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Útdráttur 

Samræmt evrópskt fjármálaeftirlit:  

Áhrif Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar (ESMA) á mótun, túlkun og 

framkvæmd löggjafar og eftirlits á sviði verðbréfamarkaðsréttar á Íslandi 

 

Í kjölfar efnahagskreppunnar sem hófst árið 2007 kom Evrópusambandið á fót evrópsku 

eftirlitskerfi á fjármálamarkaði er samanstóð af þremur eftirlitsstofnunum auk kerfisáhætturáðs 

og tóku stofnanirnar til starfa hinn 1. janúar 2011. Ein þeirra stofnana sem komið var á fót er 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (ESMA). Markmið þessarar ritgerðar er að skoða 

samræmt evrópskt fjármálaeftirlit með áherslu á samræmt eftirlit með verðbréfamörkuðum. 

Líkt og titill ritgerðarinnar ber með sér er leitast við að svara þeirri spurningu hvaða áhrif 

ESMA hefur á mótun, túlkun og framkvæmd löggjafar á sviði verðbréfamarkaðsréttar og á 

eftirlit með verðbréfamarkaðnum hér á landi. 

Til að svara því koma til skoðunar þær breytingar sem tilkoma ESMA hefur haft í för með 

sér, svo sem með heimildum til reglusetningar, beinni ákvarðanatöku ESMA gagnvart 

stjórnvöldum og markaðsaðilum, auknum eftirlits- og rannsóknarheimildum og mögulegri 

aðkomu íslenskra eftirlits- og markaðsaðila að starfsemi ESMA. Í ljósi þess að reglugerðirnar 

um evrópsku eftirlitsstofnanirnar fela í sér framsal valds til alþjóðlegra stofnana er einnig vikið 

að því hvernig staðið var að upptöku og aðlögun gerðanna í EES-samninginn og innleiðingu 

þeirra í íslenskan rétt. 

Niðurstöðurnar benda til þess að áhrif ESMA hér á landi séu töluverð. Helst má telja áhrifa 

ESMA gæta í störfum Fjármálaeftirlitsins, svo sem með þátttöku þess í fastanefndum og 

eftirlitsstjórn ESMA auk þess sem á Fjármálaeftirlitinu hvílir víðtæk skylda til gagnaskila og 

upplýsingagjafar gagnvart ESMA. Þá getur ESMA beitt ýmsum heimildum gagnvart 

Fjármálaeftirlitinu hvað varðar til að mynda brot á sambandslöggjöf og við þær aðstæður þegar 

um neyðarástand er að ræða.  

Með tilliti til markaðsaðila má aftur á móti telja að áhrif ESMA felist aðallega í 

reglusetningu stofnunarinnar. Ætla má það mikla áskorun fyrir markaðsaðila að fylgja því 

umfangsmikla regluverki sem frá stofnuninni kemur, til að mynda í formi tæknilegra eftirlits- 

og framkvæmdarstaðla eða sérlaga, að halda sér upplýstum um nýja löggjöf og aðlaga starfsemi 

sína að sífellt auknum kröfum.  
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Abstract 
European System of Financial Supervision: The European Securities and Markets 

Authority (ESMA) and its impact on legislation and supervision concerning the 

icelandic securities market  

 

Following the financial crisis which started in 2007 the European Union established a European 

System of Financial Supervision that consisted of a two-body structure. This included the 

European Systemic Risk Board as well as three institutions that together are known as the 

European Supervisory Authorities (ESAs). One of these institutions is the European Securities 

and Markets Authority (ESMA). The aim of this thesis is to study the impact ESMA has on the 

Icelandic securities market, emphasising its effect on the creation of new legislation, 

interpretation and procedure of legislation as well as supervision.  

 To answer that question ESMA’s rule-making and supervisory competences are analysed, 

such as its regulatory powers, its power to take binding measures against national authorities 

and financial institutions, its increased supervisory and investigative powers, as well as the 

possible involvement of the Icelandic Financial Supervisory Authority and market participants 

in ESMA’s activities. Given that the regulations regarding the ESAs posed some problems for 

Iceland as well as other EFTA-states as they demand delegation of powers to international 

institutions, the thesis also discusses how the regulations were incorporated and adapted to the 

EEA agreement and later implemented into national law.  

 The results of the study indicate that ESMA’s impact on the Icelandic supervisory 

authorities and market participants is considerable. For example, this impact is reflected 

through the Icelandic Financial Supervisory Authority’s participation in ESMA’s Standing 

Committees and Board of Supervisors, as well as in its obligation to disclose data and 

information.  

 On the other hand, considering the effects on market participants, the impact of ESMA can 

mainly be seen through its regulatory powers. One may assume that it is a great challenge for 

market participants to comply with ESMA’s extensive regulatory framework and adjust their 

activities to ever increasing obligations. 
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1. Inngangur 

Óhætt er að segja að mikið vatn hafi runnið til sjávar frá því viðskipti hófust á skipulögðum 

verðbréfamarkaði hér á landi, fyrir tilstilli Verðbréfaþings Íslands, á miðjum níunda áratug 

síðustu aldar. Á skömmum tíma jókst fjöldi skráðra félaga hratt samfara auknum viðskiptum á 

markaði.1 Verðbréfamarkaðurinn gegnir veigamiklu hlutverki fyrir efnahagskerfið í heild og 

því afar mikilvægt að þátttakendur á fjármálamarkaði beri traust til markaðarins, þeirra 

fjármálagerninga sem þar eru stunduð viðskipti með og hafi fullan aðgang að upplýsingum sem 

gera þeim kleift að taka upplýstar ákvarðanir, enda gjarnan um miklar og áhættusamar 

skuldbindingar að ræða. Nauðsynlegt er því að útgefendur fjármálagerninga sem og 

markaðsaðilar í heild fylgi þeim reglum sem settar hafa verið til að skapa það traust og þann 

trúverðugleika sem ríkja þarf svo markaðurinn virki sem skyldi. 

Þá er ekki síður mikilvægt að öflugt eftirlit sé með því að farið sé að þeim reglum sem settar 

hafa verið og að heimildir séu til staðar til handa eftirlitsaðilum til að grípa til aðgerða sé settum 

reglum ekki fylgt. Eftirlit með fjármálamörkuðum hér á landi hefur að stærstum hluta verið í 

höndum Fjármálaeftirlitsins, þó aðrir aðilar eigi einnig hlut að máli, svo sem Seðlabanki Íslands 

og skipulegir verðbréfamarkaðir, svo dæmi séu nefnd.2 Lagaumgjörð verðbréfaviðskipta hefur 

um margt breyst frá fyrstu lögum tengdum verðbréfaviðskiptum, lögum um verðbréfamiðlun 

nr. 27/1986. Sú þróun sem hefur átt sér stað frá þeim tíma er um margt lituð af alþjóðavæðingu 

og vexti fjármálamarkaða og verður löggjöfin sífellt flóknari.3 Mikil vinna hefur átt sér stað 

innan Evrópusambandsins (ESB) 4  varðandi verðbréfaviðskipti og eftirlit með 

fjármálamörkuðum sem hefur skilað sér í flókinni og ítarlegri löggjöf sem innleidd hefur verið 

í ríkjum sambandsins. Sem aðildarríki að samningnum um hið Evrópska efnahagssvæði (EES-

samningurinn) hefur Ísland skuldbundið sig til að innleiða fjölda tilskipana og reglugerða er 

lúta að verðbréfaviðskiptum í íslenska löggjöf. Í raun mætti segja að reglusmíði varðandi 

verðbréfamarkaðinn hér á landi fari að miklu leyti fram innan ESB. 

Í kjölfar fjármálakreppunnar sem hófst árið 2007 þótti töluverðra misbresta gæta í 

samræmdri evrópskri löggjöf á sviði fjármálamarkaða og var fjármálaeftirlit þar ekki 

undanskilið. Af hálfu framkvæmdastjórnar ESB5 var settur á laggirnar sérfræðihópur6 er koma 

                                                 
1 Sjá til dæmis Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga, (Bókaútgáfan Codex 2009) 235-237. 
2 sama heimild 692. 
3 Aðalsteinn E. Jónasson, „Þróun löggjafar um verðbréfaviðskipti – Einkavæðing, alþjóðavæðing og vöxtur 

fjármálamarkaða“ (2008) 2 Tímarit Lögréttu 111, 113-114. 
4 Hér eftir nefnt ESB eða sambandið. 
5 e. European Commission. Hér eftir nefnd framkvæmdastjórnin. 
6 The de Larosière Group, „The High-Level Group on Financial Supervision in the EU, Report“ (European 

Union 25. febrúar 2009). 
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átti með tillögur að umbótum er lutu að eftirliti með fjármálamörkuðum. Hópurinn birti tillögur 

sínar í skýrslu í febrúar 2009 og lagði þar meðal annars til að ráðist yrði í breytingar á þeim 

nefndum er komið var á laggirnar í kjölfar Lamfalussy-ferlisins7. Mæltist hópurinn til þess að 

komið yrði á fót evrópsku eftirlitskerfi sem samanstæði af þremur eftirlitsstofnunum er hefðu 

meðal annars að markmiði að vernda hagsmuni almennings sem og að stuðla að stöðugleika 

og heilbrigði fjármálakerfisins á innri markaði.  

Ein af þeim stofnunum sem komið var á samkvæmt tillögum sérfræðihópsins er Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (ESMA).8 Stofnunin starfar á grundvelli reglugerðar (ESB) 

nr. 1095/2010 (ESMA-reglugerðin)9 og var hún tekin upp í EES-samninginn í september 2016. 

Þá var hið fyrrgreinda evrópska eftirlitskerfi með fjármálamörkuðum, þar á meðal ESMA, 

lögfest hér á landi með lögum nr. 24/2017 um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði er tóku 

gildi hinn 23. maí 2017.  

Meginmarkmið ritgerðar þessarar er að skoða samræmt evrópskt fjármálaeftirlit með 

áherslu á samræmt eftirlit með verðbréfamörkuðum. Leitast er við að svara þeirri spurningu 

hvaða áhrif ESMA hafi á mótun, túlkun og framkvæmd löggjafar á sviði 

verðbréfamarkaðsréttar og á eftirlit með verðbréfamörkuðum hér á landi. Í því augnmiði koma 

til athugunar þær breytingar sem tilkoma ESMA hefur haft í för með sér, svo sem heimildir til 

reglusetningar, beinnar ákvarðanatöku gagnvart stjórnvöldum og markaðsaðilum sem og 

auknar eftirlits- og rannsóknarheimildir. Þá er einnig fjallað um möguleika íslenskra eftirlits- 

og markaðsaðila til aðkomu að starfsemi ESMA. 

Efni ritgerðarinnar er byggt upp með þeim hætti að í öðrum kafla er fjallað um þróun 

löggjafar á sviði verðbréfamarkaðsréttar hér á landi. Þá er jafnframt farið yfir þróun evrópskrar 

löggjafar frá upphafi samræmdrar Evrópulöggjafar hvað varðar verðbréfamarkaðinn fram að 

fjármálakreppunni 2007.  

Í þriðja kafla er að finna umfjöllun um viðbrögð ESB við fjármálakreppunni þar sem kynnt 

er ný stofnanaumgjörð sambandsins sem lýtur að eftirliti með fjármálamörkuðum. Einnig er 

þar fjallað um samspil EES-réttar og landsréttar þar sem gerð er grein fyrir aðlögun gerðanna 

                                                 
7 Sjá til dæmis The Committee of Wise Men, „Initial Report of the Committee of Wise Men on the Regulation 

of European Securities Markets“ (European Comission 9. nóvember 2000); The Committee of Wise Men, 

„Final report of the Committee of Wise Men on the Regulation of the European Securities Markets“ (European 

Commission  15. febrúar 2001); European Commission, „Review of the Lamfalussy Process. Strengthening 

Supervisory Convergence“ (European Union, European Commission 20. nóvember 2007) COM (2007) 727 

final. 
8 e. European Securities and Markets Authority. 
9 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri 

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

niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdarstjórnarinnar 2009/77/EB [2010] OJ L331/84 (ESMA-reglugerðin). 
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að EES-rétti. Í því sambandi er fjallað um hið tveggja stoða kerfi sem samstarf EES-ríkjanna 

og ESB byggir á og rætt um þær áskoranir sem Alþingi stóð frammi fyrir við upptöku gerðanna 

í EES-samninginn og innleiðingu þeirra í íslenskan rétt. Jafnframt er kynnt sú leið sem farin 

var við innleiðingu gerðanna og talin var ásættanleg með tilliti til framsals valdheimilda 

íslenska ríkisins til alþjóðlegra stofnana í samræmi við Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 

33/194410 og alþjóðlegar skuldbindingar sem íslenska ríkið hefur tekið sér á hendur.  

Að því loknu er að finna meginumfjöllunarefni ritgerðarinnar. Í fjórða kafla er gerð ítarleg 

grein fyrir ESMA þar sem er meðal annars fjallað um hlutverk stofnunarinnar og markmið, 

skipulag, starfshætti og þann lagaramma sem hún starfar eftir auk mögulegrar aðkomu 

íslenskra eftirlits- og markaðsaðila að starfi stofnunarinnar. Því næst er í fimmta kafla fjallað 

um eftirlit með verðbréfamarkaðnum hér á landi með tilkomu stofnunarinnar. Greint er frá 

Fjármálaeftirlitinu sem innlendum eftirlitsaðila þar sem farið er yfir framkvæmd og skipulag 

eftirlits með verðbréfamarkaðnum hér á landi og þær heimildir sem Fjármálaeftirlitinu hafa 

verið faldar. Þá er er tekið til við umfjöllun um hvaða áhrif ESMA hafi á íslenskar aðstæður. 

Til að svara þeirri spurningu hvaða áhrif ESMA hafi á mótun, túlkun og framkvæmd löggjafar 

á sviði verðbréfamarkaðsréttar og á eftirlit með verðbréfamörkuðum hér á landi er rýnt í þær 

breytingar sem átt hafa sér stað í kjölfar tilkomu stofnunarinnar. Má þar meðal annars nefna 

valdheimildir hennar til reglusetningar, útgáfu tilmæla, ákvarðanatöku gagnvart 

markaðsaðilum og yfirvöldum ásamt beinum eftirlitsheimildum. Þá er skoðað hvernig 

samvinnu ESMA og innlendra eftirlitsaðila skal háttað og eftirlits- og valdheimildir 

stofnunarinnar kortlagðar með tilliti til ýmissa mikilvægra reglugerða og tilskipana ESB er 

varða verðbréfamarkaðinn.  

 

2. Eftirlit með verðbréfaviðskiptum í tímans rás 

2.1 Verðbréfamarkaðurinn og þróun löggjafar á sviði eftirlits með verðbréfaviðskiptum 

á Íslandi 

Þó rekja megi opinbert eftirlit með fjármálamörkuðum allt aftur til þriðja áratugs síðustu aldar 

er saga sértæks eftirlits með verðbréfamörkuðum heldur styttri. Löggjöf er varðar eftirlit með 

verðbréfaviðskiptum hér á landi hefur löngum haldist í hendur við, og verið samofin, almennri 

löggjöf um verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóði. Af þeim sökum verður ekki hjá því komist að 

                                                 
10 Hér eftir nefnd stjórnarskrá. 
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víkja einnig að þróun löggjafar um verðbréfaviðskipti á Íslandi.11 Hér á eftir er stiklað á stóru 

varðandi þá þróun og helstu breytingar sem átt hafa sér stað í íslenskri löggjöf á sviði eftirlits 

með verðbréfaviðskiptum fram til síðustu heildstæðu löggjafar um verðbréfaviðskipti, laga nr. 

108/2007. 

 

2.1.1. Upphaf skipulags verðbréfamarkaðar: Bankaeftirlit Seðlabanka Íslands 

Fyrst var mælt fyrir um markvisst opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi hér á landi með lögum 

um eftirlitsmann með bönkum og sparisjóðum nr. 48/1923. Ekki voru þó allir hlutaðeigandi á 

eitt sáttir sem leiddi til þess að embættið lagðist af tólf árum síðar. Frá árinu 1935 var almennt 

eftirlit með fjármálastarfsemi því ekki á höndum neinnar opinberrar stofnunnar.12 Það ástand 

ríkti til ársins 1961, fram að tilkomu laga um Seðlabanka Íslands nr. 10/1961, en þar var kveðið 

á um eftirlit Seðlabankans, það er bankaeftirlit Seðlabanka Íslands (bankaeftirlitið), með 

starfsemi banka, sparisjóða auk annarra innlánsstofnana. 

Segja má að fyrsta vísi að stofnun skipulags verðbréfamarkaðar sé að finna í fyrrnefndum 

lögum um Seðlabankann. Skyldi Seðlabankinn vinna að því að koma á skipulögðum 

verðbréfaviðskiptum og var honum veitt heimild til að stofna og reka kaupþing.13 Hins vegar 

var það ekki fyrr en árið 1984 sem Seðlabankinn nýtti þessa heimild og tók til við að koma á 

fót skipulögðum verðbréfaviðskiptum hér á landi.14  

Stuttu síðar leit fyrsta sértæka löggjöfin varðandi verðbréfaviðskipti hér á landi dagsins ljós 

með lögum um verðbréfamiðlun nr. 27/1986.15 Gildissvið þeirra laga var þó heldur takmarkað 

en þau tóku einungis til verðbréfamiðlunar. Þá var í V. og VI. kafla kveðið á um eftirlit og 

viðurlög við brotum. Ekki leið þó á löngu þar til þessi fyrstu sértæku lög um verðbréfaviðskipti 

voru endurbætt en þau voru felld úr gildi að þremur árum liðnum með lögum um 

verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóði nr. 20/1989. Með þeim lögum voru fyrstu skrefin stigin 

hvað varðar hegðunarreglur markaðsaðila í þeim tilgangi að tryggja að öruggar og sanngjarnar 

                                                 
11 Fyrir ítarlega umfjöllun um þróun löggjafar á sviði verðbréfamarkaðsréttar vísast til dæmis til Áslaug 

Björgvinsdóttir, „Reglur um verðbréfamarkaði og viðfangsefni verðbréfamarkaðsréttar“ (2001) 3 Úlfljótur 343; 

Aðalsteinn E. Jónasson (n. 2); Aðalsteinn E. Jónasson (n.1). 
12 Þó að undanskildum sparisjóðum en kveðið var á um eftirlit með þeim í lögum um sparisjóði nr. 69/1941, sjá 

nánar Nefnd um endurskoðun á opinberu eftirliti með fjármálastofnunum, „Endurskoðun á opinberu eftirliti með 

fjármálastofnunum“ (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið janúar 1998) 47-48. 
13 Alþt. 1992-1993, A-deild, 464-466.  
14 sama heimild. 
15 Þess ber þó að geta að fyrir tíð skipulagðra verðbréfamarkaða og setningu laga nr. 27/1986 voru vissulega 

stunduð viðskipti með verðbréf sem aðra fjármálagerninga af ýmsu tagi. Voru slík viðskipti aðallega í höndum 

íslenskra viðskiptabanka, sparisjóða og lánastofnana er lutu almennum reglum um kaup og. Sjá nánar 

Aðalsteinn E. Jónasson (n. 2) 114-115. 
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reglur giltu um starfsemi á fjármagnsmarkaði. Kveðið var á um eftirlit í 34. gr. laganna og var 

bankaeftirlitinu veittar víðtækar heimildir til eftirlits með rekstri verðbréfasjóða.  

Lög um verðbréfaviðskipti nr. 9/1993 leystu síðan af hólmi lög nr. 20/1989. Við samningu 

frumvarpsins var um margt stuðst við ákvæði fyrri laga sem og litið til norrænnar löggjafar þar 

sem sú löggjöf hafði verið aðlöguð að reglum ESB að þó nokkru leyti.16 Það má því segja að 

hér hafi fyrstu skrefin verið stigin í átt að innleiðingu Evrópureglna í íslenskan rétt en Ísland 

hafði gerst aðili að Evrópska efnahagssvæðinu (EES) og með því skuldbundið sig til að innleiða 

frekari reglur á þessu sviði.17 Samhliða frumvarpi að lögum nr. 9/1993 var lagt fram frumvarp 

til laga um verðbréfbréfasjóði.18 Hefur allar götur síðan verið kveðið á um verðbréfaviðskipti 

og verðbréfasjóði í aðskildum lögum.19  

Hvað varðar eftirlit með verðbréfaviðskiptum var ákvæðið að mestu efnislega óbreytt20 frá 

lögum nr. 20/1989 að því undanskildu að ekki var kveðið á um eftirlit með verðbréfasjóðum. 

Hins vegar var þó bætt við nýju ákvæði21 sem rýmkaði heimildir bankaeftirlitsins til aðgengis 

að upplýsingum og gögnum.22 Víða í lögum nr. 9/1993 sem og í lögum um verðbréfasjóði nr. 

10/1993 var kveðið á um aðkomu og heimildir bankaeftirlitsins. Má þar meðal annars nefna 

aðkomu að reglusetningu auk aðkomu að veitingu starfsleyfa en leyfisveiting var almennt á 

herðum viðskiptaráðherra.23  

 

2.1.2. Aukin áhrif evrópskrar verðbréfaviðskiptalöggjafar og stofnun Fjármálaeftirlitsins 

Vegna aðildar Íslands að EES-samningum var ljóst að aðlaga þurfti löggjöf á sviði 

verðbréfamarkaðsréttar til samræmis við þær skuldbindingar sem ríkið hafði þar tekið sér á 

hendur. Til að standa undir þeim skyldum voru í kjölfarið samin lög um verðbréfaviðskipti nr. 

13/1996.  

Enn lengra var gengið í aðlögun íslensks réttar að ákvæðum EES-samningsins þar sem til 

að mynda voru lögfestar ýmsar tilskipanir ráðsins.24 Með lögum nr. 13/1996 var hugtakið 

verðbréfaviðskipti skilgreint fyrsta sinni25  og voru tilteknir þeir aðilar er sérstaklega voru 

                                                 
16 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 11 – 11. mál, almennar athugasemdir. 
17 Samanber lög nr. 2/1993. 
18 Er varð að lögum nr. 10/1993. 
19 Að auki var samhliða lagt fram frumvarp það er varð að lögum nr. 11/1993 um Verðbréfaþing Íslands hvar 

Verðbréfaþinginu var veitt einkaréttur til starfrækslu verðbréfaþings á Íslandi.  
20 Sjá 31. gr. laga nr. 9/1993. 
21 Samanber 3. mgr. 31. gr. 
22 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 11 – 11. mál, athugasemdir við 31. gr. 
23 Sjá til dæmis 2., 7., 8., og 38. gr. laga nr. 9/1993 auk VII. kafla laga nr. 10/1993. 
24 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 102 – 97. mál, almennar athugasemdir. 
25 Samanber 1. tl. 2. gr.  
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undanþegnir ákvæðum laganna. 26  Fólu lögin í sér töluverðar breytingar á eftirliti með 

verðbréfaviðskiptum og starfsemi fjárfestingarfyrirtækja frá því sem áður var í því skyni að 

kveða skýrar á um eftirlit með þess háttar starfsemi. Nauðsyn var talin standa til þessa með 

hliðsjón af Evrópugerðum sem og vegna þeirrar reynslu sem skapast hafði við 

eftirlitsframkvæmdina.27 Þá var jafnframt í fyrsta sinn í verðbréfaviðskiptalögum kveðið á um 

skyldu bankaeftirlitsins til samráðs við erlenda eftirlitsaðila.28  

Veigamiklar breytingar urðu hins vegar á eftirliti með verðbréfaviðskiptum með stofnun 

Fjármálaeftirlitsins sem tók til starfa hinn 1. janúar 1999.29 Tók Fjármálaeftirlitið frá þeim tíma 

yfir starfsemi Vátryggingaeftirlitsins og bankaeftirlitsins.30 Nauðsynlegt var því að lögum um 

verðbréfaviðskipti, auk fjölda annarra laga, yrði breytt til samræmis við nýja framkvæmd. 

Tilgangur laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi var að koma á fót nýrri 

eftirlitsstofnun með fjármálamörkuðum og var ráðgert að stofnunin hefði sambærilegar 

heimildir og úrræði og fyrirrennarar hennar höfðu haft.31  

Stuttu síðar voru eftirlitsheimildir Fjármálaeftirlitsins auknar talsvert. 32  Þá var 

Fjármálaeftirlitinu einnig veitt heimild til útgáfu leiðbeinandi tilmæla er lúta að starfsemi 

eftirlitsskyldra aðila.33 Samkvæmt lögskýringargögnum með frumvarpi því er varð að lögum 

nr. 11/2000 hafði tíðkast innan Norðurlandanna að eftirlitsstofnanir gæfu út leiðbeinandi 

tilmæli og reglur er gæfu til kynna viðhorf þeirra til ýmissa viðfangsefna sem ætla mætti 

eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti en slíkt hafði ekki tíðkast hér á landi.34  

Þá verður heldur ekki litið framhjá hlutverki Kauphallar sem eftirlitsaðila.35 Kveðið var á 

um hlutverk Kauphallarinnar í II. kafla laga nr. 34/1998 um starfsemi kauphalla og skipulegra 

tilboðsmarkaða. Kauphöllin skyldi þannig setja reglur um eigin starfsemi.36 Jafnframt væri það 

hlutverk Kauphallar að hafa eftirlit með því að útgefendur skráðra verðbréfa og aðrir 

kauphallaraðilar færu eftir þeim lögum og reglum sem um starfsemi hennar giltu.37 

                                                 
26 Sjá 2. mgr. 1. gr. 
27 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 102 – 97. mál, athugasemdir við XII. kafla. 
28 Samanber 54. gr. laga nr. 13/1996. 
29 Með lögum nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. 
30 Talið var skilvirkast að komið væri á fót almennu fjármálaeftirliti er tæki til fjármálamarkaðarins í heild í 

samræmi við þróun markaðarins hérlendis sem erlendis. Sjá Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 951 – 560. mál, 

almennar athugasemdir. 
31 Samanber til dæmis ákvæði IV. kafla þágildandi laga um Seðlabanka Íslands nr. 36/1986. 
32 Sjá lög um breytingu á lagaákvæðum um fjármálaeftirlit nr. 11/2000. 
33 Samanber 8. gr. laga nr. 87/1998. 
34 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 232 – 199. mál, athugasemdir við 1. gr. 
35 Vert er að nefna að einkaréttur sá er Verðbréfaþing Íslands hafði á starfrækslu verðbréfaþings var afnuminn 

með lögum um starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða nr. 34/1989. 
36 Samanber 3. tl. 1. mgr. 11. gr. 
37 Í fyrri lögum um Verðbréfaþing Íslands var einnig kveðið á um eftirlitshlutverk Verðbréfaþingsins, þá í 

samvinnu við bankaeftirlitið, sjá 5. tl. 2. gr. laga nr. 11/1993. 



 

  7 

Nýjum heildarlögum um verðbréfaviðskipti var á ný komið á með setningu laga nr. 33/2003. 

Með lögunum voru innleiddar að hluta eða öllu leyti ýmsar tilskipanir Ráðs 

Evrópusambandsins (ráðið) 38  varðandi fjármálaþjónustu og verðbréfaviðskipti. Ýmis 

hegðunarákvæði laga um starfsemi kauphalla og skipulagðra tilboðsmarkaða voru tekin upp í 

lög um verðbréfaviðskipti og voru ákvæði um réttindi og skyldur fjármálafyrirtækja er höfðu 

heimild til verðbréfaviðskipta gerð fyllri.39 Þá var X. kafli laganna helgaður eftirliti og tók hann 

nokkrum breytingum frá því sem áður var. Ber í því samhengi að nefna að með tilkomu laga 

um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 voru felld úr þágildandi lögum um verðbréfaviðskipti 

ákvæði er lutu að stofnun og rekstri fyrirtækja í verðbréfaþjónustu. Hefur allar götur síðan verið 

kveðið á um slíkt í lögum um fjármálafyrirtæki.40 

Með sífellt flóknari löggjöf fylgdu auknar heimildir Fjármálaeftirlitsins til eftirlits með 

verðbréfaviðskiptum.41 Fjármálaeftirlitinu var þannig falið eftirlit með framkvæmd laganna og 

reglum settum á grundvelli þeirra. Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum nr. 

33/2003 sagði að með því væri meðal annars átt við reglugerðir, reglur Seðlabanka Íslands og 

Kauphallar sem og reglur og leiðbeinandi tilmæli Fjármálaeftirlitsins.42 

Árið 2005 var einnig ráðist í mikilvægar breytingar á lögum um verðbréfaviðskipti. 43 

Fjármálaeftirlitinu var til dæmis falið að setja reglur um meðferð innherjaupplýsinga og 

viðskipti innherja og var umfang X. kafla laganna, er fjallar um eftirlit, aukið töluvert. Til að 

mynda var gert var ráð fyrir styrkingu opinbers eftirlits og Fjármálaeftirlitinu veittar auknar 

heimildir til íhlutunar til varnar almenningi.44 Þá voru rannsóknarheimildir Fjármálaeftirlitsins 

styrktar til muna.45 

Nýjunga var einnig að gæta varðandi eftirlit með skipulögðum verðbréfamörkuðum. 46 

Fjármálaeftirlitinu var til að mynda heimilt að fela skipulegum verðbréfamarkaði 

eftirlitsverkefni samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti.47 Enn fremur gerðu lög nr. 31/2005 

auknar kröfur um gagnsæi í störfum Fjármálaeftirlitsins. Bar Fjármálaeftirlitinu því að birta 

opinberlega niðurstöður í málum og athugunum er vörðuðu ákvæði verðbréfaviðskiptalaga. 

