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1 Inngangur  
Þann 23. maí 2017 tóku ný lög gildi hér á landi um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði. 

Eftirlitskerfinu er ætlað að vernda hagsmuni almennings og fjármálamarkaðarins, með því að 

stuðla að stöðugleika og heilbrigði fjármálakerfisins á innri markaði evrópska 

efnahagssvæðisins, skv. 1. mgr. laganna.1  Umrædd lög áttu sér talsverðan aðdraganda.  

Eftir fjármálakreppuna, sem byrjaði haustið 2007, varð fjöldi ríkja í Evrópu að grípa til 

umfangsmikilla aðgerða til stuðnings fjármálakerfa sinna. Í kjölfarið skipaði framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins starfshóp, skipuðum háttsettum embættismönnum innan 

Evrópusambandsins. Átti starfshópurinn að leggja fram tillögur til styrkingar eftirlits með 

fjármálamörkuðum og samstarf milli eftirlitsaðila. Tilgangurinn með vinnu starfshópsins var 

að skapa skilvirkt og samhæft evópskt eftirlitskerfi með fjármálamörkuðum með það að 

markmiði að tryggja fjármálastöðugleika. Settar voru á fót þrjár eftirlitsstofnanir, Evrópska 

bankaeftirlitsstofnunin, Evrópska  verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin og Evrópska vátrygginga 

og- lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin. Til viðbótar þeim var sett á fót Evrópska kerfisáhætturáðið, 

en það nýtur ekki heimildar til töku bindandi ákvarðana.2  

Í ritgerðinni verður saga evrópska efnahagssvæðisins rakin í stuttu máli og markmið 

samningsins gerð skil. Þá verður fjallað um hvernig reglur frá Evrópusambandinu eru 

innleiddar í EES-samninginn og hvaða áhrif EFTA-ríkin hafa í raun við mótun þeirra. Með 

stofnun evrópska eftirlitskerfisins með fjármálamörkuðum risu ýmis stjórnskipuleg álitaefni og 

talsvert reyndi á þanþol íslensku stjórnarskrárinnar. Í raun hafa álitamál af þessu tagi endurtekið 

komið upp í gegnum árin og verða þau rakin í stuttu máli.  Loks verður fjallað um hvort tími sé 

kominn til þess að gera breytingar á íslensku stjórnarskránni sem heimila valdframsal til 

alþjóðastofnana.  

2 EES-samningurinn 

2.1 Upphaf milliríkjasamstarfs í Evrópu 

Á fyrrihluta 20. aldar einkenndust samskipti Evrópuríkja af stanslausum átökum og náðu þau 

hámarki í seinni heimsstyrjöldinni. Eftir að styrjöldinni lauk skapaðist jarðvegur fyrir nánara 

samstarf milli ríkja í Evrópu, með það að markmiði að koma á friði og stöðugleika innan 

heimsálfunnar. Hugmyndin var, að með því að tengja ríkin saman efnahagslega og 

                                                
1  Þskj. 301, 146. lögþ. 2016–17, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
2 Arnaldur Hjartarson: Evrópskur bankaréttur, bls. 116. 
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stjórnmálalega hefðu þau ekki lengur hagsmuni af innbyrðis vopnuðum átökum.3 Varð svo úr, 

að Evrópuráðið var stofnað árið 1949 og síðar Efnahagsbandalag Evrópu (EBE) árið 1957 sem 

varð ásamt Kola- og stálbandalagi Evrópu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, fyrirrennari 

Evrópusambandsins.4 

Fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA (e. European Free Trade Associasion), voru stofnuð árið 

1960 af sjö ríkjum, Austurríki, Danmörku, Noregi, Portúgal, Stóra-Bretlandi, Sviss og Svíþjóð. 

Stofnun samtakanna voru einskonar viðbrögð þessara ríkja við stofnun EBE nokkru áður. Ljóst 

var að bandalögin stefndu að pólitískum samruna og var því litið á EFTA sem valkost við 

bandalögin sem byði uppá samvinnu í efnahags- og viðskiptamálum án hins pólitíska samruna.5 

Hugmyndir um að styrkja starfsemi EBE nutu aukins fylgis á níunda áratugnum. Líklegast 

þótti að samstaða næðist um efnahags- og viðskiptamál og kjörið tækifæri til þess að styrkja 

sameiginlegan markað ríkjanna. Árið 1985 lagði Jacques Delors fram tillögur, fyrir hönd 

Framkvæmdastjórnar sambandsins, um svokallaðan innri markað EBE. Tillögurnar voru 300 

talsins og fjölluðu um nauðsynlegar ráðstafanir sem grípa þurfti til í þessu skyni. Á svipuðum 

tíma og hugmyndir um innri markaðinn voru mótaðar hófust viðræður við EFTA um 

sameiginlegt markaðssvæði. Þessum viðræðum átti svo eftir að lykta með Samningnum um 

Evrópska efnahagssvæðið.6 

2.2 Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið 

Samningurinn um evrópska efnahagssvæðið (EES-samningurinn) var undirritaður í Óportó í 

Portúgal þann 2. maí 1992. Á Íslandi var samningurinn bæði fullgildur og lögfestur, að verulegu 

leyti, með lögum nr. 2/1993 þann 1. janúar 1994.7 Að samningnum standa þrjú EFTA-ríki 

annars vegar (Ísland, Liectenstein og Noregur) og 28 aðildarríki Evrópusambandsins hins 

vegar. Samningurinn er eitt víðtækasta alþjóðasamstarf sem Ísland tekur þátt í og veitir EFTA-

ríkjunum möguleika á að taka fullan þátt á innri markaði Evrópusambandsins.8 

Með EES-samningnum er komið á fót sameiginlegu efnahagssvæði. Er það byggt á 

svonefndu fjórfrelsi, sem felur  í sér frjálsa vöruflutninga, frjálsa för launafólks, frjálsa 

þjónustustarfsemi og staðfesturétt, ásamt frjálsum fjármagnshreyfingum.9 Þannig má segja að 

                                                
3 Skúli Magnússon og Sigurður Líndal: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 15. 
4 Björg Thorarensen: „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 
stjórnarskrá ?”, bls. 116. 
5 Skúli Magnússon og Sigurður Líndal: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 115. 
6 Skúli Magnússon og Sigurður Líndal: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 116-
117. 
7 Skúli Magnússon og Sigurður Líndal: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 115. 
8 Vefsíða EFTA, https://www.efta.int/eea/eea-agreement/  
9 Handbók stjórnarráðsins um EES, bls. 9.  
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innri markaðurinn hafi verið rýmkaður til yfirráðasvæðis EFTA-ríkjanna.10 Markmiðið, að 

samræma reglur sem gilda á evrópska efnahagssvæðinu, hefur verið kallað einsleitni (e. 

