein réttaráhrif. Í greinargerð 

að frumvarpi til laga nr. 2/199344 segir að reglan um bein réttaráhrif eigi ekki við í EES rétti. Í 

EES-samningnum er einnig að finna fyrirvara um fullveldi EFTA ríkjanna. Bókun 35 er 

þýðingarmest, auk 7. gr. samningsins. Tekin var sú afstaða við undirbúning samningsins að 

reglurnar ættu ekki að hafa bein réttaráhrif eða forgangsáhrif gagnvart ósamrýmanlegum 

reglum í landsrétti. Ástæðan fyrir því að samningurinn var ekki talinn andstæður stjórnarskrá 

Íslands og Noregs var sú að reglurnar um bein réttaráhrif og forgangsáhrif, sambærileg þeim 

sem finna má í Evrópusambandsrétti, voru ekki taldar hluti af samningnum.45  

Eftirlitsstofnun EFTA (e. EFTA Surveillance Authority og skammstafað ESA) hefur þó 

heimild til að taka ákvarðanir sem eru bindandi. Framsal þetta er talið samrýmast 

stjórnarskránni að því marki að reglurnar séu afmarkaðar og feli ekki í sér verulegt framsal 

                                                           
40

 Davíð Þór Björgvinsson (n. 9) 79. 
41

 sama heimild 86. 
42

 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 
43

 Eiríkur Bergmann Einarsson, Evrópusamruninn og Ísland: leiðarvísir um samrunaþróun Evrópu og stöðu 
Íslands í evrópsku samstarfi (Háskólaútgáfan 2003) 145. 
44

 Alþt. 1991-1992, A-deild, 5764.  
45

 Davíð Þór Björgvinsson (n. 9) 163. 
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sem talið er vera íþyngjandi.46 Þar af leiðandi felur EES-samningurinn  ekki í sér formlegt 

framsal á fullveldi.47 

Í ummælum úr greinargerð með lögum um Evrópska efnahagssvæðið48 kemur fram að í 

bókun 35 segi að 3. gr. laga um EES-samninginn feli ekki í sér framsal á löggjafarvaldi heldur 

eigi að skýra lög og reglur til samræmis við EES-samninginn. Með aðild að EES-samningnum 

er Ísland hluti af fjórfrelsisákvæðum sem eru kjarni innri markaðar Evrópusambandsins. Þessi 

ákvæði hafa verið í Rómarsáttmálanum, nú SFE, frá upphafi og eru oft nefnd 

grundvallarákvæði Rómarsáttmálans. Eru þetta ákvæðin um frjálst flæði vöru, fólksflutninga, 

fjármagnsflutninga og þjónustuviðskipti, sbr. 26. gr. SFE.. Því verður að virða meginreglur 

fjórfrelsisins. Lágmarkssamræming milli ríkja þarf að vera til staðar en ríkin hafa ekki frjálsar 

hendur um það hversu langt má ganga.  

Ísland er skuldbundið að þjóðarétti til að taka upp í landsrétt þær 

Evrópusambandsgerðir sem sameiginlega EES-nefndin ákveður að taka skuli upp í EES-

samninginn,49 sbr. 7. gr. EES-samningsins. Fjármálaþjónusta og starfsemi fjármálafyrirtækja 

yfir landamæri byggja á þessum grundvallarákvæðum Rómarsáttmálans um 

þjónustuviðskipti og frelsi til þjónustuviðskipta.50  

Vegna aðildar að EES-samningnum og skuldbindinga er varða samninginn, ber rík 

skylda til þess að innleiða MiFID II í íslenskan rétt. Í raun er ekki val um það hvort Ísland vilji 

taka tilskipunina í landsrétt heldur erum við bundin af innleiðingu tilskipunarinnar af 

þjóðarétti, sbr. umfjöllun hér að framan. Það þarf að taka tilskipunina upp í íslenska löggjöf 

með setningu laga eða stjórnvaldsfyrirmæla eins og gert var þegar MiFID-tilskipunin var tekin 

upp í íslenskan rétt. 

3   Viðskipti með fjármálagerninga 

Eftirfarandi umfjöllun er ætlað að gera grein fyrir sögulegri þróun fjármálaviðskipta í Evrópu 

til að sýna fram á markmið og nauðsyn þess að setja skýrar og samræmdar reglur á sviðinu. 

Því verður gefin innsýn í þróunina sem orðið hefur með því að rekja í stuttu máli þær 

breytingar sem hafa átt sér stað. Stiklað verður á stóru þar sem ekki þykir tilefni í þessari 

                                                           
46

 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 921-617. mál, athugasemdir við b) framkvæmdarvaldið.  
47

 Eiríkur Bergmann Einarsson (n. 43) 146. 
48

 Alþt. 1992, A-deild, þskj. 116. mál, athugasemdir við 1. gr. 
49

 Davíð Þór Björgvinsson (n. 9) 18. 
50

 Gunnar Þór Pétursson (n. 17) 6. 
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ritgerð til að fara ítarlega í öll smáatriði og einungis verður einblínt á það sem skiptir máli 

fyrir tilskipunina sem  hér er helst til skoðunar. MiFID II tekur fljótlega gildi en um er að ræða 

tilskipun á fjármálasviði um markaði fyrir fjármálagerninga. Gera verður grein fyrir þróuninni 

með tilliti til Evrópuréttar, bæði hjá Evrópusambandsríkjum og aðildarríkjum EES, þar sem 

Ísland kemur til með að taka tilskipunina upp í íslenska löggjöf, eins og áður segir. 

3.1   Þróun í Evrópu 

Í kringum 1980 setti Evrópusambandið fyrst tilskipanir um verðbréfaviðskipti sem leiddi til 

þess að aðildarríki þess innleiddu þær í löggjöf sína. Fyrir það voru fyrirtæki flest öll í ríkiseigu 

eða fjármögnuð með bankalánum. Hvatinn að lagasetningunni varð þegar einkavæðingar 

fyrirtækja fóru að gera vart við sig og var Bretland fyrst í röðinni. Einkavæðingin hafði mikil 

áhrif á þróun sviðsins í Evrópu og fóru fyrirtæki að fjármagna sig á verðbréfamarkaði með 

þátttöku almennra borgara.51 Starfsemi fjármálafyrirtækja á fjármálaþjónustu og 

fjármálamarkaði, yfir landamæri, grundvallast á  hugmyndum um frelsi til þjónustuviðskipta, 

sbr. 36. gr. EES-samningsins. Í boði er að stunda þjónustu yfir landamæri eða með stofnun 

útibús eða dótturfélags á öðrum markaði. 

Löggjöf tengd fjármálaþjónustu og fjármálamörkuðum er hluti af innri markaðslöggjöf 

Evrópusambandsins og því geta aðildarríki Evrópusambandsins og EES ekki sett eigin lög á 

sviðinu án tillits til löggjafar Evrópusambandsins. Því var nauðsynlegt að setja skýrar reglur til 

að tryggja neytendavernd og skapa traust og trúverðugleika um verðbréfaviðskipti.52 

Jafnframt þótti nauðsynlegt að samræma reglur Evrópusambandsins innan aðildarríkjanna 

vegna frjáls flæðis þjónustu og staðfesturéttar.53 Þetta var upphafið af þeim fjölda 

reglugerða og tilskipana sem Evrópusambandið hefur samþykkt, þar á meðal MiFID-

tilskipuninni og nú MiFID II tilskipuninni. 

3.2   Lagasetning nauðsynleg 

ISD-tilskipunin (93/22/EBE) var kynnt í innganginum sem fyrsta heildstæða löggjöfin um 

sameiginlega löggjöf í Evrópu á sviði fjármálaviðskipta um fjárfestingaþjónustu 

verðbréfaviðskipta. Meginmarkmið tilskipunarinnar var að opna á gagnkvæma 

viðurkenningu á starfsleyfum fyrirtækja sem stunduðu verðbréfaþjónustu á EES svæðinu og 

                                                           
51

 Aðalsteinn Egill Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Codex 2009) 35. 
52

 sama heimild 33–36. 
53

 sama heimild 38. 
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gerðu það með því að stuðla að virkum innri fjármálamarkaði á svæðinu.54 Árið 1999 kom út 

sérstök aðgerðaráætlun sem Evrópusambandið var með á sviði fjármálamarkaða (e. Financial 

Services Action Plan). Í áætluninni kom fram að samræma þyrfti lagasetningu með því að 

huga bæði að almennu eftirliti á markaði og með því að vernda neytendur. Með 

aðgerðaráætluninni breyttist löggjöf fjármálamarkaðarins í Evrópu til muna.55 Mikill hraði 

hefur einkennt vöxt verðbréfamarkaðarins og þótti nauðsynlegt að setja hertari og 

samræmdari reglur sem leiddu til að MiFID-tilskipunin tók gildi. Með MiFID-tilskipuninni voru 

gerðar töluvert meiri kröfur til innri starfsemi fjármálafyrirtækja en áður þekktist.56 Nánar 

verður fjallað um MiFID-tilskipunina í kafla fjögur. 

Þegar alþjóðlega fjármálakreppan gerði vart við sig kom í ljós að virkni og gagnsæi 

fjármálamarkaða var ekki nægjanlegt. Álit alþjóðastofnanna var samdóma um að vanmáttur 

hafi verið í stjórnarháttum fjármálafyrirtækja og meðal annars skortur á öryggisventlum sem 

var einn af þeim þáttum sem hrundu fjármálakreppunni af stað. Þegar varúðar er ekki gætt 

og áhættutaka fer úr hófi fram getur það leitt til hnignunar fjármálafyrirtækja og 

kerfisáhættu í einstaka ríkjum sem og á alþjóðavísu. Því var mikil þörf á traustari lagaumgjörð 

um fjármálagerninga til að tryggja gagnsæi, styrkja fjárfestavernd, auka traust fjárfesta, fylla í 

eyður á regluverki og tryggja að eftirlitsstofnanir hefðu nægar valdheimildir.57 Fyrst og 

fremst hafa reglurnar þann tilgang að hafa leiðbeiningargildi og vera öryggisnet til að vernda 

almannahagsmuni. 

3.3   Þróun viðskipta með fjármálagerninga á Íslandi 

MiFID II er ekki fyrsta tilskipunin sem taka mun gildi í íslenskri löggjöf á sviði 

fjármálaviðskipta. Til að kynna undanfara MiFID II verður farið stuttlega yfir sögulega þróun 

og áhrif Evrópulöggjafar á fjármálasviði á Íslandi.  

