
 

 

 

  

Lokaverkefni til 

BA-prófs í lögfræði 

 

 

 

 

 

Upptaka og innleiðing reglugerða um evrópskt 

eftirlitskerfi á fjármálamarkaði 

Þanþol heimildar löggjafans til framsals ríkisvalds til alþjóðastofnana 

 

Ásgeir Þorbergsson 

 

 

 

 

 

Leiðbeinandi: Bjarnveig Eiríksdóttir 

 

Desember 2018 

 



 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til 

BA-prófs í lögfræði 

 

 

 

 

 

Upptaka og innleiðing reglugerða um evrópskt 

eftirlitskerfi á fjármálamarkaði 

Þanþol heimildar löggjafans til framsals ríkisvalds til alþjóðastofnana 

 

Ásgeir Þorbergsson 

 

 

 

 

 

Leiðbeinandi: Bjarnveig Eiríksdóttir 

 

Desember 2018 



 

 

 

 

EFNISYFIRLIT 
 

1. Inngangur .......................................................................................................................... 1 

2. ESB og EES ....................................................................................................................... 1 

2.1. Vaxandi áhrif þjóðaréttar ............................................................................................. 1 

2.2. ESB .................................................................................................................................. 3 

2.3. EFTA ............................................................................................................................... 4 

2.4. EES .................................................................................................................................. 4 

3. Reglugerðir ESB um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði .................................. 5 

3.1. Endurskoðun löggjafar um fjármálamarkaði ............................................................ 5 

3.2. Reglugerðir ESB um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði ............................... 6 

3.2.1. Gerðirnar innan ESB ............................................................................................ 6 

3.2.2. Gerðirnar innan EES ............................................................................................ 8 

4. Innleiðing í íslenskan rétt ............................................................................................... 10 

4.1. Skuldbinding EES-samningsins til innleiðingar ....................................................... 10 

4.2. Aðferðir við innleiðingu .............................................................................................. 12 

4.3. Staða EES-reglna að landsrétti .................................................................................. 13 

4.4. Innleiðing gerða um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði .............................. 14 

4.4.1. Stjórnskipuleg álitamál ...................................................................................... 14 

4.4.2. Lög nr. 24/2017 um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði ........................... 18 

4.5. Staða óinnleiddar EES-gerðar .................................................................................... 21 

5. Niðurstöður ...................................................................................................................... 22 

 

  



1 
 
 

1. Inngangur 

Í þessari ritgerð er ferli við upptöku og innleiðingu EES-gerða um evrópskt eftirlitskerfi á 

fjármálamarkaði fylgt eftir. Lög nr. 24/2017 um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði voru 

sett með það að markmiði að innleiða reglugerðir (ESB) nr. 1092-5/2010 og reglugerðar 

(ESB) nr. 1022/2013 sem komu evrópsku eftirlitskerfi á fót í landsrétt. 

Annar kafli fjallar stuttlega um þjóðarétt, vaxandi áhrifa þjóðaréttar og samspili hans við 

landsrétt ríkja. Því næst verður fjallað um Evrópusambandið, skst. ESB, og grundvelli þess 

gerð skil. Stutt umfjöllun um Fríverslunarsamtök Evrópu, skst. EFTA, og að lokum umfjöllun 

um Evrópska efnahagssvæðið, skst. EES. 

Í þriðja kafla verður litið til breytinga á regluverki því sem lýtur að fjármálastarfsemi í 

kjölfar alþjóðlegu efnahagskreppunnar sem náði hápunkti árið 2008. Fjallað verður 

sérstaklega um niðurstöðu De Larosiére skýrslunnar þar sem skýrslan var undanfari þeirra 

reglugerða sem komu evrópska eftirlitskerfinu á fót. Eru reglugerðir (ESB) nr. 1092-5/2010 

og 1022/2013 gerð skil bæði innan ESB sem og EES. 

Í fjórða kafla er umfjöllun um innleiðingu EES-gerða í landsrétt. Fyrst er vikið að 

skuldbindingu til innleiðingar sem leiðir af 7. gr. samningsins um evrópska efnahagssvæðið 

því næst fjallað nánar um innleiðingu. Eru lög nr. 24/2017 tekin fyrir m.t.t. innleiðingar þar og 

að lokum fjallað um stöðu óinnleiddra EES-gerða. 

Í fimmta kafla eru niðurstöður dregnar saman þar sem fjallað er um virkni EES-

samningsins og heimild löggjafans til framsals ríkisvalds. EES-samningurinn byggir á því að 

einsleitni verði náð með upptöku réttargerða ESB sem hann varða. Byggt hefur verið á því í 

framkvæmd EES-samningsins hér á landi að löggjafanum sé í takmörkuðum mæli og á 

afmörkuðu sviði heimilt að framselja ríkisvald til alþjóðastofnana. Stjórnarskráin setur 

valdaframsali þröng mörk. Þanþol þessarar heimildar hefur komið til álita, þá sérstaklega 

m.t.t. reglugerða um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði.  

2. ESB og EES 

2.1. Vaxandi áhrif þjóðaréttar 

Í riti Bjargar Thorarensen og Péturs Dam Leifssonar kemur fram eftirfarandi skilgreining á 

þjóðarétti: 
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Hefðbundið er að líta svo á að til þjóðaréttar (Public International Law) teljist þær réttarreglur 

sem viðurkennt er að gildi með bindandi hætti í lögskiptum ríkja eða annarra viðurkenndra 

þjóðréttaraðila á milliríkjagrundvelli. 1 

 Er þjóðaréttur einn flokkur alþjóðalaga þar sem alþjóðalög eru safn þeirra réttarreglna sem 

kunna að hafa þýðingu í lögskiptum ríkja eða almennt fyrir aðila í fleiri en einu ríki.2 Öll 

sjálfstæð ríki eru í krafti fullveldis síns fullgildir þjóðaréttaraðilar en við skilgreiningu á 

fullvalda ríki er almennt miðað við ákveðin skilyrði sem hafa m.a. komið fram í Montevídeó-

samninginum um réttindi og skyldur ríkja frá 19333 en kjarni tilvistar fullvalda ríkis er að það 

hafi eitt lögsögu og ríkisyfirráð á afmörkuðu yfirráðasvæði þar sem íbúar þess ríkis halda til.4 

 Sjálfstæð ríki í fyrrnefndum skilningi búa því við eigið réttarkerfi sem fjallar einkum um 

lögskipti einstaklinga og lögaðila innan ríkisins eða gagnvart ríkinu. Er vísað til réttarkerfis 

ríkis sem landsréttar þegar það er borið saman við þjóðarétt. Landsréttur ríkja á því einnig 

samspil við þjóðarétt þar sem ríki hafa mismunandi afstöðu til þjóðaréttar. Getur þetta samspil 

lands- og þjóðaréttar haft mikið að segja um virkni þjóðaréttar gagnvart landsrétti. Skiptist 

stjórnskipuleg staða þjóðaréttar að landsrétti að meginstefnu í tvær greinar. Í fyrsta lagi eru 

þau ríki sem líta á þjóðarétt og landsrétt sem hluta eins og sama réttarkerfis í stjórnskipun 

sinni þar sem alþjóðlegar skuldbindingar ríkisins öðlast gildi sem réttarheimild innan 

landsréttar. Er þetta fyrirkomulag lands- og þjóðaréttar almennt kallað eineðliskenningin. Í 

öðru lagi eru ríki sem líta á þjóðarétt sem aðgreint réttarkerfi frá landsrétti sínum. Teljast 

alþjóðlegar skuldbindingar ríkisins því ekki til réttarheimilda landsréttar nema að 

undangenginni lagasetningu á grundvelli stjórnskipunar þess ríkis. Þetta fyrirkomulag um 

lands- og þjóðarétt er almennt kallað tvíeðliskenningin. Ísland byggir stjórnskipun sína á 

tvíeðliskenningunni.5 

 Eftir lok síðari heimstyrjaldarinnar hafa áhrif þjóðaréttar, þá sérstaklega innan Evrópu, 

vaxið mikið þar sem þjóðir hafa aukið samvinnu sína til muna til þess að flýta fyrir bættum 

efnahag, koma í veg fyrir árekstra í framtíðinni og tryggja mannréttindi.6 Verður hér stuttlega 

fjallað um stofnun og þróun Evrópusambandsins og Fríverslunarsamtaka Evrópu. 

  

                                                           
1Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 17. 
2Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 17. 
3Sjá e. Montevideo Convention on the Right sand Duties of States. 
4Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 56. 
5Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 30-1. 
6Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska Efnahagssvæðið, bls. 29. 
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2.2. ESB 

Upphaf Evrópusambandsins má rekja til þess að ríki álfunnar vildu tryggja varanlegan frið í 

Evrópu eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar.7 Fyrsta samkomulagið með þessu markmiði var 

samningurinn um Kola- og stálbandalag Evrópu sem gerður var milli Frakklands, Ítalíu, 

Vestur-Þýskalands, Hollands, Belgíu og Lúxemborgar og tók gildi árið 1952. Þessi sex ríki 

gerðu svo einnig með sér samninga um stofnun Kjarnorkubandalags Evrópu og 

Efnahagsbandalags Evrópu árið 1958. Var samningurinn um Efnahagsbandalag Evrópu 

víðtækastur og var hann oft kenndur við Róm, Rómarsáttmálinn. Þessi þrjú bandalög voru sett 

undir eitt sameiginlegt stofnanakerfi með samrunasamningi frá 1965.8 

 Bandalög þessi og réttarkerfi þeirra hafa þróast mikið frá stofnun þeirra og væri umfjöllun 

um það efni í sérstaka ritgerð. Hins vegar þarf að líta til nokkurra þátta. Evrópusambandið var 

í upphafi rammi yfir samstarf bandalaganna og aðildarríkja þeirra og var vísað til þess sem hin 

svokallaða þriggja stoða kerfi. Bandalögin væru í fyrstu stoð, samstarf í öryggis- og 

utanríkismálum þeirri annarri og að lokum samstarf í dóms- og innanríkismálum í þeirri 

þriðju.9 Með Lissabonsáttmálanum árið 2009 voru gerðar víðtækar breytingar á stofnanaverki 

og ákvörðunartöku innan bandalaganna. Eftir gildistöku Lissabonsáttmálans eru tveir 

milliríkjasamningar, stofnsáttmálarnir, grundvöllur núverandi Evrópusambands eru þeir ESB-

sáttmálinn, skammstafað ESBS, og breytt útgáfa af Rómarsáttmálanum sem hefur nú fengið 

heitið Sáttmálinn um starfshætti Evrópusambandsins, skammstafað SSESB, skv. 1. gr. ESBS. 