                                                 
38 e. Council of the European Union. 
39 Sjá nánar Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 383 – 347. mál, almennar athugasemdir, breytingar í frumvarpinu. 
40 Sjá 2. og 3. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. 
41 Þó vissulega megi deila um hvort þróun eftirlitsheimilda hafi haldið nægilega vel í þróun 

verðbréfaviðskiptalöggjafar almennt. 
42 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 383 – 347. mál, athugasemdir við 52. gr. 
43 Með lögum nr. 31/2005 um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti nr. 33/2003. 
44 Sjá nánar Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 767 – 503. mál, athugasemdir við frumvarpið.  
45 Sjá nánar 69. og 70. gr. 
46 Samanber 71. gr.  
47 Sjá nánar Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 767 – 503. mál, athugasemdir við 20. gr, um d-lið (71. gr.). 
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Jafnframt var gerð ítarleg grein fyrir heimild Fjármálaeftirlitsins til reglusetningar um 

framkvæmd laganna.48  

Nýjasta heildarlöggjöfin um verðbréfaviðskipti leit dagsins ljós með lögum nr. 108/2007 er 

tóku gildi hinn 1. nóvember 2007. Með þeim lögum var komið til framkvæmdar hér á landi 

tveimur mikilvægum tilskipunum Evrópusambandsins, þ.e. annars vegar tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins um markaði fyrir fjármálagerninga (MiFID I) 49  og hins vegar 

gagnsæistilskipunin50.  

Þó svo lög nr. 108/2007 hafi falið í sér umtalsverður breytingar fyrir fjármálafyrirtæki voru 

breytingarnar varðandi eftirlit þó ekki eins umfangsmiklar. Í MiFID I var meðal annars kveðið 

á um valdmörk eftirlitsaðila milli heima- og gistiríkis. Meginreglan var sú að heimaríki 

annaðist eftirlit með fjármálafyrirtæki en heimildir gistiríkis til eftirlits voru bundnar við 

ákveðin tilvik er fjármálafyrirtæki væri með útibú í gistiríki og veitti þar þjónustu. Var því um 

nýmæli að ræða í íslenskum rétti þar sem gistiríkið sinnti nú einnig eftirliti í þeim tilvikum er 

þjónusta væri veitt yfir landamæri þó fjármálafyrirtækið starfrækti ekki útibú í gistiríkinu.51 

 

2.2 Þróun verðbréfaeftirlits og samstarfs eftirlitsaðila innan ESB 

Líkt og framangreind umfjöllun gefur til kynna hefur evrópsk löggjöf á sviði 

verðbréfaviðskipta sífellt meiri áhrif hér á landi. Með aðild Íslands að EES-samningum 

opnaðist fyrir möguleika á samstarfi um eftirlit með fjármálamörkuðum við aðrar þjóðir sem 

einnig voru aðilar að samningnum. Sem aðili að innri markaði ESB, í gegnum EES-samninginn, 

hafði Fjármálaeftirlitið að auki tök á því að koma að vinnu sambandsins við samræmingu 

reglna varðandi fjármálaeftirlit.52 Er í ljósi þess áhugavert að líta einnig stuttlega á þá þróun 

sem átt hefur sér stað og lýtur að evrópskri löggjöf og samstarfi á sviði fjármálaeftirlits.53 

 

                                                 
48 sama heimild, athugasemdir við 20. gr, um f-lið (73. gr.). 
49 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB frá 21. apríl 2004 um markaði fyrir fjármálagerninga og um 

breytingu á tilskipunum ráðsins 85/611/EBE og 93/6/EBE og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB 

og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 93/22/EBE [2004] OJ L145/1. 
50 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EC frá 15. desember 2004 um samhæfingu krafna um gagnsæi 

í tengslum við upplýsingar um útgefendur verðbréfa sem eru skráð á skipulegan markað og um breytingu á 

tilskipun 2001/34/EB [2004] OJ L 390/38. 
51 Alþt. 2007, A-deild, þskj. 7 – 7. mál, almennar athugasemdir, MiFID tilskipunin – e) eftirlit í heimaríki og 

gistiríki.  
52 Andri Fannar Bergþórsson, „The European System of Financial Supervision from an EEA Perspective – A 

Complex Compromise“ (2018) Nordic & European Company Law Working Paper nr. 18-16 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3236750> skoðað 28. ágúst 2018, 3-4. 
53 Í þessum kafla er áhersla lögð á þróun löggjafar á sviði fjármálaeftirlits, fyrir ítarlega umfjöllun varðandi 

þróun evrópskrar verðbréfalöggjafar vísast til Niamh Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation 

(3. útg) (Oxford University Press 2014). 
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2.2.1 Fyrsti vísir að samræmdum reglum um eftirlit með verðbréfamörkum á evrópskum 

vettvangi 

Verðbréfamarkaðir hafa löngum verið taldir mikilvægur hluti innri markaðar ESB en lögð 

hefur verið áhersla á samræmingu reglna á sviði verðbréfaviðskipta í þeim tilgangi að virkni 

innri markaðarins verði sem best verður á kosið. Miklar breytingar hafa átt sér stað varðandi 

reglusetningu á sviði verðbréfamarkaðsréttar innan Evrópuréttarins. Gætti í upphafi mikils 

misræmis varðandi umfang og efni reglna hvers aðildarríkis sem leiddi til takmarkana á 

viðskiptum yfir landamæri sem þótti í andstöðu við markmið Evrópusamstarfsins. Frá því 

fyrstu samræmdu reglurnar voru settar hefur statt og stöðugt verið unnið að því að afnema þær 

lagalegu hindranir sem mismunandi regluverk hefur í för með sér og stuðla þannig að frekari 

samruna markaða.54 

Um árabil var áhersla lögð á uppbyggingu innri markaðar og samræmingu regluverks en 

verðbréfamarkaðseftirliti veitt heldur minni athygli. Eftirlit var iðulega í höndum heimaríkis 

en einnig gat þó komið til afskipta gistiríkis. Í vissum tilvikum gat eftirlit því verið bæði á 

herðum heima- og gistiríkis þó oft væri óljóst hvert hlutverk og heimildir hvors eftirlitsaðila 

væru.55 Er því í raun óhætt að segja að reglur er lutu að atriðum á borð við samstarf milli 

eftirlitsaðila, valdheimildir eftirlitsaðila og framkvæmd eftirlits hafi allt fram til síðustu 

aldamóta almennt verið vanþróaðar. 

Með tilkomu Forum of European Securities Commissions (FESCO), árið 1997, var 

mikilvægt skref stigið í átt að samvinnu eftirlitsaðila með verðbréfamörkuðum og öflugra 

eftirliti. Samstarfinu var komið á laggirnar fyrir tilstilli eftirlitsaðila 17 aðildarríkja EES56 án 

beinnar aðkomu ESB.57 Markmið samstarfsins var, meðal annars, að þróa almenna staðla er 

lytu að þáttum sem ekki væri kveðið á um í Evrópugerðum eða kæmu til viðbótar reglum sem 

settar höfðu verið af hálfu ESB, ásamt því að veita framkvæmdastjórninni liðsinni í tengslum 

                                                 
54 Sjá til dæmis Hallgrímur Ásgeirsson, „Samþætting verðbréfamarkaða í Evrópu“ (2004) 6 (2)  Peningamál 49, 

49. 
55 Sjá Niamh Moloney (n. 53) 951. 
56 Ætla má að með aðild að EES-samningnum hafi Ísland haft sama þáttökurétt til samstarfsins og önnur 

aðildarríki ESB. Sjá nánar The Forum of European Securities Commissions, „1999-2000 Report on the 

activities of FESCO“ 99/127 (FESCO 2000) 4; Andri Fannar Bergþórsson (n. 52) 4.  
57 Régis Bismuth, „The Federalisation of Financial Supervision in the US and the EU: A Historical-Comparative 

Perspective“ í Mads Andenas og Gudula Deipenbrock (ritstj.), Regulating and Supervising European Financial 

Markets: More Risks than Achievements (Springer 2016) 235. 
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við aðgerðaráætlun ESB um fjármálaþjónustu.58 Þá höfðu aðilar að FESCO einnig samþykkt 

viljayfirlýsingu um að koma á samstarfi milli landsbundinna eftirlitsaðila.59  

Þrátt fyrir að vinna FESCO hafi stuðlað að samræmingu reglna á sviði verðbréfaviðskipta 

innan Evrópu var þó staðreyndin sú að ákveðnar takmarkanir voru til staðar líkt og fram kom 

í skýrslu sérfræðinefndar varðandi reglusetningu verðbréfamarkaðarins en þar sagði 

eftirfarandi:  

However useful this work is, FESCO is confronted with several drawbacks: it has 

no official status, it works by consensus, and its recommendations are not binding. 

Furthermore, the actual implementation of decisions in the different Member States 

is dependent upon the regulatory powers granted internally to each respective 

regulator – and these differ widely.60 

  

Ljóst var því að grípa þyrfti til frekari aðgerða til að uppfylla markmið ESB um sameiginlegan 

innri markað en þróun sameiginlegs markaðar fyrir verðbréfaviðskipti var álitin 

grundvallaratriði fyrir þróun innri markaðarins í heild.61 Árið 1998 gaf framkvæmdastjórnin 

því út umræðuskjal62 sem greindi frá þeim aðgerðum til endurbóta sem talin var þörf á að ráðast 

í á sviði fjármálaþjónustu. Komið var til að mynda inn á endurskoðun á löggjafarferlinu, 

fyrirkomulagi eftirlits og samstarfi um eftirlit. 63  Í framhaldi gaf framkvæmdastjórnin út 

aðgerðaráætlun á sviði fjármálaþjónustu (FSAP)64 er byggði á þeim tillögum sem fram komu í 

umræðuskjalinu. Kynntar voru þar yfir fjórða tug aðgerða sem styrkja áttu reglur 

Evrópuréttarins á sviði verðbréfaviðskipta og var stefnt að því að aðgerðaráætluninni skyldi 

lokið árið 2005.65 

 

                                                 
58 Sjá í þessu samhengi The Forum of European Securities Commissions, „Market Abuse: FESCO´s response to 

the call for views from the Securities Regulators under the EU´s Action Plan for Financial Services 

COM(1999)232“ 00/09620 (FESCO 29. júní 2000); The Forum of European Securities Commissions, „FESCO 

proposes new common regulatory responses for the European single market for financial services“ 00-094b 

(FESCO 25. september 2000). 
59 Sjá til dæmis The Committee of Wise Men, Initial Report (n. 7) 17; Fabrice Demarigny, „The Forum of 

European Securities Commissions (FESCO): An Answer to the Needs of a European Single Market for 

Financial Services“ (2000) 60 Revue d’économie financière (English ed.) 125, 125-126. 
60 The Committee of Wise Men, Initial Report (2000) 17. 
61 Hallgrímur Ásgeirsson (n. 54) 52. 
62 European Commission, „Financial Services: Building a Framework for Action“ (Communication) COM 

(1998) 625 final. 
63 sama heimild, 15-18. 
64 European Commission, „Implementing the Financial Services Action Plan“ (Communication) COM (1999) 

232 final. 
65 Hallgrímur Ásgeirsson (n. 54) 53. 
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2.2.2. Lamfalussy-ferlið og uppbygging stofnanaumgjarðar fjármálaeftirlits 

Í kjölfar útgáfu FSAP aðgerðaráætlunarinnar setti ráðið á laggirnar sérfræðinefnd66 sem hafði 

það hlutverk að meta skilvirkni í lagasetningu á sviði verðbréfaviðskipta. Í febrúar 2001 gaf 

nefndin út skýrslu, oft nefnd Lamfalussy skýrslan,67 með niðurstöðum sínum ásamt tillögum 

til breytinga. Niðurstaða nefndarinnar var meðal annars sú að seint og illa hefði gengið að halda 

í við þá þróun sem átt hafði sér stað á verðbréfamörkuðum og talið var æskilegt að ráðist yrði 

í róttækar breytingar er lutu að reglusetningu. Lagði nefndin meðal annars til að tekið yrði upp 

fjögurra stiga ferli við setningu og framkvæmd reglna sem þekkt hefur verið sem Lamfalussy-

ferlið. 

Samkvæmt tillögum sérfræðinefndarinnar skyldu Evrópuþingið og ráðið, að tillögu 

framkvæmdastjórnarinnar eftir víðtækt samráð við hagsmunaaðila, setja á fyrsta stigi 68 

rammareglur í formi reglugerða og tilskipana er tækju á undirstöðuatriðum í löggjöfinni. Á 

öðru stigi 69  skyldi framkvæmdastjórnin, með hliðsjón af þróun verðbréfamarkaða, setja 

tæknilegar reglur sem útfærðu nánar rammareglur fyrsta stigs. Stofnsetja átti nefnd, Evrópsku 

verðbréfanefndina (ESC)70 er yrði framkvæmdastjórninni til ráðgjafar á þessu stigi. Þá skyldi 

einnig stofnsett önnur nefnd, Evrópsk samstarfsnefnd verðbréfaeftirlita (CESR)71 sem ynni að 

því að efla samræmda framkvæmd reglna fyrsta og annars stigs í aðildarríkjum sambandsins, 

samanber þriðja stig72 áætlunarinnar.73 Vinna CESR fælist meðal annars í túlkun á einstökum 

reglum og útgáfu leiðbeinandi tilmæla. Að lokum skyldi á fjórða stigi74 framkvæmdastjórnin 

vinna að því að tryggt yrði að aðildarríkin 75  framfylgdu þeim reglum sem settar væru.76 

Lamfalussy skýrslan var samþykkt á fundi ráðsins í Stokkhólmi 2001 og féllst Evrópuþingið á 

tillögurnar árið 2002, þrátt fyrir að ákveðinna efasemda hafi gætt innan þingsins er lutu að 

fullnægjandi tryggingu gagnsæis og samráðs stofnana.77 

                                                 
66 e. Commitee of wise men on the Regulation of European Securities Markets. 
67 Sjá The Committee of Wise Men, Final Report (n. 7). 
68 e. level 1. 
69 e. level 2.  
70 e. EU Securities Committee. 
71 e. EU Securities Regulators Committee. 
72 e. level 3. 
73 Nefndum þessum var komið á laggirnar með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/527/EB frá 6. júní 2001 

um að koma á fót samstarfsnefnd evrópskra eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði [2001] OJ L191/43 og ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2001/528/EB frá 6. júní 2001 um að koma á evrópskri verðbréfanefnd [2001] OJ 

L191/45. 
74 e. level 4. 
75 Reglur þessar tóku einnig til aðildarríkja EES þó svo þau væru ekki aðilar að ESB, þar á meðal Íslands. Sjá 

nánar Andri Fannar Bergþórsson (n. 52) 5. 
76 The Committee of Wise Men, Final Report (n. 7) 19-20.  
77 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 767 – 503. mál, almennar athugasemdir, c. Lamfalussy ferlið. 
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Upphaflega var Lamfalussy-ferlið eingöngu hugsað fyrir verðbréfamarkaðinn. Skemmst er 

þó frá því að segja að ákveðið var að yfirfæra ferlið yfir á önnur svið fjármálaþjónustu sökum 

þess hve vel það hafði gefist. Í kjölfarið voru settar á laggirnar nefndir sambærilegar CESR, 

það er Evrópska bankaeftirlitsnefndin og nefnd Evrópskra eftirlitsaðila með vátryggingum og 

starfstengdum lífeyrissjóðum.78 

Vert er að nefna að uppbyggingu nefndanna var þannig háttað að hvert aðildarríki ESB átti 

fulltrúa í nefndinni. CESR samanstóð af yfirmönnum fjármálaeftirlits hvers aðildarríkis en sæti 

í ESC áttu háttsettir embættismenn úr ráðuneytum viðkomandi ESB ríkja.79 Þegar skoðuð er 

staða Íslands gagnvart CESR má sjá að réttur ríkisins til áhrifa í nefndinni var heldur lakari en 

annarra sambandsríkja þar sem það átti ekki sæti í nefndinni. Ísland hafði samt sem áður, ásamt 

öðrum EFTA-ríkjum, rétt til að tilnefna einn áheyrnarfulltrúa á fundum nefndarinnar.80 

Þó svo mikið vatn hafði runnið til sjávar varðandi þróun innri markaðar verðbréfaviðskipta 

og samræmingu reglna má í raun segja að ekki hafið dregið til stórra tíðinda hvað varðar 

samræmda reglusetningu um eftirlit með verðbréfaviðskiptum fyrr en með stofnun fyrrnefndra 

nefnda, ESC og CESR, árið 2001.81 Tilkoma nefndanna leiddi til mikilla breytinga varðandi 

skipulag og framkvæmd eftirlits með fjármálamörkuðum þar sem áhersla var lögð á samleitni 

eftirlits.82 Eitt af lykilatriðum Lamfalussy-ferlisins var einmitt að huga að samleitni eftirlits og 

samvinnu eftirlitsaðila og var þessum þáttum lýst af framkvæmdastjórninni sem „one of the 

most innovative elements of the Lamfalussy architecture“.83 Var hér fyrsta sinni fyrir að fara 

miðstýrðri stofnanaumgjörð varðandi eftirlit og má að vissu leyti segja að bætt hafi verið úr 

þeim ágöllum sem fyrri viðleitni til samstarfs eftirlitsaðila á borð við FESCO hafði falið í sér.84 

Þegar skoðað er nánar hvað breytingar Lamfalussy-ferlisins fólu í raun í sér má meðal annars 

benda á hlutverk nefndanna við reglusetningu. Gegndu þær til að mynda ráðgjafahlutverki 

gagnvart framkvæmdastjórninni við útfærslu tæknilegra staðla er útfærðu nánar rammalöggjöf 

fyrsta stigs.85 Þá kristallaðist nýtt og aukið hlutverk þeirra í útgáfu tilmæla og fyrirmæla sem 

                                                 
78  Sjá ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/5/EB frá 5. nóvember 2003 um að koma á fót evrópskri 

bankaeftirlitsnefnd [2004] OJ L3/28 og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/6/EB frá 5. nóvember 2003 um 

að koma á fót nefnd evrópskra eftirlitsaðila með vátryggingum og starfstengdum lífeyrissjóðum [2004] OJ L3/30 
79 Sjá nánar ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/527/EB (n. 73) og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2001/528/EB (n. 73.) 
80 Sjá ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2008 frá 4. júlí 2008 um breytingu á IX. viðauka 

(Fjármálaþjónusta) og bókun 37 við EES-samninginn. 15/2008 EES-viðbætir við Stjtíð EES 5.  
81 Niamh Moloney (n. 53) 951. 
82 e. supervisory convergence. 
83 European Commission (n. 7). 
84Sjá til dæmis The Committee of Wise Men, Initial Report (n. 7) 17; Niamh Moloney (n. 53) 952. 
85 Má sem dæmi nefna aðkomu þeirra að MiFID I, sjá til dæmis The Committee of European Securities 

Regulators, „CESR‘s Advice on Possible Implementing Measures of the Directive 2004/39/EC on Markets in 

Financial Instruments“ CESR/04-261b. 
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tryggja áttu samræmda túlkun og framkvæmd á löggjöf fyrsta og annars stigs.86 Náði heimild 

þessi einnig til þátta sem ekki hafði verið tekið á í löggjöfinni.87 Þó tilmæli CESR hafi ekki átt 

stoð í ákveðnum lagaákvæðum og væru í sjálfu sér ekki lagalega bindandi virtist tilhneigingin 

samt sem áður sú að aðildarríkin álitu þau siðferðilega bindandi hið minnsta og þýðingu þeirra 

aðra og meiri en einungis sem leiðarvísir varðandi túlkun.88  

Þegar litið er til þróunar eftirlits með verðbréfamörkuðum í kjölfar FSAP og Lamfalussy-

ferlisins má sjá að það fjögurra stiga ferli sem tekið var upp í kjölfar Lamfalussy skýrslunnar 

þótti ganga vel og var ákvarðanataka og skipulag eftirlits talið skilvirkara en áður. Í hvítbók 

framkvæmdastjórnarinnar frá 2005 um stefnu ESB varðandi fjármálaþjónustu 2005-201089 var 

stefnt að því að halda áfram þróun ferlisins með það að markmiði að hámarka möguleika þess.90 

Í kjölfar fjármálakreppunnar er hófst árið 2007 var ljóst að leggjast þurfti í breytingar 

varðandi eftirlit með fjármálamörkuðum en gagnrýnt var að eftirliti hefði verið ábótavant í 

aðdraganda kreppunnar. Hér að ofan hefur verið gerð grein fyrir þróun evrópskrar löggjafar á 

sviði verðbréfaeftirlits frá fyrsta vísi að samstarfi evrópskra eftirlitsaðila fram til 

efnahagskreppunnar 2007. Í næsta kafla er sjónum beint að viðbrögðum ESB við 

fjármálakreppunni og þeim breytingum sem ráðist var í varðandi verðbréfamarkaðseftirlit. 

 

 

3. Erfiðleikar á fjármálamörkuðum: Viðbrögð Evrópusambandsins við 

fjármálakreppunni – Upphafið að nýju skipulagi 

 

3.1 Efnahagslegir erfiðleikar skekja fjármálamarkaði    

Um mitt ár 2007 fór að bera á verulegum efnahagslegum erfiðleikum í Evrópu og 

Bandaríkjunum. Þeir náðu hámarki á haustmánuðum 2008 við fall bandaríska 

fjárfestingarbankans Lehman Brothers. Þá féllu einnig stuttu síðar þrír helstu 

viðskiptabankarnir á Íslandi og lá ljóst fyrir að mörg ríki þyrftu að grípa til umfangsmikilla 

aðgerða í þeim tilgangi að styðja við fjármálakerfi sín.91 Í kjölfar kreppunnar vildu menn meina 

að ýmsir vankantar hefðu verið á regluverki ESB á sviði fjármálaþjónustu og að áhersla 

                                                 
86 Sjá The Committee of European Securities Regulators, „CESR‘s guidelines for supervisors regarding the 

transitional provisions of the amending UCITS Directives (2001/107/EC and 2001/108/EC)“ CESR/04/434b. 
87 The Committee of Wise Men, Final Report (n. 7) 6. 
88 Sjá Andri Fannar Bergþórsson (n. 52) 6. 
89 Commission, „White Paper. Financial Services Policy 2005-2010“ (Communication) COM (2005) 629 final. 
90 sama heimild, 10-12. 
91 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1109 – 681. mál, athugasemdir við þingsályktunartillögu, fylgiskjal XI, 

forsaga. 
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sambandsins á skilvirkan innri markað hafi skyggt um of á sjónarmið um fjármálastöðugleika. 

Einnig heyrðust gagnrýnisraddir varðandi nefndafyrirkomulag Lamfalussy-ferlisins en talið 

var að skort hafi á úrræði evrópsku samstarfsnefndanna auk sameiginlegrar ákvarðanatöku 

kæmi til áfalla innan fjármálakerfisins.92 

Viðbrögð ESB við þessum erfiðleikum lýstu sér meðal annars í margvíslegum 

lagabreytingum. Enn frekari áhersla var lögð á aukna samræmingu á vettvangi sambandsins en 

fyrir kreppuna hafði gætt ákveðinnar tregðu meðal aðildarríkja sambandsins til að eftirláta því 

vald til reglusetningar og eftirlits.93 Greina má þrjá meginþætti í nýrri löggjöf ESB. Má þar 

fyrst nefna endurbætur á gildandi rétti með tilliti til þeirra veikleika sem kreppan leiddi í ljós á 

fyrri löggjöf. Í annan stað var gildissvið reglnanna aukið og tóku þær til fleiri fjármálagerninga 

en áður og í þriðja lagi voru settar á fót nýjar stofnanir á vettvangi ESB sem var falið ákveðið 

vald auk heimilda til beinnar og milliliðalausrar ákvarðanatöku varðandi ýmis málefni 

fjármálamarkaðarins.94 

Þriðja og síðastnefnda atriðið hefur haft mikil áhrif á eftirlit með fjármálamörkuðum, þar á 

meðal verðbréfamörkuðum. Áhugavert er því skoða nánar tilkomu og grundvöll breytinganna 

sem og hvað þær fólu í raun í sér. 

 

3.2. De Larosière-skýrslan 

Í kjölfar fjármálakreppunnar 2008 bar á gagnrýni á fjármálaeftirlit hér á landi og var ýmsu talið 

ábótavant. Þannig kom til að mynda fram í Rannsóknarskýrslu Alþingis að Fjármálaeftirlitið 

hafi ekki verið í stakk búið til að sinna eftirlitshlutverki sínu svo vel væri og hafi forgangsröðun 

verið röng. Þá hafi vöxtur fjármálakerfisins hér á landi verið hraður en eftirlitsaðilar ekki náð 

að halda í við þá hröðu þróun sem hér átti sér stað.95 Hið sama var upp á teningnum innan 

Evrópu en fjármálakreppan leiddi meðal annars í ljós verulega annmarka, jafnt á 

fjármálakerfinu í heild sem og í einstaka tilvikum, sem endurspegluðust í veikleikum hvað 

varðaði samvinnu eftirlitsaðila, samræmi og stöðugleika við beitingu evrópskrar löggjafar. Þá 

                                                 
92 Sjá Larisa Dragomir, European Prudential Banking and Supervision – The legal dimension (Routledge 2010) 

92 og Niamh Moloney, „EU Financial Market Regulation after the Global Financial Crisis: „More Europe“ or 

More Risks?“ (2010) 47 Common Market Law Review 1317, 1319. 
93 Sjá til dæmis Larisa Dragomir (n. 92) 91-92; Niamh Moloney, „The European Securities and Markets 

Authority and Institutional Design for the EU Financial Market – A Tale of Two Competences: Part (1) Rule-

Making“ (2011) 12 European Business Organization Law Review 41, 45-46. 
94 Sjá Arnaldur Hjartarson, Evrópskur bankaréttur og áhrif hans á íslenskan rétt (Fons juris 2017) 102. 
95 Rannsóknarnefnd Alþingis, „Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir. Bindi 

1“ (12. apríl 2010) 44-45. 
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virtist skorta á að nægjanlegt traust ríkti milli alþjóðlegra eftirvaldsyfirvalda.96 Stefnt hafði 

verið að því að tryggja jöfn samkeppnisskilyrði á vettvangi ESB ásamt því að endurspegla þá 

vaxandi samþættingu fjármálamarkaða sem átti sér stað innan sambandsins.97 Þrátt fyrir þetta 

virtist eftirlitið ekki hafa virkað með þeim hætti sem vonir stóðu til. 

Í þeim tilgangi að bregðast við þessari gagnrýni fól framkvæmdastjórnin starfshópi 

háttsettra embættismanna,98 undir formennsku Jacques de Larosière, það hlutverk að leggja 

fram tillögur um hvernig efla mætti fyrirkomulag evrópsks eftirlits, auka öryggi borgaranna og 

endurreisa traust til fjármálakerfisins. Starfshópurinn birti lokaskýrslu sína (Larosière 

skýrslan) 99  í febrúar 2009 og lagði þar fram tillögur að ýmsum breytingum. Taldi 

starfshópurinn meðal annars að of mikil áhersla hafi verið lögð á varfærniseftirlit100 með því 

að beina athyglinni að einstaka fyrirtækjum í stað þess að huga betur að 

þjóðhagsvarúðareftirliti101 er beindi sjónum sínum að fjármálakerfinu í heild sinni. Einnig þótti 

skorta á nægjanlega samvinnu milli alþjóðlegra eftirlitsaðila sem og voru heimildir þeirra, jafnt 

sem úrræði nefndanna, samkvæmt þriðja stigi Lamfalussy-ferlisins, ekki taldar fullnægjandi.102  

Taka má undir gagnrýni starfshópsins en telja má að með aukinni alþjóðavæðingu 

fjármálamarkaðarins og auðveldara aðgengi að alþjóðlegum fjármálamörkuðum skipti 

samvinna alþjóðlegra eftirlitsaðila gríðarlegu máli. Sífellt ríkari ástæða er til að hún standi á 

sterkum lagalegum grunni ásamt því að úrræði eftirlitsaðila til athugana og íhlutunar séu 

nægjanleg. Til að sníða af þessa vankanta lagði starfshópurinn því fram ýmsar tillögur að 

endurbótum. Má þar nefna að mælt var með að komið yrði á fót tveggja stoða eftirlitskerfi með 

stofnun þriggja nýrra evrópskra eftirlitsstofnana ásamt stofnun evrópsks kerfisáhætturáðs.103 

  

3.3. Stofnsetning samræmds evrópsks eftirlitskerfis með fjármálamörkuðum  

Misjafnra viðbragða gætti við tillögum Larosière skýrslunnar og voru gagnrýnisraddir uppi um 

að með þeim væri dregið úr áhrifum og ábyrgð heimaeftirlita. Telja má slíkar áhyggjur 

skiljanlegar enda hefur heimaeftirlit yfir mikilli sérfræðiþekkingu að búa hvað varðar sinn 

                                                 
96 Sjá 1. mgr. aðfararorða ESMA-reglugerðarinnar. Sjá einnig til hliðsjónar Thomas Papadopoulos, „European 

System of Financial Supervision“ Max Planck Encyclopedia of Public International Law (2015) 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2638620> skoðað 5. október 2018. 
97 Sjá til dæmis European Parliament, „European Parliament resolution on prudential supervision rules in the 

European Union (2002/2061(INI))” OJ C 25E; Commission, (n. 89). 
98 Nefndur The High-Level Group. 
99 The de Larosière Group (n. 2009). 
100 e. micro-prudential supervision. 
101 e. macro-prudential supervision. 
102 The de Larosière Group (n. 6) 38-42. 
103 sama heimild, 46-48. 
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heimamarkað auk þess sem ætla má varhugavert að tengsl rofni milli heimaeftirlits og 

viðkomandi markaðar. Samt sem áður virtust flestir sammála um að breytingarnar væru 

nauðsynlegt skref til styrkingar evrópskum fjármálamamörkuðum. 104  Fór því svo að 

framkvæmdastjórnin lagði til, í mars 2009, að komið yrði á fót nýju evrópsku eftirlitskerfi sem 

endurspeglaði tillögur Larosière skýrslunnar um tveggja stoða eftirlitskerfi sem tæki bæði til 

varfærnis- og þjóðhagsvarúðareftirlits. Tillaga framkvæmdastjórnarinnar var síðar samþykkt 

af Leiðtogaráðinu105 í júní sama ár.106 Í kjölfarið samþykktu Evrópuþingið og ráðið, að tillögu 

framkvæmdastjórnarinnar, að upp yrði tekið samræmt eftirlitskerfi með fjármálamörkuðum 

(ESFS)107 sem kæmi í stað eldra eftirlitskerfis er byggði á fyrrnefndum þriðja stigs nefndum 

Lamfalussy-ferlisins.  