Eins og fyrr hefur komið fram hefur gríðarlegur vöxtur verið á fjármálamörkuðum frá 

fyrstu löggjöfinni um fjármálaviðskipti. Stór hluti fyrirtækja sem áður stunduðu eingöngu 

viðskipti á Íslandi hafa blásið út og eru nú orðin stór og alþjóðleg fyrirtæki. Alþjóðavæðingin 

á sviðinu í íslensku lagaumhverfi hefur átt drjúgan þátt í vextinum með því að auðvelda 

                                                           
54

 Aðalsteinn Egill Jónasson, „Þróun löggjafar um verðbréfaviðskipti“ (n. 4) 119. 
55

 Gunnar Þór Pétursson (n. 17) 7. 
56

 Aðalsteinn Egill Jónasson, „Þróun löggjafar um verðbréfaviðskipti“ (n. 4) 135. 
57

 Fjármála- og efnahagsráðuneytið, „Ný Evrópulöggjöf um markaði fyrir fjármálagerninga“ (Fjármála- og 
efnahagsráðuneytið 2016) 5 <https://www.fjarmalaraduneyti.is/media/frettatengt2016/MiFID-II-skyrsla.pdf> 
skoðað 10. febrúar 2017. 
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aðgengi fyrirtækja að alþjóðlegum fjármagnsmörkuðum.58 Löggjöf á Íslandi um 

fjármálamarkaði og fjármálafyrirtæki hefur nú verið samofin Evrópusambandsrétti í gegnum 

EES-samninginn í tæpan aldarfjórðung. Fyrstu lögin um viðskipti með verðbréf nr. 27/1986 

voru sett árið 1986 á Íslandi en frá þeim tíma hefur mikil þróun átt sér stað á þessu sviði. Lög 

nr. 20/1989 um verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóði tóku við af lögum nr. 27/1986 og lög nr. 

9/1993 um verðbréfaviðskipti leystu lög nr. 20/1989 af hólmi. Þegar þau tóku gildi voru 

fyrstu skrefin stigin í átt að aðlögun íslensks réttar að Evrópusambandslöggjöf, vegna aðildar 

Íslands að EES-samningnum. Fleiri lög tóku gildi í kjölfarið og nú er löggjöfin alþjóðleg og 

margþætt. Þeir þættir sem höfðu hvað mestu áhrifin á auknar kröfur laganna voru 

einkavæðing, alþjóðavæðing og vöxtur fjármálamarka.59 

Einkavæðing á verðbréfamörkuðum á Íslandi hófst þó ekki fyrr en um 199060 en þar 

sem almenningur var orðin virkur á hlutabréfamarkaði var nauðsynlegt að setja skýrar reglur 

á sviðinu. Þegar frumvarp var samið af lögum nr. 9/1993 var höfð hliðsjón af drögum tveggja 

tilskipana Evrópusambandsins. Það voru tilskipun Evrópuráðsins 93/22/EBE frá 10. maí 1993 

um fjárfestingaþjónustu á sviði verðbréfaviðskipta (ISD-tilskipunin) og drög að tilskipun 

Evrópuráðsins 93/6/EBE frá 15. mars 1993 um eiginfjárkröfur fjárfestingafyrirtækja og 

lánastofnana. Í VI. kafla laga nr. 9/1993 um meðferð trúnaðarupplýsinga var að finna fyrstu 

ítarlegu reglurnar um innherjaviðskipti í íslenskri löggjöf. Eitt meginmarkmiða ISD-

tilskipunarinnar var að opna fyrir gagnkvæma viðurkenningu á starfsleyfum fyrirtækja á EES 

svæðinu, sem veittu verðbréfaþjónustu og stuðluðu að virkum fjármálamarkaði á sviðinu.61 

Með gildistöku laga nr. 13/1996 féllu lög nr. 9/1993 úr gildi. Þá voru ISD-tilskipunin og 

tilskipun 93/6/EBE innleiddar í lög með nákvæmari hætti62 og síðar voru lög nr. 13/1996 felld 

úr gildi með lögum nr. 33/2003. Við tóku lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/200763 og 

umtalsverðar breytingar urðu á löggjöfinni.64 

MiFID-tilskipunin tók við af ISD-tilskipuninni og var tekin upp í íslensk lög með 

gildistöku vvl. en lögin byggja á MiFID-tilskipuninni. Sum hugtök eru þó ekki efnislega 

skilgreind í vvl. en til að átta sig á inntakinu þarf að líta til skilgreiningar MiFID-

                                                           
58

 Aðalsteinn Egill Jónasson, „Þróun löggjafar um verðbréfaviðskipti“ (n. 4) 139. 
59

 Aðalsteinn Egill Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (n. 51) 37. 
60

 sama heimild 38. 
61

 sama heimild 42–43. 
62

 Alþt. 1995, A-deild, þskj.  922. 
63

 Hér eftir skammstafað vvl. 
64

 Aðalsteinn Egill Jónasson, „Þróun löggjafar um verðbréfaviðskipti“ (n. 4) 119–120. 
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tilskipunarinnar á viðkomandi hugtaki. Einnig kemur MiFID-tilskipunin fram í reglugerð nr. 

994/200765 sem byggir á skyldu fjarmálafyrirtækja um að halda skýrslum, að viðskipti séu 

tilkynnt, gagnsæi á markaði og töku fjármálagerninga til viðskipta. Í reglugerðinni má finna 

efnislega skilgreiningu á hugtökum. Reglugerð nr. 995/200766 fól á sama hátt í sér innleiðingu 

á MiFID-tilskipuninni þar sem fjallað var um fjárfestavernd og viðskiptahætti 

fjármálafyrirtækja.67 Innleiðing Evrópusambandslöggjafarinnar leiddi því til umtalsverðrar 

breytingar á löggjöf um verðbréfaviðskipti. Aðal breytingarnar lutu að starfsemi 

fjármálafyrirtækja þar sem gerðar voru meiri kröfur til innri starfsemi fyrirtækjanna en áður 

hafði tíðkast.68 Með innleiðingu MiFID-tilskipunarinnar í íslenskan rétt voru einnig gerðar 

breytingar á lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki sbr. lög nr. 111/2007 um 

fjármálafyrirtæki o.fl.  

4   MiFID-tilskipunin 

Umfjöllunarefni þessa kafla er að gera grein fyrir MiFID-tilskipuninni, þar sem tilskipunin er 

undanfari MiFID II. MiFID-tilskipunin er tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB frá 

21. apríl 2004 um markaði fyrir fjármálagerninga er sem breyting á fyrri tilskipunum ráðsins 

85/611/EBE og 93/6/EBE og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB og um afnám á 

tilskipun ráðsins 39/22/EBE.  

Ætlunin með umfjölluninni um áhrif MiFID-tilskipunarinnar á íslenskan rétt er að veita 

innsýn á þróun sviðsins sem er gildandi löggjöf í dag. Þess ber að geta að MiFID-tilskipunin 

heldur gildi sínu þangað til MiFID II tekur gildi hér á landi. 

4.1   Markmið MiFID-tilskipunarinnar 

MiFID-tilskipunin beinist að viðskiptum með fjármálagerninga, þá aðallega að félögum sem 

stunda verðbréfaviðskipti.69 Varðar löggjöfin einna helst reglur sem lúta að viðskiptum 

kaupenda og seljenda fjármálagerninga með áherslu á fjárfestavernd. Þjónusta og 

fjármálagerningar verða sífellt umfangsmeiri og flóknari og því var nauðsynlegt að veita 

                                                           
65

 Reglugerð um innleiðingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1287/2006 frá 10. ágúst 2006 um 
framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB að því er varðar skyldur fjármálafyrirtækja 
varðandi skýrsluhald, tilkynningar um viðskipti, gagnsæi á markaði, töku fjármálagerninga til viðskipta og 
hugtök sem eru skilgreind að því er varðar þá tilskipun, nr. 994/2007. 
66

 Reglugerð um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, nr. 995/2007. 
67

 Aðalsteinn Egill Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (n. 51) 64–65. 
68

 sama heimild 65. 
69

 Arnaldur Hjartarson (n. 15) 95. 
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fjárfestum aukna vernd og tryggja að fyrirtæki sem bjóða upp á fjármálaþjónustu innan 

Evrópusambandsins og EES geti gert það undir eftirliti í heimalandi sínu. Tilskipunin varðar 

skyldur fjármálafyrirtækja vegna skýrsluhalds, gagnsæi á markaði, tilkynningar vegna 

viðskipta, töku fjármálagerninga til viðskipta og svo eru hugtök skilgreind.70 

Meginmarkmið MiFID-tilskipunarinnar samanstendur af tvennu, annars vegar að 

tryggja fjárfestavernd og hins vegar að tryggja skilvirkni og gagnsæi á fjármálamarkaðinum 

með eftirliti í heimalandinu.71 Tilskipuninni var ætlað að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra, 

efla fjárfestavernd, auka gagnsæi og vinna að jöfnum samkeppnisskilyrðum 

fjármálafyrirtækja á innri markaðinum.72 Áhersla var lögð á aukið eftirlit, faglega 

framkvæmd, upplýsingagjöf og ráðgjöf til viðskiptavina.  

Með löggjöfinni var samræming aukin til muna og er hún í dag nokkuð nákvæm. 

Samræmingin er nú hámarkssamræming eða full samræming sem er þess eðlis að sviðið er 

samræmt að fullu þannig að svigrúm aðildarríkjanna er ekkert.73 Markmið MiFID-

tilskipunarinnar var að setja samræmdar reglur um neytendavernd fjárfesta eins og áður 

segir og tryggja sameiginlegan innri markað með fjármálaþjónustu. 