homogeneity).11 

 Í einsleitni felst að ákvæði EES-samningsins eru eins orðuð og stofnsáttmálar ESB voru 

við gerð EES-samningsins. Þá vísar samningurinn að auki til fjölda réttargerða ESB, ásamt því 

að samningurinn er uppfærður í takt við fjölgun réttargerða innan ESB. Einsleitni kemur að 

auki fram í því, að sambærileg beiting reglna EES-samningsins er tryggð með samvinnu 

stofnana. Í aðfaraorðum samningsins kemur þannig m.a. fram, að EES eigi að grundvallast á 

jafnrétti, gagnkvæmni og heildarjafnvægi hagsbóta, réttinda og skyldna samningsaðila. Að 

lokum kemur einsleitni fram í 6. gr. EES-samningsins og 3. gr. EFTA-samningsins um stofnun 

eftirlitsstofnunar og dómsdóls en þar segir að taka beri tillit til dómaframkvæmdar ESB-

dómstólsins eftir því sem við á.12 

Af einsleitnismarkmiðiðinu leiðir, að efni EES-samningsins verður ekki ákveðið í eitt skipti 

fyrir öll, heldur gerir hann ráð fyrir breytingum á reglum ásamt viðbótum. EES-samningurinn 

er þannig framsækinn samningur sem skapar honum sérstöðu meðal milliríkjasamninga.13  

3 ESB-reglur verða að íslenskum reglum  
Nýjar EES-reglur eiga ávallt uppruna sinn hjá ESB14 og hafa EFTA-ríkin skuldbundið sig til 

þess að innleiða löggjöf Evrópusambandsins sem fellur innan efnis EES-samningsins. Þegar ný 

löggjöf sem varðar innri markaðinn er í mótun, taka EFTA-ríkin þátt í ferlinu með því að leggja 

bæði fram sérþekkingu og benda á hugsanleg álitamál af sinni hálfu. Þrátt fyrir þetta hafa þau 

engan atkvæðisrétt.15 

 Þegar framkvæmdastjórnin hefur gefið út drög að nýrri löggjöf er það hlutverk 

sérfræðingahópa EFTA-ríkjanna að meta hvort í löggjöfinni felist sérstök viðfangsefni tengd 

EES-samningnum. Í lagasetningarferlinu geta þeir jafnframt látið í ljós stuðning eða borið upp 

álitamál með umsögn (e. EEA EFTA Comment). Þegar ESB hefur samþykkt lagagerðina þurfta 

EFTA-ríkin að samþykkja drög ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um að taka hana 

                                                
10 Til styttingar verður með ,,EFTA-ríkjunum” aðeins vísað til þeirra EFTA-ríkja sem aðild eiga að EES. Það skal 
þó ítrekað að Sviss er EFTA ríki en á ekki aðild að EES-samningnum.  
11 Skúli Magnússon og Sigurður Líndal: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 123-
124. 
12 Sama heimild.  
13 Sama heimild. 
14 Skúli Magnússon og Sigurður Líndal: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 163. 
15 Vefsíða EFTA, http://eealaw.efta.int/is/ 
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upp í samninginn. Kanna sérfræðingar hvort í henni séu ákvæði sem þarfnast aðlögunar vegna 

sérstakra innlendra aðstæðna eða með tilliti til EES-samningsins.16 

Þegar upptökuferli lagagerða er komið af stað byrja EFTA-ríkin sína eigin málsmeðferð 

í viðkomandi ríki. Málsmeðferðin í EFTA-ríkjunum þremur er mismunandi og veltur á eðli og 

inntaki lagagerðanna. Hér á landi leggja sérfræðingar mat á þýðingu lagagerðarinnar er varðar 

efnislegt gildissvið EES-samningsins og hvort Ísland þurfi að fara fram á aðlögun. Nauðsynlegt 

getur verið í sumum tilvikum að hafa samráð við Alþingi. Því næst útbýr EFTA-skrifstofan 

drög að ákvörðunum um að taka lagagerðir upp í EES-samninginn, í samræmi við endurgjöf 

EFTA-ríkjanna. EFTA-ríkin fá drögin send til staðfestingar. Þegar EFTA-ríkin samþykkt drög 

liggja fyrir af hálfu sameiginlegu EES-nefndarinnar sendir EFTA-skrifstofan þau til 

utanríkisþjónustu Evrópusambandsins (EEAS). Utanríkisþjónusta Evrópusambandsins 

samræmir upptökuferlið vegna EES-samningsins af hálfu sambandsins.17 

Utanríkisþjónusta Evrópusambandsins hefur samráð við viðeigandi stjórnarsvið 

framkvæmdastjórnarinnar um drög að ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar. 

Utanríkisþjónusta Evrópusambandsins hefur heimildir til að samþykkja drög ákvörðunar ef hún 

felur einungis í sér rýmkun á gildissviði lagagerðar til EES-svæðisins. Er umsagnarferlinu þá 

lokið á því stigi. Ef ESB fer hins vegar fram á að breytingar verði gerðar á drögunum hefjast 

viðræður með það að markmiði að komast að sameiginlegri niðurstöðu.18 

Feli drög að ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar í sér efnislega aðlögun eða 

fjárhagsleg áhrif, veitir ráð Evrópusambandsins utanríkisþjónustu Evrópusambandsins umboð 

til að samþykkja drögin. Þegar samþykkisferlinu er lokið af hálfu beggja aðila samþykkir 

sameiginlega EES-nefndin ákvörðunina sem tekur viðkomandi lagagerð upp í EES-

samninginn. EFTA-ríkin og ESB koma sér saman um lista yfir drög að ákvörðunum 

sameiginlegu EES-nefndarinnar sem tilbúnar eru til samþykkis og setja þær á dagskrá næsta 

fundar sameiginlegu EES-nefndarinnar. Lagasetningarferlinu lýkur síðan með ákvörðun, þar 

sem Evrópusambandið og EFTA-ríkin sammælast um að taka ESB lagagerðir upp í EES-

samninginn. Uppfærsla á EES-samningnum á sér stað eftir gildistöku ákvarðananna. Þá verður 

jafnframt að gera lagagerðirnar sem búið er að taka upp í samninginn hluta af réttarkerfi EFTA-

ríkjanna.19 

                                                
16 Sama heimild. 
17 Sama heimild. 
18 Sama heimild. 
19 Sama heimild. 
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Stjórnarskrár EFTA-ríkjanna segja fyrir um að breytingar á innlendri löggjöf verði að 

hljóta samþykkis þjóðþinganna áður en að hún tekur gildi. Er þetta kallað stjórnskipulegur 

fyrirvari á ákvörðun og tekur hún gildi um leið og nauðsynleg skilyrði hafa verið uppfyllt í 