 

3.3.1. Evrópska kerfisáhætturáðið 

Hið nýja samræmda evrópska eftirlitskerfi byggir á tveggja stoða eftirlitskerfi: Evrópska 

kerfisáhætturáðinu (ESRB) 108  og Evrópsku eftirlitsstofnununum.109  Kerfisáhætturáðinu var 

komið á fót í nóvember 2010.110 Fer það með þjóðhagsvarúðareftirlit innan ESB og stuðlar að 

því að koma í veg fyrir kerfisáhættu er lýtur að fjármálastöðugleika.111 Til þess að sinna því 

hlutverki greinir ráðið kerfisáhættu, forgangsraðar og gefur út viðvaranir og tilmæli varðandi 

yfirvofandi áhættu, svo dæmi séu tekin. 112  Valdheimildir kerfisáhætturáðsins felast því 

aðallega í greiningarvinnu og útgáfu tilmæla og viðvarana en það fer ekki með beint vald 

gagnvart opinberum eftirlitsaðilum aðildarríkjanna eða markaðsaðilum.113 

  

                                                 
104 Sigurður Freyr Jónatansson, „Evrópsku eftirlitsstofnanirnar og aðkoma Íslands“ (2013) 2 (2) Fjármál Vefrit 

Fjármálaeftirlitsins <https://www.fme.is/media/utgefid-efni/Fjarmal---agusthefti.pdf> skoðað 7. október 2018. 
105 e. European Council. Leiðtogaráðið fer ekki með lagasetningarvald en hlutverk þess innan sambandsins er 

„að knýja sambandið áfram og marka því stefnu“. Sjá Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, Réttarkerfi 

Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins (Hið íslenska bókmenntafélag 2011) 90. 
106 Sjá til dæmis Commission, „Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council 

establishing a European Securities and Markets Authority“ (Communication) COM (2009) 503 final; 

Commission, „Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on Community macro 

prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk 

Board“ (Communication) COM (2009) 499 final. 
107 e. European System of Financial Supervision. 
108 e. European Systemic Risk Board. 
109 e. European Supervisory Authorities. 
110 Með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1092/2010 frá 24. nóvember 2010 um 

þjóðhagsvarúðareftirlit með fjármálakerfinu á sviði Evrópusambandsins og um stofnun Evrópska 

kerfisáhætturáðsins [2010] OJ L331/1 (ESRB-reglugerðin). 
111 Sjá 1. mgr. 3. gr. ESRB-reglugerðarinnar. 
112 Sjá 2. mgr. 3. gr. ESRB-reglugerðarinnar. 
113 Sjá til dæmis Arnaldur Hjartarson (n. 94) 121. 
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3.3.2. Nýjar eftirlitsstofnanir á fjármálamarkaði 

Auk ESRB kom ESB einnig á fót þremur eftirlitsstofnunum er mynduðu í sameiningu samræmt 

eftirlitskerfi með fjármálamörkuðum. Þær eru Evrópska bankaeftirlitsstofnunin (EBA), 114 

Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin (EIOPA) 115  og Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (ESMA).116 EBA var komið á fót með reglugerð (ESB) nr. 

1093/2010,117 EIOPA starfar á grundvelli reglugerðar (ESB) nr. 1094/2010118 og ESMA á 

grundvelli reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010119 og tóku þær til starfa hinn 1. janúar 2011.120 Í 

þeim tilgangi að færa stofnununum það vald sem nauðsynlegt þótti var að auki sett tilskipun, 

þekkt sem Omnibus I tilskipunin, sem breytti fyrri tilskipunum sem settar höfðu verið varðandi 

efnið.121 

Eftirlitsstofnanirnar þrjár, ásamt eftirlitsaðilum aðildarríkja sambandsins,122 skipa aðra stoð 

ESFS og beina þær athygli sinni að varfærniseftirliti en líkt og Larosière skýrslan leiddi í ljós 

var talið mikilvægt að eftirlit beindist jafnt að fjármálakerfinu í heild sem og einstaka þáttum 

þess.123 Sjá má með myndrænum hætti uppbyggingu tveggja stoða eftirlitskerfisins á mynd 1.  

 

                                                 
114 e. Europen Banking Authority. 
115 e. European Insurance and Occupational Pensions Authority. 
116 e. European Securities and Markets Authority. 
117  Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót 

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

niðurfellingu ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2009/78/EB [2010] OJ L331/12. 
118 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót 

evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 

716/2009/EB og niðurfellingu ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2009/78/EB [2010] OJ L331/48. 
119 ESMA-reglugerðin (n. 9). 
120 Reglugerðirnar er saman þekktar undir nafninu ESAs-reglugerðirnar. 
121 Sjá Council Directive (EU) 2010/78 of 24 November 2010 amending Directive 98/26/EC, 2002/87/EC, 

2003/6/EC, 2003/41/EC, 2003/71/EC, 2004/39/EC, 2004/109/EC, 2005/60/EC, 2006/48/EC, 2006/49/EC and 

2009/65/EC in respect of the powers of the European Supervisory Authority (European Banking Authority), the 

European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority) and the European 

Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) [2010] OJ L331/120. 
122 Samanber 2. mgr. 1. gr. ESAs-reglugerðanna. 
123 Sjá The de Larosière Group (n. 6) 38. Sjá einnig 13. mgr. aðfararorða ESRB-reglugerðarinnar. 
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Mynd 1. Evrópskt eftirlitskerfi með fjármálamörkuðum124 

Reglugerðir evrópsku eftirlitsstofnananna eru byggðar upp á sama hátt og innihalda að mestu 

leyti sömu ákvæðin en stofnanirnar eru frjálsar og óháðar í störfum sínum.125 Má því segja að 

formlegar valdheimildir þeirra séu sambærilegar en þær reglur sem þeim er ætlað að tryggja 

framfylgni með geta hins vegar verið mismunandi, enda fer hver stofnun fyrir sig með eftirlit 

á tilteknu málefnasviði.126 Líkt og fram kemur í aðfararorðum reglugerðanna er markmið þeirra 

að vernda hagsmuni almennings þar sem stuðlað er að stöðugleika og skilvirkni 

fjármálakerfisins, jafnt til lengri sem skemmri tíma.127 Þá segir einnig að stofnanirnar ættu að 

hafa það að leiðarljósi að bæta starfsemi innri markaðarins, tryggja samræmt og skilvirkt 

reglusetningar- og eftirlitsstig ásamt því að gæta að stöðugleika fjármálamarkaðarins og 

gagnsæi markaða.128 Mikilvægi heimaeftirlita er þó enn haft að leiðarljósi en gert er ráð fyrir 

náinni samvinnu við eftirlitsstofnanir aðildarríkjanna sem sjá að mestu um daglegt eftirlit með 

fjármálastarfsemi hvers ríkis.129  

Eftirlitsstofnanirnar þrjár eru sjálfstæðar lögpersónur og er meginákvörðunarvald í höndum 

eftirlitsstjórnar.130 Eftirlitsstofnanirnar tóku yfir hlutverk og skyldur þriðja stigs nefndanna 

gömlu. Valdheimildir þeirra voru þó auknar töluvert og hafa þær bæði reglusetningar- og 

eftirlitsheimildir en líkt og áður sagði reyndust valdheimildir nefndanna ekki nægjanlegar til 

að koma í veg fyrir þær efnahagslegu hremmingar sem skóku fjármálamarkaði árið 2008. Í 

                                                 
124Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1109 – 681. mál, 7 (pdf). 
125 Sjá til dæmis 45. og 59. mgr. aðfararorða ESMA-reglugerðarinnar. 
126 Arnaldur Hjartarson (n. 94) 117. 
127 Sjá 1. mgr. 5. gr. ESAs-reglugerðanna. 
128 Sjá 11. mgr. aðfararorða ESAs-reglugerðanna. 
129 Sjá til dæmis 9. mgr. aðfararorða ESMA-reglugerðarinnar. 
130 Sjá 6. og 43. gr. ESAs-reglugerðanna. 
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þeim tilgangi að efla vald eftirlitsstofnananna var þeim gert kleift að setja tæknilega eftirlits- 

og framkvæmdarstaðla ásamt því að gefa út viðmiðunarreglur og tilmæli. Að auki hafa þær 

meðal annars heimildir til að taka bindandi ákvarðanir gagnvart bæði lögbærum yfirvöldum og 

fyrirtækjum á fjármálamarkaði og banna eða takmarka tímabundið ákveðna fjármálastarfsemi. 

Ætla má að heimildir þessar komi til með að styrkja fjármálaeftirlit til muna, samræma þann 

lagaramma sem mismunandi aðildarríki hins sameiginlega markaðar starfa eftir sem og stuðla 

að auknu trausti og trúverðugleika á fjármálamörkuðum.   

Hið nýja samræmda evrópska eftirlitskerfi sem komið var á í nóvember 2010 var hins vegar 

ekki tekið upp í EES-samninginn fyrr en árið 2016 og lögfest hér á landi enn síðar, eða 2017. 

Við innleiðingu gerðanna stóðu EFTA-ríkin 131  frammi fyrir ýmsum áskorunum þar sem 

valdheimildir nýju stofnananna samræmdust ekki því tveggja stoða kerfi sem EES-samstarfið 

byggir á. Er hér á eftir fjallað nánar um í hverju vandamálin fólust og hvaða leið var farin svo 

hægt væri að taka gerðirnar upp í EES-samninginn og innleiða þær í framhaldi af því í landsrétt. 

 

 

3.4. Aðkoma EFTA-ríkjanna að samræmdu evrópsku fjármálaeftirliti  

Með tilkomu EES-samningsins fengu aðildarríki EFTA aðgang að innri markaði ESB þannig 

að reglur sambandsins um frjálst flæði vara, þjónustu, vinnuafls og fjármagns náðu einnig til 

EFTA-ríkjanna innan EES auk aðildarríkja ESB. Markmiðið með samningnum var meðal 

annars að „stuðla að stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og efnahagstengsla samningsaðila við 

sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum með það fyrir augum að mynda einsleitt 

Evrópskt efnahagssvæði.“132 Til þess að uppfylla það markmið var ljóst að sömu reglur þurfa 

að gilda hjá þeim ríkjum er eiga aðild að samstarfinu. Þá er nauðsynlegt að löggjöf ESB sé 

tekin upp í EES-samninginn og innleidd í landsrétt EFTA-ríkjanna sé henni ætlað að hafa 

réttaráhrif. Á þetta einnig við um afleidda löggjöf setta af stofnunum ESB sem telst til þeirra 

sviða sem falla undir gildissvið EES-samningsins.133  

Þó skoðanir manna á ágæti samstarfsins séu misjafnar verður þó að telja að það hafi styrkt 

fjármálamarkaðinn hér á landi. Lagaumgjörð fjármálamarkaðarins innan Evrópu byggir að 

stórum hluta á afleiddri löggjöf og ítarlegri útfærslu á tæknilegum atriðum hvað varðar til að 

mynda verðbréfaviðskipti. Þá er traust og trúverðugleiki á mörkuðum grundvallarforsenda fyrir 

                                                 
131 Með EFTA-ríkjunum er hér átt við Ísland, Noreg og Liechtenstein. 
132 Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið [1994] OJ L1/3, 1. mgr. 1. gr. Sjá einnig í þessu samhengi 

Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 105) 123-125 og Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur 

(Bókaútgáfan Codex 2006) 40-42. 
133 Sjá til dæmis Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn – hvað er unnt að gera 

betur?“ (2016) 1 Tímarit lögfræðinga 3, 5-6. 
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heilbrigðum og skilvirkum verðbréfamarkaði. Erfitt má telja fyrir íslensk fjármálafyrirtæki að 

afla þess trausts séu leikreglur á markaði hérlendis frábrugðnar reglum annarra Evrópulanda. 

Ætla má því að frekari samræming og þátttaka í alþjóðlegu samstarfi auki samkeppnishæfni 

íslenskra fjármálafyrirtækja á erlendri grundu og geri Ísland að eftirsóknarverðari markaði fyrir 

fjárfesta, jafnt innlenda sem erlenda.  

 

3.4.1. Upptaka gerðanna í EES-samninginn 

Í ljósi þeirra áskorana sem upptaka og innleiðing reglugerðanna um evrópskt fjármálaeftirlit 

fól í sér fyrir íslenska ríkið er áður en lengra er haldið vert að víkja nokkrum orðum að því 

hvernig stofnanauppbyggingu EES-samningsins er háttað og hvernig almennt er staðið að 

upptöku Evrópugerða. 

Iðulega hefur stofnanaþætti EES-samningsins verið lýst sem tveggja stoða kerfi. Það er 

dregið af því að EFTA-ríkin stofnuðu, samhliða samningnum, stofnanir hliðstæðar stofnunum 

ESB-stoðarinnar sem ætlað var að gegna sama hlutverki og stofnanir ESB, líkt og sjá má á 

mynd 2.134 Þá var einnig komið á sameiginlegum vettvangi, það er EES-ráðinu, sameiginlegu 

EES-nefndinni ásamt ýmsum sameiginlegum undirnefndum, sem áttu að gefa samningsaðilum 

færi á að taka sameiginlegar ákvarðanir er vörðuðu EES-samninginn.135  

 

                                                 
134 Hér er um að ræða fastanefnd EFTA, EFTA-dómstólinn og Eftirlitsstofnun EFTA.  
135 Sjá Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir, Handbók Stjórnarráðsins um EES (Utanríkisráðuneytið 2013) 10-16. 
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Mynd 2. Stofnanauppbygging EES-samningsins.136 

 

Varðandi upptöku Evrópureglna í EES-samninginn er mikilvægt að hafa í huga að hann gerir 

ekki ráð fyrir framsali á löggjafarvaldi til ESB eða stofnana þess. Þá verður regluverk ESB ekki 

sjálfkrafa hluti af EES-samningum heldur þarf að samþykkja sérstaklega hvaða gerðir eru 

teknar upp og með hvaða hætti það er gert. Er slíkt ákvörðunarvald í höndum sameiginlegu 

EES-nefndarinnar að undangengnu víðtæku samstarfi við viðeigandi nefndir og stofnanir ESB, 

en nefndin ákveður einnig hvort gera þurfi einhverjar aðlaganir vegna þeirra gerða sem teknar 

eru upp sökum sérstöðu einstakra EFTA-ríkja.137  Sæti í sameiginlegu EES-nefndinni eiga 

annars vegar fulltrúar EFTA-ríkjanna og hins vegar fulltrúar framkvæmdastjórnarinnar.138 

Með þessum hætti er komið í veg fyrir ákveðið framsal á ríkisvaldi. Ákveðinn eðlismunur er 

                                                 
136 sama heimild 11. 
137 Sjá Evrópunefnd, „Tengsl Íslands og Evrópusambandsins. Skýrsla Evrópunefndar um samstarfið á vettvangi 

EES og Schengen og um álitaefni varðandi hugsanlega aðild Íslands að 

Evrópusambandinu“ (Forsætisráðuneytið, 7. mars 2007) 30-31. 
138 Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir (n. 135) 15. 
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einnig á ákvarðanatöku ESB við lagasetningu og upptöku nýrrar löggjafar í EES-samninginn. 

Innan ESB er ný löggjöf samþykkt með meirihluta meðan samþykki allra EFTA-ríkjanna er 

áskilið við upptöku nýrrar löggjafar í EES-samninginn. EFTA-ríkin koma því fram einni röddu 

en hvert og eitt ríki getur þannig beitt neitunarvaldi við ákvarðanatökur.139 Gert er ráð fyrir 

aðkomu fulltrúa íslenskra stjórnvalda að öllum ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli EES-

samningsins. Ríkisvaldið á því aðkomu að því að samþykkja þær gerðir sem Ísland hefur 

skuldbundið sig til að taka upp hér á landi ásamt því að geta komið sjónarmiðum íslenskra 

hagsmunaaðila á framfæri við aðlögun og upptöku gerðanna í EES-samninginn. 

Ákveðins vafa gætti þó við upptöku Evrópugerða varðandi eftirlit með fjármálastarfsemi 

um hvernig standa ætti að innleiðingu þeirra. Þann vafa má meðal annars rekja til 

stjórnskipulegra álitamála, það er hvort þær gerðir sem til stóð að taka upp stæðust ákvæði 

íslensku stjórnarskrárinnar.140 Eins og ofangreind umfjöllun ber með sér byggir hið samræmda 

evrópska fjármálaeftirlit á stofnunum ESB sem hafa yfir að búa ýmsum heimildum til 

reglusetningar auk eftirlits með fjármálamörkuðum. Hafa stofnanirnar til að mynda heimildir 

til bindandi ákvarðanatöku gagnvart lögbærum yfirvöldum sem og markaðsaðilum sem telja 

má að falið geti í sér framsal valds til alþjóðastofnana. Í ljósi þessa er mikilvægt að hafa í huga 

að ekki er fyrir að fara í stjórnarskránni sérstakri heimild til framsals ríkisvalds til 

alþjóðastofnana og virðist það sjónarmið ríkja meðal lögfræðinga að slíkt framsal verði heldur 

ekki byggt á 21. gr. stjórnarskrárinnar er kveður á um gerð þjóðréttarsamninga.141 Að auki 

hefur Eftirlitsstofnun EFTA, samkvæmt hinu tveggja stoða kerfi sem EES-samningurinn 

byggir á, ein valdheimildir gagnvart stjórnvöldum EFTA-ríkjanna, en hvorki aðrar stofnanir 

ESB né framkvæmdastjórn sambandsins.142  

Þegar álitamál rísa um hvort upptaka tiltekinna gerða standist ákvæði íslensku 

stjórnarskrárinnar hefur myndast hefð fyrir því að álitaefnið hefur verið borið undir 

lögfræðinga sem gefa álit sitt.143 Voru því lagaprófessorarnir Björg Thorarensen og Stefán Már 

Stefánsson fengin til að meta inntak reglugerðanna um eftirlitsstofnanirnar þrjár sem og hvaða 

                                                 
139 Sjá til dæmis Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 105) 112-113 og 164-165. 
140 Sjá til dæmis Björg Thorarensen og Stefán Már Stefánsson, „Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir 

landsréttar og möguleika á innleiðingu reglugerða ESB um eftirlit með fjármálamörkuðum í EES-

samninginn“ (25. apríl 2012); Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1109 – 681. mál, athugasemdir við 

þingsályktunartillögu, fylgiskjal XI . 
141 Sjá Davíð Þór Björgvinsson, „Stjórnarskrárákvæði um framsal valdheimilda ríkisins til alþjóðastofnana“ í 

Viðar Már Matthíasson (ritstj.), Rannsóknir í félagsvísindum IV (Háskólaútgáfan 2003) 219-220. 
142 Sjá til dæmis Margrét Einarsdóttir, „Vaxandi vandkvæði við framkvæmd EES-samningsins – upptaka 

afleiddrar löggjafar“ (2016) 4 Tímarit lögfræðinga 503, 526. 
143 sama heimild. 
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leiðir væru færar við upptöku gerðanna með tilliti til stjórnskipulegra sjónarmiða. 144 

Samkvæmt álitsgerð þeirra var talið að fyrrnefndar reglugerðir gerðu ráð fyrir framsali 

framkvæmdar- og dómsvalds til stofnana sambandsins en í niðurstöðum álitsgerðarinnar sagði 

eftirfarandi: 

Það er niðurstaða okkar að þegar skoðuð er heildarmynd þeirra þátta sem lýst er hér 

að framan sé innleiðing umræddra gerða háð annmörkum með tilliti til 

stjórnarskrárinnar. Innleiðing reglugerðanna í óbreyttri myndi [sic] fela í sér 

fráhvarf frá tveggja stoða kerfi EES-samningsins sökum þess að þátttökuréttur 

Íslands í ákvörðununum er ekki tryggður og ekki er um gagnkvæmi að ræða að því 

er varðar réttindi og skyldur aðildarríkjanna.145 

Jafnframt komust þau að þeirri niðurstöðu að með innleiðingu gerðanna yrði seilst lengra en 

áður hafi verið talið að stjórnarskráin heimili varðandi framsal framkvæmdar- og dómsvalds. 

Fari slíkt framsal í bága við fyrri viðmið um aukið framsal auk þess sem það yrði íþyngjandi 

fyrir fjármálafyrirtæki hér á landi. Að mati Bjargar og Stefáns Más var framsalið því ekki talið 

rúmast „innan venjuhelgaðrar reglu um að almenna löggjafanum sé heimilt að framselja 

ríkisvald í takmörkuðum mæli og á tilteknum forsendum til alþjóðastofnana.“ 146  Þó svo 

álitsgerðin hafi leitt til þessarar niðurstöðu lögðu Björg og Stefán Már fram tillögu sem þau 

töldu geta lagt grunn að lausn málsins. Grundvallaðist tillaga þeirra á að byggt yrði á fyrrnefndu 

tveggja stoða kerfi EES-samningsins.147 

Viðræður milli EFTA-ríkjanna og framkvæmdarstjórnar ESB um hvernig standa skyldi að 

upptöku gerðanna í EES-samninginn hófust á árinu 2012 en illa gekk að ná saman. 148 

Niðurstaða fékkst loks á fundi fjármála- og efnahagsráðherra ríkja ESB og EFTA-ríkjanna hinn 

14. október 2014 þar sem undirrituð var sameiginleg yfirlýsing varðandi meginatriði við 

aðlögun gerðanna að EES-samningnum.149 Var í samkomulaginu lögð áhersla á að aðlögun 

gerðanna tæki mið af tveggja stoða kerfi EES-samningsins en eftirfarandi sagði í 

yfirlýsingunni: 

The EU and EEA-EFTA Ministers of Finance and Economy underlined that, in 

accordance with the two-pillar structure of the EEA Agreement, the EFTA 

Surveillance Authority will take decisions addressed to EEA-EFTA competent 

authorites or market operators in the EEA-EFTA States, respectively.150 

                                                 
144 Björg Thorarensen og Stefán Már Stefánsson (n. 141). 
145 sama heimild, 35. 
146 sama heimild. 
147 sama heimild, 37-38. 
148 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1109 – 681. mál, 4 og 24 (pdf). 
149 Sjá Council of the European Union, „Council conclusions as approved by the EU and EFTA Ministers of 

Finance and Economy on 14 October 2014“ 14178/1/14 REV (Brussel, 14 October 2014). 
150 sama heimild, 2. 
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Þetta fól meðal annars í sér að bindandi ákvarðanir gagnvart stjórnvöldum og fyrirtækjum 

EFTA-ríkjanna yrðu teknar af Eftirlitsstofnun EFTA í stað eftirlitsstofnananna þriggja. Gert 

væri ráð fyrir að ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA væru samt sem áður byggðar á tillögum 

sem kæmu frá viðeigandi eftirlitsstofnun ESB. Að auki var ráðgert að þó eftirlitsstofnanirnar 

tækju ekki bindandi ákvarðanir gagnvart EFTA-ríkjunum gætu þær hins vegar gefið út 

yfirlýsingar sem ekki teldust bindandi, svo sem leiðbeinandi tilmæli. Þá færi EFTA-

dómstóllinn með úrskurðarvald í mögulegum ágreiningsefnum í stað Evrópudómstólsins.151 Í 

kjölfar yfirlýsingarinnar fór fram mikil vinna af hálfu fulltrúa EFTA-ríkjanna og ESB við 

nánari útfærslu aðlögunarinnar.152  

Hinn 12. apríl 2016 lagði þáverandi utanríkisráðherra fram þingsályktunartillögu á Alþingi 

þar sem mælt var fyrir því að þingið heimilaði ríkisstjórninni að staðfesta fyrir hönd íslenska 

ríkisins ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar að taka upp í EES-samninginn reglur ESB 

um evrópsku eftirlitsstofnanirnar, auk annarra reglna þeim tengdum.153 Einnig var þar stuðst 

við álit Skúla Magnússonar dósents við lagadeild Háskóla Íslands varðandi lögmæti 

innleiðingar á fyrrnefndum reglum um evrópskt fjármálaeftirlit. 154  Niðurstöður 

álitsgerðarinnar voru á þá leið að fyrirliggjandi tillögur voru taldar samræmast tveggja stoða 

kerfi EES-samningsins. Sér í lagi sökum þátttöku EFTA-ríkjanna og Eftirlitsstofnunar EFTA í 

starfsemi evrópsku eftirlitsstofnananna. Með þeirri hagan væri EFTA-stoðin tæplega áhrifalaus 

varðandi ákvarðanatökur og Eftirlitsstofnun EFTA færi þannig með formlegt 

ákvörðunarvald.155 

Líkt og fyrri tillögur höfðu gert ráð fyrir skyldi aðlögunin byggð á tveggja stoða kerfi EES-

samningsins og væri Eftirlitsstofnun EFTA eftirlitsaðili á fjármálamarkaði fyrir EFTA-ríkin 

eins og sjá má á mynd 3. Ákvörðunarvald vegna bindandi ákvarðana á hendur stjórnvöldum og 

aðilum á fjármálamarkaði í EFTA-ríkjunum væri í höndum Eftirlitsstofnunar EFTA. Þær 

bindandi ákvarðanir sem Eftirlitsstofnun EFTA yrði heimilt að taka gætu komið til með 

mismunandi hætti, þ.e. vegna brota á löggjöf sambandsins, vegna hættuástands eða til að sætta 

ágreining milli eftirlitsstjórnvalda vegna beitingar löggjafarinnar. Þessum ákvörðunum yrði 

síðar hægt að skjóta til EFTA-dómstólsins.156  

                                                 
151 Council of the European Union (n. 149) 2-3. Sjá einnig til hliðsjónar Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1109 – 

681. mál, 21 (pdf). 
152 Sjá t.d. Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1109 – 681. mál, 25 (pdf).  
153 sama heimild. 
154 Álitsgerðina má finna í fylgiskjali með þingsályktunartillögunni. Sjá Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1109 – 

681. mál, fylgiskjal XI (pdf). 
155 sama heimild, 181. 
156 sama heimild, 25. 
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Mynd 3. Tveggja stoða eftirlitskerfi á fjármálamarkaði.157 

Hver eftirlitsstofnun samanstendur af stjórn, stjórnarformanni, framkvæmdastjóra, 

kærunefnd og eftirlitsstjórn, en sú síðastnefnda hefur með höndum allar meginákvarðanir. Lagt 

var upp með að fulltrúar fjármálaeftirlita EFTA-ríkjanna ásamt fulltrúa Eftirlitsstofnunar 

EFTA hefðu rétt til setu í eftirlitsstjórninni sem og til þátttöku í öðrum undirbúningsnefndum. 

Gert var ráð fyrir að réttur þeirra og skyldur væru til jafns við eftirlitsaðila ESB, án 

atkvæðisréttar þó. Væri þannig aðkoma fjármálaeftirlita EFTA-ríkjanna auk Eftirlitsstofnunar 

EFTA að eftirlitsstofnununum tryggð. Með sama hætti hefðu fulltrúar evrópsku 

eftirlitsstofnananna einnig rétt til áheyrnar að samstarfshópi eftirlitsaðila hjá Eftirlitsstofnun 

EFTA.158 

Þegar hafðar eru í huga þær skuldbindingar sem Ísland gekkst undir með aðild sinni að EES-

samningnum verður að telja þá lausn sem kynnt var nokkuð farsæla. Mikilvægt má telja fyrir 

íslenskan fjármálamarkað að lagaumgjörð hvað hann varðar sé með sama sniði og í öðrum 

löndum álfunnar og að fjárfestar sem hingað leita viti að hverju þeir gangi. Tilgangur evrópsku 

                                                 
157 sama heimild, 26. 
158 Sjá 3. mgr. aðfararorða ESAs-reglugerðanna. Sjá einnig Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1109 – 681. mál, 26 

(pdf). 
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eftirlitsstofnananna er meðal annars að stuðla að samræmdri reglusetningu og beitingu reglna 

innan innri markaðarins ásamt því að styrkja samræmda eftirlitsframkvæmd. Ætla má að mikil 

sérþekking sé til staðar innan eftirlitsstofnananna sem skili sér í betri reglusetningu og öflugra 

aðhaldi með fjármálamörkuðum. Með upptöku gerðanna í EES-samninginn með þeirri aðlögun 

sem farin var fær Ísland því aðgang að því öfluga stuðningsneti og sérfræðiþekkingu sem 

evrópsku eftirlitsstofnanirnar veita. Samkvæmt aðlöguninni fer Eftirlitsstofnun EFTA með 

ákvörðunarvald gagnvart lögbærum eftirlitsaðilum og markaðsaðilum hér á landi. Þá hefur 

fulltrúi Fjármálaeftirlitsins rétt til setu í eftirlitsstjórninni sem fer með helsta ákvörðunarvald 

innan ESMA. Ætla má því aðkoma Íslands að ákvörðunartöku hvað íslenska eftirlits- og 

markaðsaðila varðar sé ávallt tryggð og möguleikar Íslands til hagsmunagæslu þó nokkrir.  