4.2   MiFID-tilskipunin og áhrif á íslenskan rétt 

Ákvæði vvl. öðluðust gildi 1. nóvember 2007. Með gildistökunni voru tvær Evróputilskipanir 

innleiddar í íslensk lög, annars vegar MiFID-tilskipunin og hins vegar gagnsæistilskipun 

2007/14/EB. Vegna innleiðingarinnar voru ný lög um kauphallir74 samþykkt og breytingar 

voru gerðar á lögum um fjármálafyrirtæki, sbr. lög um breytingar á lagaákvæðum um 

fjármálafyrirtæki nr. 111/2007. MiFID-tilskipunin hefur einnig verið innleidd hér á landi með 

lögum um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði,75 lögum um opinbert eftirlit með 

fjármálastarfsemi,76 lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta77 og 

lögum um fjármálafyrirtæki.78 Innleiðing á Evrópulöggjöfinni breytti löggjöf um 

verðbréfaviðskipti talsvert en aðal breytingarnar eftir gildistöku MiFID-tilskipunarinnar 

vörðuðu starfsemi fjármálafyrirtækja, þar sem gerðar eru mun meiri kröfur til innri starfsemi 
                                                           
70

 Aðalsteinn Egill Jónasson, „Þróun löggjafar um verðbréfaviðskipti“ (n. 4) 134. 
71

 Gunnar Þór Pétursson (n. 17) 14. 
72

 Arnaldur Hjartarson (n. 15) 95. 
73

 Gunnar Þór Pétursson (n. 17) 9. 
74

 Lög um kauphallir nr. 110/2007. 
75

 Lög um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði, nr. 20/2003. 
76

 Lög um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 87/1998. 
77

 Lög um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, nr. 98/1999. 
78

 Lög um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002. (Hér eftir skammstafað LLF.) 
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fjármálafyrirtækja en áður hafði þekkst.79 Fjárfestingarráðgjöf, það er persónulegar 

ráðagerðir til viðskiptavina varðandi fjármálagerninga sbr. 4. tl. 1. mgr. 2. gr. vvl., var gerð að 

starfsleyfisskyldri starfsemi sbr. d-lið 6. tl. 1. mgr. 3. gr. LFF. Samkvæmt 38. gr. reglugerðar 

nr. 995/2007 eru allar afleiður flokkaðar sem flóknir fjármálagerningar í samræmi við MiFID-

tilskipunina. Í 31. og 32. gr. MiFID-tilskipunarinnar er að finna rétt aðildarríkja EES til að eiga 

verðbréfaviðskipti yfir landamæri. Fjármálafyrirtækjum er heimilt að veita þjónustu í 

samræmi við starfsleyfi sitt án þess að þurfa að sækja um leyfi hjá yfirvaldi í því ríki sem veita 

á þjónustuna en heimildina er að finna í 36.-39. gr. LFF. Fjármálagerningur er þýðing á 

„financial instrument“. Í 2. tl. 1. mgr. 2. gr. vvl. er að finna upptalningu á tegundum 

fjármálagerninga, það er tegundir skjala og krafna. Ekki er gerð krafa um að 

fjármálagerningar séu skráðir á skipulegan verðbréfamarkað eða markaðstorg 

fjármálagerninga; því geta bæði skráðir og óskráðir gerningar talist til fjármálagerninga. 

MiFID-tilskipunin nær til fyrirtækja sem hafa einkum þá starfsemi eða starfa að því að veita 

þjónustu eða sinna starfsemi þeirri í atvinnuskyni sem tilgreind er í A-þætti I viðauka við 

tilskipunina og lögfest er í 1. mgr. 1. gr. vvl. Markmið tilskipunarinnar er að ná einungis til 

starfsemi þeirra sem veita slíka þjónustu gegn endurgjaldi eða þeirra sem hafa starfsemina 

sem aðalstarfsemi.80 

5   MiFID II-tilskipunin 

Eftir umdeildar og langþráðar tillögur Framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins var það 

kynnt 11. október 2011 að endurskoða þyrfti núgildandi löggjöf um markaði fyrir 

fjármálagerninga, MiFID-tilskipunina.81 

MiFID II er tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir 

fjármálagerninga, um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB. Þar sem 

Ísland er aðili að EES-samningnum og tilskipunin er á sviði EES-samningsins verður að taka 

MiFID II í íslenskan rétt eftir að hún hefur verið tekin upp í EES-samninginn. Hér verður 

gildissvið MiFID II kynnt ásamt helstu nýmælum og breytingum sem koma með löggjöfinni. 

Jafnframt verður farið yfir þann undirbúning sem þegar er hafinn hér á landi. 

                                                           
79

 Aðalsteinn Egill Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (n. 51) 65. 
80
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5.1   Gildissvið MiFID II 

MiFID II tilskipunin kemur til með að gilda innan Evrópusambandsins og EES. Tekur hún gildi í 

Evrópusambandinu 3. janúar 2018 en seinna í EES.  Ekki hefur verið gefin út nákvæm 

dagsetning en gildistökuákvæðið mun ráðast af upptöku hennar í EES-samninginn. Áhugavert 

er að upphaflega átti MiFID II að taka gildi í Evrópusambandinu 3. janúar 2017 en 

gildistökunni var frestað um eitt ár. Ástæðan fyrir seinkuninni var sú að hvorki lögbær 

yfirvöld né markaðsaðilar voru tilbún að beita nýju tilskipuninni á þessum tímapunkti. Talið 

var að gildistakan á þeim tímapunkti myndi leiða til réttaróvissu og hugsanlega til röskunar á 

markaði.82 

MiFID II er víðtækari en MiFID-tilskipunin og felur í sér strangari reglur. Markmiðið er 

að auka skilvirkni, viðnámsþrótt og að auka gagnsæi fjármálamarkaða. Fjármálakreppan í 

Evrópu og Bandaríkjunum hófst árið 2007 og náði hámarki 2008. Kreppan leiddi í ljós 

margvíslega veikleika á regluverki Evrópusambandsins á sviði fjármálaþjónustu. Í kjölfarið 

voru margar lagabreytingar samþykktar hjá Evrópusambandinu þar sem sjónarmið um aukna 

samræmingu á fjármálasviði voru áberandi. Fram að þessu hafði skort pólitískan vilja 

aðildarríkjanna til að fela Evrópusambandinu of mikið vald til að setja reglur og að hafa 

eftirlit með starfsemi fjármálamarkaða.83 Breytingin varð sú að gildandi réttur 

Evrópusambandsins var endurbættur í samræmi við þá veikleika sem komið höfðu fram. 

Reglurnar eiga nú að ná til fleiri aðila og fjármálagerninga en áður og nú hafa verið stofnaðar 

nýjar stofnanir á vettvangi Evrópusambandsins. Þessar stofnanir munu geta tekið beinar 

ákvarðanir eftir atvikum um málefni aðila á fjármálamarkaði.84   

5.2   MiFIR reglugerðin 

MiFIR85 (e. Markets in Financial Investments Regulation) er reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins nr. 600/2014/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð nr. 
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648/2012/ESB. Reglugerðin tekur gildi á sama tíma og MiFID II og er í sama ferli; hún hefur 

verið samþykkt til skoðunar hjá EFTA.   

MiFIR hefur sama hlutverk og MiFID II, að auka skilvirkni, viðnámsþrótt og gagnsæi 

fjármálamarkaða. Reglugerðin er hluti af regluverki MiFID II, þar sem löggjöf tilskipunarinnar 

og reglugerðarinnar lúta að sama markmiði, á sama sviði. MiFiR reglugerðin mun hafa áhrif á 

löggjöfina er varðar gagnsæi fjármálamarkaða, skipulagskröfur, eftirlit með 

markaðssetningu, skyldu til að framkvæma viðskipti innan viðskiptavettvanga, upplýsingagjöf 

um tilboð og viðskipti. Einnig verður komið á fót eftirliti með markaðssetningu og sölu 

fjármálagerninga, sem byggir á samvinnu eftirlitsstjórnvalda í Evrópusambandinu, EES ríkja 

og Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA).86 

Ekki þykir tilefni til að fara nánar í inntak reglugerðarinnar en ástæðan fyrir því að hún 

er nefnd hér í tengslum við MiFID II er sú að vekja athygli á að MiFID II tilskipunin og MiFIR 

reglugerðin haldast í hendur efnislega um breytingu á nýju Evrópulöggjöfinni um markaði 

fyrir fjármálagerninga. 

5.3   Almennt um MiFID II 

MiFID II og MiFIR hafa það markmið að koma umgjörð á öll form viðskipta með 

fjármálagerninga sem kemur til með að auka gagnsæi á mörkuðum og auka eftirlit með 

þeim. Meðal annars er átt við háhraðaviðskipti, markaði með afleiðuviðskipti og stuðlun að 

nýjum, bættum tækifærum í samkeppni í umsýslu og viðskiptum með fjármálagerninga. 

Breytingarnar munu einnig auka fjárfestavernd og styrkja eftirlitshlutverk stjórnvalda þar 

sem heimildir fást til að stöðva eða takmarka markaðssetningu og dreifingu tiltekinna 

fjármálaafurða í ákveðnum tilvikum. Jafnframt verða sett á laggirnar samræmt fyrirkomulag 

sem veitir fjármálafyrirtækjum utan EES heimild til að athafna sig á svæðinu ef ákveðin 

skilyrði eru uppfyllt.87 

5.4   Nýmæli og breytingar  

Nokkuð er um nýmæli og breytingar í MiFID II og verður fjallað um það helsta í þessum kafla 

en þess má þó geta að eftirfarandi umfjöllun er ekki tæmandi um allar þær breytingar sem 

verða með MiFID II. 
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Með tilkomu MiFID II og MiFIR er ætlunin að efla gagnsæi og auka virkni innri 

markaðarins fyrir fjármálagernina. Er það gert með því að samræma kröfur um gagnsæi í 

viðskiptum með fjármálagerninga. Ætlunin er að regluverkið taki til mismunandi tegunda 

fjármálagerninga og að þær kröfur um gagnsæi tilboða og viðskipti með hlutabréf verði 

auknar.88 

Samkvæmt MiFID II er óheimilt að stunda háhraðaviðskipti nema með sérstakri 

starfsheimild. Aðilar sem eru á fjármálamarkaði og taka þátt í háhraðaviðskiptum, en eru 

undanskildir gildissviði MiFID II, þurfa ekki sérstaka heimild en verða að fylgja ákvæðum 

tilskipunarinnar. Undir þetta falla sem dæmi seðlabankar og opinberar stofnanir. Evrópska 

eftirlitsstofnunin með verðbréfa- og fjármálamörkuðum (e. European Securities and Market 

Authority)89 er sjálfstæð stofnun Evrópusambandsins og stuðlar að því að tryggja stöðugleika 

fjármálakerfis sambandsins með því að auka vernd fjárfesta og stuðla að stöðugum og 

skipulegum fjármálamörkuðum.90 ESMA mun gæta að því að háhraðaviðskipti leiði ekki til 

markaðsmisnotkunar með reglubundnu eftirliti frá sérfræðingum í aðildarríkjum. Samkvæmt 