Einnig hefur mannréttindaskrá sambandsins sambærilega réttarstöðu og 

grundvallarsáttmálarnir tveir sem og aðildarsamningar einstaka ríkja að sambandinu.10 Eru 

grunnstofnanir ESB eftirfarandi skv. 13. gr. ESBS: Evrópuþingið, evrópska ráðið, Ráðið, 

framkvæmdastjórn Evrópu, Dómstóll Evrópusambandsins, Seðlabanki Evrópu og 

Endurskoðendadómstóllinn.11 Hafa stofnanirnar svo heimild til þess að setja réttarreglur á 

grundvelli stofnsáttmálanna og er vísað til þeirra réttarreglna sem réttargerða eða gerða.12 

                                                           
7Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 15. 
8Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska Efnahagssvæðið, bls. 41-3. 
9Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 37. 
10Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 39 

og 51-2. 
11Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 40-

1. 
12Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 53-

4. 
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 Þrátt fyrir að grundvöllur réttarkerfis ESB séu þjóðaréttarlegir samningar hefur það í 

auknum mæli fjarlægst hefðbundinn þjóðarétt, þar sem það miðar að mynda einsleitni milli 

aðildarríkja en einnig að skapa bein réttaráhrif sambandsréttar að einstaklingum og lögaðilum 

innan sambandsins. Réttarkerfi ESB hefur verið lýst sem sérstaks eðlis, l. sui generis. Hefur 

ESB-dómstóllinn, hér er notað núverandi heiti dómstólsins, verið mótandi aðili að 

meginreglum sambandsréttar um forgangsáhrif og bein laga- og réttaráhrif.13 

2.3. EFTA 

Fríverslunarsamtök Evrópu, e. European Free Trade Association, voru stofnuð árið 1960 af 

Austurríki, Danmörku, Noregi, Portúgal, Stóra-Bretlandi, Sviss og Svíþjóð. Samtökunum var 

ætlað að vera ákveðið mótvægi við Efnahagsbandalag Evrópu. Stefndu samtökin að samvinnu 

í efnahags- og viðskiptamálum á grundvelli hefðbundins milliríkjasamstarfs. Samtökunum var 

því ekki ætlað að mynda sambærilegt réttarkerfi að landsrétti sem væri sérstaks eðlis. Ísland 

gekk í samtökin árið 1970. Hafa orðið talsverðar tilfærslur á aðildarríkjum samtakanna þar 

sem nokkur ríki gengu síðar í ESB. Eru nú fjögur aðildarríki að EFTA: Ísland, Liechtenstein, 

Noregur og Sviss.14 

2.4. EES 

EFTA ríkin og Efnahagsbandalag Evrópu hófu árið 1984 vinnu að því að efla viðskipti og 

samstarf sín á milli. Það ferli náði hápunkti 2. maí 1992 við undirritun samnings um stofnun 

evrópska efnahagssvæðisins, skst. EESS, í Óportó í Portúgal. Aðilar að samningnum um 

evrópska efnahagssvæðið voru við undirritun hans Efnahagsbandalag Evrópu, Kola- og 

stálbandalag Evrópu og öll aðildarríki þeirra sem og aðildarríki EFTA þó að Sviss 

undanskildu þar sem samningurinn var ekki staðfestur.15 Meginmarkmið samningsins um 

evrópska efnahagssvæðið var að mynda einsleitt efnahagssvæði milli innri markaðar ESB og 

EFTA-ríkja EES og taka með því að hluta sambandsréttar upp í EES-samninginn, þá 

sérstaklega fjórfrelsið og sameiginlegar samkeppnisreglur. Var hins vegar afstaða EFTA-

ríkjanna að EES-samningurinn skyldi lúta meginreglum hefðbundins milliríkjasamstarfs og 

kom því ekki til greina sambærilegt framsal valds eins og var innan ESB. Var því komið á fót 

sérstökum EFTA-stofnunum til þess að fara með sambærilegt hlutverk og stofnanir ESB. 

Samningurinn grundvallast á tveggja stoða kerfi þar sem að öðrum hluta stendur 

                                                           
13M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 27. 
14Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

115-7. 
15Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 59-61. 
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Evrópusambandið og að hinum EFTA-ríki EES.16 Samhliða samningnum um EES voru gerðir 

samningar milli aðildarríkja EFTA um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, skst. ESE, 

samningur um fastanefnd EFTA ríkjanna og samningur um nefnd þingmanna frá þjóðþingum 

EFTA ríkjanna. Tóku allir þessir samningar gildi 1. janúar 1994.17 Aðilar samningsins í dag 

eru Evrópusambandið og aðildarríki þess og EFTA ríkin Ísland, Liechtenstein og Noregur.18 

 Hér á landi var samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið fullgiltur og lögfestur, að 

stórum hluta, með lögun nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið, hér eftir eesl.. Voru 

álitamál í aðdraganda EES-samningsins hvort í honum fælist framsal á löggjafar-, 

framkvæmdar- eða dómsvaldi sem væri ekki heimilt á grundvelli stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944, hér eftir stjskr.. Skipaði utanríkisráðherra nefnd árið 1992 sem tók til að 

skoðunar hvort að EES-samningurinn færi á nokkurn hátt í bága við stjórnarskrá. Nefndin 

komst að þeirri niðurstöðu að að framsal ríkisvalds væri heimilt að ákveðnu marki en einnig 

að það framsal sem fælist í EES-samninginum væri innan þeirra marka19. Í greinargerð sem 

fylgdi frumvarpi til laga um Evrópska efnahagssvæðið kemur m.a. eftirfarandi fram: 

„Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið er viðamesti samningur sem Ísland hefur gert 

og er jafnframt einn sá mikilvægasti.“20 

3. Reglugerðir ESB um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði 

3.1. Endurskoðun löggjafar um fjármálamarkaði 

Alþjóðleg fjármálakreppa hófst í Bandaríkjunum og Evrópu síðsumars 2007 og náði hápunkti 

haustið 2008. Í flestum þróuðum ríkjum hefur kreppan reynst sú mesta síðan kreppan mikla 

reið yfir á fjórða áratug tuttugustu aldar. 21 Í kjölfar fjármálakreppunnar var ráðist í 

lagasetningu og endurskoðun á regluverki fjármálamarka víðsvegar um heim. Hér á landi voru 

m.a. sett lög um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á 

fjármálamarkaði o.fl. nr. 125/2008, neyðarlögin. Í greinargerð sem fylgdi frumvarpi laganna 

kom m.a. eftirfarandi fram: „Við þessar erfiðu aðstæður hafa stjórnvöld víða um heim neyðst 

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

147-9. 
17Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 60-61. 
18Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

117-8. 
19Álit nefndar utanríkisráðherra um stjórnarskrána og EES-samninginn, bls. 29-31. 
20Alþt. 1992-3, A-deild, bls. 48. 
21Valkostir Íslands í gjaldmiðils- og gengismálum, bls. 429. 
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til að grípa til ráðstafana er miða að því að tryggja virkni fjármálakerfisins og efla traust 

almennings  á því.“22  

 Innan Evrópusambandsins var einnig ráðist í endurskoðun á gildandi regluverki á 

fjármálamarkaði. Veitti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins nefnd embættismanna undir 

forsæti Jacques de Larosiére umboð til að koma með tillögur um hvernig styrkja mætti 

regluverk evrópskra fjármálamarkaða og eftirlit.23 Skilaði nefndin skýrslu, oft vísað til sem 

De Larosiére-skýrslunnar, þann 25. febrúar 2009 og m.a. fram tillögur um að stofna evrópskt 

kerfishætturáð og setja á fót evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði24 

 Tóku skýrsluhöfundar það fram að meginmarkmið eftirlitsstjórnvalda á fjármálamarkaði 

væru að tryggja fullnægjandi eftirfylgni reglna til að varðveita stöðugleika fjármálamarkaða 

og traust aðila á virkni þeirra. Þyrftu eftirlitsstjórnvöld að gæta jafnræðis og meðalhófs við 

störf sín svo að aðilar á fjármálamörkuðum gætu treyst á jöfn skilyrði sín á milli og góða 

framkvæmd af hálfu eftirlitsaðila. Einnig hefðu eftirlitsstjórnvöld mikilvægu hlutverki að 

gegna þegar krísuástand er á fjármálamörkuðum til þess að takmarka eins og kostur er skaða á 

efnahag og samfélagið í heild sinni.25 

 Fjármálakreppan hafi sýnt m.a. fram á að áhersla eftirlits var þungamiðuð við einstaka 

aðila á fjármálamörkuðum hvers ríkis fyrir sig. Skort hafi bæði leiðir til að tryggja eftirfylgni 

við hættumerkjum á fjármálamörkuðum á innri markaðinum og að beina tilmælum til 

eftirlitsstjórnvalda aðildarríkja ESB sem hefðu ekki sinnt hlutverki sínu á fullnægjandi hátt. 