Hinn 23. september 2016 samþykkti Alþingi fyrrnefnda þingsályktunartillögu 

utanríkisráðherra að heimila ríkisstjórninni að staðfesta fyrir Íslands hönd upptöku umrædds 

regluverks ESB varðandi fjármálaeftirlit í EES-samninginn. 159  Viku síðar samþykkti 

sameiginlega EES-nefndin upptöku gerðanna í EES-samninginn.160 

 

3.4.2. Innleiðing gerðanna í íslenskan rétt 

Af 7. gr. EES-samningsins má leiða að ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar feli í sér 

þjóðréttarlegar skuldbindingar sem EFTA-ríkjunum ber að innleiða með þeim hætti sem þar er 

kveðið á um.161 Þegar stofnanir ESB hafa samþykkt reglugerðir hafa þær bein réttaráhrif í 

sambandsríkjum án þess að þær séu innleiddar sérstaklega í landsrétt ríkjanna. Það á þó ekki 

við um Ísland en hér á landi þarf að innleiða reglugerðir í landsrétt svo þær teljist bindandi.162 

Sá tímarammi sem íslenska ríkið hefur til þess að innleiða reglugerðir ESB í landsrétt miðar 

við að innleiðing fari fram eigi síðar en þann dag er reglugerðin tekur gildi í aðildarríkjum 

sambandsins, að því gefnu að sameiginlega EES-nefndin hafi tekið ákvörðun um upptöku 

gerðanna í EES-samninginn. Sé því hins vegar þannig farið að reglugerðirnar hafi þegar tekið 

                                                 
159 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1699 – 681. mál. 
160 Sjá ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 198/2016 frá 30. september 2016 um breytingu á IX. 

viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn. 13/2017 EES-viðbætir við Stjtíð EES 1; ákvörðun 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 199/2016 frá 30. september 2016 um breytingu á IX. viðauka 

(Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn. 13/2017 EES-viðbætir við Stjtíð EES 5; ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 200/2016 frá 30. september 2016 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-

samninginn. 13/2017 EES-viðbætir við Stjtíð EES 16; ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 201/2016 

frá 30. september 2016 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn. 13/2017 EES-

viðbætir við Stjtíð EES 26.  
161 Sjá Gunnar Þór Pétursson, „Innleiðing gerða skv. EES samningnum á sviði fjármálaþjónustu í íslenskan 

rétt“ (Viðauki 6 birtur með skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis, Rannsóknarnefnd Alþingis 2010) 12-13. 
162 Á þetta einnig við önnur EFTA-ríki eins og Noreg. Þar sem Liechtenstein byggir hins vegar á eineðli lands- 

og þjóðaréttar er ekki frekari þörf á lögfestingu reglugerða í landsrétt. Sjá Margrét Einarsdóttir, „Upptaka 

afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt (2015) 4 Tímarit lögfræðinga 545, 566.  
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gildi í aðildarríkjum ESB áður en ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um upptöku 

gerðanna liggur fyrir miðar innleiðingardagur í landsrétt við gildistöku ákvörðunar 

nefndarinnar.163 

Hinn 28. febrúar 2017 lagði þáverandi fjármála- og efnahagsráðherra fram frumvarp á 

Alþingi um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði þar sem innleiddar yrðu áðurnefndar 

reglugerðir um evrópsku eftirlitsstofnanirnar auk evrópska kerfisáhætturáðsins, eins og þær 

höfðu verið aðlagaðar að EES-samningnum.164  Frumvarpið var samþykkt með lögum um 

evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði nr. 24/2017 er tóku gildi hinn 23. maí 2017. Verður 

að mati höfundur að telja að nokkuð greiðlega hafi gengið að innleiða reglugerðirnar í landsrétt 

frá upptöku í EES-samninginn með hliðsjón af þeim innleiðingarhalla sem íslenska ríkið hefur 

staðið frammi fyrir um árabil. Ljóst var þó að hraða þyrfti upptöku gerðanna í EES-samninginn 

og innleiðingu í landsrétt í ljósi þess hve langur tími var liðinn frá því reglugerðirnar tóku gildi 

í aðildarríkjum ESB en fjöldi gerða varðandi fjármálamarkaðinn beið upptöku í EES-

samninginn meðan samningaviðræður stóðu yfir milli sambandsins og EFTA-ríkjanna.165 

Líkt og fram kom í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 24/2017 var við 

aðlögun gerðanna lögð áhersla á það af Íslands hálfu að byggt yrði á tveggja stoða kerfi EES-

samningsins. Þá var að lokum sæst á að valdheimildir til bindandi ákvarðanatöku gagnvart 

EFTA-ríkjunum færðust til Eftirlitsstofnunar EFTA en gengist væri við heimildum evrópsku 

eftirlitsstofnananna til vinnslu að drögum að tæknilegum stöðlum auk útgáfu tilmæla og ríks 

upplýsingaréttar.166  

Svo virðist sem sátt hafi ríkt meðal þingheims og umsagnaraðila um inntak gerðanna sem 

innleiddar voru og markmið frumvarpsins þar sem aðilar voru almennt sammála um mikilvægi 

skýrra laga og reglna varðandi fjármálaeftirlit og að fyrir væri að fara öflugu eftirliti.167 Þá var 

ekki gerð krafa um miklar breytingar á frumvarpinu af hálfu umsagnaraðila.168 Samt sem áður 

þóttu meðal hluta þingmanna enn vera til staðar stjórnskipulegir annmarkar sem kæmu í veg 

                                                 
163 Margrét Einarsdóttir (n. 162) 568.  
164 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 301 – 217. mál. 
165 Sjá til dæmis í þessu sambandi Margrét Einarsdóttir (n. 162) 569-574; Margrét Einarsdóttir (n. 142) 531. 
166 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 301 – 217. mál, 2.6. aðlögun að EES-samningnum. 
167 Sjá Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 634 – 217. mál, nefndarálit frá minni hluta efnahags- og 

viðskiptanefndar; Alþt. 2016-2017, A-deild, 217. mál, umsögn Kauphallar Íslands við frumvarpið, erindi nr. Þ 

146/423; Alþt. 2016-2017, A-deild, 217. mál, umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja við frumvarpið, erindi nr. Þ 

146/334. 
168Sjá Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 593 – 217. mál, nefndarálit með breytingartillögu frá meiri hluta 

efnahags- og viðskiptanefndar; Alþt. 2016-2017, A-deild, 217. mál, umsögn Fjármálaeftirlitsins við frumvarpið, 

erindi nr. Þ 146/476; Alþt. 2016-2017, A-deild, 217. mál, umsögn Persónuverndar við frumvarpið, erindi nr. Þ 

146/461;. Seðlabanki Íslands gerði þó ýmsar athugasemdir er lutu aðallega að þagnarskyldu og 

upplýsingaskiptum, sjá Alþt. 2016-2017, A-deild, 217. mál, umsögn Seðlabanka Íslands við frumvarpið, erindi 

nr. Þ 146/513.  
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fyrir að hægt væri að styðja frumvarpið.169 Í umræðum um frumvarpið á Alþingi var meðal 

annars kallað eftir frekari vinnu varðandi framsal valdheimilda til alþjóðastofnana og fjallað 

um nauðsyn þess að ráðist væri í breytingar á stjórnarskrá væri ætlunin að framselja vald með 

þeim hætti sem frumvarpið gerði ráð fyrir. 170  Sambærilega gagnrýni hlaut 

þingsályktunartillagan sem heimilaði ríkisstjórninni að staðfesta fyrir Íslands hönd upptöku 

gerðanna í EES-samninginn.171 Þrátt fyrir þessa gagnrýni var frumvarpið, sem áður greindi, 

samþykkt af Alþingi í maí 2017. 

Telja má þá gagnrýni sem fram kom skiljanlega enda um mikilvægt mál að ræða fyrir 

ríkisvaldið. Það sætir í raun furðu höfundar hversu litla umfjöllun málið fékk fyrir þinginu og 

hve skömmum tíma var varið í umræður miðað við umfang málefnisins.172 Taka verður einnig 

undir það sjónarmið að nauðsynlegt sé að breytingar séu gerðar á stjórnarskránni. Samræmt 

evrópskt regluverk fer sífellt vaxandi. Ætli íslenska ríkið sér að eiga aðild að evrópsku 

samstarfi með öllum þeim skyldum og ávinningi sem því fylgir er ótækt að í hvert skipti sem 

mikilvægir reglugerðarpakkar komi frá sambandinu skuli það taka mörg ár að skoða hvernig 

leysa eigi málið þar sem hætta er ávallt á að gengið sé lengra með framsal valds til alþjóðlegra 

stofnana heldur en heimild er fyrir í stjórnarskrá.173 Telja má að slíkar tafir hafi neikvæð áhrif 

                                                 
169 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 634 – 217. mál, nefndarálit frá minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar. 
170 Sjá Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 634 – 217. mál, nefndarálit frá minni hluta efnahags- og 

viðskiptanefndar; Alþt. 2016-2017, B-deild, 217. mál, 61. fundur (Katrín Jakobsdóttir) skoðað 9. nóvember 

2018; Alþt. 2016-2017, B-deild, 217. mál, 61. fundur (Smári McCarthy) skoðað 9. nóvember 2018; Alþt. 2016-

2017, B-deild, 217. mál, 61. fundur (Rósa Björk Brynjólfsdóttir) skoðað 9. nóvember 2018. 
171 Sjá Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1675 – 681. mál, nefndarálit frá 1. minni hluta utanríkismálanefndar; 

Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1678 – 681. mál, nefndarálit frá 2. minni hluta utanríkismálanefndar. Til snarpra 

skoðanaskipta kom einnig við umræðu þingsályktunartillögunar á Alþingi varðandi meðferð málsins innan 

þingsins og kröfur um breytingar á stjórnarskránni. Sjá t.d. Alþt. 2015-2016, B-deild, 681. mál, 154. fundur 

(Össur Skarphéðinsson) skoðað 9. nóvember 2018; Alþt. 2015-2016, B-deild, 681. mál, 154. fundur (Katrín 

Jakobsdóttir) skoðað 9. nóvember 2018; Alþt. 2015-2016, B-deild, 681. mál, 154. fundur (Brynjar Níelsson) 

skoðað 9. nóvember 2018; Alþt. 2015-2016, B-deild, 681. mál, 154. fundur (Helgi Hrafn Gunnarsson) skoðað 9. 

nóvember 2018. 
172 Til að mynda stóðu umræður í þingsal um frumvarp það er varð að lögum nr. 24/2017 yfir í skemur en tvær 

klukkustundir. Heldur lengri umræður voru um áðurnefnda þingsályktunartillögu, stóðu þær umræður yfir í 

tæpar fjórar klukkustundir. 
173 Um þessar mundir stendur Alþingi frammi fyrir svipaðri áskorun og við upptöku gerða um evrópsku 

eftirlitsstofnanirnar í EES-samninginn en þingsályktunartillaga var lögð fram á Alþingi 1. apríl 2019 varðandi 

upptöku þriðja orkupakkans í EES-samninginn. Fela gerðir þriðja orkupakkans meðal annars í sér framsal til 

alþjóðlegra stofnana sem kunni að brjóta í bága við stjórnarskrána. Aðlögun gerðanna að EES-samningnum 

byggir á tveggja stoða kerfi líkt og í tilviki evrópsku eftirlitsstofnananna, það er Eftirlitsstofnun EFTA fer með 

ákvörðunarvald gagnvart íslenskum stjórnvöldum í stað Samstarfsstofnunar eftirlitsaðila. Álit fræðimanna 

varðandi upptöku gerðanna virðast almennt á þá leið gerðirnar séu í samræmi við stjórnarskrá með tilliti til 

þeirrar aðlögunar sem fyrirhuguð er. Hins vegar telja Stefán Már Stefánsson og Friðrik Árni Friðriksson Hirst 

vafa fyrir hendi hvort gengið sé lengra við framsal valds en rúmist innan ákvæða stjórnarskrárinnar, meðal 

annars sökum þess að valdheimildir Eftirlitsstofnunar EFTA séu ekki nægilega afmarkaðar. Er niðurstaða þessi 

áhugaverð í ljósi álits Stefáns Más varðandi tveggja stoða kerfið við upptöku evrópsks fjármálaeftirlits í EES-

samninginn sem hann taldi rúmast innan heimilda stjórnarskrárinnar. Sjá nánar Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 

1237 – 777. mál. 
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á fjármálamarkaðinn hér á landi, geri markaðsaðilum erfitt fyrir og skekki samkeppnisstöðu 

þeirra. Þá eru tafir vegna þessa ekki til þess fallnar að efla traust og trúverðugleika á íslensku 

fjármálakerfi. 

Hér að framan hefur verið fjallað um þá erfiðleika sem steðjuðu að fjármálamörkuðum í 

Evrópu í kjölfar efnahagskreppunnar er hófst árið 2007. Gerð var grein fyrir þeim aðgerðum 

sem ESB réðst í í því augnmiði að endurreisa fjármálakerfið og koma í veg fyrir að sagan 

endurtaki sig, eða í hið minnsta draga úr afleiðingum mögulegra fjármálakreppa framtíðarinnar. 

Ein af þeim aðgerðum sem ESB réðst í var að koma á fót samræmdu evrópsku eftirlitskerfi 

með tilkomu eftirlitsstofnananna þriggja. Markmið ritgerðar þessarar er að skoða nánar ESMA 

og hvaða áhrif stofnunin hefur á reglusetningu og eftirlit með verðbréfamörkuðum hér á landi. 

Er því í næsta kafla fjallað nánar um stofnunina sjálfa, svo sem hlutverk hennar og 

uppbyggingu ásamt því að greindir eru möguleikar íslenskra eftirlits- og markaðsaðila til 

aðkomu að starfsemi stofnunarinnar. 

 

4. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (ESMA) 

4.1. Hlutverk og markmið ESMA  

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni var komið á laggirnar með reglugerð (ESB) nr. 

1095/2010 sem hefur stoð í 114. og 294. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins 

(SSESB). 174  Líkt og nafn stofnunarinnar gefur til kynna fer ESMA með eftirlit með 

verðbréfamörkuðum en segja má að meginmarkið hennar sé að efla stöðugleika og skipulag 

fjármálamarkaðarins ásamt því að veita fjárfestum vernd. Telja má þessa þætti 

grundvallaratriði svo markaðurinn virki sem skyldi sem og vera til þess fallna að auka traust 

þátttakenda á fjármálamarkaði til verðbréfamarkaðarins. Þannig er hlutverk stofnunarinnar 

meðal annars að stuðla að bættri starfsemi innri markaðarins ásamt því að gæta að gagnsæi 

markaða. Þá er meðal hlutverka hennar að stuðla að samræmdri beitingu laga og samfellu í 

starfsemi eftirlitsaðila sem og að tryggja jöfn samkeppnisskilyrði.175 Um hlutverk og markmið 

stofnunarinnar sagði í aðfararorðum ESMA-reglugerðarinnar: 

Stofnunin ætti að starfa með það fyrir augum að bæta starfsemi innri markaðarins, 

einkum með því að tryggja öflugt, samræmt og skilvirkt reglusetningar- og 

eftirlitsstig með hliðsjón af mismunandi hagsmunum allra aðildarríkja og 

mismunandi eðli þátttakenda á fjármálamarkaði. Stofnunin ætti að gæta almennra 

                                                 
174 Sjá samsteyptar útgáfur sáttmálans um Evrópusambandið og sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins 

[2012] OJ C326/13 (SSESB). Er í 114. gr. kveðið á um heimild til ráðstafana til samræmingar á ákvæðum laga 

og stjórnsýslufyrirmæla í aðildarríkjunum sem beinast að stofnun og starfsemi innri markaðarins. 
175 Sjá 11. mgr. aðfararorða ESMA-reglugerðarinnar. 
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gilda, s.s. heilleika og stöðugleika fjármálakerfisins, gagnsæi markaða og 

fjármálaafurða og vernd fjárfesta.176  

Segja má að í framkvæmd endurspeglist hlutverk og markmið ESMA einkum í fjórum 

þáttum.177 Í fyrsta lagi með mati á áhættu gagnvart fjárfestum, markaðnum og stöðugleika 

fjármálamarkaða. Í annan og þriðja stað með því að koma á samræmdu regluverki fyrir 

evrópska fjármálamarkaði og stuðla að samleitni í eftirliti. Að lokum með því að fara með beint 

eftirlit gagnvart tilteknum fjármálastofnunum, svo sem lánshæfismatsfyrirtækjum og 

afleiðuviðskiptaskrám. Varðandi hið síðastnefnda má nefna að ESMA er eina eftirlitsstofnunin 

sem fer með beint eftirlit gagnvart þess háttar fjármálastofnunum en þær lúta heldur ekki 

eftirliti lögbærra eftirlitsstjórnvalda aðildarríkjanna.178 Þá hefur ESMA einnig ýmsum skyldum 

að gegna gagnvart ESRB og er gert ráð fyrir nánu samstarfi milli stofnananna. Einkum er þar 

átt við hlutverk ESMA við að tryggja eftirfylgni við tilmælum og viðvörunum ESRB varðandi 

yfirvofandi kerfisáhættu.179 Ætla má að samvinna þessi leiði til heildstæðara eftirlits þar sem 

sjónum er beint bæði að fjármálakerfinu sem heild sem og að einstökum þáttum hvað varðar 

verðbréfamarkaðinn sem lýsir sér meðal annars í aukinni reglusetningu varðandi ýmsa 

tæknilega þætti og aukinnar samvinnu eftirlitsaðila. 

 

4.2. Skipulag, starfshættir og stjórn ESMA: Möguleikar íslenskra eftirlits- og 

markaðsaðila til þátttöku og áhrifa í starfi stofnunarinnar 

Við umfjöllun um áhrif ESMA á eftirlit með verðbréfamörkuðum hér á landi fer vel að líta til 

skipulags stofnunarinnar og starfshátta til þess að átta okkur á því hver fer með helsta 

ákvörðunarvald innan stofnunarinnar, hvernig ákvarðanatöku er háttað og hvaða möguleika 

íslenskir eftirlits- eða markaðsaðilar hafa til aðkomu að starfi ESMA, jafnt reglusetningar- sem 

eftirlitsstarfi hennar. Athygli er vakin á því að aðlögun ESMA-reglugerðarinnar að EES-

samningnum felur í sér ýmis frávik á heimildum, starfsháttum og ákvarðanatöku ESMA 

gagnvart EFTA-ríkjunum, þeirra á meðal Íslandi, samanborið við aðildarríki ESB. Er því í 

umfjöllun þessari einnig gerð grein fyrir aðlöguninni og sérstakri stöðu stofnunarinnar gagnvart 

Íslandi eftir því sem við á. 

                                                 
176 sama heimild. 
177 Sjá ESMA, „Who we are“ <https://www.esma.europa.eu/about-esma/who-we-are> skoðað 30. október 2018. 
178 Sjá til dæmis 5. mgr. aðfararorða ESMA-reglugerðarinnar.  
179 Sjá. 47. gr. aðfararorða ESMA-reglugerðarinnar.  
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ESMA er sjálfstæð sambandsstofnun með réttarstöðu lögaðila 180  og er stofnunin með 

aðsetur í París, líkt og fyrirrennari hennar CESR.181 Skipan stofnunarinnar samanstendur af 

eftirlitsstjórn, stjórn, stjórnarformanni, framkvæmdastjóra auk kærunefndar.182 Jafnframt var 

kveðið á um það í ESMA-reglugerðinni að til viðbótar skyldi einnig komið á laggirnar 

hagsmunahópi á verðbréfamarkaði183 sem hefði meðal annars það hlutverk að greiða fyrir 

samráði við hagsmunaaðila á sviðum er tengjast verkefnum stofnunarinnar.184  

 

4.2.1. Eftirlitsstjórn, stjórn og formaður ESMA 

Eftirlitsstjórnin 185  trónir á toppi skipuritsins og fer með helsta ákvörðunarvald 

stofnunarinnar.186 Eftirlitsstjórnina skipa formaður, forstöðumenn opinberra stjórnvalda sem 

eru lögbærir eftirlitsaðilar með þátttakendum á fjármálamarkaði í hverju aðildarríki, fulltrúi 

framkvæmdastjórnarinnar ásamt einum fulltrúa frá öllum evrópsku eftirlitsstofnununum.187 

Formaður auk fulltrúa framkvæmdastjórnarinnar og fulltrúa annarra stofnana ESFS eru án 

atkvæðisréttar við ákvarðanatöku.188 Þá getur eftirlitsstjórnin einnig heimilað áheyrnarfulltrúa 

og jafnframt getur framkvæmdastjórnin tekið þátt í fundum hennar. Þessir aðilar fara þó ekki 

með atkvæðisrétt.189  

Aðkoma Íslands að eftirlitsstjórninni byggir einmitt á þessari heimild en forstjóri eða annar 

yfirmaður innan Fjármálaeftirlitsins sækir fundi eftirlitsstjórnarinnar sem áheyrnarfulltrúi án 

atkvæðisréttar.190 Íslandi er með þessu tryggð aðkoma að eftirlitsstjórninni þar sem tækifæri 

gefast til áhrifa á ákvarðanir eftirlitsstjórnarinnar auk hagsmunagæslu. Vissulega má þó velta 

fyrir sér hversu miklu sú heimild áorki í raun með tilliti til hagsmuna íslenskra aðila á 

verðbréfamarkaði sem og lögbærs eftirlitsaðila, það er Fjármálaeftirlitsins. Enn fremur hefur 

fulltrúi Eftirlitsstofnunar EFTA aðkomu að eftirlitsstjórninni, en líkt og lögbær yfirvöld EFTA-

                                                 
180 Líkt og segir í 1. mgr. 5. gr. ESMA-reglugerðarinnar hefur ESMA því sömu réttindi og ber sömu skyldur 

jafnt og aðrir lögaðilar samkvæmt landslögum.  
181 Sjá 7. gr. ESMA-reglugerðarinnar. Sjá einnig til hliðsjónar Niamh Moloney (n. 53) 910. 
182 Sjá 6. gr. ESMA-reglugerðarinnar.  
183 e. Securities and Markets Stakeholder Group. 
184 Sjá 37. gr. ESMA-reglugerðarinnar.  
185 e. Board of Supervisors. 
186 Sjá 52. mgr. aðfararorða og 44. gr. ESMA-reglugerðarinnar.  
187 Samanber 40. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
188 Formaðurinn á þó einnig sæti í stjórn (e. Management Board) þar sem hann fer aftur á móti með atkvæðisrétt, 

sbr. 2. mgr. 48. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
189 Sjá 6. mgr. 40. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
190Sjá til dæmis ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 201/2016 (n. 160) 1. tl. r-liðar 1. gr.; Ólöf 

Aðalsteinsdóttir, „Alþjóðlegt samstarf fjármálaeftirlitsins“ (2016) 1 (5) Fjármál Vefrit Frámálaeftirlitsins 10-11 

< https://www.fme.is/media/utgefid-efni/Fjarmal-22-mars-2016.pdf> skoðað 7. október 2018. Má hér nefna að 

framkvæmdastjóri markaða og viðskiptahátta Fjármálaeftirlitsins hefur sótt fundi eftirlitsstjórnar ESMA fyrir 

hönd Fjármálaeftirlitsins auk forstjóra.  
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ríkjanna hefur Eftirlitsstofnun EFTA sömu réttindi og skyldur og lögbær yfirvöld aðildarríkja 

ESB í starfi ESMA að undanskildum atkvæðisrétti.191 Þó svo fulltrúar Eftirlitsstofnunar EFTA 

og lögbærra yfirvalda EFTA-ríkjanna fari ekki með atkvæðisrétt má ætla að þeir geti í 

sameiningu myndað sterkari einingu við hagsmunagæslu EFTA-ríkjanna. 

Auk þess að fara með aðalákvörðunarvald innan stofnunarinnar fer eftirlitsstjórnin með 

leiðbeiningarhlutverk gagnvart stofnuninni við vinnu hennar192 og er áskilið að eftirlitsstjórnin 

samþykki álit, tilmæli og ákvarðanir ásamt því að birta þær ráðleggingar sem stofnunin 

veitir.193 Sökum hins tveggja stoða eftirlitskerfis á fjármálamarkaði takmarkast ákvörðunarvald 

eftirlitsstjórnarinnar gagnvart EFTA-ríkjunum þó við ákvarðanir sem ekki teljast bindandi fyrir 

þá aðila sem þeim er beint að. Þrátt fyrir það fer eftirlitsstjórnin engu að síður með það hlutverk 

að semja drög að ákvörðunum fyrir Eftirlitsstofnun EFTA sem beinast að landsbærum 

eftirlitsstjórnvöldum eða markaðsaðilum EFTA-ríkjanna.194 Það er því Eftirlitsstofnun EFTA 

sem fer með valdheimildir ESMA-reglugerðarinnar gagnvart EFTA-ríkjunum er lúta að 

bindandi ákvörðunum. Með þessum hætti er tryggt að sú sérþekking og kunnátta sem til staðar 

er innan ESMA sé nýtt sem og það hagræði sem ætla má að hljótist af eftirliti einnar stofnunnar 

þrátt fyrir að ákvörðunin komi að endingu frá Eftirlitsstofnun EFTA. 

Eftirlitsstjórnin skipar, á grundvelli hæfni, þekkingar og reynslu, formann195sem fer fyrir 

stofnuninni. Hann ber ábyrgð á undirbúningi starfa eftirlitsstjórnarinnar auk þess að stýra 

fundum bæði stjórnar og eftirlitsstjórnar.196 Kveðið er á um að formaðurinn skuli vera óháður 

sérfræðingur sem skipaður er til fimm ára í senn en heimilt er að framlengja skipunartímann 

einu sinni.197 Ljóst er að um töluverða breytingu er að ræða frá tilhögun skipunar formanns 

CESR en hann var valinn úr hópi fulltrúa lögbærra eftirlitsaðila, ekki óháðra sérfræðinga, og 

var með aðsetur í heimaríki sínu.198  

Stjórnin199 tryggir að stofnunin gegni hlutverki sínu og framkvæmi þau verk sem henni ber 

samkvæmt 47. gr. ESMA-reglugerðarinnar. Sæti í stjórninni eiga formaðurinn auk sex annarra 

                                                 
191 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 201/2016 (n. 160) 1. mgr. a-liðar og 2. tl. r-liðar 1. gr.  
192 Samanber. 1. mgr. 43. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
193 Sjá 2. mgr. 43. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
194 Sjá ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 201/2016 (n. 160) 1. tl. s-liðar 1. gr. 
195 e. Chairperson. 
196 Sjá 1. og 2. mgr. 48. gr. ESMA-reglugerðarinnar.  
197 Núverandi formaður, Steven Maijoor, hefur gegnt stöðunni frá því ESMA tók til starfa þann 1. apríl 2011. 

Hann er því á seinni fimm ára skipunartíma sínum og gera má ráð fyrir að nýr aðili taki við árið 2021. 
198 Sjá til dæmis í þessu samhengi ESMA, „Frequently Asked Questions. A Guide to Understanding ESMA“ (3. 

janúar 2011) <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11 /2011_009.pdf> skoðað 18. 

nóvember 2018; Carmine Di Noia og Matteo Gargantini, „Unleashing the European Securities and Markets 

Authority: Governance and Accountability After the EC J Decision on the Short Selling Regulation (Case C-

270/12)“ (2014) 15 European Business Organization Law Review 1, 10. 
199 e. Management Board. 
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fulltrúa eftirlitsstjórnarinnar sem kosnir eru af atkvæðisbærum fulltrúum 

eftirlitsstjórnarinnar. 200  Þá fer framkvæmdastjórinn 201  með það hlutverk að undirbúa starf 

stjórnarinnar, hann annast daglegan rekstur ESMA og hrindir í framkvæmd árlegri starfsáætlun 

stofnunarinnar. Framkvæmdastjórinn er óháður sérfræðingur sem skipaður er af 

eftirlitsstjórninni til fimm ára.202 Þegar litið er til stöðu formanns jafnt sem framkvæmdastjóra 

er áhugavert að sjá að ekki virðist gerð krafa um að þeir komi frá einu af aðildarríkjum 

sambandsins heldur byggir matið eingöngu á faglegum grunni, hæfni, reynslu og þekkingu 

viðkomandi. Telja má það til tekna miðað við fyrri framkvæmd þar sem ætla má að það stuðli 

að frekari óhlutdrægni varðandi ákvarðanatökur og efli traust og trúverðugleika stofnunarinnar 

meðal aðila á verðbréfamarkaði. 