MiFID II eru ákvæðin um háhraðaviðskipti ófrávíkjanleg og er ekki að finna neinar 

undanþágur í tilskipuninni.91 

Gildissvið MiFID-tilskipunarinnar nær einungis til fjármálafyrirtækja, reksturs skipulegra 

verðbréfamarkaða og markaðstorg fjármálagerninga. Markmiðið er að bregðast við 

tækniþróuninni sem hefur átt sér stað frá gildistöku MiFID-tilskipunarinnar og að skapa 

fjárfestum jafnari stöðu. Gildissvið MiFID II er víðtækara en MiFID-tilskipunin þar sem hún 

tekur til fjármálafyrirtækja, rekstraraðila viðskiptavettvanga, veitenda gagnaskýrsluþjónustu 

og tiltekinna þriðju ríkja. Með MiFID II verður jafnframt til nýr flokkur markaða fyrir 

fjármálagerninga sem kallast skipulegur viðskiptavettvangur en það er fjölbreytt og 

marghliða viðskiptakerfi þar sem hægt verður að eiga viðskipti með aðra fjármálagerninga en 

hlutabréf. Í tilskipuninni er að finna ítarlegri kröfur til stjórnarhátta og viðskiptakerfa sem 

svipar til þeirra krafna sem gerðar eru til fjármálafyrirtækja, sbr. 45. - 47. gr. MiFID II. Þess 

má geta að skipulegir verðbréfamarkaðir og markaðstorg fjármálagerninga verða enn til 

staðar. Einnig er það nýmæli að rekstraraðili markaðstorgs fyrir fjármálagerninga getur skráð 

það sem vaxtarmarkað lítilla og meðalstórra fyrirtækja, sbr. 33. gr. MiFID II. Sækja þarf um 
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það og felur það í sér að gerðar eru minni kröfur en á hefðbundnum markaðstorgum fyrir 

fjármálagerninga.92 

Í MiFID II er að finna nokkrar breytingar á skipulagskröfum sem gerðar eru til skipulegra 

markaða og fjármálafyrirtækja. Auknar verða kröfur til stjórnar og stjórnarhátta 

fjármálafyrirtækja, meðal annars með því að stjórnarmenn geti sinnt einu stjórnarstarfi til 

viðbótar stjórnarsetu sinni, sbr. 1. mgr. 9. gr. MiFID II. Einnig er stjórnarformanni 

fjármálafyrirtækis meinað að vera jafnframt framkvæmdarstjóri sama fyrirtækis, nema 

fullnægjandi tilefni sé til þess og að fengnu samþykki eftirlitsstjórnvalds.93 Auknar kröfur 

verða gerðar til samþykktar á fjármálaafurðum skv. 16. gr. MiFID II. 

Með MiFID II er verið að endurbæta ákvæðið um hagsmunaárekstra, sbr. 4. mgr. 65. gr. 

MiFID II. Með nýju tilskipuninni verður ekki nægjanlegt að fjármálafyrirtæki greini 

hagsmunaárekstra heldur verður einnig að koma í veg fyrir þá eða að bregðast við þeim. Þá 

þurfa fjármálafyrirtæki að upplýsa viðskiptavini um hagsmunaárekstra og merkingu þeirra. 

Það nýmæli sem bætist við með MiFID II er að ákvæðið mun einnig ná til hagsmunaárekstra 

sem verða vegna hvatakerfis eða kaupaukakerfis fjármálafyrirtækis eða frá þriðja aðila. Eru 

þessi ákvæði sett vegna aukinna umsvifa á starfsemi fjármálafyrirtækja og þar með aukast 

líkur á hagsmunaárekstrum. Á þetta að koma í veg fyrir að hagsmunaárekstrar muni hafa 

neikvæð áhrif á hag viðskiptavina. Fjármálafyrirtæki verður að upplýsa sína viðskiptavini um 

tiltekna þætti með hæfilegum fyrirvara. Upplýsingarnar verða talsvert ítarlegri en áður. 

MiFID II þrengir mat á hæfi, tilhlýðileika og upplýsingum til viðskiptavina. Skylda verður fyrir 

fjármálafyrirtæki að afla upplýsinga um hæfi viðskiptavinarins til að bera tap og hvert 

áhættuþol hans er, við veitingu fjárfestingarráðgjafar eða þegar eignarstýring er veitt. Ef 

fjármálafyrirtæki veitir þjónustu sem hluta af pakka verður að gæta þess að öll þjónustan sé 

viðeigandi fyrir viðskiptavininn. Á grundvelli MiFID-tilskipunarinnar geta fjármálafyrirtæki 

heimilað viðskiptavinum sínum að kaupa og selja ákveðna fjármálagerninga án þess að mat á 

hæfi og tilhlýðileika eigi sér stað. MiFID II mun þrengja þessar heimildir, þá sérstaklega þegar 

um er að ræða samsett innlán og verðbréfasjóði en þá verður mat á hæfi og tilhlýðileika að 

fara fram.94 
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Samkvæmt skilgreiningu MiFID II á fjármálagerningum eiga allar hrávöruafleiður við 

nema heildsölusamningar um rafmagn. Undir fjármálagerning falla losunarheimildir en gera 

það ekki á grundvelli MiFID-tilskipunarinnar þar sem einungis afleiður með undirliggjandi 

losunarheimildir falla undir tilskipunina eins og er.95 

5.5   Undirbúningur á Íslandi 

Fjármála- og efnahagsráðherra skipaði nefnd þann 29. september 2015 til að gera drög að 

lagafrumvarpi og reglugerðum til innleiðingar á MiFID II í íslenskan rétt. Nefndin vinnur að 

upptöku tilskipunarinnar í íslenskan rétt.96  

Árnína Steinunn Kristjánsdóttir er ein þeirra sem situr í nefndinni og segir hún að 

vinnan gangi mjög hægt þar sem tilskipunin verður ekki innleidd hér á landi fyrr en í byrjun 

næsta árs.97 

Íslensku bankarnir hafa stofnað vinnuhópa hjá sér til að undirbúa gildistöku 

tilskipunarinnar. Samkvæmt Jóni Þór Grímssyni, lögmanni hjá Landsbankanum, felst  

undirbúningur þeirra í að kynna sér ákvæði MiFID II og MiFIR, ákvæði innleiðingargerða 

(Commission Delegated Regulation og Commission Delegated Directive) og tæknistaðla. 

Kannað er hverjar breytingarnar eru og hvaða áhrif þær koma til með að hafa.98 

MiFID II verður útfærð í tæknistöðlum Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar og hafa drög verið birt á vefsíðu ESMA. 

Í kjölfar fjármálakreppunnar voru fjármálamarkaðir endurskoðaðir innan 

Evrópusambandsins. Komið var á fót þremur nýjum eftirlitsstofnunum á evrópskum 

fjármálamarkaði og ein af þeim var ESMA.99 Eftirlitsstofnunin hóf störf árið 2011 og er hluti 

af samevrópsku eftirlitskerfi. Eftirlit með fjármálamörkuðum innan EES svæðisins er því í 

höndum þessara evrópsku stofnana en auk ESMA eru það Evrópska bankaeftirlitsstofnunin 

(e. European Banking Authority, EBA) og Evrópska vátrygginga- og 

lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin (e. European Insurance and Occupational Pensions Authority, 

EIOPA). Reglulegt eftirlit með fjármálastofnunum er þó í höndum fjármálaeftirlita 

aðildarríkjanna.100  
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6   Dómaframkvæmd á Íslandi 

Þeir dómar Hæstaréttar eru yfir 20 talsins þar sem reynt hefur á MiFID-tilskipunina, hvort 

sem um er að ræða inntak lagagreinar eða skilgreiningu hugtaka. Reifaðir verða nokkrir 

dómar úr dómaframkvæmd Hæstaréttar þar sem reynt hefur á þau ákvæði í íslenskum rétti 

sem komin eru frá MiFID-tilskipuninni. Þeir dómar sem reifaðir verða eru þeir helstu þar sem 

reynir á skilgreiningu á hugtakinu almennur fjárfestir eða fagfjárfestir. Auk þess verður rætt 

um hver munurinn er á aðalþjónustu og viðbótarþjónustu svo og um afleiður. Fyrst verða 

tekin fyrir ákveðin svið og þau útskýrð og svo verða dómar reifaðir og niðurstöður kynntar. 

Borin verða saman þau ákvæði MiFID-tilskipunarinnar sem eru í gildi og sömu ákvæði 

eins og þau eru í MiFID II. Sum ákvæði breytast en önnur halda gildi sínu orðrétt eins og þau 

eru í MiFID-tilskipuninni. Þá er einnig fjallað um nýmæli sem koma með MiFID II. Eftirfarandi 

niðurstöður geta veitt innsýn í líklega niðurstöðu máls með hliðsjón af dómaframkvæmd 

Hæstaréttar þar sem reynt hefur á slík ákvæði og skorið hefur verið úr ágreiningsefninu.  

6.1   Almennur fjárfestir eða fagfjárfestir  

Þegar MiFID-tilskipunin var innleidd og vvl. tóku gildi var breyting gerð á skilgreiningu 

hugtaksins fagfjárfestir (e. professional client). Þá urðu til hugtökin hæfur fjárfestir (e. 

qualified investor) og viðurkenndur gagnaðili. Skilgreiningu á hugtökunum fagfjárfesti, 

viðurkenndum gagnaðila og almennum fjárfesti (e. retail client) er að finna í 9., 10. og 11. tl. 

1. mgr. 2. gr. vvl. Ákvæði 9. tl. framangreindra laga um fagfjárfesti byggist á 11. tl. 1. mgr. 4. 

gr. MiFID-tilskipunarinnar. Í reglugerð nr. 995/2007 er að finna ítarleg ákvæði þar sem gerður 

er greinarmunur á almennum fjárfestum og fagfjárfestum. Munurinn er að minni kröfur eru 

gerðar til að upplýsa fagfjárfesta. Fagfjárfestir merkir viðskiptavini sem búa yfir reynslu, 

þekkingu og sérfræðikunnáttu til að taka sjálfstæðar ákvarðanir um fjárfestingar og meta 

áhættuna sem þeim fylgir. Hér verður vikið að þremur dómum Hæstaréttar þar sem fjallað er 

um viðfangsefnið.  