EFTA-ríkjunum þremur. Hafa þau skuldbundið sig til innleiðingu þeirra gerða, sem teknar hafa 

verið upp í EES-samninginn og öðlast gildi. Eftirlitsstofnun EFTA hefur eftirlit með því að 

farið sé eftir löggjöf sem er tekin upp í EES-samninginn. Ef EFTA-ríki efnir ekki 

skuldbindingar sínar gagnvart EES-samningnum hefur EFTA-dómstóllinn í Lúxemborg 

lögsögu til þess að dæma í slíkum málum, sem kölluð eru samningsbrotamál.20 

4 Evrópskar eftirlitsstofnanir með fjármálamörkuðum 

4.1 Almennt 

Eftir fjármálakreppuna, sem hófst árið 2007, fór fram gagnger endurskoðun á tilhögun 

eftirlits Evrópusambandsins með fjármálamörkuðum.21 Einkenndust viðbrögð sambandsins af 

snöggum viðbrögðum og samþykktar voru margvíslegar lagabreytingar. Áður hafði skort 

pólitískan vilja meðal aðildarríkjanna til þess að fela Evrópusambandinu aukið vald til 

reglusetningar og eftirlits með lánastofnunum og fjármálamörkuðum.22 

Í kjölfarið var skipaður starfshópur háttsettra embættismanna innan Evrópusambandsins 

sem leggja skyldi fram tillögur um hvernig mætti styrkja eftirlit með fjármálamörkuðum og 

samstarf milli eftirlitsaðila. Skýrsla starfshópsins kom út í febrúar 2009 og hefur verið kennd 

við formann hópsins, Jacques de Larosiére, fyrrum seðlabankastjóra Frakklands. Þar kom fram 

31 tillaga að breytingum, m.a. varðandi eiginfjárreglur, innistæðutryggingar, starfsemi 

lánshæfismatsfyrirtækja, endurskoðun ársreikninga, valdheimildir eftirlitsstofnanna, 

skuggabankastarfsemi, afleiður og stofnanaumgjörð fjármálaeftirlits innan sambandsins.23 

Starfshópurinn komst að þeirri niðurstöðu að þáverandi eftirlitsnefndir (CEBS, CESR 

og CEIOPS) höfðu ekki náð að samræma aðgerðir sínar svo viðunandi væri. Rekja mætti 

vandann til þess að sumar tilskipanir heimiluðu aðildarríkjunum að gera ríkari kröfur þannig að 

nefndirnar sætu uppi með vanda sem þær gætu ekki leyst úr. Þá hefðu sumar eftirlitsstofnanir í 

aðildarríkjunum hreinlega ekki sýnt af sér nægan samstarfsvilja sem hefði í raun verið forsenda 

þess að samræma mætti eftirlitsvenjur eða skýringu gildandi réttar.24 

                                                
20 Sama heimild. 
21 Björg Thorarensen: „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 
stjórnarskrá ?”, bls. 132. 
22 Arnaldur Hjartarson: Evrópskur bankaréttur, bls. 115. 
23 Arnaldur Hjartarson: Evrópskur bankaréttur, bls. 116. 
24 Sama heimild. 
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Tilgangurinn með þessari vinnu var að skapa evrópskt eftirlitskerfi með 

fjármálamörkuðum sem væri bæði  skilvirkt og samhæft kerfi. Þá var markmiðið einnig að 

tryggja fjármálastöðugleika í álfunni. Lagði starfshópurinn því til að settar yrðu á fót þrjár 

stofnanir sem hefðu eftirlit með fjármálastarfsemi á innri markaðnum, Evrópska 

bankaeftirlitsstofnunin (e. European Banking Autority), Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (e. European Securities and Markets Autority) og Evrópska 

vátrygginga og- lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin (e. European Insurance and Occupational 

Pensions Autority). Ásamt þeim Evrópska kerfisáhætturáðið (e. European Systemic Risk 

Board) stofnað, en það fer þó ekki með heimildir til að taka bindandi ákvarðanir gagnvart 

markaðsaðilum.25   

Lagastoð stofnananna þriggja má finna í þremur reglugerðum. Þá var einnig sett sérstök 

tilskipun með það að markmiði að færa stofnununum nauðsynlegar valdheimildir.26 

Stofnanirnar voru settar á fót með það að markmiði að tryggja nánara samstarf milli 

fjármálaeftirlita aðildarríkjanna, auðvelda beitingu evrópskra lausna vegna fjölþjóðlegra 

vandamála og styðja við einsleita beitingu og túlkun reglna. Fara þær þannig með kerfisumgjörð 

fyrir fjármálamarkað innan EES þó svo að daglegt eftirlit með fjármálafyrirtækjum og 

mörkuðum sé í höndum sérhvers ríkis, að að undanskildu eftirliti með 

lánshæfismatsfyrirtækjum og afleiðuviðskiptaskrám.27 Stofnanirnar þrjár eru sjálfstæðar og 

óháðar í störfum sínum. Þetta er í samræmi við hugmyndir starfshópsins um að hinar nýju 

stofnanir yrðu óháðar ráðandi stjórnmálaöflum en sættu þó eftirliti þeirra.28  

Af framangreindu leiðir að talsverðar endurbætur hafa orðið á þeim veikleikum sem 

komið höfðu fram á þágildandi rétti. Reglurnar hafa nú verið teygðar til fleiri aðila og 

fjármálagerninga en áður og þá hafa nú tekið til starfa nýjar stofnanir sem geta að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum tekið beinar og milliliðalausar ákvarðanir um málefni margvíslegra aðila 

á fjármálamarkaði. Með þessu hefur verið stigið stórt skref í átt að auknum Evrópusamruna. 

EBA starfar á grundvelli reglugerðar(ESB) nr. 1093/2010, ESMA starfar á grundvelli 

reglugerðar (ESB) nr. 1094/2010 og EIOPA starfar á grundvelli reglugerðar (ESB) nr. 

1095/2010.29 

                                                
25 Sama heimild. 
26 Þskj. 301, 146. lögþ. 2016–17, bls. 6 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
27 Sama heimild. 
28 Arnaldur Hjartarson: Evrópskur bankaréttur, bls. 116. 
29 Sama heimild. 
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4.2 Evrópska bankaeftirlitsstofnunin 

EBA starfar á grundvelli reglugerðar (ESB) nr. 1093/2010 og er sjálfstæð stofnun 

Evrópusambandsins. Þegar EBA tók til starfa þann 1. janúar 2011 sem hluti af evrópska 

eftirlitskerfinu með fjármálaeftirliti tók stofnunin yfir verkefni nefndar evrópskra 

bankaeftirlitsaðila. Stofnunin vinnur að því að tryggja skilvirkt og samræmt regluverk innan 

evrópska bankakerfisins ásamt því að sinna bankaeftirliti. Helsta markmið hennar er að 

viðhalda fjármálastöðugleika og sjá til þess að fjármálamarkaður sé starfræktur með 

gagnsækjum og skilvirkum hætti.30 Þá er EBA ætlað að tryggja að starfað sé af heilindum á 

fjármálamarkaði, sjá um að eftirlit sé með lánveitingum og að önnur áhætta sé háð eftirliti ásamt 

því að auka neytendavernd.31 

Meginverkefni EBA er að skapa einsleitt regluverk í bankastarfsemi með því að leggja 

fram drög að bindandi tæknilegum eftirlits- og framkvæmdarstöðlum (e. binding technical 

standards) og leiðbeiningum. Bindandi tæknilegir eftirlits- og framkvæmdastaðlar eru 

lagagerningar sem tilgreina ákveðna þætti í löggjöf Evrópusambandsins (tilskipanir eða 

reglugerðir) og miða að því að tryggja samræmingu á tilteknum sviðum. EBA þróar þannig 

drög sem samþykkt eru af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Ólíkt öðrum skjölum, s.s. 

leiðbeiningum eða tilmælum, eru staðlarnir bindandi að lögum og gilda í öllum aðildarríkjum. 