Upplýsingaflæði milli eftirlitsstjórnvalda aðildarríkja hefði verið ábótavant og valdheimildir 

þessara stjórnvalda mjög mismunandi. Hefðu eftirlitsstjórnvöld ekki haft tól til þess að taka 

sameiginlegar ákvarðanir til þess að bregðast við fjölþjóðlegum vanda og væri því mikil þörf 

til breytinga innan aðildarríkja ESB sem og að setja fyrrnefndar stofnanir ESB á fót.26 

3.2. Reglugerðir ESB um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði 

3.2.1. Gerðirnar innan ESB 

Þann 24. nóvember 2010 voru eftirfarandi gerðir settar af hálfu ESB:  

 

                                                           
22Alþt. 2008-9, A-deild, bls. 695. 
23The high-level group on financial supervision in the EU, bls. 69. 
24The high-level group on financial supervision in the EU, bls. 46 og 48. 
25The high-level group on financial supervision in the EU, bls. 38-9. 
26The high-level group on financial supervision in the EU, bls 39-42. 
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Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1092/2010 frá 24. nóvember um 

þjóðhagsvarúðareftirlit með fjármálakerfinu á sviði Evrópusambandsins og um stofnun 

Evrópska kerfishætturáðsins.27  

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 […] um að koma á fót evrópskri 

eftirlitsstofnun (Evrópska bankaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og 

niðurfellingu ákvörðunar framkvæmdarstjórnarinnar 2009/78/EB.28  

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 […] um að koma á fót evrópskri 

eftirlitsstofnun (Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnun), um breytingu á 

ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun á ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2009/76/EB,29  

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 […] um að koma á fót evrópskri 

eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 

716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun Framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB.30  

 

Var þessum gerðum ætlað að koma til móts við tillögur sem komu fram í De Larosiére-

skýrslunni eins og sjá má í 3. gr. aðfararorða þeirra. Þar kemur fram að styrking 

eftirlitsramma innan ESB til þess að sporna við fjármálakreppum í framtíðinni og minnka 

umfang þeirra kallaði m.a. á evrópskt fjármálaeftirlitskerfi.  

Reglugerðir (ESB) nr. 1093-5/2010 koma á fót stofnunum sem mynda evrópska 

eftirlitskerfið á fjármálamarkaði. Skulu þessar stofnanir vera sjálfstæðar í störfum sínum og 

hafa réttarstöðu lögaðila sbr. 5. gr. gerðanna en þær eru ábyrgar fyrir störfum sínum gagnvart 

Evrópuþinginu og ráðinu sbr. 3. gr. Kemur fram í 9. gr. aðfararorða gerðanna, 8. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1094/2010, að evrópska fjármálaeftirlitskerfið ætti að vera: „samþætt 

net landsbundinna eftirlitsstofnana og Sambandsstofnana en almennt eftirlit að fara fram á 

landsvísu.“ Stofnunum er ætlað að tryggja aukið og náið samstarf milli eftirlitsstofnana 

aðildarríkja ESB, auðvelda ferli og beitingu sameiginlegra lausna þvert yfir landamæri innnan 

sambandsins og stuðla að aukinni einsleitni í beitingu og túlkun reglna um 

fjármálastarfsemi31. Eftirlitsstofnunum er veitt vald til að m.a. taka bindandi ákvarðanir 

gagnvart eftirlitsstofnunum innan sambandsins og einkaaðilum í ákveðnum tilfellum s.s. 

þegar neyðarástand er á fjármálamörkuðum eða ágreiningur milli eftirlitsstofnana innan 

sambandsins32. Komu þær til framkvæmda innan ESB 1. janúar 2011 sbr. 82. gr. gerðanna. 

                                                           
27Stjtíð. ESB, L 331, 15.12.2010, bls. 1. 
28Stjtíð. ESB, L 331, 15.12.2010, bls. 12. 
29Stjtíð. ESB, L 331, 15.12.2010, bls. 48. 
30Stjtíð. ESB, L 331, 15.12.2010, bls. 84. 
31Björg Thorarensen: Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds, bls. 132. 
32Björg Thorarensen: Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds, bls. 133. 
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Reglugerð (ESB) nr. 1092/2010 setur á fót Evrópska kerfishætturáðið sbr. 1. gr. 

reglugerðarinnar en í 10. gr. hennar er verkefni kerfishætturáðsins lýst þannig að það skuli 

vakta og meta kerfisáhættu og stuðla að því að tryggja fjármálastöðugleika og draga úr 

neikvæðum áhrifum á innri markaðinum. Kerfishætturáðinu er ekki falið beint vald gagnvart 

eftirlitsstjórnvöldum eða einkaaðilum innan innri markaðarins á grundvelli reglugerðarinnar. 

Við mat á því hvort að neyðarástand hafi skapast sbr. 18. gr. reglugerða (ESB) nr. 1093-

5/2010 hefur kerfishætturáðið hins vegar mikilvægu hlutverki að gegna sbr. e. lið 2. mgr. 3. 

gr.  

Árið 2013 var síðan sett reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1022/2013 frá 22. 

oktróber 2013 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1093/2010 um að koma á fót evrópskri 

eftirlitsstofnun (Evrópska bankaeftirlitsstofnun) að því er varðar sérstök verkefni sem 

Seðlabanka Evrópu eru falin samkvæmt reglugerð ráðsins (ESB) nr. 1024/2013.33 Kemur 

fram í 1. gr. aðfararorða hennar að stefnt væri að samræmdri eftirlitsráðstöfun þar sem 

Seðlabanki Evrópu væri þáttatakandi. Kemur að auki fram í 3.-4. gr. aðfararorðanna að um sé 

að ræða sérstök verkefni sem falin eru Seðlabanka Evrópu er varða eftirlit lánastofnana þeirra 

ríkja sem hafa evru sem gjaldmiðil en einnig að þessi verkefni eigi ekki á nokkurn hátt að 

hindra starfssemi evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar. 

3.2.2. Gerðirnar innan EES 

Þegar innan Evrópusambandsins hefur verið tekin ákvörðun um nýjar réttargerðir sem eiga 

við EES-samninginn ber sameiginlegu EES-nefndinni að taka ákvörðun um breytingu á 

viðauka við EES-samninginn eins fljótt og auðið er sbr. 1. mgr. 102. gr. sbr. 98. gr. EESS. 

Kveður 102. gr. einnig á um það að samningsaðilar skulu gera sitt ítrasta til að ná 

samkomulagi um málefni sem samninginn varða sbr. 1.-3. mgr.34 Samkvæmt þessu bar að 

taka reglugerðir (ESB) nr. 1092-5/2010 og reglugerð (ESB) nr. 1022/2013 upp í EES-

samninginn.35  

 Forsætis-, efnahags- og viðskiptaráðuneyti og utanríkisráðuneytið óskuðu eftir álitsgerð 

frá prófessorunum Björgu Thorarensen og Stefáni Má Stefánssyni árið 2012 um hvort 

innleiðing reglugerða um eftirlit með fjármálamörkuðum væri annmörkum háð með tilliti til 

ákvæða stjórnarskrárinnar. Kom m.a. fram í álitsgerðinni að innleiðing reglugerða (ESB) nr. 

                                                           
33Stjtíð. ESB, L 287, 29.10.2013, bls. 5. 
34Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 56. 
35Þskj. 301, 146. lögþ. 2016-17, bls. 4. 
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1093-5/2010 um heimildir evrópsku eftirlitstofnanna á fjármálamarkaði til töku bindandi 

ákvarðana gagnvart íslenskum eftirlitsstofnunum sem og bindandi ákvarðanir gagnvart 

íslenskum fjármálafyrirtækjum væru háðar annmörkum m.t.t. íslensku stjórnarskrárinnar.36 

Væri þar þátttökuréttur Íslands í ákvörðunum ekki tryggður né heldur gagnkvæmni milli 

réttinda og skyldna aðildarríkja eða aðila innan þeirra.37 Kemur fram í álitsgerðinni að til að 

finna lausn á þeim vanköntum sem væru fyrir hendi þyrfti að aðlaga gerðirnar að tveggja 

stoða kerfi EES-samningsins.38 

 EES-samningurinn gerir ráð fyrir að EFTA-ríki EES komi sjálf á fót stofnunum til að 

tryggja framkvæmd og eftirlit með EES-reglum, þ.e. Eftirlitsstofnun EFTA, skst. ESA, og 

EFTA-dómstól, sbr. 108. gr EESS. Er í 109. gr. samningsins tekið nánar fram um hlutverk 

Eftirlitsstofnunar EFTA og samspili hennar við hlutverk framkvæmdastjórnar ESB um að 

fylgjast með að staðið sé við skuldbindingar EES-samningsins. Hið tveggja stoða kerfi EES-

samningsins stuðlar að jafnræði og gagnkvæmni milli aðila samningsins þar sem hvor stoð 

hefur stofnanir sem hafa eftirlit með framkvæmd samningsins. Hvorug stoð hefur því boðvald 

yfir hinni í tveggja stoða kerfinu, ágreining milli stoða þarf því að leysa á grundvelli milliríkja 

viðræðna sbr. t.a.m. 111. gr. EESS.39  

 Þann 30. september 2016 tók sameiginlega EES-nefndin eftirfarandi ákvarðanir: 

 

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 198/2016 frá 30. september 2016 um breytingu á 

IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES samninginn40 þar sem reglugerð (ESB) nr. 1092/201041 

var tekin upp í EES-samninginn.  

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 199/2016 […]42 þar sem reglugerð (ESB) nr. 

1093/201043 sem og reglugerð (ESB) nr. 1022/201344 voru teknar upp í EES-samninginn. 

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 200/2016 […]45 þar sem reglugerð (ESB) nr. 

1094/201046 var tekin upp í EES-samninginn..  

                                                           
36Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir landsréttar og möguleika á innleiðingu reglugerða ESB um eftirlit með 

fjármálamörkuðum í EES-samninginn, bls 35. 
37Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir landsréttar og möguleika á innleiðingu reglugerða ESB um eftirlit með 

fjármálamörkuðum í EES-samninginn, bls. 38. 
38Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir landsréttar og möguleika á innleiðingu reglugerða ESB um eftirlit með 

fjármálamörkuðum í EES-samninginn, bls. 37-8. 
39Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir til innleiðingar tiltekinna nýrra EES-gerða um fjármálaeftirlit, bls. 37. 
40EES-viðbætir, nr. 13, 23.2.2017, bls. 1. 
41EES-viðbætir, nr. 57, 13.10.2016, bls. 343. 
42EES-viðbætir, nr. 13, 23.2.2017, bls. 5. 
43EES-viðbætir, nr. 57, 13.10.2016, bls. 599. 
44EES-viðbætir, nr. 57, 13.10.2016, bls. 354  
45EES-viðbætir, nr. 13, 23.2.2017, bls. 16. 
46EES-viðbætir, nr. 57, 13.10.2016, bls. 635. 
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Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 201/2016 […]47 þar sem reglugerð (ESB) nr. 

1095/201048 var tekin upp í EES-samninginn.  