Í Hrd. 638/2010101 gerðu Landsbankinn hf. (L) og Njála ehf. (N) með sér samning um 

virka gjaldmiðlastýringu og stöðutöku. Samhliða samningsgerðinni hafði N verið flokkaður 

sem „fagfjárfestir“ í viðskiptum með óskráðar afleiður, þar sem tveir stjórnarmenn N höfðu 

lýst því ranglega yfir á eyðublaði að þeir hefðu gegnt í að minnsta kosti eitt ár stöðu á 

fjármálamarkaði sem krefst sérþekkingar á fjárfestingum í verðbréfum, sbr. c-lið 1. mgr. 24. 
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gr. vvl. N skrifaði undir yfirlýsingu þar sem L var sett að handveði innstæða á bankareikningi 

til tryggingar skuldum N hjá L, sem síðar gekk að handveðinu á bankareikningnum. Eftir þetta 

fór L í slitameðferð og lýsti N kröfur á hendur L, sem hafnað var af slitastjórn L. Þá var höfðað 

mál til viðurkenningar kröfu N sem forgangskröfu. Hæstiréttur taldi að skilyrðum 1. mgr. 24. 

gr. vvl. um að umflokka N hefði ekki verið fullnægt en í vvl. væri ekki að finna reglur um ógildi 

samnings vegna slíks annmarka. N hafði ekki fengið jafn ítarlegar upplýsingar eins og ef hann 

hefði verið rétt flokkaður sem almennur fjárfestir. Ekki var talið að ólögfestar reglur um 

brostnar forsendur gætu valdið ógildingu samninganna þar sem flokkun N hafði ekki verið 

forsenda hans sjálfs fyrir að ganga til viðskiptanna, heldur var það forsenda L. Ekki var heldur 

fallist á ógildingu skv. 36. gr. samningalaga. Hæstiréttur hafnaði því viðurkenningu á kröfu N.  

Samkvæmt II.2 viðauka II við MiFID-tilskipunina og MiFID II, breytast reglurnar um 

fagfjárfesta ekki. Sömu reglur gilda um viðskiptavini; þeir geta afsalað sér ávinningi af 

nákvæmum reglum sem almennur fjárfestir myndi almennt fá ef hann óskaði eftir því 

skriflega. Þá verða viðskiptavinir meðhöndlaðir sem fagfjárfestar hvort sem um er að ræða 

tiltekna fjárfestingu og viðskipti eða tegund viðskipta og vöru. Fjárfestingarfyrirtæki verða að 

gefa viðskiptavinum sínum sem óska eftir því að vera flokkaðir sem fagfjárfestar, skriflega 

viðvörun um þá vernd sem þeir kunna að verða af. Það verður að liggja fyrir skriflega í 

sérstöku skjali að viðskiptavinirnir séu meðvitaðir um afleiðingar þessa. Ef 

fjárfestingarfyrirtæki verður kunnugt um að fagfjárfestir uppfylli ekki lengur þau skilyrði sem 

þurfa að vera til staðar verður að grípa til viðeigandi aðgerða. Í 24. gr. vvl. er þetta ákvæði 

lögfest. Af framangreindu má ætla ef MiFID II hefði verið í gildi á þeim tíma sem dómurinn 

féll hefði niðurstaðan verið sú sama. Ekki er að finna breytingar í MiFID II um þau atriði sem 

reyndi á í málinu, það er að segja að ógilda samning vegna rangrar flokkunar viðskiptavinar ef 

hann sjálfur lýsti því yfir ranglega að hann væri fagfjárfestir þó svo að Landsbankinn hafi ekki 

fylgt þeim skilyrðunum sem áttu við í þessu máli. 

Í Hrd. 472/2012102 hafði Jón (J) gert samning við Glitni (G) um einkabankaþjónustu sem 

fól í sér alhliða fjármálaþjónustu, þar á meðal eignastýringu. J var flokkaður sem almennur 

fjárfestir og var honum boðið að kaupa óskráð skuldabréf útgefin af Latabæ ehf., sem hann 

gerði og tapaði á viðskiptunum. Taldi J sig eiga skaðabótakröfu á hendur G samkvæmt 

samningnum sem hann gerði. G var óheimilt að bjóða honum óskráð skuldabréf til kaups. J 

hafði keypt hlutabréf í félaginu Ashcourt Rowan Plc. (ARP) sem var nýlega stofnað og 
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sérhæfði sig í eignarstýringu fyrir fagfjárfesta, almenna fjárfesta og sjóði af ýmsu tagi. Félagið 

hafði verið skráð á „Alternative Investment Market“ (AIM) sem er markaðstorg rekið af 

kauphöllinni í London. Hlutabréf í ARP voru ekki skráð á skipulegum verðbréfamarkaði heldur 

falla þau  innan skilgreiningar á  markaðstorgi skv. MiFID-tilskipuninni. Skv. íslenskri þýðingu 

15. tl. 4. gr. MiFID-tilskipunarinnar og 34. gr. a laga nr. 34/1998 um starfsemi kauphalla og 

skipulegra tilboðsmarkaða verður ekki komist að annarri niðurstöðu en að markaðurinn sem 

um ræðir hafi verið markaðstorg. Af þessu má ráða að verðbréf sem eru skráð á öðrum 

mörkuðum en skipulegum verðbréfamarkaði teljist óskráð verðbréf. Hæstiréttur taldi G hafa 

brotið gegn ákvæðum samningsins með því að hafa virt að vettugi hegðunarregluna, það er 

að hafa hagsmuni J að leiðarljósi í viðskiptunum. Einnig var G talinn hafa vanrækt skyldur 

sínar um upplýsingagjöf, ráðleggingar og að tryggja viðskiptavini sínum bestu framkvæmd 

viðskipta hverju sinni. Þótti háttsemin bæði saknæm og ólögmæt. Þar sem J var ekki talinn 

hafa tekið upplýsta fjárfestingarákvörðun var talið að hann ætti skaðabótakröfu á hendur G 

vegna þess tjóns sem hann varð fyrir. 

Skilgreining á markaðstorgi fjármálagerninga (MTF) er í 15. tl. 4. gr. MiFID-

tilskipunarinnar en í 22. tl. 4. gr. MiFID II. Engin breyting hefur verið gerð á ákvæðinu og 

stendur það eins, einungis er búið að breyta um tölulið undir lagaákvæðinu. Sömu 

skilgreiningu er að finna í 6. tl. 1. mgr. 2. gr. vvl. Af þessum ástæðum myndi dómsniðurstaða 

að öllum líkindum ekki hafa verið önnur ef MiFID II hefði verið í gildi þegar dómurinn féll. Á 

þeim tíma sem atvikin áttu sér stað voru þágildandi lög nr. 33/2003 um verðbréfaviðskipti í 

gildi þar sem ákvæði er að finna um sölu óskráðra verðbréfa í 8. gr. laganna. Reglan náði  

einungis til viðskipta með óskráð verðbréf til annarra en fagfjárfesta.103 Reglan var útfærð í 

16 gr. núgildandi vvl. þar sem mælir fyrir um skyldu til að afla upplýsinga og framkvæma 

hæfismat viðskiptavinar þegar annars konar verðbréfaþjónusta er veitt. 

Í Hrd. 117/2011104 hafði Íslandsbanki (Í) höfðað mál gegn Ólöfu (Ó) til að innheimta 

kröfu samkvæmt lánssamningi. Málsatvik voru þau að Ó var stofnfjáreigandi í Byr sparisjóði 

(B). Ákveðið var að auka stofnfé í B og Ó var boðið að skrá sig fyrir nýju stofnfé. B gaf út 

útboðslýsingu og Glitnir (G) sölutryggði útboðið. Ó skráði sig fyrir hlutum í útboðinu og gerði 

lánasamning við G til að fjármagna kaupin. G tók handveð í stofnfjárbréfum Ó. Rúmum 

tveimur árum síðar var B tekinn til slitameðferðar. Í fór í innheimtumál gegn Ó og taldi að 
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hún ætti persónulega að standa undir greiðslu lánsins þar sem handveðið var orðið 

verðlaust. Ó krafðist sýknu og taldi að samið hafi verið þannig að áhætta G af lánveitingunni 

yrði einungis bundin við hin veðsettu stofnbréf en ekki aðrar eignir Ó. Hún hafði lagt þann 

skilning á samninginn að hún væri ekki að taka neina persónulega áhættu. Einnig taldi hún að 

G hafi ekki sinnt þeim skyldum að veita upplýsingar skv. 14. gr. vvl. og afla upplýsinga skv. 15. 

og 16. gr. vvl. Héraðsdómur taldi að G hafi borið að fylgja almennu hegðunarreglunni í 5. gr. 

vvl., ekki hafi verið gætt að skyldum skv. 14. gr. vvl. en 15. gr. vvl. átti ekki við þar sem ekki 

var upplýst að G hafði veitt fjárfestingarráðgjöf. Þá hafi fyrirmælum 16. gr. vvl. ekki verið 

fylgt og ekki var séð að sérstök athugun hefði farið fram á því hvort Ó hefði uppfyllt almenn 

lánaskilyrði G. Í ljósi atvika við samningsgerðina, efni lánasamnings og stöðu aðila var talið 

ósanngjarnt af Í að krefja Ó greiðslu lánasamningsins með fullnustu í öðrum eignum Ó en 

hinum veðsettu stofnfjárbréfum og arði af þeim. Ó var því sýknuð af kröfum Í með vísan í 36. 

gr. samningalaga nr. 7/1936. Hæstiréttur staðfesti héraðsdóm með vísan til forsenda hans.  

Í málsástæðum og lagarökum Ó kemur fram að Í hafi brotið á ákvæðum vvl. í samningum 

sínum við Ó. Taldi Ó að Í hafi borið að haga ráðgjöf sinni til stofnfjáreiganda samkvæmt 

ákvæðum vvl. um almenna fjárfesta. Vísað er í MiFID-tilskipunina þar sem hún hefur lagagildi 

hér á landi. Þá ber Í að fara eftir ítarlegum skyldum hennar á fjármálafyrirtæki gagnvart 

almennum fjárfestum eins og Ó. 