Einsleita regluverkið miðar að því að veita samhæfar varúðarreglur fyrir fjármálastofnanir um 

allt Evrópusambandið til þess að veita innistæðueigendum, fjárfestum og neytendum vernd.32  

Reglugerð (ESB) nr. 1093/2010 veitir stofnuninni  víðtækar heimildir til þess að krefjast 

upplýsinga og heimilda til þess að sinna eftirlitsstörfum sínum. Þá er stofnuninni einnig heimilt 

að grípa bæði til bindandi og óbindandi aðgerða gagnvart eftirlitsstjórnvöldum og 

markaðsaðilum.33 Að lokum er EBA skuldbundið til að meta áhættu og veikleika í bankakerfi 

Evrópusambandsins, einkum með reglulegum áhættumatsskýrslum og samevrópskum 

streituprófunum.34 

4.3 Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin  

EIOPA er sjálfstæð ráðgefandi stofnun gagnvart framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 

Evrópuþinginu og Evrópuráðinu. Stofnunin er í hópi þeirra stofnana ESB sem framkvæma 

lögfræðilegar-, tæknilegar-, eða vísindalegar rannsóknir og gefur ráðgjöf sem byggir á 

                                                
30 Vefsíða Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar, https://eba.europa.eu/about-us 
31 Þskj. 301, 146. lögþ.2016–17, bls. 5 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
32 Vefsíða Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar, https://eba.europa.eu/about-us 
33 Þskj. 301, 146. lögþ.2016–17, bls. 6 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
34 Vefsíða Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar, https://eba.europa.eu/about-us 
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staðfestum rannsóknum til að móta stefnu og löggjöf ESB.35 Vönduð reglusetning,  starfsvenjur 

á innri markaðnum og samræmd beiting reglna, er á meðal þess sem EIOPA er ætlað að stuðla 

að. Þá skal stofnunin meta markaðsþróun á vátrygginga- og lífeyrismarkaði, hlúa að 

neytendavernd og stuðla að samræmi og samfellu í starfsemi eftirlitsstjórnvald ásamt því að 

gegna forystuhlutverki við að efla gagnsæi og einfaldleika á vátryggingamarkaði og þjónustu 

við neytendur á öllum innri markaðnum.36 

Til þess að framfylgja lögbundnu hlutverki sínu, veitir reglugerð (ESB) nr. 1094/2010 

stofnuninni tilteknar valdheimildir, m.a. til þess að krefjast upplýsinga og leggja drög fyrir 

framkvæmdastjórnina að tæknilegum eftirlits- og framkvæmdarstöðlum. Einnig er EIOPA 

heimilt að grípa til bindandi og óbindandi aðgerða gagnvart eftirlitsstjórnvöldum og 

vátryggingafélögum.37 

4.4 Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

Meðal hlutverka ESMA er að stuðla að vandaðri reglusetningu og starfsvenjum á innri 

markaðnum, stuðla að samræmdri beitingu lagalega bindandi gerða, meta markaðsþróun á 

verðbréfamarkaði, hlúa að vernd fjárfesta og stuðla að samræmi og samfellu í starfsemi 

eftirlitsstjórnvalda.38 

ESMA skal einnig gegna forystuhlutverki við að efla gagnsæi og einfaldleika á markaði 

fyrir fjármálaafurðir eða fjármálaþjónustu við neytendur á öllum innri markaðnum. ESMA 

stuðlar að einsleitni á fjármálamarkaðinum með því að vinna náið með öðrum evrópskum 

eftirlitsstjórnvöldum. Sérstakt hlutverk hennar er að stuðla að samræmdu eftirliti og veita 

stofnunum Evrópusambandsins ráðgjöf um verðbréfa- og fjármálamarkaði.39 

  Til að framfylgja lögbundnu hlutverki ESMA veitir reglugerð 2010/1095/EB 

stofnuninni tilteknar valdheimildir, þ.á.m. til upplýsingaöflunar og framlagningu á drögum að 

tæknilegum eftirlits- og framkvæmdarstöðlum.  Loks hefur ESMA heimild til þess að grípa til 

bindandi og óbindandi aðgerða gagnvart lögbærum stjórnvöldum og einstökum aðilum á 

fjármálamarkaði.40 

                                                
35 Sama heimild. 
36 Þskj. 301, 146. lögþ. 2016–17, bls. 6 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
37 Sama heimild. 
38 Sama heimild.  
39 Sama Heimild. 
40 Þskj. 301, 146. lögþ. 2016–17, bls. 6 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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4.5 Evrópska kerfisáhætturáðið 

Meginverkefni Evrópska kerfisáhætturáðsins er að hafa heildarsýn yfir fjármálamarkaði og 

vakta kerfisáhættu, ásamt því að greina ógnir við fjármálastöðugleika innan 

Evrópusambandsins. Í þessu skyni er ráðið aðili að Evrópska fjármálaeftirlitskerfinu (e. ESFS) 

ásamt eftirlitsstofnununum sem að framan eru taldar. Í samæmi við reglugerð (ESB) nr. 

1092/2010 getur Evrópska kerfisáhætturáðið gefið út áhættuviðvaranir og tilmæli um aðgerðir 

til þess að taka á áhættum. Ráðið fylgist með því hvort brugðist sé við aðvörunum þess eða 

farið að tilmælum og getur gert þeim sem tilmæli beinast að að rökstyðja viðbrögð sín.41  

Evrópska kerfisáhætturáðið, sem stofnsett var með reglugerð (ESB) nr. 1092/2010, er 

ólíkt hinum eftirlitsstofnununum að því leiti að því er hvorki fært beint vald gagnvart einstökum 

einkaréttarlegum fyrirtækjum né opinberum eftirlitsaðilum í aðildarríkjunum. Það er því ekki 

formlegur eftirlitsaðili gagnvart einstökum fyrirtækjum. Lögbær eftirlitsstjórnvöld, einkum 

Seðlabankinn og Fjármálaeftirlitið, eru skuldbundin til að veita Kerfisáhætturáðinu 

upplýsingar.42 

5 Aðlögun að tveggja stoða kerfi EES-samningsins  

5.1 Tveggja stoða kerfi 

Stofnanaþætti EES-samningsins er gjarnan lýst sem tveggja stoða kerfi.43 Við gerð EES-

samningsins tóku EFTA-ríkin þá afstöðu að EES-samningurinn skyldi að meginstefnu lúta 

meginreglum hefðbundins milliríkjasamstarfs. Ekki kom því til greina að framselja stofnunum 

EES vald með þeim hætti sem aðildarríki ESB höfðu gert.44 Af þessum sökum voru stofnaðar 

sérstakar EFTA-stofnanir sem gegna sambærilegu hlutverki og stofnanir Evrópusambandsins. 