 

4.2.2. Fastanefndir ESMA 

Innan ESMA eru starfræktar alls 14 fastanefndir 203  auk vinnuhópa sem sinna 

undirbúningsvinnu vegna tæknilegra atriða á öllum starfssviðum stofnunarinnar, svo sem hvað 

varðar tæknilega eftirlits- og framkvæmdarstaðla, leiðbeiningar og tilmæli. Fastanefndirnar sjá 

því um vinnu og undirbúning fyrir eftirlitsstjórnina sem tekur síðan endanlega ákvörðun um 

hvort samþykkja skuli þær tillögur sem lagt er upp með eða breyta þeim. Fastanefndirnar skipa 

fulltrúar frá lögbærum eftirlitsstjórnvöldum aðildarríkjanna auk fulltrúa frá ESMA.204  

Að sögn framkvæmdastjóra markaða og viðskiptahátta Fjármálaeftirlitsins á 

Fjármálaeftirlitið sæti í nokkrum fastanefnda ESMA. Má sem dæmi nefna nefndir sem varða 

innherjasvik og upplýsingaskyldu, fjárfestavernd, samræmda eftirlitsframkvæmd og 

heildarvirkni markaða.205 Þar sem undirbúningur vegna reglusetningar ESMA fer að miklu 

leyti fram innan fastanefndanna má telja Fjármálaeftirlitið hafa gott tækifæri til áhrifa og að 

um góðan vettvang sé að ræða til að standa vörð um hagsmuni og þarfir verðbréfamarkaðarins 

hér á landi. Þátttaka í starfi nefndanna er þó mikil áskorun fyrir jafnlítið eftirlit og 

Fjármálaeftirlitið en alls starfa 15 starfsmenn á sviði markaða og viðskiptahátta, þar af tíu sem 

sinna verðbréfamarkaðseftirliti. Mikil undirbúningsvinna og tími fer í að sinna hverri 

                                                 
200 Sjá 45. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
201 e. Executive Director. 
202 Sömu hæfniskröfur eiga við um framkvæmdastjórann og formanninn, sjá nánar 51. og 53. gr. ESMA-

reglugerðarinnar. 
203 e. Standing Committees. 
204 Frekari upplýsingar um fastanefndirnar, skipan og starfsemi þeirra er að finna á vefsíðu ESMA, sjá ESMA, 

„Standing Committees“ <https://www.esma.europa.eu/about-esma/working-methods/standing-committees> 

skoðað 19. apríl 2019. 
205 Páll Friðriksson, framkvæmdastjóri markaða og viðskiptahátta, Fjármálaeftirlitið, viðtal við höfund (1. apríl 

2019).  
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fastanefnd og skapast því aukið álag á þá starfsmenn sem verðbréfamarkaðseftirlitssviðið hefur 

yfir að ráða. Til að mynda eru árlega haldnir á bilinu 5-7 fundir í hverri fastanefnd og oft er um 

langan veg að fara.206  

Þó svo þátttaka í starfi fastanefndanna veiti Íslandi tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum 

á framfæri og standa vörð um hagsmuni verðbréfamarkaðarins hér á landi er um mikla 

skuldbindingu og vinnu að ræða. Telja má örðugt fyrir Fjármálaeftirlitið að nýta sér réttinn til 

að taka þátt í störfum sem flestra fastanefnda og vinnuhópa sökum manneklu og tímaskorts. 

Standi vilji til þess að efla enn frekar þátttöku Íslands í samstarfinu er ekki óvarlegt að ætla að 

fjölga þyrfti stöðugildum svo hægt væri að sinna bæði almennu eftirliti sem og Evrópusamstarfi 

með góðu móti. Telja mætti þátttöku í sem flestum fastanefndum til góða, jafnt fyrir innlenda 

eftirlits- sem markaðsaðila, þar sem þær eru sá vettvangur þar sem hve mestir möguleikar eru 

á að koma sjónarmiðum og hagsmunum íslenskra aðila á framfæri og hafa raunveruleg áhrif. 

Sér í lagi ef haft er í huga að fulltrúi Fjármálaeftirlitsins í eftirlitsstjórninni fer ekki með 

atkvæðisrétt. 

 

4.2.3. Kærunefnd 

Varðandi skipan stofnunarinnar má að lokum nefna kærunefndina207  sem er sameinginleg 

stofnun evrópsku eftirlitsstofnananna. Í ESMA-reglugerðinni er að finna heimild til handa 

einstaklingum eða lögaðilum til að kæra tilteknar ákvarðanir stofnunarinnar sem beint er að 

viðkomandi aðilum eða þær ákvarðanir sem þá varða beint eða óbeint, svo sem er lúta að 

brotum á lögum sambandsins, aðgerðum stofnunarinnar þegar um neyðarástand er að ræða og 

lausn deilumála milli lögbærra yfirvalda. 208  Kveðið er á um að þær ákvarðanir sem 

kærunefndin tekur séu rökstuddar ásamt því að þær skulu birtar. 209  Ákvörðunum 

kærunefndarinnar má vísa til Evrópudómstólsins sem tekur afstöðu til málsins og til þeirra mála 

sem ekki er hægt að skjóta fyrir kærunefndina og varða ákvarðanir ESMA.210 Þetta úrræði 

reglugerða evrópsku eftirlitsstofnananna virðist hins vegar ekki mikið nýtt. Svo virðist sem 

kærunefndin hafi kveðið upp tíu ákvarðanir frá stofnun evrópsku eftirlitsstofnananna en 

algengastar eru þær kærur er lúta að ákvörðunum ESMA, eða alls sex talsins.211 Forvitnilegt 

                                                 
206 sama heimild. 
207 e. Board of Appeal. 
208 Samanber 1. mgr. 60. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
209 Sjá 7. mgr. 60. gr. ESMA reglugerðarinnar.  
210 Sjá 1. mgr. 61. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
211 Ákvarðanir kærunefndarinnar eru aðgengilegar á vefsíðu ESMA, sjá 

<https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library/?f%5B0%5D=im_esma_sections%3A355>. Fyrstu 

ákvarðanirnar sem kærunefndin birti hvað varða ESMA eru frá árinu 2014, alls tvær talsins. Sú þriðja var birt 

árið 2017 auk tveggja ákvarðana frá árinu 2018. Það sem af er árinu 2019 hefur kærunefndin birt eina ákvörðun. 
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væri að rannsaka nánar hversu hátt hlutfall kæranlegra ákvarðana ESMA, samanber 60. gr. 

ESMA-reglugerðarinnar, er á endanum kært til kærunefndarinnar eða Evrópudómstólsins en 

ekki gefst ráðrúm til að skoða það frekar hér.  

Kærunefndina skipa sex aðilar með viðeigandi þekkingu og reynslu á starfssviði 

eftirlitsstofnananna.212 Krafa er gerð um að þeir aðilar sem nefndina skipa hafi reynslu af 

eftirlitsstörfum og hafi verið háttsettir á sviði sem umfjöllun nefndarinnar tekur til, svo sem í 

bankaþjónustu, vátryggingaþjónustu, á verðbréfasviði eða annarri fjármálaþjónustu. Þá þarf 

einnig að vera til staðar slík lögfræðileg sérþekking að nefndarmeðlimir séu færir að veita 

lagalega sérfræðiráðgjöf varðandi lögmæti valdbeitingar stofnunarinnar. Val fulltrúa í 

kærunefndina virðist því byggja eingöngu á faglegum grunni og er engin vísan til uppruna 

fulltrúa í sambandsríki. Ekki má því telja því neitt til fyrirstöðu að íslenskur aðili geti átt sæti í 

kærunefndinni að því gefnu að hann uppfylli þau hæfiskilyrði sem sett eru fram. Athuga ber 

þó að þeir aðilar er sinna starfi innan lögbærs yfirvalds eða annarra stofnana innan ESB eða 

ESMA geta ekki átt sæti í kærunefndinni.213  

Ef litið er til stöðu íslenskra markaðsaðila og lögbærra yfirvalda gagnvart kærunefndinni og 

málskotum til dómstóla hafa þeir sömu möguleika og aðilar frá sambandsríkjunum á að kæra 

ákvarðanir stofnunarinnar byggðar á 17.-19. gr. ESMA-reglugerðarinnar auk ákvarðana sem 

stofnunin tekur á grundvelli 2. mgr. 1. gr., enda taka ákvæði reglugerðarinnar einnig til EFTA-

ríkjanna og lögbærra yfirvalda þeirra. Hins vegar ber að hafa í huga, með tilliti til kæra gagnvart 

ákvörðunum með stoð í 17.-19. gr. ESMA-reglugerðarinnar, að íslenskir aðilar eru í raun að 

kæra ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA en ekki ESMA. Málskot varðandi ákvarðanir 

kærunefndarinnar hvað varðar EFTA-ríkin fara því fram fyrir EFTA dómstólnum en ekki 

Evrópudómstólnum líkt og í tilviki sambandsríkjanna.214  

 

4.2.4. Hagsmunahópur á verðbréfamarkaði 

Í ESMA-reglugerðinni var einnig kveðið á um að komið yrði á laggirnar hagsmunahópi á 

verðbréfamarkaði sem hefði þann tilgang að greiða fyrir samráði við hagsmunaaðila á sviðum 

er varða verkefni stofnunarinnar.215 Segja má að reglugerðin geri ráð fyrir ríku samráði við 

hagsmunahópinn. Ber stofnuninni til að mynda að hafa samráð við hann varðandi ráðstafanir 

sem hafa ígildi reglusetningar, svo sem tæknilega eftirlits- og framkvæmdarstaðla, 

                                                 
212 Um kærunefndina og starfsemi hennar vísast til 58.-60. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
213 Samanber 2. mgr. 58. gr. og 1. mgr. 59. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
214 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 301 – 217. mál, 2.6. Aðlögun að EES-samningnum. 
215 Kveðið er á um hagsmunahóp á verðbréfamarkaði í 37. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
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viðmiðunarreglur og tilmæli. 216  Að auki hefur hagsmunahópurinn heimild til að veita 

stofnuninni ráð og leggja fram álit varðandi ýmis verkefni hennar og er réttur hópsins til 

aðgengis að upplýsingum sem varða málefni stofnunarinnar ríkur.217  

Hagsmunahópurinn er skipaður 30 aðilum með fjölbreyttan bakgrunn, 218  svo sem 

þátttakendum á fjármálamarkaði, neytendum, notendum fjármálaþjónustu og framúrskarandi 

fræðimönnum.219 Líkt og í tilfelli formanns og framkvæmdastjóra virðist heimild til setu í 

hagsmunahópnum ekki bundin við fulltrúa frá aðildarríkjum sambandsins. Má því ætla að hér 

væri upplagt tækifæri fyrir hagsmunaaðila innan EFTA-ríkjanna til aðkomu að starfinu, hvort 

sem um er að ræða þátttakendur á fjármálamarkaði, neytendur, fulltrúa fyrirtækja eða 

fræðimenn. Enn sem komið er hefur enginn Íslendingur átt aðkomu að hagsmunahópnum. 

Forvitnilegt verður því að sjá hvort það komi til með að breytast í náinni framtíð í ljósi þess að 

samræmda eftirlitskerfið hefur nú verið lögfest hér á landi.  

 

4.3. Horft til framtíðar – hvers er að vænta? 

Áður en lengra er haldið er rétt líta eilítið til framtíðar hvað varðar skipulag og stjórnarhætti 

ESMA. Frá því stofnuninni var komið á fót hefur skipulag ESMA með tilliti til stjórnarhátta 

að mestu leyti haldist óbreytt220 þó svo eitthvað hafi borið á gagnrýni á núverandi stöðu.221 Að 

því sögðu liggja nú fyrir tillögur framkvæmdastjórnarinnar, er kynntar voru í september 2017, 

sem leiða ættu til róttækra breytinga á stjórnarháttum ESMA, þá sérstaklega með tilliti til 

stjórnarinnar og eftirlitsstjórnarinnar auk fjármögnunar stofnunarinnar.222 Lagt er til að komið 

                                                 
216 Sjá til dæmis í þessu samhengi 48. mgr. aðfararorða ESMA-reglugerðarinnar. 
217 Sjá 4. og 5. mgr. 37. gr. ESMA-reglugerðarinnar. Á vefsíðu ESMA má sjá dæmi um umfjöllun um álit og 

leiðbeiningar hagsmunahópsins varðandi hin ýmsu málefni stofnunarinnar, sjá ESMA, „ESMA 

library“ <https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library?f%5B0%5D=im_esma_sections%3A9> 

skoðað 18. mars 2019. 
218 Sjá nánar 2. mgr. 37. gr.  
219 Vert er einnig að nefna að ekki virðist allir hafa verið á eitt sáttir varðandi samsetningu hagsmunahópsins, 

sérstaklega hvað við kemur fulltrúum neytenda, sjá Niamh Moloney (n. 53) 913. 
220 Niamh Moloney, The Age of ESMA: Governing EU Financial Markets (Hart Publishing 2018) 42-43.  
221 Sjá til dæmis í þessu samhengi Edoardo Chiti, „Is EU Administrative Law Failing in Some of Its Crucial 

Tasks?“ (2016) 22 (5) European Law Journal 576 og Fabrice Demarigny, Jonathan McMahon og Nicolas 

Robert, „Review of the New European System of Financial Supervision (ESFS) Part I: The Work of the 

European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA)“ (European Parliament október 2013) 

IP/A/ECON/ST/2012-23, 31-38. Í skýrslunni kom meðal annars fram sú gagnrýni að aðild lögbærra yfirvalda 

(NCAs) að eftirlitsstjórninni vinni á tíðum gegn hagsmunum Evrópu í heild þar sem hagsmunir einstakra ríkja 

eigi það til að ganga framar hagsmunum heildarinnar. Þá var einnig gagnrýnt að eftirlitsstjórnin eyddi of 

miklum tíma í vinnu við tæknilega staðla á kostnað umræðu og aðgerða um almenna stefnumörkun, starfsemi 

innra markaðarins og eftirlit.  
222 Sjá European Commission, „Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council 

amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking 

Authority); Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance 

and Occupational Pensions Authority); Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory 

Authority (European Securities and Markets Authority); Regulation (EU) No 346/2013 on European social 
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verði á laggirnar sjálfstæðri framkvæmdastjórn ESMA223 sem kæmi í stað stjórnarinnar ásamt 

aðlögun á skipan eftirlitsstjórnarinnar. Framkvæmdastjórn ESMA mun þannig eiga sæti í 

eftirlitsstjórninni en fulltrúar hennar munu þó ekki njóta atkvæðisréttar innan 

eftirlitsstjórnarinnar.224 Þá er einnig ráðgert að efla aðild og vald formannsins.225 Samkvæmt 

tillögunni verður hinni nýju framkvæmdastjórn ESMA falið að standa að undirbúningi 

ákvarðana sem eftirlitsstjórnin mun taka. Stuðli breytingin þannig að hraðari og 

straumlínulagaðri málsmeðferð innan eftirlitsstjórnarinnar sem og til sambandsmiðaðri 

nálgunar við ákvarðanatöku.226 

Ráðgert er að skipan í framkvæmdastjórn ESMA verði þannig háttað að ráðið fari með 

skipunina að undangenginni opinni auglýsingu framkvæmdastjórnarinnar sem leggur 

úrtakslista af umsækjendum fyrir Evrópuþingið til samþykktar.227 Framkvæmdastjórn ESMA 

mun vera samsett af formanni auk fimm aðila sem skulu vera í fullu starfi. Gert er ráð fyrir að 

val á aðilum í framkvæmdastjórn ESMA byggi á faglegum grunni þar sem meðal annars verði 

litið til þekkingar, hæfni og reynslu umsækjenda. Þá er tilgreint sérstaklega að gæta skuli að 

jafnvægi og hlutföllum innan framkvæmdastjórnar ESMA og skuli hún endurspegla sambandið 

sem heild.228 Má hér ætla að átt sé meðal annars við jafnræði hvað varðar kyn, bakgrunn og 

sérhæfða þekkingu stjórnarmeðlima.  

Í ljósi þessa mætti hér velta fyrir sér hvort ríkisborgarar EFTA-ríkjanna geti einnig gefið 

kost á sér til starfans en ljóst er að þeir sem skipa framkvæmdastjórn ESMA koma til með að 

                                                 
entrepreneurship funds; Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments; Regulation (EU) 

2015/760 on European long-term investment funds; Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks 

in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds; and 

Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or 

admitted to trading on a regulated market“ (Communication) COM (2017) 536 final 2017/0230 (COD) (2017 

ESA Proposal). 
223 e. Executive Board. 
224 2017 ESA Proposal, a-liður 25. mgr. 3. gr.  
225 Fyrir ítarlega umfjöllun um tillögur þessar vísast til 2017 ESA Proposal, Explanatory Memorandum 16-25; 

European Commission, „Commission staff working document, Impact assessment accompanying the document 

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 

1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority); Regulation (EU) No 

1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions 

Authority); Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities 

and Markets Authority); Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds; Regulation 

(EU) No 600/2014 on markets in financial instruments; Regulation (EU) 2015/760 on European long-term 

investment funds; Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and 

financial contracts or to measure the performance of investment funds; and Regulation (EU) 2017/1129 on the 

prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated 

market“ (Communication) SWD (2017) 308 final (2017 ESA Proposal Impact Assessment). 
226 Vonir standa til að með þátttöku óháðra sérfræðinga í eftirlitsstjórninni verði dregið úr áhrifum fulltrúa 

lögbærra eftirlitsaðila. 
227 Sjá 2017 ESA Proposal, Explanatory Memorandum, 22-23. 
228 Sjá 1. og 2. tl. 32. mgr. 3. gr. 2017 ESA Proposal. 
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hafa mikil áhrif við ákvarðanatökur og fari með valdheimildir er lúta að ýmsum verkefnum 

stofnunarinnar. Í þessu sambandi verður ekki séð að vikið sé að því með beinum hætti að áskilið 

sé að meðlimir hennar komi frá sambandsríkjum. Þrátt fyrir að ákvæði reglugerða evrópsku 

eftirlitsstofnananna taki jöfnun höndum til aðildarríkja ESB og EFTA-ríkjanna mætti þó 

jafnvel draga þá ályktun, með tilliti til orðalags niðurlags greinarinnar: „The Executive Board 

shall be balanced and proportionate and shall reflect the Union as a whole“, 229  að 

framkvæmdastjórn ESMA skuli samsett af einstaklingum frá aðildarríkjum ESB. Sú ályktun er 

einnig styrkt ef haft er í huga að fulltrúar EFTA-ríkjanna í eftirlitsstjórninni fari þar einungis 

með áheyrnarrétt ekki atkvæðisrétt þrátt fyrir að ákvarðanir hennar hafi gífurleg áhrif á lögbæra 

eftirlitsaðila hér á landi sem og þátttakendur á verðbréfamarkaði. 

Samkvæmt breytingartillögum framkvæmdarstjórnarinnar mun framkvæmdastjórn ESMA 

vera falið ákveðið ákvörðunarvald á ýmsum verksviðum stofnunarinnar. Má þar meðal annars 

nefna ákvarðanatöku sem felur ekki í sér reglusetningu, svo sem við úrlausn ágreinings, úrræði 

við brotum gegn sambandslöggjöf, sjálfstæða rýni auk þess að vinna að nýrri áætlun varðandi 

stefnumörkun eftirlits. Þá mun hún einnig fara með ákvörðunarvald varðandi beiðnir um 

upplýsingar. Með tilkomu þessarar nýju skipunar mun staða framkvæmdastjóra ESMA, sbr. 

51. gr. ESMA-reglugerðarinnar, verða lögð niður.230  

Í ljósi þessa mun stofnsetning framkvæmdastjórnar ESMA óhjákvæmilega hafa í för með 

sér einhverjar breytingar á skipan, starfsemi, verkefnum og heimildum eftirlitsstjórnarinnar. 

Eftirlitsstjórnin mun samt sem áður viðhalda hlutverki sínu sem alhliða reglusetningaraðili og 

fara með helsta ákvörðunarvald innan stofnunarinnar. Hvað varðar breytingar má helst nefna, 

líkt og áður sagði, að meðlimir framkvæmdastjórnar ESMA munu hafa rétt til áheyrnar í 

eftirlitsstjórninni, ákveðnar ákvörðunarheimildir munu færast yfir til framkvæmdastjórnar 

ESMA ásamt því að opnað verður fyrir frekari aðkomu lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna, eða 

eftir atvikum EFTA-ríkjanna, er hafa með höndum eftirlit með neytendavernd.231  

Samkvæmt núverandi skipan er ákvörðunarvald innan ESMA nær alfarið í höndum 

lögbærra eftirlitsaðila sambandsríkjanna. Er þar af leiðandi hætt við því að sérhagsmunir hvers 

eftirlitsstjórnvalds kunni að vera teknir fram yfir hagsmuni heildarinnar. Eins er ekki óvarlegt 

að ætla að fulltrúar lögbæru eftirlitsaðilanna í eftirlitsstjórninni gætu staðið frammi fyrir 

                                                 
229 Sjá 2. tl. 32. mgr. 3. gr. 2017 ESA Proposal. 
230 2017 ESA Proposal, Explanatory Memorandum, 22. 
231 Sjá nánar 2017 ESA Proposal, c-liður 25. mgr. 3. gr. Þannig munu þau yfirvöld sem fara með neytendavernd 

í hverju aðildarríki fá tækifæri til aðkomu að eftirlitsstjórninni, standi vilji til þess. Heimildin er þó háð því að sá 

aðili er fari með eftirlit með fjármálamarkaðnum sinni ekki einnig eftirliti með neytendavernd. 

Eftirlitsstjórnvöldum gefst því færi á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og taka þátt í vinnu 

eftirlitsstjórnarinnar, án atkvæðisréttar þó. 
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ákveðnum hagsmunaárekstrum við ákvarðanatöku sína, til dæmis þegar hagsmunir 

heildarinnar koma til með að hafa neikvæðar afleiðingar fyrir viðkomandi lögbært 

eftirlitsstjórnvald. Þegar litið er til þeirra breytinga sem fyrirhugaðar eru má ætla að þær komi 

til með að skila sér í skilvirkari og óhlutdrægari ákvarðanatöku þar sem fagþekking og 

hagsmunir innri markaðarins og Evrópu í heild ráði för ásamt því að markmið, hlutverk og 

tilgangur ESMA verði ávallt höfð að leiðarljósi. Forvitnilegt verður að sjá með tímanum hvort 

tillögur þessar komi til framkvæmda og hvort þær muni skila þeim árangri sem vænst er til. 

Að lokum er áhugavert að víkja einnig nokkrum orðum að öðru mikilvægu atriði varðandi 

skipulag ESMA sem til stendur að bæta, það er fjármögnun stofnunarinnar. Fjárframlög til 

ESMA koma einkum til með tvenns konar hætti: í fyrsta lagi með skyldubundnum framlögum 

frá landsbundnum opinberum eftirlitsstjórnvöldum og í öðru lagi með styrk frá ESB. Hefur 

skiptingin verið á þá leið að 60% af heildarfjármögnun stofnunarinnar kemur frá 

eftirlitsstjórnvöldum hvers ríkis og 40% frá ESB.232 Ákveðnir vankantar þykja þó vera til staðar 

á núverandi skipulagi en staðan er sú að fjármagnið er ekki nægjanlegt til að stofnunin geti 

sinnt verkefnum sínum og markmiðum með sjálfbærum hætti. Skapast þar af leiðandi hætta á 

að ESMA hafi ekki tök á að uppfylla hlutverk sitt og skyldur og geti til að mynda verið ófær 

um að bregðast við óvæntum atvikum líkt og skyndilegum erfiðleikum á markaði.233 Þá verði 

málið heldur ekki leyst með jafnri greiðsluskiptingu milli aðildarríkjanna óháð stærð 

fjármálamarkaðar þeirra en slíkt myndi leiða til ósanngjarnrar niðurstöðu fyrir yfirvöld og 

skattgreiðendur minni hagkerfa.234 

Sem leið til umbóta og til að styrkja stoðir stofnunarinnar er í breytingartillögum 

framkvæmdastjórnarinnar lagt til að vikið verði frá núverandi skipulagi varðandi tekjur ESMA 

og tekið upp annað tekjumódel þar sem tekjuöflun byggi aðallega á þremur aðal tekjustofnum. 

Má þar í fyrsta lagi nefna jöfnunarframlög frá ESB sem munu veita fjármagn fyrir allt að 40% 

af áætluðum heildartekjum stofnunarinnar. Þá er kynnt til sögunnar ný tegund tekjustofns, árleg 

framlög frá fjármálastofnunum235 sem ESMA fer með óbeint eftirlit með og falla undir 2. mgr. 

1. gr. ESMA-reglugerðarinnar. Er fjármálastofnunum þessum því ætlað að leysa af hólmi 

skyldubundin framlög landsbundinna opinberra eftirlitsstjórnvalda. Sú fjárhæð sem 

                                                 
232Að auki er gert ráð fyrir að þau gjöld sem stofnunin innheimtir vegna beins eftirlitshlutverks síns gagnvart 

lánshæfismatsfyrirtækjum og afleiðuviðskiptaskrám teljist til tekna stofnunarinnar. Aðaltekjuöflunin kemur þó 

frá sambandinu sjálfu og landsbundnum eftirlitsstjórnvöldum. Til að mynda voru heildartekjur ESMA árið 2016 

samtals um 95.6 milljónir evra, af þeim komu um 33 milljónir evra frá ESB en 52 milljónir evra fá 

landsbundnum eftirlitsstjórnvöldum. Sjá t.d. 2017 ESA Proposal Impact Assessment, 66-67. 
233 Um tillögur varðandi fjármögnun ESMA vísast til 2017 ESA Proposal Impact Assessment, 67-78. 
234 Kveðið er á um skyldubundin framlög EFTA-ríkjanna í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

201/2016 (n. 160) w-lið 1. gr. 
235 e. financial institutions.  
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fjármálastofnanirnar þurfa að greiða kemur til með að vera byggð á áætluðu vinnuálagi sem 

ESMA gerir ráð fyrir að þurfa að inna af hendi fyrir hvern málaflokk undir ESMA-

reglugerðinni eða sérlögum. Þá helst þriðja stoðin óbreytt frá núverandi mynd, það er að segja, 

þau gjöld sem stofnunin innheimtir í tengslum við beint eftirlit sitt með ákveðnum 

fjármálastofnunum (lánshæfismatsfyrirtækjum og afleiðaviðskiptaskrám), þá aðallega vegna 

innheimtu gjalda í tengslum við veitingu starfsleyfa. Ennfremur eru í tillögunni tilgreindir tveir 

tekjustofnar til fyllingar en vísað er þar til allra frjálsra framlaga frá aðildarríkjum eða 

áheyrnaraðilum 236  sem og þeirra tekna sem skapast við innheimtu gjalda vegna útgáfu, 

þjálfunar eða annarrar þjónustu sem stofnunin veitir til lögbærra eftirlitsaðila að beiðni þeirra 

síðarnefndu.237 

Ljóst er að ofangreindar breytingar munu koma til með að hafa þó nokkur áhrif. Sérstaklega 

með tilliti til markaðsaðila þar sem kostnaður af rekstri ESMA færist að miklu leyti yfir á 

fjármálastofnanir í stað lögbærra eftirlitsstjórnvalda aðildarríkjanna. Ætla má að þessi 

kostnaður komi til viðbótar eftirlitsgjöldum þeim sem fjármálafyrirtæki hér á landi greiða til 

Fjármálaeftirlitsins.238 Ef til vill má ætla að þessi skipting leiði til réttlátari niðurstöðu fyrir 

aðildarríkin þar sem fjárhæðin ræðst af þeirri vinnu sem ESMA þarf að leggja í málaflokkinn. 

Eins má velta fyrir sér hvort einhverjir aðrir möguleikar séu í stöðunni. Telja má þó afar brýnt 

að standa vörð um störf og trúverðugleika stofnunarinnar og að hún fái tækifæri til að sinna 

verkum sín af natni eigi hún að standa undir hlutverki sínu.  

Að þessu sögðu er erfitt að geta sér til um að svo stöddu hvaða áhrif þetta muni hafa á íslensk 

fjármálafyrirtæki og eftirlitsstjórnvöld en ætla má að miðað við smæð íslenskra 

fjármálastofnana sé ekki um ýkja háar fjárhæðir að ræða. Né eru hér á landi fjármálastofnanir 

er sæta beinu eftirliti af hálfu ESMA, það er lánshæfismatsfyrirtæki og afleiðuviðskiptaskrár. 

Ekki er því fyrir að fara greiðslum til stofnunarinnar af þeim sökum. Enn fremur má nefna að 

ráðgert er að í framseldum gerðum verði kveðið á um ákveðinn lágmarksþröskuld sem feli í 

sér að litlum fjármálastofnunum verði ekki gert að leggja til framlög eða að ákveðin 

lágmarksviðmið verði sett varðandi greiðslur.239 Sá kostnaður sem Fjármálaeftirlitið kemur til 

með að þurfa að standa skil á gagnvart ESMA mun þá væntanlega taka mið af því hversu mikil 

                                                 
236 Að því gefnu að slík framlög ógni ekki sjálfstæði og óhlutdrægni ESMA, sjá í þessu samhengi 2017 ESA 

Proposal, Explanatory Memorandum 25. 
237 Sjá hér einnig 46. mgr. 3. gr. 2017 ESA Proposal. 
238 Samanber 1. mgr. 1. gr. laga nr. 99/1999 um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. 

Nálgast má nánari upplýsingar um eftirlitsgjöld mismunandi fjármálastofnana í rekstraráætlun 

Fjármálaeftirlitsins. Sjá Fjármálaeftirlitið, „Rekstraráætlun 2018. Skýrsla til fjármála- og efnahagsráðherra um 

áætlaðan rekstrarkostnað Fjármálaeftirlitsins árið 2018“ (Fjármálaeftirlitið, 30. júní 2017). 
239 Sjá 2017 ESA Proposal, Explanatory Memorandum 25. 