Reglur um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja hafa það lykilhlutverk að 

styrkja traust og trúverðugleika fjárfesta á verðbréfamarkaðinum. Þeim er ætlað að ganga 

örugglega frá því að fjárfestar séu upplýstir í samræmi við þekkingu sína. Jafnframt að þeir 

hafi reynslu og fái þær upplýsingar sem þeim sæmir um þá fjárfestingarkosti og þjónustu 

sem eru í boði.105  

Almenna hegðunarreglan er lögfest í 5. gr. vvl. og í II. kafla vvl. Hún veitir upplýsingar 

um sérstakar hegðunarreglur, þar á meðal um upplýsingaskyldu. Reglurnar eru útfærðar 

nánar í reglugerð nr. 995/2007. Upplýsingaskyldu þessa er að finna í 19. gr. MiFID-

reglugerðarinnar. Í MiFID II eru enn nánari reglur útfærðar um upplýsingaskyldu í 24. gr. og 

25. gr. tilskipunarinnar og verða upplýsingarnar að vera ítarlegri en áður. Fjármálafyrirtæki 

þarf að upplýsa viðskiptavini sína um tiltekna þætti og með hæfilegum fyrirvara. MiFID II 

þrengir mat á hæfi, tilhlýðileika og upplýsingum til viðskiptavina. Þá verða fjármálafyrirtæki 
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skyldug til að afla upplýsinga um hæfi viðskiptavinar til að bera tap og hvert áhættuþol hans 

er, við veitingu fjárfestingarráðgjafar eða þegar eignarstýring er veitt. Þegar fjármálafyrirtæki 

veitir þjónustu sem hluta af pakka verður að gæta þess að öll þjónustan sé viðeigandi fyrir 

viðskiptavininn. Á grundvelli MiFID-tilskipunarinnar geta fjármálafyrirtæki heimilað 

viðskiptavinum sínum að kaupa og selja ákveðna fjármálagerninga án þess að mat á hæfi og 

tilhlýðileika eigi sér stað. MiFID II mun þrengja þessar heimildir, þá sérstaklega þegar um er 

að ræða samsett innlán og verðbréfasjóði en þá verður mat á hæfi og tilhlýðileika að fara 

fram. Fjármálafyrirtæki verða að afhenda viðskiptavini yfirlýsingu um hæfi, áður en viðskiptin 

eiga sér stað. Skal það gert á varanlegum miðli þar sem kemur fram hvaða ráðgjöf 

viðskiptavininum var veitt og hvernig það samrýmist óskum hans, markmiðum og öðru sem 

þarf að huga að fyrir viðskiptavininn. Ef samningi um kaup eða sölu á fjármálagerningi verður 

lokið með fjarsölu er fjármálafyrirtæki heimilt að veita skriflega yfirlýsingu um hæfi á 

varanlegum miðli um leið og viðskiptavinurinn verður bundinn viðskiptunum.106 Aðildarríki 

EES hafa heimild til að kveða á um kröfur til viðbótar þessu á fjármálafyrirtæki til að koma í 

veg fyrir hagsmunaárekstra. 

Þá má draga þá ályktun af þessum upplýsingum að niðurstaða í Hrd. 117/2011 hefði 

ekki orðið önnur ef MiFID II hefði verið í gildi, þar sem ítarlegri og strangari kröfur á 

upplýsingum verða í MiFID II. Fyrir liggur að ekki er verið að slaka á kröfum um upplýsingar til 

almennra fjárfesta.  

6.2   Aðalþjónusta og viðbótarþjónusta  

Hugtakið verðbréfaviðskipti eins og það er skilgreint í 1. gr. vvl. er skipt upp í aðalþjónustu (e. 

core investments services and activities), sbr. 1. mgr. 1. gr. vvl. og viðbótarþjónustu (e. 

ancillary services), sbr. 2. mgr. 1. gr. vvl. Munurinn er að aðalþjónusta er starfsleyfisskyld sbr. 

lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, að frátöldum viðskiptum með fjármálagerninga fyrir 

eigin reikning. Viðbótarþjónusta er ekki starfsleyfisskyld ein og sér.107 Samkvæmt MiFID-

tilskipuninni er gerður greinarmunur á þjónustu sem veitt er þriðja aðila (e. investment 

services) og starfsemi (e. investment activities). Aðgreiningin skiptir miklu máli því gildissvið 

tilskipunarinnar og vvl. er breytilegt eftir því hvort er um að ræða.  
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Í Hrd. 737/2013108 var fjallað um aðalþjónustu og viðbótarþjónustu. Sævar tók 

verðtryggt neytendalán hjá Landsbankanum á grundvelli skuldabréfs sem hann gaf út til L. S 

höfðaði mál á hendur L þar sem hann krafðist aðallega viðurkenningar á að 

verðtryggingarákvæðið væri andstætt vvl. og ákvæðum MiFID-tilskipunarinnar. Taldi hann að 

skuldabréfið fæli í sér innbyggða afleiðu og væri því flókinn fjármálagerningur sem krefðist 

þess að L þurfti að afla upplýsinga um þekkingu og reynslu S og  meta hvort afleiðan væri 

viðeigandi fyrir hann sem almennan fjárfesti. Málið snérist um það hvort verðtryggt 

skuldabréf væri afleiða og flókinn fjármálagerningur í skilningi MiFID-tilskipunarinnar. 

Héraðsdómur taldi að vvl. og MiFID-tilskipuninni væri ekki ætlað að ná til hefðbundinnar 

lánastarfsemi og skuldabréfaútgáfu sem tengist henni. Skuldabréfið var verðbréf í skilningi a-

liðar 1. mgr. 2. gr. vvl. og MiFID-tilskipunarinnar og sem slíkt var það hæft til þess að vera 

andlag verðbréfaviðskipta sem fjármálagerningur. Útgáfa skuldabréfsins var hins vegar 

óaðskiljanlegur þáttur í lánsveitingunni þar sem það fól bæði í sér greiðsluskilmála lánsins og 

ákvæði um tryggingarréttindi bankans. Útgáfa skuldabréfsins fól því ekki í sér 

verðbréfaviðskipti í skilningi vvl. Talið var að ekkert hafi komið fram í málinu sem benti til að 

lánveitingin hafi verið gerð í þeim tilgangi að S gæti átt viðskipti með fjármálagerningana svo 

að 2. tl. 2. mgr. 1. gr. vvl. ætti við. Þá hafði ekkert komið fram í málinu sem benti til þess að 

lánveitingin hafi falið í sér viðbótarþjónustu. Lánveitingin hafði ekki verið gerð í þeim tilgangi 

að eiga viðskipti með fjármálagerninga og þjónustan var ekki tengd undirliggjandi þáttum 

afleiðu þar sem lögskiptin tengdust ekki með neinum hætti verðbréfaviðskiptum. 

Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms. S óskaði eftir því að bera málið undir EFTA-

dómstólinn en því var hafnað þar sem útgáfa skuldabréfsins fól ekki í sér þau atriði sem gætu 

talist til verðbréfaviðskipta í merkingu vvl. og MiFID-tilskipunarinnar og á þeim forsendum 

væri þýðingarlaust fyrir úrlausn málsins að leita ráðgefandi álits um þau atriði.  

S hélt því fram að umræddur samningur hafi verið afleiðusamningur og vísaði því til 

stuðnings í 2. gr. reglna Fjármálaeftirlitsins nr. 215/2007, h-liðar 2. tl. 1. mgr. 2. gr. vvl. og 10. 

tl. C-þáttar viðauka MiFID-tilskipunarinnar. Vísaði hann til þess að afleiður, bæði skráðar og 

óskráðar, væru flóknir fjármálagerningar. Auk þess vísaði hann til þess að umrætt skuldabréf 

hafi verið verðbréf skv. vvl. og MiFID-tilskipuninni og hvílt hafi á L rík skylda til 

upplýsingagjafar og upplýsingaöflunar.  
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Þá löggerninga sem ætlað er að nái til verðbréfaviðskipta má finna í 1. mgr. 1. gr. vvl., 

sem er efnislega eins og A-þáttur 1. viðauka MiFID-tilskipunarinnar. Til verðbréfaviðskipta 

teljast meðal annars móttaka og miðlun fyrirmæla frá viðskiptavinum um einn eða fleiri 

fjármálagerninga, framkvæmd fyrirmæla fyrir hönd viðskiptavina, viðskipti með 

fjármálagerninga fyrir eigin reikning, eignastýring og fjárfestingarráðgjöf. Í 2. mgr. 1. gr. vvl. 

er að finna viðskipti eða starfsemi sem eru í nánum tengslum við verðbréfaviðskipti, skv. 1. 

mgr. 1. gr. vvl. Ákvæði um veitingu lánsheimilda, ábyrgða eða lána til fjárfestis eru í 2. tl. 2. 

mgr. 1. gr. vvl., þannig að hann geti átt viðskipti með fjármálagerninga. Þjónusta tengist 

undanliggjandi þáttum afleiðum, sbr. e- og h-lið 2. tl. 1. mgr. 2. gr. vvl., ef hún er í tenglum 

við verðbréfaviðskipti. Hæstiréttur telur ekkert koma fram sem sýnir að lánveitingin hafi 

verið gerð með það markmið í huga að S gæti átt viðskipti með fjármálagerninga þannig að 2. 

tl. 1. mgr. 2. gr. vvl. geti átt við. S reynir að byggja á C-þætti 1. viðauka MiFID-tilskipunarinnar 

en Hæstiréttur hafnar því og telur það ekki yfir lánastarfsemi eins og reyndi á í þessu máli. 

Ef borin eru saman ákvæði A- og C-þáttar 1. viðauka MiFID-tilskipunarinnar og MiFID II 

er A-þáttur nákvæmlega eins nema viðbót er við 9. tl. um rekstur á skipulegum 

viðskiptavettvangi (e. Organised trading facility, OTF). Gildissvið MiFID II er víðtækara en 

MiFID-tilskipunin þar sem hún tekur til fjármálafyrirtækja, rekstraraðila viðskiptavettvanga, 

veitenda gagnaskýrsluþjónustu og tiltekinna ríkja frá þriðju ríkjum. Þau þriðju ríki sem veita 

þjónustu í sambandinu, eru háð innlendum reglum og kröfum, sbr. 109. gr. samantektar 

MiFID II. 

Gildissvið MiFID-tilskipunarinnar nær einungis til fjármálafyrirtækja, rekstur skipulegra 

verðbréfamarkaða og markaðstorg fjármálagerninga. Markmiðið er að bregðast við 

tækniþróuninni sem átt hefur sér stað frá gildistöku MiFID-tilskipunarinnar, að skapa 

fjárfestum jafnari stöðu og tryggja viðskiptin sem fara fram.109 Með MiFID II verður til þessi 

nýi flokkur markaða fyrir fjármálagerninga sem kallast skipulegur viðskiptavettvangur. Í 

tilskipuninni er að finna ítarlegri kröfur til stjórnarhátta, sbr. 45. - 47. gr. MiFID II.  