Er önnur stoðin því samsett úr stofnunum EFTA en hin úr stofnunum Evrópusambandsins. Á 

milli stoðanna tveggja eru sameiginlegar EES-stofnanir þar sem samningsaðilar frá hvorri 

stoðinni um sig mætast til að taka ákvarðanir um EES-samninginn.45 

Málum, þar sem reynir á svokölluð tveggja stoða álitaefni, hefur fjölgað til muna. Ástæður 

þess eru þær breytingar sem orðið hafa á ESB-stoðinni frá gildistöku EES-samningsins árið 

1994.  Til að mynda hafa stofnanir verið settar á fót til þess að fara með afmörkuð svið 

stjórnsýslu ESB í stað framkvæmdastjórnarinnar. Þá hefur stofnunum ESB sem hafa það 

hlutverk að framfylgja stefnu og setja reglur á sérstökum sviðum fjölgað til muna, ásamt því að 

                                                
41 Þskj. 301, 146. lögþ. 2016–17, bls. 7 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
42 Sama heimild. 
43 Handbók stjórnarráðsins um EES, bls. 10. 
44 Skúli Magnússon og Sigurður Líndal: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 115. 
45 Handbók stjórnarráðsins um EES, bls. 10.   
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starfssvið þeirra hefur víkkað og valdheimildir aukist. Af því leiðir að ákveðið ójafnvægi hefur 

skapast innan tveggja stoða kerfisins. Þá hefur þess verið krafist að EFTA-ríkin semji um 

ákveðna aðlögun sem samræmist tveggja stoða kerfinu í hvert skipti og hefur jafnan náðst 

ásættanleg niðurstaða í þessum málum.46  

5.2 Aðlögun nýrra eftirlitsstofnana að hinu tveggja stoða kerfi  

Reglugerðir Evrópusambandsins um stofnun þriggja eftirlitsstofnana, Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnunarinnar (EBA), Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlits-

stofnunarinnar (EIOPA) og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar (ESMA), voru 

samþykktar í nóvember 2010, líkt og áður hefur komið fram. Samningaviðræður milli EFTA-

ríkjanna innan EES og Evrópusambandsins hófust árið 2012, þar sem leitað var leiða til þess 

að aðlaga nýju eftirlitsstofnanirnar að EES-samningnum.47 

 Af hálfu Íslands var lögð höfuðáhersla á að ná fram aðlögun er byggðist á tveggja stoða 

kerfinu. Gekk það að lokum eftir þann 14. október 2014. Með samkomulaginu viðurkenndu 

Evrópusambandið og EFTA-ríkin innan EES, mikilvægi nýju eftirlitsstofnananna fyrir viðhald 

og þróun samræmds markaðar fyrir fjármálaþjónustu. Vísað var til þess að fundin hefði verið 

lausn sem tæki tillit til hagsmuna beggja aðila, en einnig til lagalegra og stjórnmálalegra 

takmarkana Evrópusambandsins og EFTA-ríkjanna innan EES. Í stuttu máli má segja að EFTA-

ríkin hafi fyrir sitt leyti viðurkennt mikilvægi hins nýja eftirlitskerfis fyrir innri markaðinn og 

þar með einsleitnismarkmiðs EES-samningsins. Á móti tók Evrópusambandið tillit til 

grunnreglna samningsins með því að samþykkja að aðlögun kerfisins yrði byggð á hinu tveggja 

stoða kerfi. 48 

 Var því ákveðið að í samræmi við tveggja stoða kerfið myndi ESA taka bindandi 

ákvarðanir gagnvart EFTA-ríkjunum innan EES. Þá yrðu eftirlitsstofnanirnar bærar til að gefa 

óbindandi yfirlýsingar, t.d. innan EES. Samráð skyldu þó vera á milli eftirlitsstofnana ESB og 

Eftirlitsstofnunar EFTA í öllum tilvikum. Samkvæmt samkomulaginu var gert ráð fyrir því að 

ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA byggðust á tillögu (e. draft) sem hlutaðeigandi 

eftirlitsstofnun ESB myndi útbúa. Myndi það tryggja samræmi í framkvæmt eftirlitsstofnana 

og stuðla að því að kostir samræmds eftirlits innan Evrópusambandsins nýttust.49 

Samið var um að ef upp kæmi ágreiningur milli eftirlitsstofnuna ESB og 

Eftirlitsstofnunar EFTA, myndu ákvæði EES-samningsins um málsmeðferð fyrir sameiginlegu 

                                                
46 Frumvarp til laga um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði - Spurningar og svör, bls. 3-4.  
47 Þskj. 301, 146. lögþ. 2016–17, bls. 11-12 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
48 Sama heimild. 
49 Sama heimild. 
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EES-nefndinni gilda. Í samkomulaginu kom fram að ef um væri að ræða ágreining milli 

eftirlitsstofnana ESB og Eftirlitsstofnunar EFTA myndu ákvæði EES-samningsins um 

málsmeðferð fyrir sameiginlegu EES-nefndinni gilda. Þá var gert ráð fyrir því að fulltrúar 

Eftirlitssofnunar EFTA og stjórnvalda EFTA-ríkjanna tækju þátt í stjórnum eftirlitsstofnana 

ESB til þess að tryggja einsleita framkvæmd, þó án atkvæðisréttar. Sama ætti við um þátttöku 

eftirlitsstofnana ESB í stjórn Eftirlitsstofnunar EFTA.50 

 Með framangreindum ráðstöfunum var leitast við að koma til móts við þá meginkröfu 

um að aðlögun gerðanna að EES-samningnum væri byggð á tveggja stoða kerfi EES-

samningsins. Þrátt fyrir þessa aðlögun eru enn í umræðunni stjórnskipuleg álitaefni er varða 

eftirlitsstofnanir með fjármálamörkuðum, sem og alþjóðastofnanir almennt.51 

6 Stjórnskipuleg álitamál varðandi valdframsal til alþjóðastofnana 

6.1 Almennt  

Samhliða því að yfirþjóðlegum alþjóðastofnunum var komið á fót um miðbik síðustu aldar fóru 

ríki Evrópu, þ.á.m. Norðurlöndin, að setja ákvæði í stjórnarskrár sínar sem heimiluðu  

þjóðþingum þeirra að framselja ríkisvald til alþjóðastofnana. Ísland hefur ekki verið farið að 

fordæmi nágrannaríkja sinna og er íslenska stjórnarskráin með öllu þögul um heimildir til 

framsals á ríkisvaldi til stofnana. Aðeins eitt ákvæði stjórnarskrárinnar fjallar um samskipti 

Íslands við önnur ríki, en það er 21. gr. Samkvæmt ákvæðinu gerir forseti Íslands samninga við 

önnur ríki. Jafnframt er tekið fram, að hann geti enga slíka samninga gert ef þeir hafa í sér fólgið 

afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi og horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins, nema 

samþykki Alþingis komi til.52 

Þrátt fyrir þögn stjórnarskrárinnar um valdframsal, er talið að í gildi sé óskráð 

meginregla sem heimilar framsal ríkisvalds að tilteknum skilyrðum fullnægðum. Í gegnum 

tíðina, hefur fjöldi álitsgerða verið skrifaður af okkar fremstu sérfræðingum á sviði evrópu- og 

stjórnskipunarréttar um framsal ríkisvalds.53 Í þessum kafla verða hin helstu stjórnskipuleg 

álitamál rakin, ásamt því að leitast verður við að kanna hvort tilefni sé til breytinga á 

stjórnarskránni sem fela í sér heimild valdframsals til alþjóðastofnana. 