 

Er með þessum ákvörðunum gerðirnar aðlagaðar að tveggja stoða kerfi EES-samningsins 

þannig að ákvörðunartaka og valdheimildir innan hvorrar stoðar hjá stofnunum sem ríki 

þeirrar stoðar standa að. Öðluðust ákvarðanir nefndarinnar gildi 1. október 2016 sbr. ákvæði 

þeirra. 

4. Innleiðing í íslenskan rétt 

4.1. Skuldbinding EES-samningsins til innleiðingar 

Samningurinn um evrópska efnahagssvæðið stefnir að því að mynda öflugt og einsleitt 

evrópskt efnahagssvæði sem byggir á sameiginlegum reglum um innri markað ESB og 

jöfnum samkeppnisskilyrðum. Byggðu ákvæði samningsins, bókanir og viðaukar við hann á 

gildandi sambandsrétti við gerð hans en samningurinn gerði einnig ráð fyrir upptöku og 

innleiðingu nýrrar afleiddar löggjafar sem kæmi til eftir gerð hans.49 

EES-samningurinn byggir ekki á því að ákvæði hans og gerðir sem hafa verið teknar upp í 

hann njóti beinna laga- eða réttaráhrifa. Til þess að ná því markmiði var sett ákvæði í 

samninginn, sem binda aðildarríki hans að þjóðarétti. Fjallar 7. gr. samningsins um 

innleiðingarskyldu aðildarríkja hans á gerðum sem hafa verið teknar upp í hann með ákvörðun 

sameiginlegu EES nefndarinnar.50 Er greinin svohljóðandi: 

 

Gerðir sem vísað er til eða er að finna í viðaukum við samning þennan, eða ákvörðunum 

sameiginlegu EES-nefndarinnar, binda samningsaðila og eru þær eða verða teknar upp í 

landsrétt sem hér segir: 

a. gerð sem samsvarar reglugerð EBE skal sem slík tekin upp í landsrétt samningsaðila; 

b. gerð sem samsvarar tilskipun EBE skal veita yfirvöldum samningsaðila val um form og 

aðferð við framkvæmdina. 

 

 Orðalag greinarinnar vísar því til nokkurra þátta sem þarf að huga að. Í fyrsta lagi tekur 

greinin fram að gerðir sem teknar hafa verið upp í samninginn með ákvörðun sameiginlegu 

EES-nefndarinnar séu eða verða teknar upp í landsrétt. Vísar það til þess munar á stöðu 

                                                           
47EES-viðbætir, nr. 13, 23.2.2017, bls. 26. 
48EES-viðbætir, nr. 57, 13.10.2016, bls. 671. 
49M. Elvira Méndez-Pinedo; EC and EEA law, bls. 93-4. 
50Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 86. 
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þjóðaréttarlegra skuldbindinga innan landsréttar EFTA-ríkja EES þar sem stjórnskipun 

Liechtenstein byggir á eineðliskenningu lands- og þjóðaréttar. Þar verða EES-gerðir því hluti 

af landsrétti með bindandi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar sbr. 104. gr. EES-

samningsins. EES-gerðir sem falla undir b. lið 7. gr. samningsins ber Liechtenstein þó að 

innleiða. Byggir stjórnskipun Íslands og Noregs á tvíeðli lands- og þjóðaréttar og þarfnast því 

EES-gerðir lögfestingar, hvort sem það er með almennri löggjöf eða stjórnvaldsfyrirmælum, 

til þess að öðlast réttaráhrif að landsrétti.51 Í öðru lagi tekur 7. gr. aðeins til gerða sem 

samvara reglugerðum eða tilskipunum ESB, er því ekki skylda á grundvelli greinarinnar til 

þess að innleiða aðrar gerðir gerða í landsrétt EFTA-ríkja EES sem hafa verið teknar upp í 

samninginn.52 Í þriðja lagi gerir 7. gr. greinarmun á tilhögun innleiðingar ESB gerðar í 

landsrétt eftir því hvort um er að ræða reglugerð eða tilskipun. Reglugerðir skulu innleiddar í 

landsrétt sem slíkar án breytinga eða viðauka á efni þeirra en tilskipanir veita ríki val um efni 

og form innleiðingar til að ná markmiði því er stefnt er að með tilskipuninni.53 

 Hefur EFTA-dómstóllinn tekið fyrir álitamál hvað varðar innleiðingarskyldu EFTA-ríkja 

EES eftir að gerð hefur verið tekinn upp í EES-samninginn. Í máli Jan Anfinn Wahl gegn 

íslenska ríkinu sem Hæstiréttur Íslands óskaði eftir ráðgefandi áliti í, tók dómstóllinn 

eftirfarandi fram: 

 

Í fyrsta lagi er það svo að þegar ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar hefur tekið gildi og 

verður bindandi samkvæmt 104. gr. EES-samningsins, þá verður að innleiða tilskipuninna […]. 

Þetta verður að hafa átt sér stað eigi síðar en á innleiðingardegi tilskipunarinnar í Sambandinu 

eða þegar ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar tekur gildi, hvort heldur sem á sér stað 

síðar. Ef tilskipunin hefur ekki verið innleidd að liðnu þessu tímamarki er um brot á EES-

samninginum að ræða […].54 

 

Dómurinn skar úr um það að ef innleiðing á tilskipun hefur ekki átt sér stað innan þeirra 

tímamarka sem fram koma sé um brot á samningnum að ræða. Þó að í dóminum sé aðeins 

fjallað um tilskipun verður að telja að sama regla eigi við um EES-gerðir sem samsvara 

reglugerð ESB þar sem sömu reglur gilda um upptöku og innleiðingu þeirra í landsrétt.55 

  

                                                           
51Fredrik Bøckman Finstad, Marthe Kristine Fjeld Dystland og Ida Sørebø: Article 7, bls. 249. 
52Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 86. 
53Fredrik Bøckman Finstad, Marthe Kristine Fjeld Dystland og Ida Sørebø: Article 7, bls 254-5. 
54EFTAD, mál E-15/12, EFTACR 2013, bls. 534, 46. mgr.. 
55Margrét Einarsdóttir: Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt, bls. 567-8. 
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4.2. Aðferðir við innleiðingu 

Til þess að fullnægja þeirri kröfu sem leiðir af 7. gr. EES-samningsins eru einna helst notaðar 

tvær aðferðir við innleiðingu EES-gerða. 

 Sú fyrri er tilvísunaraðferðin. Er með þeirri aðferð EES-gerð veitt gildi í almennum lögum 

eða stjórnvaldsfyrirmælum þar sem mælt er fyrir um að gerðin öðlist gildi án þess að ákvæði 

hennar séu sem slík umrituð í lögin eða stjórnvaldsfyrirmæli. 56 Lög sem innleiða EES-gerð 

með tilvísun skulu birt eftir ákvæðum laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað nr. 15/2005, 

hér eftir stjl.. Kom fram í greinargerð sem fylgdi frumvarpi til laganna að þeim væri m.a. 

ætlað að breyta verklagi við birtingu laga sem innleiddu EES-gerð með tilvísun. Myndi 

sambærilegt verklag eiga við bæði sett lög og stjórnvaldsfyrirmæli á þann hátt að heimild væri 

til þess að vísa til birtingar EES-gerðar í EES-viðbæti Stjórnartíðinda ESB.57 Þegar kemur að 

innleiðingu EES-gerða sem samsvara reglugerð ESB sbr. a. lið 7. gr. EES-samningsins verður 

að telja að helst komi til greina að gera það með tilvísun. Þar sem á grundvelli ákvæðisins skal 

reglugerð: „sem slík tekin upp í landsrétt“ og veitir það ekkert svigrúm til breytinga eða 

aðlögunar við innleiðingu.58 

 Seinni aðferðin er svokölluð umritunaraðferð. Ákvæði EES-gerðar eru þá efnislega tekin 

upp í sett lög eða stjórnvaldsfyrirmæli án þess þó að byggt sé á orðréttri tilvísun til 

gerðarinnar. Gera ESB-gerðir sem teknar eru upp í EES-samninginn oft ráð fyrir að ákvæði 

þeirra séu umrituð eða útfærð nánar í landsrétti. Á sá háttur alltaf við um tilskipanir.59  

 EES-samningurinn leggur þær skyldur á aðildarríki hans að þau geri ráðstafanir til þess að 

tryggja að staðið sé við skuldbindingar samningsins sem og að varast að tefla markmiði 

samningsins um öflugt og einsleitt efnahagssvæði í tvísýnu. Leiðir af þessu m.a. að innleiðing 

EES-gerða þarf að fara eftir meginreglum íslenskrar stjórnskipunar til að tryggja réttaráhrif 

þeirra.60 Innleiðing EES-gerða er því annað hvort framkvæmd með settum lögum eða 

stjórnvaldsfyrirmælum og er ávallt fyrst gengið úr skugga um að innleiðing EES-gerðar sé 

möguleg á grundvelli gildandi reglugerðarheimildar án frekari lagasetningar.61 Séu EES-

gerðir innleiddar með stjórnvaldsfyrirmælum verða þær að hafa nægilega stoð í lögum og 

                                                           
56Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 35. 
57Alþt. 2004-5, A-deild, bls. 888-9. 
58Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 88-9. 
59Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 35. 
60Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 52. 
61Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 35. 
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mega ekki vera andstæðar þeim. Verður því EES-gerð sem innleidd er með 

stjórnvaldsfyrirmælum að vísa til gildandi lagaheimildar og sé gerðinni ætlað að leggja 

skyldur á borgara eða vera á annan hátt íþyngjandi þarf lagaheimildin að bera slíka heimild 

með sér.62 Innleiðing EES-gerða í íslenskan rétt, með settum lögum eða 

stjórnvaldsfyrirmælum, getur kallað á það að sérstaklega sé mælt fyrir um refsingu, 

réttindamissi eða skaðabætur sé brotið gegn reglum gerðarinnar til að tryggja virkni þeirra.63  

 EES-gerðir sem samsvara reglugerð ESB eru því almennt innleiddar með 

tilvísunaraðferðinni sbr. umfjöllun hér að ofan. Geta þær verið innleiddar með settum lögum 

eða stjórnvaldsfyrirmælum en innleiðing með stjórnvaldsfyrirmælum er algengust.64 Er með 

innleiðingu með tilvísun EES-gerðin því innleidd en ekki samsvarandi reglugerð ESB. Því er 

gerð sú lágmarks krafa að tilvísunin vísi í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar þar sem 

gerðin er tekin upp í viðauka við EES-samninginn með mögulega nánari ákvæðum um 

aðlögun hennar.65 

4.3. Staða EES-reglna að landsrétti 

Eins og komið hefur fram byggir EES-samningurinn ekki á að ákvæði hans, viðaukar og 

bókanir við hann njóti beinna laga- eða réttaráhrifa. Í sambandsrétti gildir hið gagnstæða. 