 

  41 

afskipti eða þjónustu stofnunin muni veita Fjármálaeftirlitinu, en líkt og áður sagði er einn af 

tekjustofnun ESMA gjöld fyrir veitta þjónustu til lögbærra eftirlitsaðila aðildarríkjanna. 

Þá er einnig vert að velta fyrir sér hvert framlögum frá íslenskum fjármálafyrirtækjum, eða 

í öðrum EFTA-ríkjum verði beint. Það er, hvort fjármagnið fari til ESMA eða Eftirlitsstofnunar 

EFTA. Þó Eftirlitsstofnun EFTA fari með beint ákvörðunarvald gagnvart íslenskum eftirlits- 

og markaðsaðilum eru þó allar ákvarðanir sem stofnunin tekur byggðar á tillögum frá ESMA. 

Vinna vegna undirbúnings ákvarðanatökunnar fer því að miklu leyti fram innan ESMA fremur 

en Eftirlitsstofnunar EFTA. Eins sér ESMA alfarið um vinnu hvað varðar til að mynda 

tæknistaðla og leiðbeinandi tilmæli. Í ljósi þessa má ef til vill draga þá ályktun að framlög 

íslenskra aðila bærust beint til ESMA fremur en til Eftirlitsstofnunar EFTA. Eðlilegt má þó 

telja að sú síðarnefnda fengi hluta eftirlitsgjaldanna til samræmis við vinnuframlag sitt. 

Hér að framan hefur verið fjallað um skipulag, starfshætti og stjórn ESMA auk mögulegrar 

aðkomu íslenskra eftirlits- og markaðsaðila að starfi stofnunarinnar. Helsta ákvörðunarvald 

stofnunarinnar er í höndum eftirlitsstjórnarinnar þar sem íslensk eftirlitsstjórnvöld fara með 

áheyrnarrétt. Að auki taka fulltrúar Fjármálaeftirlitsins virkan þátt í ýmsum 

undirbúningsnefndum þar sem reglusmíðin fer að mestu fram. Þó svo fulltrúi 

Fjármálaeftirlitsins í eftirlitsstjórninni fari ekki með atkvæðisrétt er þó mikilvægt að hann hafi 

aðkomu að starfi eftirlitsstjórnarinnar og hafi rödd til að koma á framfæri hagsmunum íslenska 

fjármálamarkaðarins og markaðsaðila auk hagsmuna stjórnvalda. Eins verður að telja 

mikilvægt að leggja áherslu á þátttöku Fjármálaeftirlitsins í fastanefndunum. Þá má heldur ekki 

vanmeta möguleika íslenskra aðila til aðkomu að stofnuninni, til dæmis með þátttöku í 

hagsmunahópi verðbréfamarkaða eða öðrum áhrifastöðum innan ESMA. Áhugavert verður 

einnig að fylgjast með þróun mála hvað varðar þær tillögur sem kynnar eru í breytingartillögum 

framkvæmdastjórnarinnar hvað varðar evrópsku eftirlitsstofnanirnar. Ljóst er þó að enn á 

talsverður tími eftir að fara í umræður og frekari vinnu um tillöguna innan Evrópuþingsins og 

ráðsins og því alls óvíst hvenær gera megi ráð fyrir að þær breytingar sem lagðar eru þar til 

kunni verði að veruleika. 

Líkt og margoft hefur verið greint frá í ritgerð þessari veitti ESMA-reglugerðin stofnuninni 

víðtækar reglusetningar- og eftirlitsheimildir. Í næsta kafla mun sjónum beint að umfjöllun um 

þær heimildir þar sem skoðað verður nánar hvað þær fela í raun í sér og hvaða áhrif þær kunna 

að hafa á viðskipti og eftirlit með verðbréfamarkaðnum hér á landi. 
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5. Verðbréfamarkaðseftirlit á Íslandi í kjölfar tilkomu ESMA 

5.1. Framkvæmd og skipulag eftirlits með íslenskum verðbréfamarkaði 

Áður en tekið er til við að greina möguleg áhrif ESMA hvað varðar reglusetningar- og 

eftirlitsheimildir stofnunarinnar á sviði verðbréfamarkaðsréttar hér á landi er rétt að líta eilítið 

nánar á hvernig verðbréfamarkaðseftirliti hefur verið háttað og hvaða valdheimildir 

Fjármálaeftirlitið hefur nú þegar sem eftirlitsaðili. Í öðrum kafla ritgerðarinnar var farið yfir 

þróun löggjafar á sviði verðbréfaeftirlits hér á landi þar sem fram kom að frá síðustu aldamótum 

hefur eftirlit með verðbréfamarkaðnum að mestu leyti verið á herðum Fjármálaeftirlitsins, þó 

svo aðrir aðilar gegni einnig ákveðnu eftirlitshlutverki, svo sem Kauphöllin og Seðlabanki 

Íslands. Í framhaldinu er því hér rýnt nánar í helstu eftirlits- og reglusetningarheimildir sem 

Fjármálaeftirlitið starfar eftir. 

 

5.1.1. Valdheimildir Fjármálaeftirlitsins með tilliti til laga nr. 87/1989 um opinbert eftirlit 

með fjármálastarfsemi og framkvæmd eftirlits 

Fjármálaeftirlitið starfar á grundvelli laga nr. 87/1989 um opinbert eftirlit með 

fjármálastarfsemi. Segja má að þau lög skapi ramma hvað varðar starfsemi og stöðu 

Fjármálaeftirlitsins en frekari efnisreglur um eftirlitsheimildir og úrræði, sé lögum ekki fylgt, 

er hins vegar að finna í sérlöggjöf.240 Í dag skiptist starfsemi Fjármálaeftirlitsins niður á fjögur 

eftirlitssvið, banka, lífeyri og vátryggingar, markaði og viðskiptahætti auk lagalegs eftirlits og 

vettvangsathugana.241 Þó verðbréfamarkaðurinn hér á landi sé ekki stór á alþjóðavísu er þrátt 

fyrir það sérstakt svið sem fer með eftirlit með honum. Verkefni geta þó skarast á milli sviða, 

til dæmis við vettvangsathuganir eða lagalegt eftirlit, enda má ætla slíka samvinnu leiða til 

heildstæðara og öflugra eftirlits en ella þar sem sjónum er einnig beint að fjármálakerfinu sem 

heild í stað verðbréfamarkaðsins sem einangraðrar stærðar. Fjármálaeftirlitið fer þannig með 

eftirlit með fyrirtækjum í verðbréfaþjónustu, verðbréfasjóðum, kauphöllum, auk 

verðbréfamiðstöðva, svo dæmi séu nefnd.242 

Starf Fjármálaeftirlitsins er í raun afar fjölþætt en fyrir utan almennt eftirlit með starfsemi 

eftirlitsskyldra aðila og rannsókn mála fer það einnig með ákveðið reglusetningarvald. Þá 

gegnir það jafnframt leiðbeiningarhlutverki gagnvart markaðsaðilum, til dæmis með útgáfu 

leiðbeininga um túlkun ýmissa lagaákvæða. Rannsóknar- og eftirlitsheimildir 

                                                 
240 Rekja má slíka tilhögun til þess að mismunandi lög geta gilt um eftirlitsskylda aðila eftir starfssviðum þeirra. 

Telja má því skilvirkara að nánari efnisreglur um eftirlit og viðurlög séu í sérlögum.  
241 Sjá Fjármálaeftirlitið, „Skipurit“ <https://www.fme.is/um-fme/skipurit> (skoðað 4. janúar 2019). 
242 Samanber 6.-9. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.  
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Fjármálaeftirlitsins fela til að mynda í sér heimildir til upplýsingaöflunar, kröfur til úrbóta, 

heimildir til afskipta sé starfsemi ábótavant auk heimilda til beitingar viðurlaga fari 

eftirlitsskyldir aðilar á svig við lög og reglur eða sinni eigi úrbótakröfum Fjármálaeftirlitsins. 

Þó svo Alþingi fari með lagasetningarvald hér á landi má í raun segja að Fjármálaeftirlitinu 

sé falið tvenns konar reglusetningarvald. Má þar fyrst nefna almenna heimild laga nr. 87/1998 

til útgáfu og opinberar birtingar almennra leiðbeinandi tilmæla varðandi starfsemi 

eftirlitsskyldra aðila.243  Hefur Fjármálaeftirlitið til að mynda gefið út leiðbeinandi tilmæli 

vegna áhættu við rekstur upplýsingakerfa eftirlitsskyldra aðila, um lykilupplýsingar verðbréfa- 

og fjárfestasjóða og framkvæmd reglna nr. 1050/2012 um meðferð innherjaupplýsinga og 

viðskipti innherja.244 Með tilmælum þessum kemur Fjármálaeftirlitið á framfæri afstöðu sinni 

til einstakra lagareglna auk þess að veita almennar leiðbeiningar. Þó ekki megi telja 

leiðbeinandi tilmæli skuldbindandi með sama hætti og lög, reglur og reglugerðir gefa þau 

vísbendingu um túlkun og viðhorf stjórnvalda til tiltekins efnis.  

Vert er að nefna að álitamál varðandi heimildir Fjármálaeftirlitsins til  setningar leiðbeinandi 

tilmæla og athafna eftirlitsskyldra aðila á grundvelli þeirra hafa ratað á borð umboðsmanns 

Alþingis. 245  Sagði umboðsmaður þar að stjórnvöld hefðu almennt heimildir til að veita 

leiðbeiningar ásamt því að lýsa afstöðu sinni til inntaks lagareglna í formi tilmæla sem væru í 

senn leiðbeinandi og óskuldbindandi. Hins vegar þurfi þau ávallt að vera leidd af viðkomandi 

lögum og megi ekki ganga lengra en viðkomandi lagaheimildir kveði á um. Að lokum beindi 

umboðsmaður þeim tilmælum til Alþingis að „hugtakið „leiðbeinandi tilmæli“ yrði í lögum 

aðeins notað yfir óskuldbindandi tilmæli stjórnvalda til borgaranna með hliðsjón af 

réttaröryggissjónarmiðum.“246 Með framangreint í huga má þá ætla að þó leiðbeinandi tilmæli 

gefi mikilvæga vísbendingu um æskilega háttsemi og túlkun Fjármálaeftirlitsins á viðkomandi 

lagaákvæðum sé skuldbindingargildi þeirra takmarkað og ljóst að huga þarf vel að því að þau 

gangi ekki lengra eða fari út fyrir ramma þeirra laga er þau byggja á.  

Þessu til viðbótar hefur Fjármálaeftirlitið heimild til að setja bindandi reglur á nánar 

tilgreindum sviðum er útfæri frekar ákvæði í lögum hvað varðar ýmis svið fjármálamarkaðarins, 

en kveðið er þó á um heimildir þessar í sérlögum. Má þar sem dæmi nefna lög um 

                                                 
243 Samanber 2. mgr. 8. gr. 
244 Sjá nánar leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2019, 3/2015 og 2/2012 sem aðgengileg eru á vefsíðu 

Fjármálaeftirlitsins. 
245 Sjá til dæmis Álit umboðsmanns Alþingis 26. ágúst 2013 í máli nr. 6077/2010 og 6436/2011. Leitað var þar 

til umboðsmanns vegna tilmæla Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins nr. 20/2010 er vörðuðu 

gengistryggingarákvæði í lánasamningum auk heimildar Fjármálaeftirlitsins til setningar leiðbeinandi tilmæla 

nr. 3/2010 um hæfi lykilstarfsmanna og kröfu Fjármálaeftirlitsins um aðgerðir á grundvelli þeirra. 
246 sama heimild. 
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fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 og lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007.247 Í þeim fyrrnefndu 

er Fjármálaeftirlitinu til að mynda falið að setja reglur um hvað teljist eðlilegir og heilbrigðir 

viðskiptahættir samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki.248 Svo virðist sem Fjármálaeftirlitið 

hafi nýtt heimild þessa töluvert en stofnunin hefur gefið út fjölda reglna er lúta meðal annars 

að verðbréfamarkaðnum. 249  Með ofangreint að leiðarljósi verður ekki annað séð en að 

Fjármálaeftirlitið hafi möguleika til áhrifa á reglusetningu og starfshætti á sviði 

verðbréfamarkaðarins hér á landi með heimildum sínum til útgáfu leiðbeinandi tilmæla og 

reglna. Þá verður einnig að telja að Fjármálaeftirlitið nýti sér þær heimildir sem því hefur verið 

falið og stuðli með því að traustari, skilvirkari og heilbrigðari fjármálamarkaði.  

Auk reglusetningarheimilda fer Fjármálaeftirlitið með ýmsar aðrar valdheimildir varðandi 

verðbréfaviðskipti svo sem gagnvart útgefendum fjármálagerninga auk þátttakenda á 

verðbréfamarkaði. Ber þar fyrst að nefna heimildir eftirlitsins til framkvæmdar athugana auk 

ríks réttar til aðgengis að upplýsingum.250 Getur Fjármálaeftirlitið þannig framkvæmt athugun 

á starfsemi eftirlitsskylds aðila svo oft sem það telur ástæðu til og hvílir rík skylda á 

eftirlitsskylda aðilanum að veita Fjármálaeftirlitinu aðgang að öllum þeim gögnum sem 

eftirlitið sækist eftir. Þá er Fjármálaeftirlitinu heimilt að veita erlendum eftirlitsstjórnvöldum 

upplýsingar varðandi starfsemi innlendra eftirlitsskyldra aðila og tekur heimild þessi einnig til 

upplýsinga sem falla undir þagnarskyldu, að því gefnu að sú þagnarskylda haldi í hlutaðeigandi 

ríki.251 Felur þetta þar á meðal í sér að Fjármálaeftirlitið getur veitt ESMA, Eftirlitsstofnun 

EFTA og eftirlitsstofnunum annarra aðildarríkja EES-samningsins upplýsingar frá innlendum 

verðbréfasjóðum og fyrirtækjum sem skráð eru á markað hér á landi. Athuga skal þó að kveðið 

er með nánari hætti um eftirlits- og rannsóknarheimildir Fjármálaeftirlitsins í sérlögum.252 

Leiði athugun Fjármálaeftirlitsins á eftirlitsskyldum aðila í ljós að lögum og reglum hefur 

ekki verið fylgt sem skyldi getur Fjármálaeftirlitið krafist úrbóta eða lagt á févíti eða dagsektir 

                                                 
247 Sjá til dæmis 1. og 2. mgr. 19. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og 26. og 132. gr. laga nr. 

108/2007 um verðbréfaviðskipti. 
248 Sjá reglur um eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, greiðslustofnana og rafeyrisfyrirtækja 

nr. 100/2018. 
249 Á vefsíðu Fjármálaeftirlitsins má finna allar þær reglur og reglugerðir sem settar hafa verið af 

Fjármálaeftirlitinu eða viðeigandi ráðuneyti sem gilda um starfsemi eftirlitsskyldra aðila og fjármálamarkaðinn. 

Sjá nánar Fjármálaeftirlitið, „Lög, reglur og tilmæli“ <https://www.fme.is/log-og-tilmaeli/reglugerdir-og-

reglur> skoðað 7. apríl. 2019.  
250 Samanber 9. gr. laga nr. 87/1998. 
251 Sjá 14. gr. og 14. gr. a. 
252 Er til að mynda í lögum um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 fjallað um heimildir Fjármálaeftirlitsins til 

aðgengis að gögnum síma- og fjarskiptafyrirtækja, haldlagningu og kyrrsetningu eigna. 
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sinni aðilinn ekki úrbótakröfu eftirlitsins innan hæfilegs frests, eins ef hann verður ekki við því 

að veita þær upplýsingar sem beðið er um.253  

Þó svo eftirlit með verðbréfamarkaðnum sé ekki ýkja umfangsmikið með tilliti til starfsemi 

Fjármálaeftirlitsins í heild hefur það samt sem áður eftirlit með fjölda verðbréfafyrirtækja og 

verðbréfasjóða jafnt sem öðrum fjárfestinga- og fagfjárfestasjóðum auk þess sem mikill fjöldi 

aðila eða félaga hafa heimild til þess að veita þjónustu hér á landi á grundvelli EES-reglna.254 

Til upplýsinga um umfang starfsemi Fjármálaeftirlitsins hvað lýtur að eftirliti með 

verðbréfamarkaðnum má sjá að með tilliti til hlutfallslegrar skiptingar ráðstöfunartíma 

Fjármálaeftirlitsins milli flokka eftirlitsskyldra aðila tók eftirlit með rekstrarfélögum 

verðbréfasjóða, verðbréfafyrirtækjum auk útgefanda hluta- og skuldabréfa alls 14,4% af 

heildarráðstöfunartíma. Tæplega 60% af heildarráðstöfunartíma eftirlitsins var hins vegar varið 

í eftirlit með lánastofnunum. 255  Einnig virðist Fjármálaeftirlitið nýta rannsóknar- og 

athugunarheimildir sínar gagnvart eftirlitsskyldum aðilum á verðbréfamarkaði en alls voru 47 

mál tekin til rannsóknar á sviði verðbréfamarkaða á árinu 2017. Meirihluti málanna vörðuðu 

annars vegar upplýsingagjöf (það er birtingu innherjaupplýsinga, flöggunartilkynningar og 

birtingu ársreikninga), eða alls 20 mál, og hins vegar markaðssvik, eða 17 mál.256 Athygli vekur 

að flestum athugananna var lokið án aðgerða en þegar litið er til sátta og ákvarðana um 

álagningu stjórnvaldssekta má sjá að um afar misjafnar fjárhæðir getur verið að ræða, eða allt 

frá 250.000 kr. upp í tugi milljóna.257  

Til að stuðla að gagnsæi í stöfum Fjármálaeftirlitsins, auk þess sem ætla má að það feli í sér 

ákveðið forvarnargildi, er Fjármálaeftirlitinu heimilt að birta opinberlega niðurstöður í málum 

og athugunum sínum á eftirlitsskyldum aðilum að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 258 

Fjármálaeftirlitið hefur í fjölmörgum tilvikum nýtt heimild sína til birtinga ákvarðana og 

niðurstöðu athugana og eru þær aðgengilegar á vefsíðu stofnunarinnar.259 

Ef litið er til fyrri tíðar má sjá að þróunin virðist vera á þá leið að Fjármálaeftirlitið nýti í 

auknum mæli valdheimildir sínar. Í máli rannsóknarnefndar Alþingis kom meðal annars fram 

                                                 
253 Í samræmi við 10. og 11. gr. laga nr. 87/1998. 
254 Nánari tölfræði má sjá í Ársskýrslu Fjármálaeftirlitsins 2018, sjá Fjármálaeftirlitið, „Ársskýrsla 

Fjármálaeftirlitsins 2018“ (Fjármálaeftirlitið 9. maí 2018) 56-57. 
255 sama heimild 24. 
256 Með markaðssvikum er átt við mál er varða markaðsmisnotkun og innherjasvik samanber 117. og 123. gr. 

laga nr. 108/2008 um verðbréfaviðskipti.  
257 sama heimild 16-20. 
258 Í samræmi við 9. gr. a. laga nr. 87/1998, samanber einnig Gagnsæisstefnu Fjármálaeftirlitsins, sjá 

<https://www.fme.is/media/um-fme/Gagnsaeisstefna-FME-16.4.2014.pdf> 
259 Sjá nánar Fjármálaeftirlitið, „Ákvarðanir og gagnsæi“ <https://www.fme.is/utgefid-efni/frettir-og-

tilkynningar/gagnsaeistilkynningar> skoðað 10. apríl 2019. 
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að að mati nefndarinnar hafi Fjármálaeftirlitið farið sparlega með heimildir sínar þrátt fyrir að 

tilefni hafi verið til annars.260 Hins vegar benda rannsóknir á núgildandi rétti hvað varðar 

eftirlits- og rannsóknarheimildir Fjármálaeftirlitsins til að þær heimildir sem Fjármálaeftirlitinu 

hefur verið falið með lögum séu fullnægjandi til þess að það nái að sinna með góðum hætti 

eftirliti sínu ásamt því að hafa yfir nægum úrræðum að ráða þegar kemur að kröfum um 

úrbætur.261  

Telja má eðlilegt og til hins góða að málin hafi þróast á þessa leið en mikil vinna hefur verið 

lögð í endurreisn fjármálakerfisins frá efnahagshruni og ef til vill komið til aukinnar 

vitundarvakningar hvað varðar mikilvægi öflugs og markviss eftirlits með fjármálamarkaðnum. 

Viðskipti á markaði hafa áhrif á samfélagið í heild og því gríðarlega mikilvægt að kapp sé lagt 

á að stuðla að heilbrigðum og skilvirkum mörkuðum sem þátttakendur á fjármálamarkaði geta 

treyst. Sé traust á markaðnum ekki fyrir hendi er afar ólíklegt að innlendir jafnt sem erlendir 

fjárfestar séu tilbúnir að leggja fram fjármagn og taka þá áhættu sem verðbréfaviðskipti fela 

óhjákvæmilega í sér sem leiði í kjölfarið til neikvæðra áhrifa á íslenskan efnahag. Ætla má að 

erfitt sé að skapa vænlegar markaðsaðstæður, traustan og trúverðugan markað án nægilegs 

aðhalds, afskipta og eftirfylgni eftirlitsaðila auk skýrs og skilvirks ramma um hvaða leikreglur 

gilda á markaði. 

 

5.1.2. Framtíð verðbréfamarkaðseftirlits á Íslandi 

Óhjákvæmilegt er einnig að víkja nokkrum orðum að þeim breytingum sem yfirvofandi eru 

hvað varðar skipulag fjármálaeftirlits hér á landi er hafa meðal annars áhrif á eftirlit með 

verðbréfamarkaðnum. Líkt og rakið var í öðrum kafla ritgerðarinnar var fjármálaeftirlit, við 

upphaf skipulegs opinbers eftirlits, í höndum Seðlabanka Íslands. Löngum hefur þó borið á 

umræðu um hvort réttast væri að færa eftirlit að nýju undir Seðlabankann með sameiningu við 

Fjármálaeftirlitið. Frá efnahagshruninu 2008 hefur samspil peningastefnu, fjármálastöðugleika 

og fjármálaeftirlits verið til umræðu og lagst hefur verið í mikla vinnu innan stjórnsýslunnar, í 

samstarfi við erlenda sérfræðinga, varðandi hvernig best sé að haga málum þessu að lútandi 

hér á landi.262 Í október 2018 tók Ráðherranefnd um efnahagsmál og endurskipulagningu 

fjármálakerfisins ákvörðun um að hefja skyldi endurskoðun á lagaumgjörð hvað varðar 

                                                 
260 Rannsóknarnefnd Alþingis, „Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir. Bindi 

5“ (Rannsóknarnefnd Alþingis, 12. apríl 2010) kafli 16.2.14. 
261 Sjá Starfshópur fjármála- og efnahagsráðherra, „Endurskoðun laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi 

o.fl. Skýrsla og tillögur starfshóps fjármála- og efnahagsráðherra“ (Fjármála- og efnahagsráðuneytið 11. júní 

2018) 19-20. 
262 Sjá til dæmis Starfshópur fjármála- og efnahagsráðherra (n. 261). 
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peningastefnu, þjóðhagsvarúð og fjármálaeftirlit. Í kjölfarið var lagt fram á Alþingi, í lok 

marsmánaðar 2019, frumvarp til nýrra heildarlaga um Seðlabanka Íslands263 þar sem mælt er 

fyrir um sameiningu Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins, auk frumvarps til breytinga á 

ýmsum lögum vegna sameiningarinnar.264  

Samkvæmt frumvarpi til laga um Seðlabanka Íslands eru helstu breytingarnar þær að lögð 

er til sameining Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins í eina stofnun en ráðgert er að eftirlit með 

starfsemi fjármálamarkaðarins verði á höndum þess fyrrnefnda en Fjármálaeftirlitið verði lagt 

niður.265 Eiga breytingarnar að efla traust ásamt því að tryggja skilvirkni við framkvæmd 

þjóðhagsvarúðar og fjármálaeftirlit.266 Af frumvarpinu má ráða að verkefni Fjármálaeftirlitsins 

verði sem áður afmörkuð í lögum og er ætlunin að lög um opinbert eftirlit með 

fjármálastarfsemi haldi gildi sínu. Hins vegar mun ákvörðunarvald varðandi fjármálaeftirlit 

færast til fjármálaeftirlitsnefndar sem komið verður á laggirnar í stað stjórnar 

Fjármálaeftirlitsins. 267  Við sameiningu stofnananna er lagt upp með að störf 

Fjármálaeftirlitsins verði flutt yfir til Seðlabankans og ættu því allir starfsmenn að halda 

störfum sínum.268 Ætla má að með þessu sé staðinn vörður um þá hæfni og sérþekkingu sem 

skapast hefur innan Fjármálaeftirlitsins. 

Aukin samlegðaráhrif varúðar- og viðskiptaháttaeftirlits eru sögð einn helsti hvatinn fyrir 

sameiningunni og eru slík áhrif talin sérlega hagkvæm þegar um minni lönd er að ræða. Þá er 

talið að þeir kostir sem felast í nánd fjármálaeftirlits, fjármálastöðugleika og peningastefnu 

verði best borgið í sameinaðri stofnun. Leitast verður við að tryggja gott upplýsingaflæði innan 

stofnunarinnar og nýtingu gagna sem skili sér í aukinni skilvirkni og öflugri greiningu og 

áhersla lögð á gagnsæi varðandi ákvarðanatöku og þátttöku utanaðkomandi aðila hvað varðar 

meiriháttar ákvarðanir.269  

Þó skammur tími sé liðinn frá því að umrædd lagafrumvörp varðandi sameiningu 

Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins voru lögð fram liggur nú þegar ljóst fyrir að ekki ríkir 

einhugur meðal aðila á verðbréfamarkaði um ágæti breytinganna. Má hér til dæmis nefna 

andstöðu Kauphallarinnar við því að færa eftirlit með hegðun á fjármálamarkaði, svo sem hvað 

varðar neytenda- og fjárfestavernd auk viðskiptahátta á markaði, undir einn hatt. Að mati 

                                                 
263 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 1251 – 790. mál.  
264 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 1216 – 765. mál. 
265 Líkt og segir í frumvarpi til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og 

Fjármálaeftirlitsins. Sjá nánar Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 1216 – 765. mál. 
266 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 1251 – 790. mál, greinargerð, 16-17 (pdf). 
267 sama heimild, 32-34. 
268 Sjá Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 1216 – 765. mál, 21-22 (pdf).  
269 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 1251 – 790. mál. 
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Kauphallarinnar geti slíkt leitt til hagsmunaárekstra og takmarkaðrar valddreifingar sem geti 

komið illa við fjármálamarkaðinn. 270  Þá hafa frumvörpin eingöngu verið tekin til fyrstu 

umræðu auk þess sem þau voru nýlega tekin til vinnslu í viðskipta- og efnahagsnefnd og því 

töluverð vinna eftir innan Alþingis áður en þau geta orðið að lögum.  

Erfitt er því að segja til um með vissu á þessari stundu hvernig endanleg útfærsla kemur til 

með að verða. Ólíklegt má telja að þessar breytingar á skipulagi fjármálaeftirlits komi til með 

að hafa teljandi áhrif á eftirlit með verðbréfaviðskiptum þar sem eftirlitið verður í raun 

framkvæmt af sömu aðilum og áður, undir öðru nafni þó. Velta má þó fyrir sér hvort svo víðtæk 

samþjöppun valds komi ef til vill til með að hafa neikvæðar afleiðingar fyrir eftirlit með 

fjármálamarkaðnum sem og á markaðsaðila í heild. Hvað sem því líður er í hið minnsta ljóst 

að hafa þarf hraðar hendur við vinnslu málsins innan Alþingis en samkvæmt frumvörpunum er 

ráðgert að lögin öðlist gildi 1. janúar 2020.271 

 

5.2. Áhrif ESMA á reglusetningu og eftirlit með verðbréfaviðskiptum á Íslandi 

Líkt og áður hefur verið getið fer ESMA með ýmsar valdheimildir, jafnt reglusetningar- sem 

eftirlitsheimildir, í þeim tilgangi að framfylgja lögbundnu hlutverki sínu. Til að mynda getur 

ESMA gefið út leiðbeinandi tilmæli, svo sem hvað varðar hegðunarreglur á markaði og lagt 

drög að tæknilegum eftirlits- og framkvæmdarstöðlum, svo dæmi séu nefnd. Þá gegnir ESMA 

einnig víðtæku eftirlitshlutverki og er stofnuninni með ESMA-reglugerðinni veittar heimildir 

til að grípa til ýmissa aðgerða til að vernda markaðinn. 

Margt hefur verið ritað í fræðilegri umfjöllun um reglusetningar- og eftirlitsheimildir ESMA. 

Markmið ritgerðar þessarar er að greina þau áhrif sem ESMA og valdheimildir stofnunarinnar 

hafa á íslenska eftirlitsaðila og þátttakendur á verðbréfamarkaði. Af þeim sökum er hér leitast 

við að miða umfjöllun um valdheimildir ESMA að áhrifum hennar hér á landi fremur en að 

setja fram almenna umfjöllun um einstaka valdheimildir og álitaefni þeim tengdum. Í framhaldi 

er því fjallað um helstu valdheimildir sem stofnuninni hafa verið faldar með ESMA-

reglugerðinni, sjónum beint að því hvað heimildirnar fela í raun í sér, hvernig þær hafa verið 

aðlagaðar að hinu tveggja stoða eftirlitskerfi á fjármálamarkaði með tilliti til EFTA stoðarinnar, 

og hvaða áhrif þær kunni að hafa á hérlenda eftirlitsaðila og þátttakendur á fjármálamarkaði. 