                                                
50 Sama heimild.  
51 Sama heimild. 
52 Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir landsréttar og möguleika á innleiðingu reglugerða ESB um eftirlit 
með fjármálamörkuðum í EES samninginn, bls. 25. 
53 Sama heimild. 
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6.2 Álitamál við lögfestingu EES-samningsins árið 1993 

Við gerð EES-samningsins var það yfirlýst markmið EFTA-ríkjanna og Evrópubandalagsins 

að með stofnun EES væri ekki ætlunin að setja á stofn nýjar alþjóðastofnanir sem kölluðu á 

framsal valds frá stofnunum EB og þjóðþingum EFTA-ríkjanna. Endurspeglast þetta markmið 

víða í ákvæðum samningsins og ýmsum bókunum. Engu að síður var ljóst að valdheimildir 

stofnana í EES-samstarfinu áttu sér ekki hliðstæðu og þörfnuðust ítarlegrar greiningar og 

athugunar, einkum hvort ákvæði samningsins fælu í sér framsal ríkisvalds sem væri í andstöðu 

við 2. gr. stjórnarskrárinnar, svo og 50. gr. um endurskoðunarvald dómstóla gagnvart 

stjórnvaldsákvörðunum.54  

Fjórar lögfræðilegar álitsgerðir um stjórnarskrána og EES voru lagðar fram á Alþingi 

við afgreiðslu EES-samningsins: 

 Í fyrsta lagi álitsgerð nefndar utanríkisráðherra um stjórnarskrána og EES-samninginn, 

sem kölluð hefur verið “fjórmenningsnefndin”. Komst nefndin að þeirri niðurstöðu að um 

valdframsal væri að ræða en að breytingar á stjórnarskránni væru óþarfar. Ástæða þess væri að 

það væri íslensk réttarregla að við sérstakar aðstæður bæri að beita erlendum réttarreglum hér 

á landi og að dæmi væru um að ákvarðanir erlendra stjórnvalda giltu hér á landi og væru 

aðfararhæfar ásamt því að dæmi væru um að erlenda dóma mætti framkvæma hér á landi. Þá 

kom fram að vald það sem alþjóðastofnunum væri ætlað væri vel afmarkað, það væri á 

takmörkuðu sviði,  auk þess að vera ekki verulega íþyngjandi fyrir íslenska aðila. Nefndin tók 

einnig til umfjöllunar hvort sameiginleg áhrif samninganna gætu falið í sér óheimilt 

valdframsal, þó að einstök ákvæði, skoðuð hvert fyrir sig, gerðu það ekki en taldi svo ekki vera. 

Loks var tekið fram, að síðar mætti eða bæri að gera stjórnarskrárbreytingu ef fram kæmi að 

þessar forsendur stæðust ekki.55 

 Í öðru lagi skilaði Davíð Þór Björgvinsson, þáverandi dósent við lagadeild Háskóla 

Íslands, álitsgerð. Taldi hann að aðild að samningnum væri ekki stjórnarskrárbrot.  

 Í þriðja lagi álitsgerð Björns Þ. Guðmundssonar, en hann taldi vafa leika á að það 

valdframsal sem fælist í EES-samningnum, stæðist 2. gr. stjórnarskrárinnar. Taldi hann að 

vafinn væri svo mikill, að ekki væri ráðlegt að taka áhættuna af því að lögfesta EES-samninginn 

að óbreyttri stjórnarskrá.56 

                                                
54 Björg Thorarensen: ,,Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á stjórnarskrá?”, 
bls. 122. 
55  Alþt. 1992, A-deild, bls. 683-709. 
56 Alþt. 1992, A-deild, bls. 724. 
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 Í fjórða lagi álitsgerð Guðmundar Alfreðssonar, sem taldi að ákvæði stjórnarskrárinnar 

yrðu brotin ef Alþingi samþykkti EES-samninginn. Nauðsyn bæri því til að breyta ákvæðum 

stjórnarskrárinnar vegna þessa.57 

6.3 Álitamál við innleiðingu evrópska eftirlitskerfisins 

6.3.1 Almennt 

Við athugun á því hvort framsal valdheimilda til alþjóðastofnana sé heimilt, hefur Davíð Þór 

Björgvinsson, lagaprófessor, fjallað um nokkur skilyrði er líta má til. Þau eru: 

(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 eða þegna þess 
(iv) Að framsalið sé byggt á samningi sem kveður á um gagnkvæm réttindi og skyldur og 
mælir framsal ríkisvalds til annarra samningaríkja 
(v) Að hinar alþjóðlegu stofnanir sem vald er framselt til byggist á lýðræðislegum 
grundvelli og að þær viðurkenni almennar meginreglur um réttláta málsmeðferð og 
réttláta stjórnsýslu 
(vi) Að framsalið leiði af þjóðréttarsamningi sem stefnir að lögmætum markmiðum í þágu 
friðar og menningarlegra, félagslegra og efnahagslegra framfara 
(vii) Að framsalið sé afturkallanlegt 58 

 
Haustið 2016 samþykkti Alþingi tillögu til þingsályktunar þess efnis  að heimila ríkisstjórninni 

að staðfesta ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-

samninginn sem fjalla um evrópskar reglur um fjármálaeftirlit. Í aðdraganda þess vöknuðu enn 

og aftur spurningar um heimildir til að framselja ríkisvald til alþjóðastofnana. Hið nýja 

regluverk vakti upp ýmis álitamál sem voru í ýmsum atriðum ólík þeim sem áður höfðu fram 

komið. Við gildistöku EES-samningsins var fjallað um valdframsal til stofnana sem Ísland á 

fulltrúa í, þ.e. til ESA og EFTA-dómstólsins. Nú var hins vegar um að ræða sérhæfðar stofnanir 

Evrópusambandsins sem gerðu ráð fyrir heimildum til þess að taka bindandi og íþyngjandi 

ákvarðanir gagnvart íslenskum eftirlitsstofnunum og fjármálafyrirtækjum, þar sem 

þátttökuréttur Íslands í ákvörðunum væri ekki tryggður.59 

Þegar ljóst var að upptaka reglugerða um evrópska eftirlitskerfið myndi fela í sér 

stjórnskipuleg álitaefni var leitað til tveggja lagaprófessora, Bjargar Thorarensen og Stefáns 

Más Stefánssonar. Var álitsgjöfunum falið að meta inntak reglugerðanna og hvaða leiðir væru 

færar til að taka þær upp í samninginn, með tilliti til íslenskrar stjórnskipunar. Þegar álitsgerðin 