Dómstóll EB, nú ESB, hefur mótað reglur þar að lútandi á grundvelli frumréttar 

sambandsins.66 Hins vegar byggir réttarkerfi ESB einnig á reglunni um forgangsáhrif 

sambandsréttar gagnvart landsrétti aðildarríkja og var við gerð EES-samningsins lögð áhersla 

á að tryggja EES-reglum forgangsáhrif gagnvart landsrétti EFTA ríkja EES með sama hætti 

og innan ESB til þess að tryggja að markmið um að einsleitni innri markaðarins væri náð. Var 

bókun 35 við samninginn ætlað að ná því markmiði.67 Er bókunin svohljóðandi: 

 

Þar eð með samningi þessum er stefnt að einsleitu Evrópsku efnahagssvæði sem byggist á 

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

Evrópska efnahagssvæðisins; og þar eð þessum markmiðum verður því náð með þeirri 

málsmeðferð sem gildir í hverju landi um sig; 

Stök grein 

                                                           
62Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 52. 
63Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 53. 
64Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 89. 
65Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 57. 
66Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 178-9. 
67Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 101-2. 
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Vegna tilvika þar sem getur komið til árekstra á milli EES-reglna sem komnar eru til 

framkvæmdar og annara settra laga, skuldbinda EFTA-ríkin sig til að setja, ef þörf krefur, 

lagaákvæði þess efnis að EES-reglur gildi í þeim tilvikum. 

 

 Ákvæði 3. gr. eesl. er ætlað að ná því markmiði sem bókun 35 leggur upp með en þar er 

tekið fram að: 

 

Skýra skal lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær 

reglur sem á honum byggja. 

 

 Orðalag ákvæðisins byggir á því að um sé að ræða lögskýringarreglu sem mæli fyrir um 

að skýra eigi reglur landsréttar til samræmis við EES-reglur. Ber íslenskum dómstólum að 

túlka lög í samræmi við þjóðarétt og byggir greinargerð sem fylgdi frumvarpi til eesl. á því að 

EES-gerðir verði að jafnaði túlkaðar sem sérreglur. Vísa orðin „lög“ og „reglur“ til 

réttarheimilda sem ekki leiði af EES-samninginum. Koma einnig fram tvennskonar 

takmarkanir á gildissviði reglunnar. Í fyrsta lagi að 3. gr. eesl. eigi aðeins við um reglur sem 

fara í bága við EES-reglur og í öðru lagi að reglan takmarkist af stjórnarskrá.68 Var farin 

önnur leið við innleiðingu bókunar 35 í hinum EFTA norðurlöndunum Noregi, Svíþjóð og 

Finnlandi en Svíþjóð og Finnland hafa síðar gengið úr EFTA og í ESB.69 Ákvæði laga þeirra 

mæltu sérstaklega fyrir um rétthæð réttarheimilda en 3. gr. eesl. er eins og kemur hér fram 

lögskýringarregla. Mætti telja að markmiði bókunar 35 gæti verið betur náð með sambærilegri 

reglu við 2. gr. norsku EES-laganna nr. 109/1992 miðað við ákvæði 3. gr. eesl.70  

4.4. Innleiðing gerða um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði 

4.4.1. Stjórnskipuleg álitamál 

Eins og komið hefur fram að ofan voru stjórnskipuleg álitamál um upptöku reglugerða (ESB) 

nr. 1092-5/2010 og nr. 1022/2013 í EES-samninginn. Eftir að gerðirnar hafa verið teknar upp 

í EES-samninginn á grundvelli ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar eru aðilar 

samningsins skuldbundnir til að innleiða þær sbr. 7. gr. sbr. 104. gr. EES-samningsins. Verður 

því að huga að því hvort þau stjórnskipulegu álitamál komi enn við sögu. 

                                                           
68Alþt. 1992-3, A-deild, bls. 48. 
69Sigurður Líndal  og Skúli Magnússon:  Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

32-3. 
70Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 128-9 og 135-6. 
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Ekki eru sérstök ákvæði í stjórnarskrá sem taka á framsali valdheimilda ríkisins til 

alþjóðlegra stofnana. Er í 21. gr. stjskr. fjallað um heimild til þess að stofna til 

þjóðaréttarskuldbindinga en er ákvæðið svohljóðandi: 

 

Forseti lýðveldisins gerir samninga við önnur ríki. Þó getur hann enga slíka samninga gert, ef 

þeir hafa í sér fólkið afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða ef þeir horfa til breytinga á 

stjórnarhögum ríkisins, nema samþykki Alþingis komi til. 

 

 Er í ákvæðinu því heimild til þess að gera hefðbundna þjóðaréttarsamninga en verður ekki 

séð að í því felist sérstök heimild til þess að framselja ríkisvald til alþjóðlegra stofnana, binda 

þegna ríkisins eða gerð þjóðaréttarsamnings sem fer gegn stjórnarskrá.71 Í 2. gr. stjsrk. kemur 

fram skipting ríkisvaldsins í þrjá þætti, hverjir handhafar þess valds eru og að þessir handhafar 

séu innlendir.72 Hefur þó verið á því byggt að framsal ríkisvalds sé heimilt hinum almenna 

löggjafa í takmörkuðum mæli og með ákveðnum takmörkunum og hefur Davíð Þór 

Björgvinsson lýst þessari reglu á þennan veg: 

 

Framsal valdheimilda ríkisins til alþjóðlegra stofnana er heimilt að ákveðnu marki að 

uppfylltum eftirtöldum skilyrðum: 

(i) Að framsalið sé byggt á almennum lögum, 

(ii) að framsalið sé afmarkað og vel skilgreint, 

(iii) að framsalið sé ekki verulega íþyngjandi, hvorki fyrir íslenska ríkið né þegna þess, 

(iv) að framsalið sé byggt á samningi sem kveður á um gagnkvæm réttindi og skyldur og mælir 

fyrir um samsvarandi framsal ríkisvalds annara samningsríkja, 

(v) að hinar alþjóðlegur stofnanir sem vald er framselt til byggist á  lýðræðislegum grundvelli 

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

(vi) að framsalið leiði af þjóðarréttarsamningi sem stefnir að lögmætum markmiðum í þágu 

friðar og menningarlegra, félagslegra eða efnahagslegra framfara, 

(vii) að framsalið leiði ekki til þess að skert séu réttindi þegnanna sem vernduð eru í stjórnarskrá 

og 

(viii) að framsalið sé afturkallanlegt. 73 

 

                                                           
71Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 442-3. 
72Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 444. 
73Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 478-9. 
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 Álitamál er varða réttargerðir þær sem koma á fót evrópsku eftirlitskerfi á 

fjármálamarkaði eru einna helst hvort framsal sem í þeim felist sé afmarkað og vel skilgreint 

og hvort gagnkvæmni sé á milli réttinda og skyldna á grundvelli gerðanna hvað varðar 

valdheimildir evrópsku eftirlitsstofnana og aðkomu íslenskra stjórnvalda að ákvörðunum 

þeirra. 

Í áliti nefndar utanríkisráðherra um stjórnarskrána og EES-samninginn var m.a. fjallað um 

heimild Eftirlitsstofnunar EFTA til þess að beita einstaklinga eða lögaðila aðfararhæfum 

sektum á grundvelli ákvæða EES-samningsins. Er endurskoðunarvald á slíkum ákvörðunum 

ESA alfarið í höndum EFTA-dómstólsins.74 Með hliðsjón af sögulegri skoðun á ákvæðum 

annara laga og réttarframkvæmd komst nefndin því að framsal sem fælist í samkeppnisreglum 

EES-samningsins til stofnana EFTA væri vel afmarkað, fæli ekki í sér verulegt valdaframsal 

sem rúmaðist innan heimildar 2. gr. stjskr. og helgaðist af nauðsyn af viðskiptum milli 

einstaklinga og lögaðila aðildarríkja samningsins.75 Í álitsgerð sinni töldu Björg Thorarensen 

og Stefán Már Stefánsson sambærileg sjónarmið og byggt var á varðandi samkeppnisreglur 

EES-samningsins ekki geta átt við valdheimildir evrópsku eftirlitsstofnanna á 

fjármálamarkaði. Efnislega væru gerðir ESB um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði 

viðfangsmeiri en samkeppnisreglur EESS og gætu haft víðtæk áhrif á fjármálamarkaði. Einnig 

gengju þær lengra í beitingu valdheimilda gagnvart lögaðilum þar sem stöðvun starfsemi 

fyrirtækis er einnig talsvert meira íþyngjandi en sú heimild sem Eftirlitsstofnun EFTA hefði 

nú þegar til sektarákvörðunar. Þyrfti að horfa til framsals ríkisvalds heildstætt en ekki 

einungis í hvert skipti þar sem efni reglnanna ætti að ráða úrslitum en ekki líkindi á beitingu 

þeirra. Töldu þau skilyrði um að framsal ríkisvalds væri afmarkað og vel skilgreint væri ekki 

fullnægt.76  

Í álitsgerð Skúla Magnússonar sem var gerð að beiðni fjármála- og efnahagsráðuneytisins 

árið 2016 og fylgdi tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvarðana sameiginlegu EES-

nefndarinnar kemst hann að ólíkri niðurstöðu. Tekur hann þar fram að gildissvið hverrar og 

einnar gerðar sé á afmörkuðu sviði sem mætti telja saman þannig að það spegli í raun það 

eftirlit sem Fjármálaeftirlitið sinnir. Reglur gerðanna beinist að tiltölulega fáum fyrirtækjum 

og gildissvið þeirra sé afmarkaðra og þrengra samanborið við það sem talið var heimilt í 