Kanna þarf hvort skuldabréfið sem S tók í fyrrnefndu máli myndi teljast vera 

verðbréfaviðskipti í skilningi skipulegra viðskiptavettvanga, sbr. 9. tl. A-þáttar 1. viðauka 

MiFID II, þar sem ljóst þykir að skuldabréfið myndi ekki falla undir fyrri liði þar sem þeir 
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standa enn óbreyttir. Samkvæmt skilgreiningu 23. tl. 1. mgr. 4. gr. MiFID II merkir skipulegur 

viðskiptavettvangur marghliða kerfi sem er ekki skipulegur verðbréfamarkaður eða 

markaðstorg fjármálagerninga. Í 20. gr. MiFID II er að finna sértækar kröfur fyrir skipulega 

viðskiptavettvanga þar sem þriðji aðili getur stundað viðskipti. Í 2. mgr. 20. gr. kemur svo 

fram að aðildarríki skulu heimila fjármálafyrirtækjum eða skipulögðum viðskiptavettvöngum 

að eiga viðskipti með skuldabréf, samsetta fjármálagerninga, losunarheimildir og tilteknar 

afleiður, ef viðskiptavinur hefur samþykkt ferlið. Skipulegur viðskiptavettvangur verður að 

virða 24., 25., 27. og 28. gr. MiFID II en munurinn á nýja vettvanginum, skipulegum 

verðbréfamarkaði og markaðstorgi fjármálagerninga er sá að rekstaraðilar skipulegra 

viðskiptavettvanga hafa meira svigrúm um það hvernig framkvæma eigi fyrirmæli. Sömu 

sögu má segja af C-þætti 1. viðauka MiFID II; þar er breytingin einungis sú að bætt var inn 

skipulegum viðskiptavettvangi í 6. og 10. lið.  Aftur á móti er 11 liður nýr en hann skiptir ekki 

máli varðandi álitaefnin sem eru hér til skoðunar. Að ofangreindu verður að telja að 

lánveitingin myndi ekki falla undir gildissvið MiFID II. 

6.3   Afleiður 

Í d.-h. liðum 2. tl. 1. mgr. 2. gr. vvl. er að finna nokkrar tegundir af afleiðum sem falla undir 

hugtakið fjármálagerningur. Ef afleiður eru framseljanlegar geta sumar þeirra einnig fallið 

undir hugtakið verðbréf.110 Óframseljanlegar afleiður falla hins vegar ekki undir það hugtak. 

Hugtakið er ekki skilgreint í vvl. en það var skilgreint í eldri lögum nr. 33/2003, í b-lið 2. tl. 2. 

gr. laganna. Afleiður eru samningar eða löggerningar með uppgjörsákvæðum sem byggjast á 

breytingu einhvers þáttar á ákveðnu tímabili, til dæmis vaxta, gengis gjaldmiðla, 

verðbréfaverðs, hrávörsluverðs eða verðbréfavísitölu. Afleiða er sem sagt afleiðing af 

einhverju öðru og verðmætin eru þannig leidd af öðrum réttindum. Til að komast að 

niðurstöðu um það hvort afleiða falli undir hugtakið verðbréf þarf að rannsaka hvert tilvik 

fyrir sig.111 

Í Hrd. 401/2012112 var deilt um gildi afleiðusamninga. Málsatvik voru þau að Toppfiskur 

(T) ehf. og Glitnir (G) áttu í umfangsmiklum afleiðu- og gjaldeyrisviðskiptum á árunum 2002 – 

2008. Þegar G krafði T um uppgjör á tilteknum samningum hélt T því fram að samningarnir 
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væru ógildir, meðal annars þar sem þeir hafi varðað flókna fjármálagerninga og að óheimilt 

hafi verið að gera slíka samninga við almennan fjárfesti eins og T.  Hafnað var beiðni T um að 

leitað yrði ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins á fimm spurningum um atvik málsaðilanna í 

tengslum við málið, þar sem það þótti hvorki tímabært né nauðsynlegt fyrir úrlausn málsins. 

Dómstóllinn benti á að MiFID-tilskipunin hafi verið tekin upp í EES-samninginn og 51. gr. 

reglugerðar nr. 995/2007 hafi verið sett með heimild í 26. gr. vvl. til innleiðingar á tilskipun 

framkvæmdastjórnarinnar 2006/73/EB um framkvæmd MiFID-tilskipunarinnar. Ein 

spurninganna varðaði hvort afleiðusamningar þar sem verðmæti samnings og áhætta af 

honum hafði ráðist af undirliggjandi gengisþróun gjaldmiðla teljist ávallt til flókinna 

fjármálagerninga samkvæmt MiFID-tilskipuninni og tilskipun 2006/73/EB. Dómstóllinn taldi 

vera ósamræmi milli annars vegar 38. gr. tilskipunar 2006/73/EB og hins vegar 38. gr. 

reglugerðar nr. 995/2007 og 4. mgr. 16. gr. vvl. Misræmið felst í því að tilskipunin útlistar alla 

afleiðusamnings, bæði skráða og óskráða, sem flókna fjármálagerninga en íslensku lögin og 

reglugerðin útlista tiltekna afleiðusamninga sem einfalda fjármálagerninga. T hélt því fram að 

skýra bæri lög og reglur að svo miklu leyti sem við ætti, til samræmis við EES-samninginn og 

þær reglur sem byggja á samningnum. Þar sem ágreiningur málsaðila snéri að túlkun á 

fyrrnefndum íslenskum ákvæðum og tilskipunum, krafðist hann þess að málið færi fyrir EFTA-

dómstólinn, þar sem ekki lægju fyrir fordæmi EFTA-dómstólsins né Evrópudómstólsins á 

þeim spurningum sem uppi voru í málinu. T byggði á því að hann hafi verið flokkaður sem 

almennur fjárfestir og hafi því verið óheimilt að stunda afleiðuviðskipti eftir gildistöku vvl. og 

innleiðingu MiFID-tilskipunarinnar. T fór fram á að ógilda ætti alla samninga milli T og G þar 

sem þeir voru gerðir í andstöðu við vvl. Hæstiréttur byrjaði á því að fjalla um að gerður sé 

greinarmunur á einföldum og flóknum fjármálagerningum í vvl. og útskýrði að þessi 

greinarmunur hafi þýðingu þar sem ekki eru gerðar jafn miklar kröfur til fjármálafyrirtækja 

þegar þjónustan nær til einfaldra fjármálagerninga eins og þegar um er að ræða flókna 

fjármálagerninga. Í 4. mgr. 16. gr. vvl. er upptalning á einföldum fjármálagerningum og í 38. 

gr. reglugerðar 995/2007 er farið nánar út í það hvaða fjármálagerningar eru skilgreindir sem 

einfaldir. Ákvæðið byggir á 38. gr. innleiðingartilskipunarinnar 2006/73/EB. Samkvæmt 

íslensku reglugerðinni falla afleiðusamningar, sbr. d-lið 2. tl. 1. mgr. 2. gr. vvl., í flokk 

einfaldra fjármálagerninga. Sú flokkun virtist vera í ósamræmi við 38. gr. 

innleiðingartilskipunarinnar sem skilgreinir alla afleiðusamninga sem flókna 

fjármálagerninga, sbr.  4.-10. tl. C-þáttar viðauka 1 við MiFID-tilskipunina. Hæstiréttur taldi 
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að ekki hafi verið ágreiningur milli málsaðila um það að ósamræmi væri á löggjöfinni. 

Dómstóllinn taldi að ekki yrði séð að svar EFTA-dómstólsins við spurningunni myndi hafa 

sjálfstæða þýðingu fyrir úrlausn málsins þar sem niðurstaðan réðist af íslenskum 

réttarreglum. Hæstiréttur hafnaði því að bera spurninguna undir EFTA-dómstólinn. 

Málið fór því ekki fyrir EFTA-dómstólinn. T byggði ekki á því að ákvæðið væri ranglega 

innleitt heldur að skýra bæri íslenska ákvæðið til samræmis við tilskipunina. Hæstiréttur 

staðfesti að það væri ósamræmi á milli tilskipunarinnar og reglugerðar nr. 995/2007.  

Í framhaldinu var höfðað annað mál í Hrd. 11/2014113 þar sem Glitnir krafði Toppfisk 

um uppgjör á 14 afleiðusamningunum, það er 13 samningum um gjaldmiðla- og framvirk 

gjaldmiðlaviðskipti og einn samning um framvirk gjaldmiðlaviðskipti. T krafðist sýknu og 

byggði á því að samningar þeir sem deilt væri um hafi verið ógildir vegna brota G á ákvæðum 

vvl., reglugerðar nr. 995/2007 og vegna brota á tilskipunum Evrópusambandsins sem lögin 

eru byggð á, MiFID-tilskipuninni og innleiðingartilskipuninni 2006/73/EB. T taldi sig vera 

almennan fjárfesti og ekki hafa haft hæfi til að gera þá samninga sem deilt var um og að G 

hafi brotið með gróflegum hætti á skyldum sínum um fjárfestavernd skv. ákvæðum vvl. Í 

kafla 4.–7. tl. C-þáttar viðauka 1 við MiFID-tilskipunina er upptalning á afleiðum og teljast 

þær ekki til einfaldra fjármálagerninga. Taldi T að d-liður 2. tl. 1. mgr. 2. gr. vvl. væri í 

ósamræmi við 52. gr. innleiðingartilskipunarinnar 2006/73/EB. Ef einungis er horft á ákvæði 

íslensku reglugerðarinnar mætti draga þá ályktun að viðskiptavinir íslenskra fjármálastofnana 

njóti ekki sömu réttarverndar og aðrir fjárfestar sem viðskipti eiga með verðbréf innan EES 

svæðisins njóta. Þá taldi T að skýra ætti íslensk lög og reglugerðir til samræmis við 

fyrrnefndar tilskipanir sem þau ættu að endurspegla. Þessu til stuðnings vísaði T til 3. gr. laga 

nr. 3/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. T áréttaði tilgang MiFID-tilskipunarinnar um að 

veita almennum fjárfestum aukna vernd og ríkar skyldur fjármálafyrirtækja í þeim tilgangi. 