                                                
57 Alþt. 1992, A-deild, bls. 736. 
58 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 479. 
59 Björg Thorarensen: ,,Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á stjórnarskrá?”, 
bls. 132. 
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lá fyrir hófust formlegar samningaviðræður milli EES-ríkjanna innan EFTA við ESB, en 

álitsgerðin var lögð til grundvallar þeim viðræðum. Þá veitti Skúli Magnússon, lektor við 

lagadeild Háskóla Íslands, síðar ráðgjöf áður en samningsyfirlýsing milli fjármálaráðherra 

EFTA-ríkjanna og ESB-ríkjanna lá fyrir í október 2014. Skilaði Skúli þá álitsgerð sem fylgdi 

þingsályktunartillögunni, og byggðist á endanlegri niðurstöðu samningaviðræðna EFTA-

ríkjanna við ESB um aðlögun einstakra gerða.60 

6.3.2 Álitsgerðsgerð Bjargar Thorarensen og Stefáns Más Stefánssonar 

Í álitsgerð Bjargar Thorarensen og Stefáns Más Stefánssonar komu fram tvö atriði sem 

álitsgjafar töldu að þörfnuðust skoðunar. Í fyrsta lagi að evrópsku eftirlitsstofnununum þremur 

var veitt vald til að taka bindandi ákvarðanir gagnvart innlendum eftirlitsstofnunum í ákveðnum 

tilvikum, þ.e. ef neyðarástand skapaðist sem ógnaði stöðugleika á fjármálamarkaði og í 

ágreiningsmálum tveggja eða fleiri eftirlitsstofnana. Í öðru lagi var lagt mat á vald evrópsku 

eftirlitsstofnanana til að taka bindandi ákvarðanir gagnvart einstaka fjármálafyrirtækjum, þar á 

meðal um stöðvun starfsemi þeirra í ákveðnum tilvikum. Þá veittu reglugerðirnar evrópsku 

eftirlitsstofnunum vald til að banna eða takmarka tiltekna fjármálastarfsemi sem ógnaði virkni 

eða stöðugleika markaðarins á ákveðnu svæði eða á öllum markaðinum.61 

Niðurstaða álitsgjafa um fyrra álitamálið var sú að með innleiðingu gerðanna yrði stigið 

skrefi lengra að því er varðaði framsal framkvæmdarvalds og dómsvalds en áður hefði verið 

fallist á að rúmaðist innan 2. gr. stjórnarskrárinnar. Slíkt framsal samræmdist ekki fyrri 

viðmiðum um afmarkað framsal á ríksivaldi á takmörkuðu sviði gagnvart einkaaðilum. Í ljósi 

þessa var talið að framsalið rúmaðist ekki innan þeirrar venjuhelguðu reglu um að almenna 

löggjafanum sé heimilt að framselja ríkisvald í takmörkuðum mæli og á tilteknum forsendum 

til alþjóðastofnana.62  

Niðurstaðan um síðara atriðið var sú, að innleiðing umræddra gerða í óbreyttri mynd 

væri einnig háð annmörkum með tilliti til stjórnarskrárinnar. Hún fæli í sér afturhvarf frá 

tveggja stoða kerfi EES-samningsins sökum þess að þátttökuréttur Íslands í ákvörðunum væri 

ekki tryggður og ekki væri um gagnkvæmni að ræða að því er varðar réttindi og skyldur 

aðildarríkjanna eða aðila innan þeirra. Í álitsgerðinni var lagt til að unnið yrði að innleiðingu 

gerðanna á grundvelli tveggja stoða kerfis EES-samningsins en auk þess var bent á að unnt væri 

að vinna að lausn málsins á grundvelli samvinnuvettvangs og óbindandi gerða. Ber þó að athuga 

                                                
60 Þskj. 301, 146. lögþ. 2016–17, bls.10 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
61 Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir landsréttar og möguleika á innleiðingu reglugerða, bls. 69. 
62 Sama heimild 
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hér að álitsgerðin var lögð fram áður en aðlögun að tveggja stoða kerfi EES-samningsins fór 

fram.63 

6.3.3 Álitsgerð Skúla Magnússonar 

Í niðurstöðu álitsgerðar Skúla Magnússonar notfærist hann við skilyrði Davíðs Þórs til 

valdframsals er áður hafa verið rakin. Þar telur hann að framsal valdheimilda samkvæmt 

aðlögun að tveggja stoða kerfinu, fullnægi því skilyrði að teljast nauðsynlegt vegna 

alþjóðasamvinnu sem Ísland tekur þátt í ásamt því að helgast af mikilvægum hagsmunum 

ríkisins. Einnig taldi Skúli, að ljóst væri að skilyrðum um að framsalið sé skýrt og á afmörkuðu 

sviði væri fullnægt.64 

Þá lúta stjórnskipuleg álitaefni, að mati Skúla, einkum að því hvort að jafnræði og 

gagnkvæmni sé nægilega tryggð með þeirri málsmeðferð sem aðlögunin feli í sér. Munurinn 

sem sé á hinu upphaflega tveggja stoða kerfi, sem komið var á við gildistöku EES-samningsins 

og því sem gert sé ráð fyrir með innleiðingu gerðanna, felist í því að stofnunum 

Evrópusambandsins er ætlað að hafa frumkvæði að og undirbúa einstakar ákvarðanir ESA. Er 

það gert með því að setja fram tillögu eða “uppkast”. Af því leiði að ESB-stoðinni sé veitt meiri 

áhrif en áður hafi tíðkast, þótt þetta fyrirkomulag sé ekki án fordæma.65 

Á móti þessum auknu áhrifum sambandsstoðarinnar kemur, að mati Skúla,  að fulltrúum 

EFTA-stoðarinnar eru gefinn kostur á að hafa áhrif á málsmeðferð og ákvarðanatöku 

hlutaðeigandi ESB-stofnunar, fyrir afgreiðslu tillögunnar. Þar sem endanlegt ákvörðunarvald 

er einnig í höndum ESA, verði að telja að raunhæfir möguleikar séu á því að hafa áhrif á efni 

ákvörðunar, að ógleymdu neitunarvaldi um hvort ákvörðun er tekin, ef í harðbakkann slær. Þar 

af leiðandi telur Skúli að skilyrðum íslenskra stjórnlaga sé fullnægt um upptöku umræddra 

gerða. Loks, kemur fram í álitsgerðinni að umrætt valdframsal sé í rauninni ekki skuldbindingar 

sem íslenska ríkið hefur gert samkvæmt EES-samningnum, og  gengið hefur verið út frá að 

samrýmist stjórnarskránni í yfir 20 ár.66 

6.4  Stjórnarskrárbreytingar? 

Í gegnum tíðina hafa komið upp tillögur þess efnis að bæta ákvæði um framsal ríkisvalds 

til alþjóðastofnana inn í stjórnarskrána. Haustið eftir að EES-samningurinn var undirritaður í 

Óportó, var fyrsta tillagan um ákvæði í stjórnarskrá til að heimila framsal ríkisvalds til 