                                                           
74Álit nefndar utanríkisráðherra um stjórnarskrána og EES-samninginn, bls. 19-21. 
75Álit nefndar utanríkisráðherra um stjórnarskrána og EES-samninginn, bls. 21-4. 
76Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir landsréttar og möguleika á innleiðingu reglugerða ESB um eftirlit með 

fjármálamörkuðum í EES-samninginn, bls 34. 
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samkeppnisreglum EES-samningsins. Reglurnar séu vissulega ítarlegri og lúti þar með að 

fleiri þáttum í starfsemi fjármálafyrirtækja en það leiði ekki til þeirrar niðurstöðu að framsal 

teljist ekki á afmörkuðu sviði. Séu ítarleg skilyrði fyrir beitingu valdheimilda gerðanna sem 

Eftirlitsstofnun EFTA væri falið. Skilyrðin væru að meginstefnu ströng og almennt kæmi 

aðeins til álita að beita valdheimildunum við óvenjulegar og brýnar aðstæður en jafnframt sæti 

Eftirlitsstofnun EFTA eftirliti EFTA-dómstólsins við beitingu valdheimilda sem koma fram í 

gerðunum.77  

 Álitsgerð Bjargar Thorarensen og Stefáns Más Stefánssonar var gerð áður en drög að 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar lágu fyrir þar sem gerðirnar voru aðlagaðar tveggja 

stoða kerfi EES. Verða sjónarmið þeirra um gagnkvæmnisskilyrði framsals ríkisvalds þó 

dregin saman og litið til þeirra með hliðsjón að aðlögun gerðanna að EES-samninginum og 

niðurstöðu álitsgerðar Skúla Magnússonar um sama efni. Björg Thorarensen og Stefán Már 

Stefánsson taka fram að íslenska ríkið eigi ekki fulltrúa í eftirlitsstjórnum hinna evrópsku 

eftirlitsstofnana þegar teknar eru ákvarðanir sem bindi innlend stjórnvöld eða aðila á 

fjármálamarkaði, áheyrnarstaða án atkvæðisréttar myndi ekki veita íslenskum stjórnvöldum 

fullnægjandi gagnkvæma stöðu við ákvörðunartöku. Ætti íslenska ríkið ekki heldur aðkomu 

að ákvörðun um neyðarástand á fjármálamarkaði en það er forsenda þess að ýmsar 

valdheimildir eftirlitsstofnananna virkist sbr. 18. gr. reglugerða (ESB) nr. 1093-5/2010. 

Komast þau að þeirri niðurstöðu að valdaframsalið væri einhliða og fyrri sjónarmið um 

skiptingu valds milli Eftirlitsstofnunar EFTA og framkvæmdastjórnar ESB sem hefði verið 

byggt á í framkvæmd EES-samningsins ætti ekki við.78  

 Í álitsgerð sinni byggir Skúli Magnússon á drögum sameiginlegu EES-nefndarinnar til 

aðlögunar gerðanna að EES-samninginum. Tekur hann fram að með aðlögun gerðanna sé ekki 

lengur gert ráð fyrir því að eftirlitsstofnanir ESB taki ákvarðanir sem séu bindandi fyrir 

íslensk stjórnvöld eða aðila á fjármálamarkaði heldur sé valdið framselt til Eftirlitsstofnunar 

EFTA. Eru því formlegar valdheimildir innan EFTA-stoðar EES þar sem Ísland sé fullgildur 

aðili að þeim stofnunum. Þó að íslensk stjórnvöld hafi ekki aðgang að ákvörðun um að lýsa 

yfir neyðarástandi á fjármálamarkaði þá komi gagnkvæmi ekki til álita þar sem sé ekki um að 

ræða valdheimild í skilningi 2. gr. stjskr. Sé í aðlögun gerðanna að EES-samninginum gert ráð 

fyrir því að evrópsku eftirlitsstofnanirnar hafi í raun ávallt hlutverki að gegna við beitingu 

                                                           
77Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir til innleiðingar tiltekinna nýrra EES-gerða um fjármálaeftirlit, bls. 55. 
78Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir landsréttar og möguleika á innleiðingu reglugerða ESB um eftirlit með 

fjármálamörkuðum í EES-samninginn, bls 32-3. 
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valdheimilda á grundvelli gerðanna þar sem ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA grundvallist á 

tillögu eða uppkasti sem samið er af evrópsku eftirlitsstofnunum að þeirra eigin frumkvæði 

eða eftir beiðni frá ESA. Íslensk stjórnvöld fái áheyrnarfulltrúa bæði innan evrópsku 

eftirlitsstofnanna og evrópska kerfishætturáðsins en niðurstaða Skúla Magnússonar um 

gagnkvæmni byggir einna helst á því að formlegt ákvörðunarvald um beitingu valdheimilda á 

grundvelli gerðanna sé í höndum Eftirlitsstofnunar EFTA og því innan EFTA-stoðar EES.79 

 Kemst hann því að þeirri niðurstöðu að það valdaframsal sem felst í reglugerðum (ESB) 

nr. 1092-5/2010 og reglugerð (ESB) nr. 1022/2013 með þeim aðlögunum sem við þær voru 

gerðar af sameiginlegu EES-nefndinni rúmist innan þess sem talið hefur verið samrýmast 

íslensku stjórnarskránni í yfir 20 ára framkvæmd EES-samningsins.80 Sést af niðurstöðum 

álitsgerðanna tveggja að telja má að ekki ríki einhugur um hvort gerðirnar, með þeim 

aðlögunum sem við þær voru gerðar af sameiginlegu EES-nefndinni, falli að fullu að hinni 

ólögfestu heimild löggjafans um framsal ríkisvalds í takmörkuðu mæli og á afmörkuðu sviði. 

4.4.2. Lög nr. 24/2017 um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði 

Lög eða stjórnvaldsfyrirmæli sem sett eru eftir ákvæðum stjórnskipunar ríkisins sem innleiða 

EES-gerðir sem samsvara reglugerð ESB í landsrétt hafa sömu stöðu og almennt gildir um 

sett lög. Markmiði EES-samningsins um að reglugerðir ESB hafi lagaáhrif innan EFTA-ríkja 

EES á sama hátt og önnur lög eða stjórnvaldsfyrirmæli er því náð. Frá gildistöku mun því sú 

réttarheimild, hafa þýðingu við úrlausn réttarágreinings á því sviði sem hún hefur verið sett.81 

Þann 23. maí 2017 tóku lög nr. 24/2017 um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði, hér 

eftir eefl., gildi. Lögin innleiða í landsrétt reglugerðir (ESB) nr. 1092-5/2010 sem og 

reglugerð (ESB) nr. 1022/2013 sbr. 3. gr. eefl. sem miða að því að koma á fót evrópsku 

eftirlitskerfi á fjármálamarkaði sbr. 1. gr. með þeirri aðlögun sem leiðir af ákvörðunum 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 198-201/2016 sbr. 1. mgr. 3. gr. laganna. Eru lögin dæmi 

um tilvísunaraðferð við innleiðingu EES-gerða í landsrétt á þar sem 3. gr. eefl. vísar til 

gerðanna eins og þær hafa verið birtar í EES-viðbæti Stjórnartíðinda ESB en einnig til 

ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar um upptöku og aðlögun þeirra sbr. 1. mgr. 2. gr. 

                                                           
79Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir til innleiðingar tiltekinna nýrra EES-gerða um fjármálaeftirlit, bls. 50-

52. 
80Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir til innleiðingar tiltekinna nýrra EES-gerða um fjármálaeftirlit, bls. 58. 
81Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 90. 
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sbr. 1. mgr. 4. gr. stjtíðl.. Veitir 3. gr. eefl. ákvæðum fyrrnefndra EES-gerða gildi og fylgja 

svo nánari ákvæði um framkvæmd og fullnustu í 4.-8. gr. laganna.82  

Lögin taka upp stofnanaumgjörð er lítur að hinu evrópska eftirlitskerfi sbr. 2. gr. eefl. en 

þær stofnanir eru eftirfarandi: Evrópska bankaeftirlitsstofnunin (EBA), Evrópska vátrygginga- 

og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin (EIOPA), Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

(ESMA) og Evrópska kerfishætturáðið (ESRB). Var þessum stofnunum öllum, að Evrópska 

kerfishætturáðinu undanskildu, faldar valdheimildir innan Evrópusambandsins til þess að 

framfylgja lögbundnu hlutverki sínu s.s. heimildir til þess að krefjast upplýsinga, leggja fram 

drög að tæknilegum eftirlits- og framkvæmdarstöðlum fyrir framkvæmdastjórn ESB sem og 

heimildir til að grípa til bindandi og óbindandi aðgerða gagnvart stjórnvöldum og aðilum á 

innri markaðinum. Kerfishætturáðinu var þó ekki falið sambærilegar heimildir en hins vegar 

eru lögbær stjórnvöld skuldbundin til þess að veita því upplýsingar. 83  

EES-gerðir um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði voru allar settar af hálfu 

Evrópusambandsins á formi reglugerðar ESB en hefur hér verið fjallað um að á grundvelli a. 

liðar 7. gr. EES-samningsins er ekki svigrúm til efnislegra breytinga við innleiðingu slíkra 

gerða. Getur þó verið nauðsyn til að setja nánari ákvæði í lög sem innleiða EES-gerðir um 

framkvæmd þeirra svo gilt sé að íslenskri stjórnskipan t.a.m. ákvæði um hvaða stjórnvald beri 

ábyrgð á framkvæmd og eftirfylgni reglna og möguleg réttarvörsluúrræði.84 

Í 1. mgr. 4. gr. eefl. kemur fram eftirfarandi: 

 

Fjármálaeftirlitið og Eftirlitsstofnun EFTA annast eftirlit samkvæmt lögum þessum í samræmi 

við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið sbr. lög nr. 2/1993, og samning milli EFTA 

ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls. 