Einnig benti T á að sú fjárfestavernd sem MiFID-tilskipuninni er ætlað að veita væri gagnslaus 

ef G gæti byggt á samningunum sem deilan snérist um. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að vvl. 

hefðu ekki að geyma ógildingarheimild. Brot gegn ákvæðum II. kafla laganna geta einungis 

varðað bótaskyldu ef þau skilyrði eru uppfyllt. Dómstóllinn taldi ósamræmi íslensku 

lagaákvæðanna og MiFID-tilskipunarinnar og innleiðingartilskipunarinnar 2006/73/EB ekki 

skipta máli fyrir úrslit málsins, enda verði kröfum sem byggðar eru á rangri innleiðingu 

tilskipana í íslenskan rétt ekki beint gegn G. Dómstóllinn hafnaði því einnig að tilskipanirnar 
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gangi framar íslenskum réttarheimildum eða hafi bein réttaráhrif og í héraðsdómi, sem 

Hæstiréttur staðfesti segir orðrétt: 

Þá er því hafnað að umræddar tilskipanir Evrópusambandsins gangi framar 
ákvæðum íslenskra réttarheimilda eða hafi bein réttaráhrif hér á landi, líkt og 
stefndi virðist byggja á. Þá verður inntak framangreindra ákvæði laga nr. 
108/2007 og reglugerðar nr. 995/2007 ekki skýrt rýmra en orðalag þeirra gefur 
tilefni til.114 

Þá féllst Hæstiréttur hvorki á að beita ógildingarákvæði 36. gr. samningalaga nr. 7/1936 

né á grundvelli óskráðra réttarreglna um brostnar forsendur. T var gert að greiða G þá 

fjárhæð sem krafist var. 

Þegar borin eru saman ákvæði 4.–7. tl. C-þáttar viðauka 1 við MiFID-tilskipunina og 

MiFID II er ekki að sjá neina breytingu sem myndi hafa áhrif á niðurstöðu framangreindra 

tveggja dómsmála Toppfisks og Glitnis. Í 4. tl. lagaákvæðisins er búið að bæta við 

losunarheimildum í MiFID II, 5. tl. er efnislega eins, í 6. tl. er búið að bæta inn nýja 

viðskiptavettvanginum og í 7. tl. hefur engu verið bætt við heldur hefur ákvæðið verið stytt. 

Í dag eru allar afleiður skilgreindar sem flóknir fjármálagerningar og er það í samræmi 

við MiFID-tilskipunina, að undanskildum afleiðum í iii-lið a-liðar, d-h-liðar 2. tl. 1. mgr. 2. gr. 

vvl., þar sem ákveðnar afleiður eru teknar út og skilgreindar sem einfaldir fjármálagerningar. 

Áður fyrr töldust afleiður skv. 38. gr. reglugerðar nr. 995/2007 til einfaldra fjármálagerninga 

en nú teljast afleiður skv. reglugerðarákvæðinu sem flóknir fjármálagerningar. Upphaflega 

voru óframseljanlegar afleiður ekki taldar meðal flókinna fjármálagerninga en skv. 

innleiðingartilskipunni 2006/73/EB voru allar afleiður flokkaðar sem flóknir 

fjármálagerningar. Reglugerð nr. 844/2014 breytti því reglugerð nr. 995/2007 og tók inn 

afleiður skv. d-lið 2. tl. 1. mgr. 2. gr. vvl. Afleiður lagaákvæðisins eru því ekki lengur taldar 

einfaldir fjármálagerningar. 

Ef MiFID II hefði verið í gildi á þeim tíma þegar dómurinn féll verður ekki séð að 

niðurstaðan hefði orðið önnur. Þau ákvæði sem nefnd eru að framan og reyndi á í 

dómsmálunum eru efnislega mjög svipuð í MiFID-tilskipunin og MiFID II og engin breyting 

hefur orðið á þeim hluta er snýr að ágreiningsefninu.  

Hæstiréttur vísar til þess að tilskipanir Evrópusambandsins gangi ekki framar íslenskum 

rétti og hafi ekki bein réttaráhrif. Um það snérist málið í grunninn, hvort fara ætti eftir 
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inntaki Evrópusambandstilskipananna eða íslensku lagaákvæði og reglugerðarákvæði sem 

voru ósamrýmanleg að efni til um flokkun afleiðna í einfalda og flókna fjármálagerninga. 

Þetta er áhugaverð niðurstaða um gildi EES réttar og tengsl við landsrétt þar sem 

niðurstaðan er skýr um gildi Evrópuréttar gagnvart ósamrýmanlegum landsrétti EES ríkja. 

Ekki verður þó farið nánar út í það hér.  

7   Ályktanir af dómaframkvæmd 

Það er hlutverk dómstóla að dæma um réttindi og skyldur málsaðila, sbr. 1. mgr. 70. gr. 

stjórnarskrárinnar. Enginn getur sagt nákvæmlega til um hvernig dómstólar leysa úr 

álitaefnum og deilum almennt en það er hægt að álykta af fyrri dómaframkvæmd 

Hæstaréttar. Þá má ætla að ef það reynir aftur á sambærilegt álitaefni og að ofan eru reifuð 

eftir tilkomu MiFID II í íslenskan rétt að dómstólar byggi á fyrri niðurstöðu, nema sú 

niðurstaða hafi beinlínis verið röng, sem og ef önnur túlkun kemur fram á sviði Evrópuréttar, 

t.d. með dómum Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins.  

Tilgangur ritgerðarinnar var að kynna MiFID II og kanna hvort niðurstaða þeirra 

Hæstaréttardóma sem reifaðir eru hér að framan þar sem reyndi á ákvæði frá MiFID-

tilskipuninni. Miðað við þá dóma hefði niðurstaðan væntanlega ekki orðið önnur ef MiFID II 

hefði verið í gildi á þeim tíma þegar dómur féll. Hér er þó fyrst og fremst verið að segja til um 

hvaða niðurstöður hefðu verið líklegar en ekkert er víst að raunin hefði orðið sú. Ekki er á 

höndum færustu lögmanna að segja til um niðurstöðu dómsmála áður en dómsuppsaga á sér 

stað. Ekki þykir tilefni til að fara nánar út í þetta hér. 

Þá verður að hafa í huga að ef MiFID II hefði verið í gildi á þeim tíma þegar dómur féll 

hefðu málsaðilar hugsanlega hagað samningagerð og athöfnum sínum með öðrum hætti þar 

sem um annað regluverk er að ræða. 
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8   Lokaorð 

Þeir sem áhuga hafa á því að afla sér vitneskju um löggjöf verðbréfaviðskipta og túlkun á 

sviðinu geta í raun ekki látið sér nægja að kynna sér íslenska löggjöf og dómaframkvæmd. 

Ástæðan er sú að bakgrunnur reglnanna er löggjöf Evrópusambandsins og því þyrfti 

viðkomandi að kynna sér þær frumheimildir og þau lögskýringargögn sem liggja til 

grundvallar málinu. Þá verður að líta til dóma Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins um 

túlkun reglnanna og þau túlkunarsjónarmið sem Evrópusambandið hefur sett á til að ýta 

undir samræmda innleiðingu og framkvæmd þeirra.115 

Fyrir liggur að þróun á fjármagnsmarkaðinum mun halda áfram og munu breytingar 

eiga sér stað þar sem stöðugt koma upp nýjar eða breyttar áherslur á sviðinu. Áður fyrr voru 

reglur Evrópusambandsins um starfsemi fjármálafyrirtækja almennt orðuð markmið og þeim 

var ekki ætlað að samræma ólíka löggjöf aðildarríkjanna nema að litlu leyti. Síðustu misseri 

hefur þróunin stefnt í þá átt að settar eru fleiri reglur. Þær eru mun nákvæmari en hinar eldri 

og er þeim ætlað að stuðla að samræmingu innri markaðar aðildarríkja 

Evrópusambandsins.116 Aðildarríki Evrópusambandsins og EES hafa þar af leiðandi mun 

minna svigrúm en áður til að móta eigin löggjöf á fjármálasviðinu. Nákvæmar reglur verða að 

mestu leyti teknar upp í íslenskan rétt á grundvelli a-liðar 7. gr. EES-samningsins.  

Í skýrslu de Larosiére hópsins frá 2009, sem Evrópusambandið skipaði í lok ársins 2008, 

kom fram að þegar unnt væri ætti að styðjast við reglugerðir á fjármálasviði. Ef um væri að 

ræða notkun tilskipana væri æskilegt að Evrópusambandið tryggði hámarkssamræmingu um 

þau efnisatriði sem mikilvægast er að löggjöfin nái til.117 Þó hefur ekki verið ákveðið að fara 

þá leið þegar tekin var ákvörðun um MiFID II, þar sem það er tilskipun en ekki reglugerð. 

Hámarkssamræming getur verið á tilskipunum þó svo það sé svigrúm við innleiðingu þeirra, 

annað en með reglugerðir, þar sem þær eru teknar inn í landsrétt eins og þær standa.  

EES-samningurinn er lifandi samningur og því eru reglulega gerðar breytingar á gildandi 

löggjöf auk þess sem nýjar gerðir eru reglulega teknar upp í samninginn. Markmiðið er alltaf 

það sama, að samræma reglur fjármálasviðsins með því að tryggja frelsi til fjármálaviðskipta 

yfir landamæri og með neytendavernd í huga. 

                                                           
115

 Aðalsteinn Egill Jónasson, „Þróun löggjafar um verðbréfaviðskipti“ (n. 4) 139–140. 
116

 Larisa Dragomir, European Prudential Banking Regulation and Supervision: The Legal Dimension (Routledge 
2010) 65. 
117

 Arnaldur Hjartarson (n. 15) 121–122. 
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Markmið ritgerðarinnar var að kynna MiFID II og kanna hvort niðurstaða 

dómaframkvæmdar Hæstaréttar í framangreindum málum, þar sem reyndi á MiFID-

tilskipunina, hefði orðið önnur ef MiFID II hefði verið í gildi á þeim tíma þegar dómur féll. 

Athyglisvert er að skoða niðurstöðurnar þar sem niðurstaða höfundar er að enginn þeirra 

áðurnefndra dóma hefði fallið öðruvísi miðað við samanburð á lagaákvæðum frá MiFID-

tilskipuninni og MiFID II.  

Verið er að auka kröfur með því að setja ítarlegri og strangari reglur en ekki verið að 

slaka á kröfum.  MiFID II mun engu að síður leiða til margvíslegra breytinga á ýmsum sviðum 

er varða fjármálagerninga, þó að niðurstaðan í framangreindum dómum Hæstaréttar hefði 

ekki orðið önnur. 
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