                                                
63 Sama heimild. 
64 Skúli Magnússon. Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir til innleiðingar tiltekinna nýrra EES-gerða um 
fjármálaeftirlit (dags. 3. mars 2016). Þskj. 1009 – 681. mál.  
65 Sama heimild 
66 Þskj. 301, 146. lögþ. 2016–17, bls.12-14 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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alþjóðastofnunar lögð fram. Í frumvarpinu var m.a. vísað til þeirrar óvissu sem uppi væri um 

ósamrýmanleika EES-samningsins við stjórnarskrána, ásamt því að heimild til valdframsals 

skorti. Þá var bent var á, að aðrar Norðurlandaþjóðir hefðu áttað sig á breyttum aðstæðum sem 

orðnar væru á alþjóðavettvangi og þörf á stjórnarskrárákvæði varðandi framsali ríkisvalds.67 

Frumvarpið hlaut hins vegar ekki hljómgrunn hjá meirihlutanum og var sú stefna 

mörkuð að finna þeirri túlkun stoð að samningurinn og það framsal valds sem hann gerði ráð 

fyrir gæti rúmast innan gildandi stjórnarskrár. Tillögur um stjórnarskrárbreytingar sem voru 

tengdar aðildinni að EES-samningnum voru ekki taldar ráðlegar vegna þess að samningurinn 

var umdeildur og hart var tekist á um aðild Íslands að honum. Þær hefðu kallað á almennar 

kosningar og hugsanlega breyttan þingmeirihluta og óvíst hefði orðið um afgreiðslu málsins. 

Hefur þessi ákvörðun mótað íslenskra stjórnskipun og sennilega leitt til pólitískrar tregðu til 

þess að viðurkenna að skráðar stjórnskipunarreglur þurfi að endurspegla EES-samninginn og 

valdframsal á grundvelli hans.68  

Árið 2005 var samþykkt þingsályktunartillaga þess efnis, að nefnd yrði falið að 

endurskoða stjórnarskrána og gera tillögur um heimildir til framsals ríkisvalds til 

alþjóðastofnana og samtaka sem vinna að friði og frelsi í samskiptum milli þjóða. Nefndin fól 

Björgu Thorarensen, lagaprófessor, að gera minnisblað um 21. gr. stjórnarskrárinnar og 

hugsanlegar breytingar. Lagði Björg til, að sérstakri málsgrein yrði bætt verið 21. gr. sem væri 

svohljóðandi: 

Heimilt er að gera samninga við önnur ríki sem fela í sér framsal ríkisvalds samkvæmt 
2. gr. til alþjóðlegra stofnana sem Ísland á aðild að. Skal slík tillaga þó hljóta  samþykki 
3/4 hluta atkvæða á Alþingi. Í lögum skal afmarkað nánar framsal ríkisvalds samkvæmt 
milliríkjasamningi. 
 

Fyrirhugað var að nefndin lyki störfum fyrir Alþingiskosningar 2007 svo unnt yrði að leggja 

fram stjórnarskrárfrumvarp áður - það náðist þó ekki.69 

 Árið 2013 skipaði forsætisráðherra stjórnarskrárnefnd með fulltrúum allra flokka. Í 

áfangaskýrslu nefndarinnar sagði að fyrir hendi væri breið pólitísk samstaða um að í 

stjórnarskránni þyrfti að fjalla um heimildir, afmörkun og tilhöfun við framsal ríkisvalds í þágu  

friðar og alþjóðasamvinnu.70 Þrátt fyrir þessi ummæli varð reyndin önnur og skiptar skoðanir 

eru um hvort þörf sé á að laga stjórnarskrána að breyttu umhverfi og nýjum skuldbindingum í 

                                                
67 Björg Thorarensen: ,,Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á stjórnarskrá?”, 
bls. 121. 
68 Sama heimild. 
69 Íris Lind Sæmundsdóttir: “Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds”, bls. 601-602. 
70 Starf stjórnarskrárnefndar. 1. áfangaskýrsla, bls. 4 og 14. 
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alþjóðlegu samstarfi sem Ísland tekur þátt í. Þá er fátt sem bendir til þess að breytingar verði 

hér í náinni framtíð.71 

Fræðimenn á sviði Evrópuréttar hafa ítrekað gert grein fyrir því, að mikil þörf sé á 

stjórnarskárákvæði um framsal ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana. Svo dæmi sé tekið hefur 

Davíð Þór Björgvinsson, bent á það að slíkt ákvæði sé fyrst og fremst pólitísks eðlis. Ákvæði 

af þessu tagi í stjórnarskrá fæli í sér yfirlýsingu af hálfu íslensku þjóðarinnar um vilja hennar 

til að stuðla að friðsamlegum samskiptum ríkja á grundvelli þjóðaréttar. Þá gæti ákvæðið haft 

þann megintilgang að treysta fullveldið í sessi með því að setja framsali valdheimilda ríkisins 

skorður, í stað þess að heimildir til þess væru óljósar.72 Björg Thorarensen hefur einnig bent á 

það að óbreytt ástand sé fallið til þess að grafa undan ríkisvaldinu, þar sem stjórnarskráin 

endurspegli ekki þann veruleika sem þegar er orðinn.73 

7 Lokaorð 
Í ritgerðinni hefur saga milliríkjasamstarfs í Evrópu verið rakin stuttlega og hvernig áhugi 

EFTA-ríkjanna á innri markaði Evrópusambandsins leiddi til undirritunar EES-samningsins. Þá 

var gerð grein fyrir hvernig nýjar EES-reglur eigi ávallt uppruna sinn hjá Evrópusambandinu 

og hvernig þær öðlast gildi á hér á landi. Í kjölfarið var greint frá áhrifum fjármálakreppunnar 

á Evrópu sem varð til þess að  evrópskt eftirlitskerfi með fjármálamörkuðum var sett á fót. Því 

næst var fjallað um þær forsendur sem lagðar voru til grundvallar þegar Ísland varð aðili að 

EES-samningnum árið 1992 og þau stjórnskipulegu álitamál sem hafa risið í tímans rás, nú 

síðast með innleiðingu nýs eftirlitskerfis með fjármálamörkuðum. Loks var fjallað um um þær 

tilraunir sem hafa verið gerðar til breytingar á stjórnarskránni, með það að markmiði að heimila 

valdframsal til alþjóðastofnana.  

Að mati höfundar er aukið eftirlit með fjármálakerfinu á Íslandi skynsamleg þróun og 

til þess fallið að koma í veg fyrir eins alvarlega fjármálakreppu og þjóðin fékk að finna fyrir 

með falli bankanna árið 2008. Æskilegt væri að Ísland hefði þó ríkari áhrif á ákvarðanatöku 

innan alþjóðastofnanna, þar sem Ísland á engan fulltrúa. Verði það skref tekið, að innleiða 

ákvæði í stjórnarskrána er heimilar valdframsal til alþjóðastofnana, verður áhugavert að fylgjast 

með áhrifum þess. 

  

                                                
71 Björg Thorarensen: ,,Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á stjórnarskrá?”, 
bls. 114 
72 Davíð Þór Björgvinssson: EES-réttur og landsréttur, bls. 481. 
73 Björg Thorarensen: ,,Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á stjórnarskrá?”, 
bls. 138. 
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