 

 Það leiðir af tveggja stoða kerfi EES-samningsins að innan EFTA-stoðar EES-

samningsins sinna EFTA stofnanir sambærilegu hlutverki og stofnanir ESB. Er með 

gildistöku laganna meginreglan enn sú að innlendir eftirlitsaðilar fari með eftirlit með 

fjármálastarfsemi innan EES-ríkjanna.85 Eftirlitsstofnun EFTA hefur verið falið 

eftirlitshlutverk það sem áðurnefndar stofnanir ESB hafa með ákvörðunum sameiginlegu 

                                                           
82Þskj. 301, 146. lögþ. 2016-17, bls. 9-10. 
83Þskj. 301, 146. lögþ. 2016-17, bls. 5-7. 
84Handbók stjórnarráðsins um EES, bls. 57. 
85Þskj. 301, 146. lögþ. 2016-17, bls. 17. 
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EES-nefndarinnar nr. 198-201/2016 og tekur ESA því þær bindandi ákvarðanir sem beinast að 

EFTA-ríkjum EES eða til þrautvara aðilum á fjármálamarkaði. Skal Eftirlitsstofnun EFTA 

taka ákvarðanir sínar á grundvelli reglugerða (ESB) nr. 1093-5/2010 á grundvelli uppkasts frá 

Evrópsku eftirlitsstofnunum og miðar það að því tryggja einsleitni innan innri markaðarins. Er 

þó endanlegt ákvörðunarvald hjá Eftirlitsstofnun EFTA og fer með ágreining milli ESA og 

evrópsku eftirlitsstofnananna eftir ákvæðum EES-samningsins sbr. 111. gr. EESS.86 

Er fjallað um heimildir og skyldur við upplýsingagjöf í 5. gr. og 6. gr. eefl. en við meðferð 

frumvarps þess sem varð að lögum um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði voru í 

nefndaráliti meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar gerðar breytingar á ákvæðum 

frumvarpsins um upplýsingagjöf. Þær breytingar miðuðu að meginstefnu að því að skýra 

veitingu upplýsinga á milli eftirlitsstjórnvalda hins evrópska eftirlitskerfis m.t.t. Seðlabanka 

Íslands. Var við gildistöku laganna einnig gerð breyting á laga um opinbert eftirlit með 

fjármálastarfsemi nr. 87/1998 en að auki lögum um Seðlabanka Íslands nr. 36/2001. 

Breytingarnar áttu því að tryggja skýrleika og samræmi milli laga um evrópskt eftirlitskerfi á 

fjármálamarkaði og laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi sem og lögum um 

Seðlabanka Íslands. Kemur fram í 10. gr. eefl. að breytingin taki til heimildar til veitingu 

upplýsinga milli eftirlitsaðila evrópska eftirlitskerfisins á fjármálamarkaði sem háðar eru 

þagnarskyldu.87 

Lögfestir 7. gr. eefl. aðfararhæfi ákvarðana EFTA stofnana á grundvelli laganna en 

ákvæðið er svohljóðandi: 

 

Ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA samkvæmt lögum þessum eru aðfararhæfar, sem og dómar 

og úrskurðir EFTA-dómstólsins. 

 

 Valdheimildir þær sem hinum evrópsku eftirlitsstofnunum voru fengnar á grundvelli 

reglugerða (ESB) nr. 1093-5/2010 til að taka bindandi ákvarðanir gagnvart stjórnvöldum eða 

einkaaðilum voru framseldar til Eftirlitsstofnunar EFTA við aðlögun gerðanna að tveggja 

stoða kerfi EES-samningsins. Hægt verður að skjóta ákvörðunum sem Eftirlitsstofnun EFTA 

tekur á grundvelli gerðanna til EFTA-dómstólsins.88 Kemur fram í 110. gr. EESS að 

ákvarðanir ESA, sem beinast að öðrum aðilum en aðildarríkjum, teknar á grundvelli EES-

                                                           
86Þskj. 301, 146. lögþ. 2016-17, bls. 7. 
87Þskj. 593, 146. lögþ. 2016-17, bls. 1-2. 
88Þskj. 301, 146. lögþ. 2016-17, bls. 7. 
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samningsins skulu vera fullnustuhæfar. Kemur fram í greinargerð sem fylgdi frumvarpi til 

laga um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði að ákvæðið sé sett til að tryggja að 

ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA og dómar EFTA-dómstólsins, á grundvelli gerða sem 

lögin innleiða, séu aðfararhæfir hér á landi en það væri einnig þáttur í því að tryggja að 

ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA yrðu fullnustaðar með atbeina íslenskra stjórnvalda. Er 

vísað til þess að gerður sé lagaáskilnaður í lögum um aðför nr. 90/1989 um aðfarahæfi 

erlendra dómstóla eða yfirvalda.89 

Stjórnvöld þau sem fara með eftirlit og valdheimildir á grundvelli ákvæða laga nr. 

24/2017 eru talin upp í 4. gr. laganna. EES-gerðir þær sem innleiddar eru með lögunum gera 

þó ráð fyrir að evrópsku eftirlitsstofnanirnar munu hafa óbindandi hlutverki að gegna innan 

EFTA stoðar EES þar sem þær sinna samræmingu milli eftirlitsyfirvalda innan EES og geta 

einnig kallað eftir upplýsingum frá stjórnvöldum og einkaaðilum til þrautvara án þess þó að 

geta knúið aðila til þess að veita þær upplýsingar.90 

4.5. Staða óinnleiddar EES-gerðar 

Þegar sameiginlega EES-nefndin tekur ákvörðun um upptöku gerðar í EES-samninginn er 

litið á það sem þjóðaréttarlega skuldbindingu sem EFTA-ríkin hafa skuldbundið sig til að taka 

upp í landsrétt sbr. 7. gr. EESS. Verður þá að huga að því hver er staða EES-gerða sem hafa 

verið teknar upp í EES-samninginn en hafa ekki verið innleiddar í íslenskan landsrétt eða hafa 

verið innleiddar á ófullnægjandi hátt.91 

 Ákvarðanir Sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 198-201/2016 tóku gildi 1. október 2016 

eins og var rakið hér að ofan. Var í dómi EFTA-dómstólsins í máli Jan Anfinn Wahl gegn 

íslenska ríkinu úrskurðað að á EFTA-ríkjum EES hvíldi sú skylda að innleiða tilskipanir sem 

teknar hefðu verið upp í EES-samninginn innan þess frests sem veittur væri til innleiðingar 

innan ESB eða frá þeim degi sem ákvörðun Sameiginlegu EES-nefndarinnar tók gildi. Sé 

annars um að ræða brot á EES-samninginum. 92 Eiga sömu sjónarmið við um EES-gerðir sem 

samsvara reglugerð ESB. 93 Sé EES-gerð því ekki innleidd getur Eftirlitsstofnun EFTA gripið 

til ráðstafana að eigin frumkvæði sbr. 31. gr. ESE, ráðstöfun getur einnig hafist að 

undangenginni kvörtun. Eftirlitsstofnunin bendir oft óformlega á úrbætur eða annað sem hún 

                                                           
89Þskj. 301, 146. lögþ. 2016-17, bls. 18. 
90Þskj. 301, 146. lögþ. 2016-17, bls. 8-9. 
91Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 137. 
92EFTAD, mál E-15/12, EFTACR 2013, bls. 534, mgr. 46. 
93Margrét Einarsdóttir: Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt, bls. 567-8. 
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telur þurfa að gera til þess að EFTA-ríki standi við samningsskuldbindingar sínar. Verði 

EFTA-ríki ekki við því getur stofnunin gefið út formlega tilkynningu þar sem skoðun ESA 

um brot á samninginum kemur fram og hefur EFTA-ríki þá tækifæri að koma skoðunum 

sínum á framfæri. Telji ESA enn vera um brot á samninginum að ræða eftir það ferli gefur 

hún út rökstutt álit. Verði ekki brugðist við því innan tímamarka getur ESA farið með málið 

fyrir EFTA-dómstólinn.94 

 Önnur EFTA-ríki geta einnig farið með ágreining sín á milli á grundvelli EES-

samningsins beint fyrir EFTA-dómstólsins án aðkomu Eftirlitsstofnunar EFTA á grundvelli 

32. gr. ESE en ákvæðinu hefur ekki verið beitt enn sem komið er.95 

 Áhrif þess að innleiða ekki gerð geta einnig varðað viðbrögð þar sem leitað er pólitískra 

lausna á grundvelli 111. gr. milli ESB og EFTA-ríkjanna innan sameiginlegu EES-

nefndarinnar.96 Getur það því haft miklar afleiðingar innan EES-samningsins að innleiða ekki 

gerð sem hefur verið tekin upp í samninginn. 

5. Niðurstöður 

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið er viðamesti alþjóðasamningur sem Íslendingar 

hafa gert. Á grundvelli samningsins hefur innri markaður ESB verið færður út til EFTA ríkja 

EES. Er eitt mikilvægasta hagsmunamál Íslands í núverandi stjórnarsáttmála góð framkvæmd 

EES-samningsins.97 Hefur utanríkisráðuneytið gefið út rit á árinu þar sem m.a. kemur fram að 

mikilvægt sé að tryggja tímanlega upptöku og innleiðingu réttargerða sem varða EES-

samninginn. Því markmiði hefur ekki verið náð að fullu og hefur með tímanum sýnst róðurinn 

hafa þyngst nokkuð hvað það varðar hér á landi.98 

Á þeim tíma sem EES-samningurinn hefur verið í gildi hefur talsverð þróun orðið. 