Valdheimildum ESMA hefur gjarnan verið skipt í tvo flokka eftir því hvort um er ræða 

                                                 
270 Alþt. 2018-2019, A-deild, 790. mál, umsögn Kauphallar Íslands hf. við frumvarpið, erindi nr. Þ 790/5064. 
271 Sjá 46. gr. frumvarps til laga um Seðlabanka Íslands og 127. gr. frumvarps til laga um breytingar á ýmsum 

lögum vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins. 
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heimildir til reglusetningar eða eftirlits.272 Til hægðarauka verður sú flokkun einnig höfð að 

leiðarljósi við umfjöllun um valdheimildirnar. 

 

5.2.1. Reglusetningarheimildir ESMA samkvæmt ESMA-reglugerðinni 

Innan ESB hefur vinnsla nýrrar löggjafar aðallega verið á höndum framkvæmdastjórnarinnar 

sem leggur til upptöku gerða til Evrópuþingsins og ráðsins. Lagasetning á sviði 

fjármálamarkaðarins hefur að meginstefnu til byggt á 294. gr. SSESB,273 hinni hefðbundnu 

lagasetningarleið, það er framkvæmdastjórnin leggur tillögur að nýrri löggjöf fyrir 

Evrópuþingið og ráðið en koma þarf til samþykkis beggja aðila svo gerðin nái fram að ganga 

og verði samþykkt sem lög sambandsins.274 Í seinni tíð hefur þó aðkoma ýmissa stofnana 

sambandsins að lagasetningarferlinu aukist og er fjármálamarkaðurinn þar síst undanskilin. 

Heimild til ákveðins valdframsals til stofnana ESB sækir stoð sín til 290. og 291. gr. SSESB. 

Skýr skilyrði eru þó sett fyrir framsalinu svo sem hvað varðar inntak og umfang, afturköllun 

framsals og gildi þess. Fjölmörgum sjálfstæðum stofnunum hefur verið komið á fót innan ESB, 

meðal þeirra ESMA, en yfirlýst hlutverk þessara stofnana er að koma að innleiðingu 

Evrópureglna ásamt því að stuðla að samvinnu milli sambandsins og stjórnvalda 

aðildarríkjanna með sérfræðiþekkingu sinni.275 Óhætt er að ætla að aukin þátttaka sérhæfðra 

stofnana sambandsins við reglusetningu sé til bóta. Gera má ráð fyrir að innan stofnana þessara 

fyrirfinnist mikil sérþekking sem leiði til betri lagasetningar og séu þær betur í stakk búnar en 

handahafar lagasetningarvalds ESB til að bregðast við þeim áskorunum sem fram koma í því 

síbreytilega umhverfi sem fjármálamarkaðurinn er. 

 

5.2.1.1. Tæknilegir eftirlits- og framkvæmdarstaðlar 

Í 2. mgr. 8. gr. ESMA-reglugerðarinnar eru taldar upp þær valdheimildir sem stofnuninni eru 

faldar. Fyrst eru þar nefndar heimildir ESMA til að semja frumvörp að tæknilegum eftirlits- og 

framkvæmdarstöðlum í þeim tilvikum er Evrópuþingið og ráðið hafa veitt 

                                                 
272 e. rule-making competences og supervisory competences. Þessa flokkun hefur meðal annars mátt finna í 

fræðaskrifum varðandi valdheimildir ESMA. Sjá t.d. Niamh Moloney (n. 93); Niamh Moloney, „The European 

Securities and Markets Authority and Institutional Design for the EU Financial Market – A Tale of Two 

Competences: Part (2) Rules in Action“ (2011) 12 European Business Organization Law Review 177; Carmine 

D Noia og Matteo Gargantini (n. 198).  
273 Sáttmálinn um starfshætti Evrópusambandsins. 
274 Sjá til dæmis European Parliament, „Legislative powers“ (About Parliament Europeran Parliament) 

<http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/powers-and-procedures/legislative-powers> skoðað 2. 

febrúar 2019. 
275 Sjá má nánari upplýsingar um þær stofnanir sem komið hefur á laggirnar á vefsíðu ESB, sjá European Union, 

„Agencies and other EU bodies“ (12. desember 2017) <https://europa.eu/european-union/about-

eu/agencies_en> skoðað 12. apríl 2019. 
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framkvæmdastjórninni heimild til samþykktar tæknilegra eftirlitsstaðla með framseldum 

gerðum. 276  Tæknilegu eftirlitsstaðlarnir eru innleiddir á grundvelli 290. gr. SSESB og 

framkvæmdarstaðlarnir á grundvelli 291. gr. SSESB en ávallt er kveðið á um heimild til 

setningar þeirra í rammagerð. Athygli er þó vakin á því að þrátt fyrir að ESMA leggi drög að 

frumvarpi og fari alfarið með efni þess er það samt sem áður háð samþykki 

framkvæmdastjórnarinnar en heimildir hennar til breytinga á frumvarpi eru afar 

takmarkaðar.277 Í raun má því segja að hið eiginlega reglusetningarvald sé í þessu tilviki í 

höndum ESMA. Tæknistöðlum þessum er meðal annars ætlað að tryggja samræmda 

framkvæmd ákvæða tilskipana og reglugerða sambandsins og stuðla með því að jöfnun 

samkeppnisskilyrðum en áskilið er að þeir feli hvorki í sér skipulagslegar ákvarðanir né aðrar 

ákvarðanir varðandi stefnu. ESMA hefur þannig verið falið að semja tæknistaðla varðandi 

frekari framkvæmd helstu tilskipana og reglugerða sem varða verðbréfamarkaðinn.278  

Mikill fjöldi tæknilegra eftirlits- og framkvæmdarstaðla frá ESMA hefur nú þegar litið 

dagsins ljós og mætti jafnvel segja að þegar litið er til evrópskrar reglusetningar á sviði 

verðbréfamarkaðarins sé ESMA í raun orðinn helsti reglusmiðurinn þegar kemur að 

framkvæmd tæknilegra atriða. 279  Dæmi eru jafnvel um að á sumum sviðum 

verðbréfamarkaðarins hafi reglusetning nær eingöngu verið í höndum ESMA með útgáfu 

tæknilegra staðla. 280  Á vefsíðu ESMA er að finna upplýsingar um alla tæknilega 

framkvæmdar- og eftirlitsstaðla sem stofnunin leggur drög að.281 Staðlarnir eru þar tilgreindir 

undir þeim reglugerðum eða tilskipunum sem þeir byggja á, upplýsingar um hvaðan þeir sæki 

lagaheimild sína, hlekkir inn á gögn er tengjast vinnslu þeirra, stöðu á ferli innan 

framkvæmdastjórnarinnar, auk fjölda annarra gagnlegra upplýsinga. 

Miðað við umfang og fjölda tæknilegra staðla, jafnt eftirlits- sem framkvæmdarstaðla, sem 

ESMA hefur lagt drög að er ljóst að afar mikilvægt er fyrir markaðsaðila hér á landi að vera 

vel upplýstir um þær framseldu gerðir sem fylgja hverri rammagerð, sama hvort um er að ræða 

                                                 
276 Í samræmi við 10. og 15. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
277 Sjá 1. mgr. 10. gr. og 1. mgr. 15. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
278 Sjá má í dæmaskyni 5. og 6. mgr. 9. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og Ráðsins (ESB) nr. 236/2012 frá 14. 

mars 2012 um skortsölu og tiltekna þætti skuldatrygginga [2012] OJ L86/1 (skortsölureglugerðin). 
279 Til að mynda hafa verið lögð fram 48 frumvörp að tæknilegum eftirlits- og framkvæmdarstöðlum 

einvörðungu í tengslum við MiFID II og MiFIR.  
280 Má hér til dæmis benda á reglugerð Evrópuþingsins og Ráðsins (ESB) nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC-

afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár [2012] OJ L201/1 (EMIR). 
281 Sjá ESMA, „Guidelines and technical standards“ <https://www.esma.europa.eu/convergence/guidelines-and-

technical-standards> skoðað 21. apríl 2019. 
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gerð í formi tilskipunar eða reglugerðar. 282  Tæknilegir staðlar hafa stöðu laga og ber 

markaðsaðilum því að fylgja þeim reglum sem þar er kveðið á um, en Ísland og önnur EFTA-

ríki njóta engrar sérmeðferðar með tilliti til tæknilegra staðla samanborið við sambandsríkin.283 

Hins vegar skal bent á að líkt og áður var getið eru tæknistaðlar teknir upp með framseldum 

reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar. Til þess að slíkar reglur öðlist lagagildi hér á landi þarf 

því fyrst að taka þær upp í EES-samninginn og innleiða síðan í landsrétt. 284  Ekkert 

launungarmál er að um þó nokkra tíð hefur innleiðingarhalli Evrópugerða hér á landi verið 

mikill þó svo hann hafi farið batnandi síðustu ár. Sérstaklega hefur staðan verið slæm hvað 

varðar innleiðingu gerða á sviði fjármálamarkaða. 285 Við árslok 2018 biðu til að mynda 150 

gerðir er höfðu verið teknar upp í EES-samninginn innleiðingar í íslenskan rétt. Þá biðu einnig 

um 300 gerðir á sviði fjármálamarkaða upptöku í EES-samninginn við árslok 2018.286  

Leiða má líkur að því að innleiðingarhalli sem þessi geti haft neikvæð áhrif á markaðsaðila 

hér á landi þar sem slakari lagarammi geti fælt frá erlenda fjárfesta og skert samkeppnisstöðu 

íslenskra aðila. Telja má að slíkt misræmi geti vegið að trausti og trúverðugleika á íslenskum 

verðbréfamarkaði sem markaðurinn má ekki við eftir skakkaföllin í kjölfar efnahagshrunsins 

2008. Að auki má nefna að sérstök staða getur skapast hér á landi fyrir tvískráð félög. Má sem 

dæmi nefna Arion banka og Marel sem skráð eru á markað hér á landi. Arion banki er einnig 

skráður á markað í Svíþjóð en stefnt er að skráningu Marels á hollenskan markað síðar á þessu 

ári. Tvískráð félög búa við þær aðstæður að mismunandi regluverk gildir eftir því hvar viðskipti 

eru framkvæmd og ætla má að það sé bagalegt. 

Hinn 29. mars 2019 dró hins vegar til tíðinda hvað þetta varðar er 155 gerðir á sviði 

fjármálaþjónustu voru teknar upp í EES-samninginn,287 þar á meðal mikilvægar gerðir er lúta 

að verðbréfamarkaðnum, svo sem regluverk um markaði fyrir fjármálagerninga, það er MiFID 

                                                 
282 Við evrópska lagasetningu hefur í seinni tíð hefur verið notast við reglugerðarformið fremur en tilskipanir 

þar sem minna svigrúm er fyrir aðildarríkin til aðlögunar sem leiðir til aukinnar samræmingar á reglum á hinum 

sameiginlega markaði. 
283 Ekki virðist kveðið á um neina sérstaka aðlögun við upptöku gerðarinnar í EES-samninginn. 
284 Í þeim lögum sem innleiða viðkomandi gerð er kveðið á um reglugerðarheimild til handa ráðherra til 

setningar reglugerða er fela í sér innleiðingu á framseldum reglugerðum framkvæmdastjórnar ESB. Sjá í þessu 

samhengi til dæmis lög nr. 55/2017 um skortsölu og skuldatryggingar og reglugerð nr. 641/2017 um gildistöku 

reglugerða Evrópusambandsins um skortsölu og skuldatryggingar. 
285 Sjá til dæmis EFTA Surveillance Authority, „Internal Market Scoreboard. No. 43 EEA EFTA States of the 

Eruopean Economic Area“ (EFTA Surveillance Authority, mars 2019) og Margrét Einarsdóttir (n. 133). 
286 Fjármála- og efnahagsráðuneytið, „Metfjöldi Evrópugerða á fjármálamarkaði tekinn upp í EES-

samninginn“ (29. mars 2019) <https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2019/03/29/Metfjoldi-

Evropugerda-a-fjarmalamarkadi-tekinn-upp-i-EES-samninginn-/> skoðað 18. apríl 2019. 
287 Enn sem komið er hafa ákvarðanirnar ekki verið birtar í Stjórnartíðindum en hægt er að nálgast upplýsingar 

um hvaða gerðir er að ræða (drög að þýðingu) á vefsíðu EFTA. Sjá nánar Fjármála- og efnahagsráðuneytið (n. 

286). 
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II288 og MiFIR, 289 auk fjölda tæknilegra staðla í formi framseldra reglugerða er byggja á 

fyrrnefndum gerðum. Samkvæmt upplýsingum frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu hefur 

ráðuneytið nú þegar hafið upptöku á þeim gerðum sem teknar voru upp í EES-samninginn hinn 

29. mars 2019 og er ráðgert að þær gerðir sem enn á eftir að innleiða í íslenskan rétt verði 

innleiddar á næsta löggjafarþingi.  

Með ofangreint að leiðarljósi má telja að nokkurra breytinga sé að vænta fyrir þátttakendur 

á verðbréfamarkaði. Ætla má að mikil vinna sé framundan innan fyrirtækja er veita þjónustu á 

sviði verðbréfaviðskipta við að aðlaga starfshætti sína að nýjum reglum, sjá til þess að 

tæknistöðlunum sé fylgt og að þau séu í stakk búin til að takast á við auknar kröfur. 

Í þessu samhengi er einnig vert að benda á að ESMA-reglugerðin gerir kröfu um að samráð 

skuli haft við vinnslu frumvarpa að tæknistöðlum. Er þar bæði kveðið á um samráð ESMA við 

almenning um frumvörpin þar sem greina á frá hugsanlegum kostnaði og ávinningi sem af 

þeim hlýst áður en frumvarp er lagt fyrir framkvæmdastjórnina. Jafnframt skal samráð haft við 

hagsmunaaðilahóp á verðbréfamarkaði. Samráð við almenning er þó háð því að það sé ekki 

talið óviðeigandi vegna áhrifa og umfangs frumvarpsins, sökum þess að málið sé einstaklega 

brýnt eða sé í ósamræmi við gildissvið og áhrif frumvarpsins.290 Sömu samráðskröfur eru 

lagðar á framkvæmdastjórnina við aðkomu hennar að frumvörpum að tæknilegum eftirlits- og 

framkvæmdarstöðlum.291 Sé vilji fyrir hendi hafa því íslenskir þátttakendur á verðbréfamarkaði 

hér tækifæri til að koma á framfæri athugasemdum sínum varðandi tæknistaðla. Orðalag 

ESMA-reglugerðarinnar vísar til „almennings“, ekki má því telja gerðar neinar kröfur um 

sérstaka tengingu við verðbréfamarkaðinn, þekkingu eða hæfni. Ætti því öllum þeim er áhuga 

hafa að vera frjálst að koma með athugasemdir í þeim tilgangi að hafa áhrif á vinnslu frumvarpa. 

Þá má einnig velta fyrir sér hvort enn ríkari ástæða sé hér fyrir íslenska aðila að öðlast sæti í 

hagsmunahópi aðila á verðbréfamarkaði en rík krafa er gerð um samráð ESMA við hópinn við 

vinnslu frumvarpa að tæknistöðlum. 

Þegar litið er til innlendra eftirlitsaðila má telja að tæknilegir eftirlits- og 

framkvæmdarstaðlar hafi mikil áhrif á störf Fjármálaeftirlitsins. Ætla má að aukið vinnuálag 

og pressa muni skapast við þennan umfangsmikla innleiðingarpakka sem nú liggur fyrir. Eins 

auka tæknistaðlar umfang lagaumgjörðar en hlutverk Fjármálaeftirlitsins er meðal annars að 

                                                 
288 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og 

um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB [2014] OJ L173/349 (MiFID II). 
289 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir 

fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 638/2012 [2014] OJ L173/84 (MiFIR). 
290 Sjá 1. mgr. 10. gr. og 1. mgr. 15. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
291 Sjá 3. mgr. 10. gr. og 3. mgr. 15. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
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fylgjast með hvort eftirlitsskyldir aðilar fylgi þeim reglum sem um starfsemi þeirra gilda og 

grípa til aðgerða standi nauðsyn til. Ef litið er til orðalags fyrrnefndrar tilkynningar fjármála- 

og efnahagsráðuneytisins má ætla að kapp verði lagt á að innleiða gerðirnar í íslenskan rétt 

fljótlega. Sem innlendur eftirlitsaðili hefur Fjármálaeftirlitið aðkomu að innleiðingu 

Evrópugerða á sviði fjármálaþjónustu í íslenskan rétt sem og að smíði nýrra frumvarpa á sviði 

fjármálalöggjafar. Ekki er ólíklegt að vinna við innleiðinguna sé nú þegar hafin enda legið ljóst 

fyrir í nokkurn tíma að ekki yrði hjá því komast að innleiða gerðir þessar í landsrétt. 

Fjármálaeftirlitinu ætti þá að vera vel kunnugt efni hinna ýmsu tæknistaðla en aðalvinnan við 

samningu staðlanna fer fram hjá fjölda fastanefnda ESMA en líkt og áður sagði á 

Fjármálaeftirlitið fulltrúa í ýmsum fastanefndum ESMA er sitja fundi nefndanna og taka þátt í 

almennu starfi þeirra. 

 

5.2.1.2. Leiðbeiningar og tilmæli 

Önnur tegund reglusetningarheimilda sem ESMA hefur verið falin með ESMA-reglugerðinni 

er heimild til setningar leiðbeininga og tilmæla.292 ESMA er falið að gefa út leiðbeiningar og 

tilmæli sem beint er til lögbærra yfirvalda og þátttakenda á fjármálamarkaði í því augnmiði að 

koma á samræmdri eftirlitsframkvæmd ásamt því að tryggja samræmda beitingu á lögum 

sambandsins.293 Útgáfa leiðbeininga og tilmæla er þó ekki alveg ný af nálinni en forveri ESMA, 

CESR nefndin, gaf einnig út slík fyrirmæli. Hins vegar má telja heimild ESMA til útgáfu þeirra 

byggja á sterkari stoðum.294  

Líkt og leiðbeinandi tilmæli sem Fjármálaeftirlitið gefur út á grundvelli laga nr. 87/1998 

hafa leiðbeiningar og tilmæli ESMA ekki stöðu laga og eru því ekki skuldbindandi með sama 

hætti og lög, reglugerðir eða tæknilegir staðlar. Að því sögðu má þó af orðalagi ákvæðisins 

ætla að ekki sé valkvætt fyrir aðildarríkin hvort þau fylgja tilmælunum eður ei en í ákvæðinu 

segir meðal annars: „Lögbær yfirvöld og þátttakendur á fjármálamarkaði skulu leita allra leiða 

til að fara að þessum leiðbeiningum og tilmælum.“ 295  Þá er einnig gerð krafa um það í 

ákvæðinu að lögbært yfirvald staðfesti innan tveggja mánaða hvort það ætli sér að fara að 

tilmælunum og verði þeim ekki fylgt skal greina ESMA frá ástæðu þess. Við slík tilvik hefur 

ESMA að auki heimild til þess að birta opinberlega að lögbært yfirvald hafi ekki í hyggju að 

fylgja tilmælunum ásamt því að greina frá ástæðum lögbæra yfirvaldsins sem liggja að baki 

                                                 
292 e. Guidelines. 
293 Kveðið er á um leiðbeiningar og tilmæli í 16. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
294 Sjá t.d. Niamh Moloney (n. 93) 65-66. 
295 Sjá 3. mgr. 16. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
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ákvörðuninni.296 Með þessar kvaðir að leiðarljósi má telja að lögbærum yfirvöldum sé í raun 

gert erfitt um vik að fylgja ekki þeim leiðbeiningum og tilmælum sem stofnunin gefur út og 

megi því að vissu leyti ætla að þau séu þegar öllu eru á botninn hvolft í raun bindandi. 

ESMA birtir á vefsíðu sinni lista yfir allar þær leiðbeiningar og tilmæli sem stofnunin hefur 

gefið út. Tilmælin eru þar flokkuð eftir þeim rammagerðum sem þau byggja á, vísað er til 

lagalegs grundvallar þeirra, hlekkja á vinnuskjöl, tekið fram hvenær þau taka gildi, og svo 

framvegis.297 Við upptöku ESMA-reglugerðarinnar í EES-samninginn var ekki kveðið á um 

neina sérstaka aðlögun fyrir EFTA-ríkin hvað varðar leiðbeiningar og tilmæli, taka því reglur 

16. gr. ESMA-reglugerðarinnar jafnt til Íslands sem sambandsríkja. 

Þegar litið er til stöðu Íslands má sjá að Fjármálaeftirlitið hefur lýst yfir að það fylgi eða 

hafi í hyggju að fylgja öllum þeim leiðbeiningum og tilmælum sem ESMA hefur gefið út. Af 

þeim 34 leiðbeiningum eða tilmælum sem á listanum eru hefur Fjármálaeftirlitið lýst yfir í 

fimm tilvikum að viðkomandi tilmælum sé fylgt, í sex tilvikum er tilgreint að þau eigi ekki við 

sökum lögsögu 298  og í fjórum tilvikum er ekki að finna neinar upplýsingar um afstöðu 

Fjármálaeftirlitsins til tilmælanna. Athygli vekur að í 19 tilvikum, það er tæpum 56% 

heildartilvika, segir að Fjármálaeftirlitið hafi í hyggju að fylgja tilmælunum þó svo ekki sé 

komið til þess enn. Ástæðuna má rekja til þess að enn á eftir að innleiða í íslenskan rétt fjölda 

gerða á sviði verðbréfamarkaðar, rammagerðir sem mörg tilmælanna byggja á og þeim því ekki 

fylgt fyrr en innleiðingu í landsrétt er lokið. Er í sumum tilvikum jafnvel um að ræða tilmæli 

sem hafa verið í gildi allt frá árunum 2013 og 2014.299  

Í ljósi megintilgangs leiðbeininga og tilmæla, það er að koma á „samræmdri, árangursríkri 

og skilvirkri eftirlitsframkvæmd innan evrópska fjármálaeftirlitskerfisins og til að tryggja 

sameiginlega, einsleita og samræmda beitingu á lögum sambandsins“ 300  er ljóst að það 

markmið verður ekki uppfyllt hér á landi ef sífellt kemur upp sú staða að reglur eða tilmæli 

gilda ekki hérlendis sökum skorts á innleiðingu. Markaðsaðilar hafa kallað eftir samræmdri 

löggjöf og að dregið verði úr séríslenskum reglum er því gríðarlega mikilvægt að stjórnvöld 

leggi kapp á að innleiða þær gerðir sem þarf til að efla samkeppnisstöðu íslenskra markaðsaðila 

á erlendum markaði og efla traust og trúverðugleika. 

                                                 
296 sama heimild. 
297 Hlekki inn á viðkomandi lista er að finna á vefsíðu ESMA, sjá ESMA (n. 281). 
298 e. Not applicable in that particular jurisdiction. 
299 Til dæmis tilmæli sem byggja á MiFID II og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/EB frá 8. júní 

2011 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og um breytingu á tilskipunum 2003/41/EB og 2009/65/EB og 

reglugerðum (EB) nr. 1060/2009 og (ESB) nr. 1095/2010 [2011] OJ L174/1 og tekin var upp í EES-samninginn 

30. september 2016. 
300 1. mgr. 16. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
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Þau tilmæli ESMA sem Fjármálaeftirlitið lýsir yfir að það muni fylgja birtir eftirlitið á 

vefsíðu sinni undir liðnum „EES viðmiðunarreglur“. 301  Fjármálaeftirlitið hefur haft þann 

háttinn á við birtinguna að vísa beint til tilmælanna á vefsíðu ESMA í stað þess að þýða þau í 

heild sinni á íslensku.302 Þá hefur Fjármálaeftirlitið einnig sent dreifibréf á þá markaðsaðila eða 

fjármálafyrirtæki sem tilmælin eiga við um með tilkynningu um að það hyggist fylgja tilmælum 

þessum.303 Enn fremur hafa verið haldnir kynningarfundir fyrir markaðsaðila þegar tilmælin 

eru tekin upp þeim til upplýsinga.304 

Velta má fyrir sér hvort birting með þessum hætti teljist fullnægjandi, það er að vísa einungis 

til tilmælanna á vefsíðu ESMA í stað þess að þýða þau í heild og birta. Hafa verður þó í huga 

að um viðmiðunarreglur er að ræða sem ekki hafa stöðu formlegra reglna og hafa því ekki 

skuldbindingargildi til jafns á við lög.305 Þá er auðvelt að nálgast viðmiðunarreglurnar auk þess 

sem dreifibréf um efni þeirra eru send til þeirra aðila er þær varða þar sem vakin er athygli á 

helstu atriðum. Það ætti því ekki að fara á milli mála hvert innihald þeirra er. Þá lúta 

viðmiðunarreglurnar, í flestum tilvikum, eingöngu að fjármálafyrirtækjum. Ef fram kæmu 

viðmiðunarreglur sem myndu snerta stóran hóp neytenda má telja æskilegra að annar háttur 

væri hafður á við birtinguna, til að mynda að þýða reglurnar í heild yfir á íslensku auk nánari 

upplýsingagjafar svo hinn almenni fjárfestir eða neytandi hefði auðvelt aðgengi að þeim. 

Hingað til virðast ekki hafa verið gerðar athugasemdir við þennan birtingarmáta og 

Fjármálaeftirlitið hefur talið hann fullnægjandi. 

Að lokum má benda á að auk útgáfu leiðbeininga og tilmæla samkvæmt 16. gr. ESMA-

reglugerðarinnar hefur ESMA við setningu reglna er hafa „ígildi reglna“ einnig stuðst við 

óhefðbundnari hætti til að koma á framfæri túlkun sinni og leiðbeiningum.306 Má þar sem dæmi 

nefna útgáfu Q&A skjala þar sem svör eru veitt við ýmsum spurningum er lúta að framkvæmd 

og túlkun reglna á tilteknum sviðum. Samkvæmt vefsíðu ESMA er tilgangur þeirra meðal 

annars að skapa vettvang fyrir ESMA til að safna saman og birta opinberlega svör við 

                                                 
301 Sjá, Fjármálaeftirlitið, „EES viðmiðunarreglur – ESMA“ <https://www.fme.is/log-og-tilmaeli/ees-

vidmidunarreglur/esma/> skoðað 16. apríl 2019.  
302 Sjá má dæmi um birtingu hér: <https://www.fme.is/log-og-tilmaeli/ees-vidmidunarreglur/esma/nr/3234> sem 

vísa til ESMA, „Guidelines on Exemption for market making activitites and primary market operations under 

Regulation (EU) 236/2012 of the European Parliament and the Council on short selling and certain aspects of 

Credit Default Swaps“ (2. apríl 2013) ESMA/2013/74. 
303 Sem dæmi um slíkt dreifibréf vísast til Fjármálaeftirlitið, „Dreifibréf til fjármálafyrirtækja vegna 

viðmiðunarreglna ESMA um undanþágur frá ákvæðum skortsölureglugerðarinnar“ (Fjármálaeftirlitið 6. febrúar 

2018) <https://www.fme.is/media/utgefid-efni/Dreifibref-til-fjarmalafyrirtaekja-vegna-vidmidunarreglna-

ESMA-um-undanthagur-fra-akvaedum-skortsolureglugerdarinnar.pdf > skoðað 19. apríl 2019. 
304 Páll Friðriksson (n. 205). 
305 Þó líkt og áður sagði megi vissulega draga þá ályktun að í raun megi telja viðmiðunarreglurnar skuldbindandi 

fyrir eftirlits- og markaðsaðila. 
306 Sjá til dæmis Carmine Di Noia og Matteo Gargantini (n. 198) 22. 
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spurningum hagsmunaaðila í því skyni að tryggja samræmda beitingu laga sambandsins.307 

ESMA veitir þar meðal annars leiðbeiningar og gefur álit á ýmsum atriðum hvað varðar 

framkvæmd rammagerða og kemur þannig á framfæri æskilegri framkvæmd sem stuðlar að 

samræmingu og einsleitni við beitingu lagareglna.  

 

5.2.2. Eftirlitsheimildir ESMA samkvæmt ESMA-reglugerðinni 

Þó svo að eftirlit með verðbréfamörkuðum innan EES sé almennt á herðum lögbærs eftirlits 

viðkomandi aðildarríkis var með ESMA-reglugerðinni kveðið á um ýmsar heimildir ESMA til 

afskipta af lögbærum eftirlitsaðilum sem og þátttakendum á fjármálamarkaði meðal annars í 

þeim tilgangi að standa vörð um heilleika og stöðugleika fjármálakerfisins. ESMA var þannig 

falið vald til beinnar ákvarðanatöku gagnvart eftirlitsstjórnvöldum og markaðsaðilum. Í ljósi 

þess að um er að ræða yfirþjóðlegt vald yfir innlendum stofnunum og markaðsaðilum var þörf 

á aðlögun gerðarinnar við upptöku í EES-samninginn. Líkt og vikið var að í þriðja kafla 

ritgerðarinnar var við upptöku ESMA-reglugerðarinnar í EES-samninginn aðlögun háttað 

þannig að Eftirlitsstofnun EFTA fer með eftirlitsheimildir ESMA hvað varðar EFTA-ríkin. 

Umfjöllun um eftirlitsheimildir ESMA-reglugerðarinnar mun því aðallega taka mið af þeirri 

aðlögun sem starfað er eftir hér á landi. 