Breytingar hafa orðið á ESB stoð EES þar sem færst hefur í aukana að gerðir séu settar í formi 

ESB reglugerða í stað tilskipana. Það hefur áhrif á ákvæði um gildistöku innan ESB þar sem 

reglugerðir hafa bein lagaáhrif innan sambandsins og taka gildi eftir birtingu í 

stjórnartíðindum Evrópusambandsins, tilskipanir hafi hins vegar almennt tiltekinn frest til 

þess að innleiða þær í landsrétt aðildarríkja. Hefur þessi breyting haft áhrif á tímamörk við 

                                                           
94Per Christiansen: Article 31, bls. 1026-7. 
95Per Christiansen: Article 32, bls. 1029. 
96Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 137-8. 
97Gengið til góðs, bls. 7. 
98Gengið til góðs, bls. 8 og 9. 
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upptöku og innleiðingu ESB-gerða í EES-samninginn þar sem ráðrúm ríkja innan EFTA 

stoðar EES hefur minnkað.99 Einnig hefur orðið talsverð breyting innan ESB hvað varðar fyrri 

skil á milli gerða sem vörðuðu innri markaðinn og gerða sem varða annað samstarf innan 

sambandsins þar sem þriggja stoða uppbygging ESB á ekki lengur við. Það gerir að verkum 

að ESB-gerðir sem sambandið telur varða EES-samninginn innihalda oft meira en aðeins 

þætti er varða innri markaðinn.100 Innan Evrópusambandsins hefur einnig færst í aukana að 

setja á fót sérstakar stofnanir til þess að sinna eftirliti og framfylgja gerðum sambandsins sem 

hefur valdið auknum erfiðleikum við upptöku og innleiðingu gerða sem setja slíka 

stofnanaskipan á m.t.t. uppbyggingar EES-samningsins og heimilda stjórnarskrár Íslands um 

framsal ríkisvalds.101 

Samhliða þessum breytingum innan ESB stoðar EES-samningsins hefur meginefni 

samningsins haldist óbreytt frá undirritun hans þann 2. maí 1992.102 Virðist ekki vera vilji til 

þess að uppfæra EES-samninginn með hliðsjón af því sem hér hefur komið fram.103  

Hefur upptaka og innleiðing réttargerða ESB í EES-samninginn í auknum mæli kallað á 

álitsgerðir sérfræðinga til að marka grundvöll fyrir innleiðingu þeirra á þeirri óskráðu heimild 

löggjafans til framsals ríkisvalds sem sæki stoð í stjórnarskrá.104 Til grundvallar innleiðingar 

EES-gerða um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði var í tvígang leitað álits sérfræðinga. 

Kom fram í áliti nefndar utanríkisráðherra um stjórnarskrána og EES-samninginn, sem gert 

var í aðdraganda lögfestingar EES-samningsins hér á landi, að hún teldi samningana um 

evrópska efnahagssvæðið ekki fela í sér óheimilt framsal ríkisvalds hvort sem litið væri til 

einstakra ákvæða eða áhrifa þeirra til samans. Hins vegar tók nefndin einnig fram eftirfarandi: 

 

Þá bendum við á, að síðar megi eða beri að gera stjórnarskrárbreytingu, ef fram kemur, að 

forsendur okkar standast ekki. 105 

 

Tekur Björg Thorarensen, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands, eftirfarandi fram í 

nýlegri grein um þau frávik frá 2. gr. stjskr. og þær röksemdafærslur sem séu færðar til að 

finna kröfum EES-samningsins stoð: „[…] að gripið hafi verið til stjórnskipulegra loftfimleika 

                                                           
99Margrét Einarsdóttir og Ragnhildur Helgadóttir: Iceland and the EEA, bls. 24. 
100Aðildarviðræður Íslands við ESB, bls. 115-6. 
101Margrét Einarsdóttir og Ragnhildur Helgadóttir: Iceland and the EEA, bls. 25. 
102Margrét Einarsdóttir og Ragnhildur Helgadóttir: Iceland and the EEA, bls. 23. 
103Aðildarviðræður Íslands við ESB, bls. 114. 
104Björg Thorarensen: Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds, bls. 138. 
105Álit nefndar utanríkisráðherra um stjórnarskrána og EES-samninginn, bls. 31. 
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til að finna þessari þróun stjórnskipulega stoð.“106 Bætt verklag af hálfu stjórnsýslunnar við 

framkvæmd EES-samningsins geti ekki leyst þann vaxandi þrýsting sem hinar nýju sérstofanir 

ESB setji á mörk þeirrar heimildar til framsals valdheimilda sem leidd eru af stjórnarskránni 

og hinu tveggja stoða fyrirkomulagi EES-samningsins.107 Var sjónarmið norskra yfirvalda við 

innleiðingu gerða um evrópskt eftirlitskerfi að það væri viðameira og valdheimildir sem 

framseldar væru til Eftirlitsstofnunar EFTA annars eðlis en fyrri EES-gerðir sem hefðu verið 

innleiddar í norskan rétt. Taldi ríkisstjórn Noregs að innleiðing EES-gerða um evrópskt 

eftirlitskerfi þyrfti að fara eftir ákvæðum 115. gr. norsku stjórnarskrárinnar.108 Hefur í 

framkvæmd verið miðað við það af norskum stjórnvöldum að beita 2. mgr. 26. gr. norsku 

stjórnarskrárinnar, ákvæði greinarinnar er efnislega áþekkt 21. gr. íslensku stjórnarskrárinnar, 

við valdaframsal sem hefur minniháttar áhrif.109 Er í 115. gr. norsku stjórnarskrárinnar hins 

vegar heimild til þess að framselja ríkisvald til alþjóðastofnana að skilyrðum uppfylltum þar 

sem m.a. krafist er samþykkis aukins meirihluta Stórþingsins.110 Að þessu sögðu verður séð 

að við þróun EES-samningsins hefur í álitum sérfræðinga verið vikið að mikilvægi þess að 

Ísland sé virkur þáttakandi í alþjóðasamfélaginu og séu hagsmunir ríkisins af EES-

samninginum miklir. Hefur því verið litið svo á að svigrúm löggjafans til skýringar á 2. gr. 

stjskr. m.t.t. framsals ríkisvalds þurfi að vera víðtækt.111 Björg Thorarensen telur að líta þurfi 

heildstætt til þess valdaframsals sem hafi átt sér stað á grundvelli EES-samningsins þar sem 

upphaflegar forsendur um heimild til framsals ríkisvalds væru: „afmarkaðar, á takmörkuðu 

sviði og ekki verulega íþyngjandi“ standi höllum fæti með hliðsjón af þróun samningsins.112 

Telur hún rök um mikilvægi þátttöku Íslands í alþjóðasamfélaginu hníga til þess að þörf sé á 

að setja skýra heimild í stjórnarskrá um valdaframsals til alþjóðastofnana og tekur eftirfarandi 

fram: 

 

Aðlögun stjórnarskrárinnar að þessari þróun væri síður en svo breyting á hornsteini 

stjórnskipunarinnar enda veruleiki sem þegar er orðinn. Þvert á móti er óbreytt ástand fallið til 

þess að grafa undan þeim hornsteini og meginforsendu stjórnskipunarinnar að handhafar 

ríkisvalds skuli virða ákvæði stjórnarskrárinnar í störfum sínum og breytingar á stjórnarskrá 

skuli fylgja þeim reglum sem stjórnarskráin sjálf setur. 113 

                                                           
106Björg Thorarensen: Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds, bls. 137. 
107Gengið til góðs, bls. 17. 
108Björg Thorarensen: Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds, bls. 135-6. 
109Björg Thorarensen: Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds, bls. 130. 
110Björg Thorarensen: Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds, bls. 136. 
111Björg Thorarensen: Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds, bls. 138. 
112Björg Thorarensen: Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds, bls. 140. 
113Björg Thorarensen: Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds, bls. 138. 
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Má því segja að það samstarf sem grundvallar EES-samninginn hefur ekki gengið 

hnökralaust fyrir sig. Frá upphafi hefur verið umræða um stjórnskipuleg álitamál um 

framkvæmd og eðli EES-samningsins þar sem við lögfestingu samningsins lágu fyrir skoðanir 

sérfræðinga sem töldu samninginn ekki rúmast innan stjórnskipunar lýðveldisins án 

stjórnarskrár breytinga. Hefur fram að þessu þó verið byggt að meginstefnu á því sem kom 

fram í áliti nefndar utanríkisráðherra um EES-samninginn frá árinu 1992 um heimild 

löggjafans í þessum efnum. Sú þróun og þær breytingar sem hafa þó átt sér stað á EES-

samninginum, þá sérstaklega upptaka og innleiðing EES-gerða um evrópskt eftirlitskerfi á 

fjármálamarkaði, vekur spurningar um hvar mörk þessarar heimildar liggi. Hefur ekki enn 

verið fyllilega úr því skorið og má segja að ríki nokkur óvissa hvað varðar framvindu EES-

samningsins. 

Samstarf og virkni EES-samningsins er mikilvægt hagsmunamál Íslands. Það að finna 

nýjum réttargerðum ESB farveg sem fellur að stjórnskipun Íslands sem og tveggja stoða 

grundvelli EES-samningsins hefur verið stórt viðfangsefni og kallað á ný álitamál sem og að 

huga að fyrri forsendum. Það má þó segja að hingað til hafi tekist að finna fullnægjandi 

lausnir á þeim álitamálum sem hafa risið af framkvæmd EES-samningsins. Lausnir hafa verið 

fundnar við aðlögun gerða að EES-samninginum þar sem sameiginlegu EES-nefndinni hefur 

tekist að viðhalda tveggja stoða grundvelli samningsins. Ferlið við slíka aðlögun getur þó 

verið mjög langt og tekur oft nokkur ár. Sjá má sjá af sögu reglugerða (ESB) nr. 1092-5/2010 

með breytingu þeirri sem reglugerð (ESB) nr. 1022/2013 gerði um evrópskt eftirlitskerfi á 

fjármálamarkaði að ekki náðist samkomulag innan sameiginlegu EES-nefndarinnar fyrr en 

árið 2016 hartnær sex árum frá gildistöku reglugerða (ESB) nr. 1092-5/2010. EES-

samningurinn er því enn lifandi samningur þar sem síflóknara og víðtækara regluverk kemur 

til álita þegar finna þarf lausnir með grundvöll EES-samningsins í huga og heimildar 

löggjafans til framsals valdheimilda. Langt ferli við upptöku og innleiðingu EES-gerða stefnir 

hins vegar markmiði EES-samningsins um einsleitt efnahagssvæði í tvísýnu. Litið til 

framtíðar verður einnig að telja að sú staða geti orðið mjög erfið ef ekki finnst stjórnskipuleg 

stoð fyrir upptöku og innleiðingu gerðar sem taka ber upp í EES-samninginn. Telja verður að 

sú umræða um stjórnarskrár breytingu sem tæki efnislega á heimildum löggjafans til 

valdaframsals til alþjóðastofnana sé því mjög mikilvæg til að tryggja góða virkni EES-

samningsins og virkni Íslands almennt á alþjóðavettvangi til frambúðar.  
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