 

5.2.2.1 Brot á lögum sambandsins 

Fyrsta má nefna heimild ESMA til að aðhafast við þær aðstæður þegar brotið er gegn 

sambandslögum eða ESS-samningnum, líkt og segir í aðlögun gerðarinnar að EES-

samningnum.308 Samkvæmt ákvæðinu hefur ESMA til dæmis heimild til að rannsaka meint 

brot,309  beina tilmælum til yfirvalda eða þátttakanda á fjármálamarkaði um úrbætur 310  og 

samþykkja ákvarðanir sem beint er gegn yfirvöldum eða markaðsaðilum.311  

Valdheimildum 17. gr. má beita hafi lögbært yfirvald, það er Fjármálaeftirlitið í tilviki 

Íslands, ekki farið eftir þeim gerðum sem kveðið er á um í 2. mgr. 1. gr. ESMA-

reglugerðarinnar, eða beitt þeim með þeim hætti að það brjóti gegn EES-samningnum. 

Ákvæðið á einnig við tæknilega eftirlits- og framkvæmdarstaðla sem ESMA gefur út, 

sérstaklega ef eftirlitsstjórnvald hefur vanrækt að tryggja það að þátttakandi á fjármálamarkaði 

                                                 
307 Sjá ESMA, „Questions and Answers“ <https://www.esma.europa.eu/questions-and-answers> skoðað 21. 

apríl 2019. Einnig má þar sjá þá umræðu sem skapast hefur hvað varðar fjölmargar gerðir á sviði 

verðbréfamarkaðarins og framkvæmd þeirra. 
308 Samanber 17. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
309 Sjá 2. mgr. 17. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
310 Sjá 3. mgr. 17. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
311 Sjá 6. mgr. 17. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
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fullnægi þeim kröfum sem gerðirnar kveða á um.312 Mikilvægt er því að fylgjast vel með þróun 

mála varðandi tæknistaðla og gæta einnig að því að eftirliti sé sinnt hvað þá varðar til jafns við 

rammagerðir.  

Rannsókn mála af hálfu ESMA vegna brota getur komið til að undirlagi ýmissa aðila, svo 

sem annarra lögbærra yfirvalda, ESMA, Evrópuþingsins, framkvæmdastjórnarinnar eða 

jafnvel hagsmunahóps á verðbréfamarkaði.313 Í þeim tilvikum er rannsókn á meintu broti lýtur 

að Íslandi eða öðru EFTA-ríki ber ESMA að eiga í ríku samstarfi við Eftirlitsstofnun EFTA og 

halda henni upplýstri um gang mála, til að mynda um eðli og tilgang rannsóknarinnar sem og 

veita henni allar nauðsynlegar upplýsingar svo að Eftirlitsstofnun EFTA geti sinnt verkefnum 

sínum með viðeigandi hætti.314  

Ákveði ESMA að hefja rannsókn hefur stofnunin tvo mánuði frá upphafi rannsóknar til þess 

að beina tilmælum til viðkomandi lögbærs yfirvalds um þær ráðstafanir sem það þarf að gera 

til þess að uppfylla skyldur sínar samkvæmt reglugerðinni. Lögbæra yfirvaldið hefur svo 

tiltölulega knappan frest, eða tíu virka daga, til þess að tilkynna til hvaða ráðstafana það hafi 

eða muni grípa.315 Í tilviki Fjármálaeftirlitsins þyrfti eftirlitið einnig að tilkynna Eftirlitsstofnun 

EFTA um aðgerðir sínar.316 Fari lögbæra yfirvaldið ekki enn að lögum sambandsins innan eins 

mánaðar frá móttöku tilmæla ESMA hefur framkvæmdastjórninni verið veitt heimild til útgáfu 

formlegs álits þar sem krefjast má að gripið verði til nauðsynlegra aðgerða með tilliti til tilmæla 

ESMA.317  

Komi þessi staða upp hér á landi fellur það hins vegar í hlut Eftirlitsstofnunar EFTA að gefa 

út álitið í stað framkvæmdastjórnarinnar en kveðið er skýrt á um að álitið skuli samþykkt á 

grundvelli draga sem ESMA leggur fram. Líkt og áður hefur Fjármálaeftirlitið svo tíu virka 

daga, frá móttöku formlega álitsins, til þess að upplýsa Eftirlitsstofnun EFTA auk ESMA með 

hvaða hætti það hefur eða muni bregðast við til að tryggja að álitinu verði hlítt.318  Neiti 

Fjármálaeftirlitið hins vegar að hlíta formlega álitinu og nauðsyn stendur til þess að bregðast 

strax við til að tryggja eðlilega starfsemi og heilbrigði fjármálakerfisins, getur Eftirlitsstofnun 

EFTA beint ákvörðun til einstaka þátttakenda á fjármálamarkaði um að þeir standi við þær 

skuldbindingar sem af EES-samningnum leiði og jafnvel bundið enda á tiltekna háttsemi 

                                                 
312 Samanber 1. mgr. 17. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
313 Samanber 2. mgr. 17. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
314 Sjá Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 201/2016 (n. 160) 4. tl. i-liðar 1. gr. 
315 Samanber 3. mgr. 17. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
316 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 201/2016 (n. 160) 5. tl. i-liðar 1. gr. 
317 Sjá 4. mgr. 17. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
318 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 201/2016 (n. 160) 6. tl. i-liðar 1. gr. 
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viðkomandi sem stofnunin telur fara í bága við reglur sambandsins.319 Þess háttar ákvörðun af 

hálfu Eftirlitsstofnunar EFTA er þó kæranleg til kærunefndar320 en ákvörðun kærunefndar er 

svo hægt að skjóta til EFTA dómstólsins.321  

Samkvæmt aðlögun ESMA-reglugerðarinnar að EES-samningnum er því komið svo við að 

Eftirlitsstofnun EFTA beiti heimildinni í stað ESMA. Þó svo ákvörðunarvaldið sé á endanum 

í höndum Eftirlitsstofnunar EFTA er hins vegar mikilvægt að hafa í huga að það er ESMA sem 

leggur drög að ákvörðuninni og rík skylda sem hvílir á Eftirlitsstofnun EFTA að fylgja þeim 

drögum. Segja mætti því í raun að ákvörðunin komi frá ESMA þó svo EFTA framkvæmi 

aðgerðina.322 Þó vissulega sé um ákveðið yfirþjóðlegt vald að ræða má þó telja að ESMA sé 

mun betur í stakk búið til þess að semja ákvörðunina þar sem innan stofnunarinnar er að finna 

mikla sérþekkingu sem ella myndi ekki nýtast sem skyldi auk þess sem ætla mætti að markmið 

ESMA-reglugerðarinnar um einsleitni og samræmi væri síður uppfyllt. 

Af þeim heimildum til íhlutunar gagnvart yfirvöldum og þátttakendum á fjármálamarkaði 

sem ESMA býr yfir má ætla að heimildir vegna brota á sambandslögum séu þær heimildir sem 

líklegast er að verði beitt. Skilyrði fyrir beitingu heimildanna eru hins vegar ströng og telja má 

að þær verði einungis nýttar til þrautavara, þá sérstaklega gagnvart þátttakendum á 

fjármálamarkaði, enda um mikið inngrip að ræða. 

Hingað til hefur ekki reynt á heimildir 17. gr. á Íslandi og hafa afskipti ESMA af málum hér 

á landi verið lítil.323 Óvarlegt er að ætla að seinagangur við innleiðingu Evrópugerða á sviði 

fjármálamarkaða hafi þar þó nokkuð að segja þar sem íslenskir eftirlits- og markaðsaðilar eru 

ekki skuldbundnir til að fara að þeim reglum sem enn á eftir að innleiða í íslenskan rétt. Með 

það í huga má jafnvel ætla að færri tilefni skapist til afskipta ESMA hér á landi hvað 

sambandslöggjöfina varðar sökum þessa samanborið við sambandsríkin. 

   

5.2.2.2. Aðgerðir þegar um neyðarástand er að ræða 

Í öðru lagi er í ESMA-reglugerðinni að finna heimildir til handa ESMA til að grípa til aðgerða 

komi til neyðarástands.324 Kveðið er á um það í greininni að komi upp þær aðstæður að 

                                                 
319 Samanber 6. mgr. 16. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
320 Samanber 1. mgr. 60. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
321 Sjá 61. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
322 Fram hefur komið í máli fræðimanna að þeir telji samt sem áður ákvörðunarvaldið raunverulega hjá 

Eftirlitsstofnun EFTA. Sjá til dæmis álitsgerð Skúla Magnússonar um stjórnskipulegar heimildir til innleiðingar 

tiltekinna nýrra EES-gerða um fjármálaeftirlit, sjá Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1109 – 681. mál, 161-164 

(pdf). 
323 Páll Friðriksson (n. 205). 
324 Sjá 18. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
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heilleika fjármálamarkaða eða stöðugleika fjármálakerfisins sé ógnað skuli ESMA greiða fyrir 

og samræma aðgerðir sem lögbærar innlendar eftirlitsstofnanir, eða aðrir viðkomandi, geti 

gripið til.325 Valdheimildir ákvæðisins fela meðal annars í sér að ESMA getur tekið og beint 

einstaka ákvörðunum til lögbærra yfirvalda um að grípa til nauðsynlegra aðgerða, að 

undangenginni ákvörðun ráðsins, til að sporna við þróun sem gæti stefnt heilleika 

fjármálamarkaðarins í hættu. Sinni hins vegar lögbæra yfirvaldið ekki kröfu ESMA getur 

stofnunin beint ákvörðuninni að einstaka þátttakendum á fjármálamarkaði og gert þá kröfu að 

þeir standi við skuldbindingar sínar samkvæmt lögum sambandsins.326 

Líkt og við beitingu 17. gr. ESMA-reglugerðarinnar gagnvart Íslandi er það Eftirlitsstofnun 

EFTA, á grundvelli draga frá ESMA, sem samþykkir og beinir ákvörðunum að lögbærum 

yfirvöldum eða einstaka þátttakendum á fjármálamarkaði standi þörf til að grípa til aðgerða 

sökum neyðarástands.327 Ströng skilyrði eru fyrir beitingu ákvæðisins en ákvörðun ESMA, eða 

eftir atvikum Eftirlitsstofnunar EFTA, skal vera í samræmi við samþykkta ákvörðun ráðsins, 

auk aðkomu framkvæmdastjórnarinnar og ESRB þar sem skorið er úr um hvort fyrir sé að fara 

neyðarástandi. 

Enn sem komið er hefur heimildum þessum ekki verið beitt, hvorki af hálfu ESMA né 

Eftirlitsstofnunar EFTA. Telja má um matskennt ákvæði að ræða sem háð er túlkun hverju 

sinni. Orðalag greinarinnar vísar til aðstæðna þegar „um er að ræða óhagstæða þróun sem gæti 

stefnt í tvísýnu eðlilegri starfsemi og heilleika fjármálamarkaða eða stöðugleika alls 

fjármálakerfis Sambandsins eða hluta þess ... .“328 Ekki er hér skilgreint með óyggjandi hætti 

hvaða aðstæður teljist til neyðarástands og því erfitt að segja til um hvar línan sé dregin. Þó 

svo ákvæðið feli í sér heimild til bindandi ákvarðanatöku gagnvart fyrirtækjum á 

fjármálamarkaði329 má telja ólíklegt að heimildinni komi til með að vera beitt og ákvæðið 

hugsað til þrautavara. Fyrir það fyrsta þyrfti að koma til afar sérstakra aðstæðna á markaði sem 

túlkaðar væru sem neyðarástand. Þá þyrfti Fjármálaeftirlitið einnig að neita að grípa til þeirra 

nauðsynlegu aðgerða, að undangenginni ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA, sem ESMA mælist 

til og stuðla eigi að vernd og stöðugleika fjármálamarkaðarins. Það er því ansi þröngt 

nálaraugað sem fara þarf í gegnum áður en valdheimildinni yrði beitt gagnvart þátttakendum á 

fjármálamarkaði.  

 

                                                 
325 Sjá 1. mgr. 18. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
326 Sjá 3. og 4. mgr. 18. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
327 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 201/2016 (n. 160) 1. og 2. tl. j-liðar 1. gr. 
328 1. mgr. 18. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
329 Samanber 4. mgr. 18. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
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5.2.2.3. Lausn deilumála á milli lögbærra yfirvalda 

Varðandi eftirlitsheimildir ESMA má í þriðja lagi nefna heimildir til aðkomu stofnunarinnar 

að lausn deilumála milli lögbærra yfirvalda sem ná yfir landamæri.330 Kveðið er á um í ESMA-

reglugerðinni að samþykki lögbært yfirvald ekki verklagsreglu, inntak aðgerðar eða 

aðgerðarleysis annars lögbærs yfirvalds í öðru aðildarríki geti ESMA, að beiðni hlutaðeigandi 

lögbærra yfirvalda eða að eigin undirlagi, veitt aðstoð við að ná samkomulagi. 331  Gegnir 

ESMA á þessu stigi málsins hlutverki sáttasemjara. Náist hins vegar ekki samkomulag milli 

deiluaðila hefur ESMA verið falin heimild til útgáfu bindandi ákvörðunar gagnvart lögbærum 

eftirlitsaðila.332  

Í þeim tilvikum er deilan snýr að tveimur EFTA-ríkjum, og ekki tekst að ná sáttum innan 

þess tímafrests 333  sem gefinn hefur verið, getur Eftirlitsstofnun EFTA gert kröfu um að 

viðkomandi lögbært yfirvald grípi til aðgerða eða láti af tiltekinni hegðun í því augnmiði að 

tryggja að farið sé að EES-samningnum.334 Sé hins vegar um ræða eitt eða fleiri lögbært 

yfirvald EFTA-ríkis annars vegar og sambandsríkis hins vegar er kveðið á um að bæði ESMA 

og Eftirlitsstofnun EFTA geti tekið ákvörðun sem beint er að viðkomandi lögbæru yfirvaldi. 

Við þessar aðstæður má gera ráð fyrir að ESMA gefi út þá ákvörðun er snýr að lögbærum 

yfirvöldum sambandsríkja en Eftirlitsstofnun EFTA hvað varðar EFTA-ríkin. Þráist 

eftirlitsstjórnvaldið enn við að fylgja ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA getur hún beint 

ákvörðun að þátttakanda á fjármálamarkaði og krafist þess að hann grípi til nauðsynlegra 

aðgerða til að hlíta lögum sambandsins.335 Hafa skal þó í huga að heimildum þessum skal 

einungis beitt gangi sáttamiðlun samkvæmt 1. mgr. 19. gr. ekki eftir. Líkt og í tilviki annarra 

bindandi eftirlitsheimilda ESMA skulu ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA byggja á drögum 

frá ESMA.336 

Ekki hefur gerst þörf á að beita heimildinni hér á landi og hefur samstarf Fjármálaeftirlitsins 

við erlend lögbær eftirlitsstjórnvöld verið farsælt og án teljandi vandkvæða. Hið sama megi 

segja um samskipti og samstarf Fjármálaeftirlitsins við ESMA.337 Telja má samt sem áður að 

                                                 
330 Sjá 19. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
331 Samanber 1. mgr. 19. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
332 Sjá 3. mgr. 19. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
333 Samkvæmt 2. mgr. 19. gr. er ekki kveðið á um nákvæm tímamörk heldur segir í ákvæðinu að ESMA skuli 

setja mörk á viðræðurnar. Skal sá frestur miða við nánar tilgreind tímamörk í þeim gerðum sem deilan lýtur að 

auk þess sem tillit er tekið til þess hversu flókin og brýn málin eru. 
334 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 201/2016 (n. 160) 3. tl. k-liðar 1. gr. 
335 Ávallt þó með fyrirvara um valdheimildir Eftirlitsstofnunar EFTA samkvæmt 31. gr. samnings milli EFTA-

ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls. Sjá nánar ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

201/2016 (n. 160) 4 tl.k-liðar 1. gr. 
336 sama heimild, 3. tl. k-liðar 1. gr. 
337 Páll Friðriksson (n. 205). 
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um gott öryggisnet sé að ræða komi til deilna við erlend eftirlitsstjórnvöld. Til að mynda má 

ekki telja ólíklegt að úrræði sem þetta hefði komið að góðum notum í samskiptum 

Fjármálaeftirlitsins við breska fjármálaeftirlitið, Financial Supervisory Authority sem nú 

kallast Financial Conduct Authority, vegna Icesave og Kaupthing Singer og Friedlander í 

kjölfar efnahagshrunsins 2008.  

 

5.2.2.4. Tímabundið bann og takmörkun á ákveðinni fjármálastarfsemi 

Í 9. gr. ESMA-reglugerðarinnar er kveðið á um verkefni ESMA sem varða neytendavernd og 

fjármálastarfsemi. Er þar meðal annars að finna heimild ESMA til að banna eða takmarka 

tiltekna fjármálastarfsemi af þeim sökum að hún ógni skipulagðri starfsemi og stöðugleika 

fjármálakerfisins í heild eða að hluta. Að auki má nýta heimild þessa komi til neyðarástands, 

samanber 18. gr. ESMA-reglugerðarinnar.338  

Samkvæmt aðlögun gerðarinnar að EES-samningnum skal Eftirlitsstofnun EFTA taka 

ákvörðun um að banna eða takmarka tiltekna fjármálastarfsemi að því er varðar EFTA-ríkin á 

grundvelli draga sem ESMA leggur til. Endurskoða ber ákvörðunina eigi sjaldnar en á þriggja 

mánaða fresti og ber Eftirlitsstofnun EFTA að tilkynna til ESMA, svo fljótt sem verða má, 

hvenær ákvörðunin skuli felld úr gildi. Heimilt er fyrir EFTA-ríki að óska eftir því að ákvörðun 

Eftirlitsstofnunar EFTA hvað bann eða takmörkun varðar verði tekin til endurskoðunar. Ber 

henni að hafa samráð við ESMA við endurskoðun ákvörðunarinnar og standi til að breyta skal 

slíkt gert á grundvelli nýrra draga frá ESMA.339 

Líkt og leiðir af orðalagi ákvæðisins er heimilt að banna tímabundið eða takmarka tiltekna 

fjármálastarfsemi í tilvikum sem tilgreind eru samkvæmt skilyrðum þeirra lagagerða sem vísað 

er til í 2. mgr. 1. gr. ESMA-reglugerðarinnar, sem og við þær aðstæður þegar um neyðarástand 

er að ræða. Eru því frekari skilyrði hvað varðar tiltekna fjármálastarfsemi nánar tilgreind í 

sérlöggjöf. Dæmi eru um að ESMA hafi beitt heimild þessari og bannað eða takmarkað tiltekna 

fjármálastarfsemi í því skyni að veita neytendavernd. Má sem dæmi nefna ákvörðun 

stofnunarinnar um að banna markaðssetningu, dreifingu og sölu á tvíundar valréttum til 

almennra fjárfesta ásamt því að setja skorður á markaðssetningu, dreifingu og sölu á 

mismunasamningum. 340  Heimild sína til bannsins byggði ESMA á 40. gr. MiFIR-

                                                 
338 Sjá 5. mgr. 9. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
339 Sjá nánari skilyrði í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 201/2016 (n. 160) 1. og 2. tl. g-liðar 1. gr. 
340 Sjá ákvörðun ESMA frá 27. mars 2018 sem birt var á vefsíðu stofnunarinnar, sjá ESMA, „ESMA agrees to 

prohibit binary optins and restrict CFDs to protect retail investors“ 

 <https://www.esma.europa.eu/file/47717/download?token=5cNFdZS4> skoðað 17. apríl 2019. 
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reglugerðarinnar er sækir stoð í 5. mgr. 9. gr. ESMA-reglugerðarinnar.341 Hinn 5. júlí 2018 

birti Fjármálaeftirlitið túlkun sína 342  á ráðstöfun ESMA frá 27. mars 2018. 343  Taldi 

Fjármálaeftirlitið þar að markaðssetning, dreifing og sala á slíkum fjármálagerningum til 

almennra fjárfesta væri andstæð eðlilegum og heilbrigðum viðskiptaháttum og venjum í 

verðbréfaviðskiptum og vísaði í því sambandi til laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.344  

Ljóst er að sú reglugerð sem bann ESMA um markaðssetningu og sölu á tvíundar valréttum 

og mismunasamningum grundvallast á, það er MiFIR-reglugerðin, hefur ekki verið innleidd í 

íslenskan rétt. Reglugerðin hefur ekki enn stöðu laga og er því ekki skuldbindandi hér á landi. 

Samt sem áður taldi Fjármálaeftirlitið rétt að gefa út túlkun sína um efnið og lýsa því yfir að 

stofnunin teldi markaðssetningu og sölu á fyrrnefndum fjármálagerningum óheimila, á 

grundvelli eðlilegra og heilbrigðra viðskiptahátta, en ESMA hafði talið umrædda 

fjármálagerninga áhættusama, þeir væru flóknir og hafi valdið því að fjárfestar hafi tapað háum 

fjárhæðum.  

Velta má fyrir sér hvort hér sé ef til vill seilst of langt miðað við þær heimildir sem til staðar 

eru. Að vissu leyti má segja að Fjármálaeftirlitið styðjist við ákvörðun erlendrar stofnunar og 

reglur sem hafa ekki enn verið innleiddar í íslenskan rétt og ættu með réttu ekki að vera 

skuldbindandi hér á landi. Ekki verður þó annað séð en túlkun Fjármálaeftirlitsins hafi engu að 

síðar töluverð áhrif á markaðsaðila hér á landi. Telja má frekari þróun í þessa átt varhugaverða 

og gæta þurfi vel að því að ekki sé mögulegt að veita reglum sem ekki hafa verið innleiddar í 

íslenskan rétt visst lagagildi með þessum hætti. 

 

5.2.3. Aðrar mikilvægar heimildir ESMA samkvæmt ESMA-reglugerðinni  

Vert er einnig að nefna að í ESMA-reglugerðinni er að finna ýmsar aðrar mikilvægar heimildir 

til handa ESMA við störf sín. Má þar meðal annars geta ríkrar heimildir til aðgengis að 

upplýsingum frá lögbærum yfirvöldum, og eftir atvikum markaðsaðilum, auk heimildar til 

vinnslu jafningarýni.345 

Kveðið er á um söfnun upplýsinga í 35. gr. ESMA-reglugerðarinnar. Stofnuninni er þar falin 

víðtækur upplýsingaréttur auk þess sem vikið er að skyldu lögbærra yfirvalda til að veita 

                                                 
341 Sjá MiFIR (n. 289). 
342 Líkt og heimild er fyrir í lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998. 
343 Sjá Fjármálaeftirlitið, „Túlkun Fjármálaeftirlitsins vegna markaðssetningar, dreifingar og sölu á tvíundar 

valréttum og mismunasamningum“ (5. júlí 2018) <https://www.fme.is/utgefid-efni/frettir-og-

tilkynningar/frettir/tulkun-fjarmalaeftirlitsins-vegna-markadssetningar-dreifingar-og-solu-a-tviundar-valrettum-

og-mismunasamningum> skoðað 17. apríl 2017. 
344 Samanber 5. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007. 
345 e. peer review. 
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ESMA allar þær upplýsingar er stofnunin þarfnast vegna rannsóknar mála í einstaka ákvæðum 

reglugerðarinnar.346 Þó réttur til upplýsinga beinist aðallega að lögbærum yfirvöldum getur 

ESMA þó beint beiðni sinni að þátttakendum á fjármálamarkaði, er slíkt þó háð því að 

viðkomandi upplýsingar sem stofnunin óskar séu ekki aðgengilegar eða ekki tiltækar innan 

þess tíma sem þeirra er óskað. 347  Ætla má því að heimildir stofnunarinnar til söfnunar 

upplýsinga hafi fyrst og fremst áhrif á Fjármálaeftirlitið en í undantekningartilvikum á 

markaðsaðila. Þá ef til vill helst við skyldubundna upplýsingagjöf sem kveðið er á um í 

sérlögum, til dæmis hvað varðar viðvarandi gagnaskil, líkt og vikið verður að síðar. 

Í ESMA-reglugerðinni er einnig vikið að heimild ESMA til að beina beiðni um aðgengi að 

upplýsingum til annarra eftirlitsstofnana, ráðuneyta sem fara með varfærnisupplýsingar auk 

seðlabanka eða hagstofu hlutaðeigandi ríkis. Líkt og í tilfelli markaðsaðila er heimildin þó háð 

því að viðkomandi upplýsingar séu ekki tiltækar eða að lögbær yfirvöld hafi ekki afhent þær 

innan þess tímafrests sem gefinn var.348 Við lögfestingu hins samræmda evrópska eftirlitskerfis 

hér á landi349 var upplýsingagjöf innlendra eftirlitsaðila og stjórnvalda ítrekuð þar sem kveðið 

var nánar á um skyldu þeirra til upplýsingagjafar til evrópsku eftirlitsstofnananna auk stofnana 

innan EES.350 Ákvæði um upplýsingagjöf til evrópsku eftirlitsstofnananna, samanber 5. gr., er 

orðað á þá leið að Fjármálaeftirlitinu, Seðlabanka Íslands, auk annarra stjórnvalda, 351 

einstaklinga og lögaðila sé heimilt að veita evrópskum eftirlitsstofnunum gögn vegna 

framkvæmdar eftirlits.  

Slíkt hið sama á við um evrópsku eftirlitsstofnanirnar en þeim er einnig heimilt að veita 

Eftirlitsstofnun EFTA, eða öðrum stofnunum innan EES aðgang að upplýsingum. Taka 

heimildir þessar einnig til gagna er lúta þagnarskyldu. 352  Hvað varðar upplýsingagjöf til 

stofnana innan EES353 segir hins vegar að stjórnvöldum, einstaklingum og lögaðilum sé skylt 

að láta Eftirlitsstofnun EFTA, EFTA-dómstólnum eða öðrum stofnunum innan EES í hendur 

allar þær upplýsingar og gögn sem þeim séu nauðsynlegar við framkvæmd eftirlits. Þá geti 

Fjármálaeftirlitið krafið markaðsaðila um sömu upplýsingar. Það er því ákveðinn eðlismunur 

á heimildum þessum þar sem í fyrra tilviki er kveðið á um heimild meðan skylda er fyrir hendi 

til upplýsingagjafar til Eftirlitsstofnunar EFTA, Evrópudómstólsins auk annarra stofnana EES. 

                                                 
346 Má til dæmis nefna 17. og 18. gr. er fjallar um brot á sambandslögum og aðgerðir við neyðarástand. 
347 Sjá 6. mgr. 35. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
348 Sjá 5. mgr. 35. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
349 Með lögum nr. 24/2017 um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði. 
350 Sjá 5. og 6. gr. laga nr. 24/2017. 
351 Svo sem Hagstofa Íslands og fjármála- og efnahagsráðuneytið. Sjá Alþt. 2016-2017, þskj. 301 – 217. mál, 

greinargerð, um 5. gr. 
352 Átt er hér við þagnarskyldu á grundvelli laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi eða annarra laga. 
353 Samanber 6. gr. laga nr. 24/2017. 
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Í frumvarpi því er varð að lögum nr. 24/2017 segir þó að ákvæði 5. gr. sé almennt og því ekki 

bein skylda fyrir hendi, hins vegar sé gert ráð fyrir því að kveðið sé á um skyldu viðkomandi 

aðila til upplýsingagjafar í annarri löggjöf. Geti því til að mynda Fjármálaeftirlitinu og öðrum 

stjórnvöldum verið skylt að verða við beiðni um upplýsingaskipti að því gefnu að beiðnin hvíli 

á skýrum lagagrundvelli.354  

Ljóst er að fyrir er að fara ríkri skyldu til að afhenda upplýsingar af alls kyns tagi, einnig 

upplýsingar sem ætla má að séu viðkvæmar trúnaðarupplýsingar. Líklega má telja að þessi 

skylda hvíli helst á Fjármálaeftirlitinu en einnig gæti komið til þess að farið yrði fram á 

upplýsingar frá ráðuneytum eða Seðlabanka Íslands sem ekki hefur tíðkast áður með þessum 

hætti. Seðlabankinn lét til að mynda í ljós áhyggjur sínar varðandi upplýsingagjöf af hans hálfu 

til evrópsku eftirlitsstofnananna í umsögn sinni um frumvarp það er varð að lögum nr. 

24/2017.355 Kallaði hann eftir skýrari lagaheimildum hvað Seðlabankann varðaði til að koma í 

veg fyrir lagaóvissu sem kynni að skapast varðandi upplýsingagjöf bankans til 

eftirlitsstofnananna. Taka má undir þessar athugasemdir Seðlabankans en mikilvægt má telja 

að skýr rammi sé settur um framkvæmdina þar sem um mikla hagsmuni og viðkvæm málefni 

getur verið að ræða ekki síst með tilliti til persónuverndarsjónarmiða.356  

Þá má að lokum benda á heimild ESMA til framkvæmdar jafningjarýni lögbærra 

yfirvalda.357 Í þeim tilgangi að styrkja samkvæmni í eftirlitsniðurstöðum hefur ESMA verið 

falin heimild til að skipuleggja og framkvæma jafningjarýni á starfsemi lögbærra yfirvalda. 

Felur jafningjarýnin meðal annars í sér mat á stjórnunarfyrirkomulagi lögbærs yfirvalds með 

tilliti til beitingar tæknilegra eftirlits- og framkvæmdarstaðla, samleitni við beitingu laga 

sambandsins og bestu starfsvenja sem ákveðin lögbær yfirvöld hafa komið á.358 ESMA hefur í 

kjölfarið heimild til útgáfu leiðbeininga og fyrirmæla er byggja á jafningjarýninni359 og skal 

stofnunin hafa niðurstöður jafningjarýninnar í huga við þróun frumvarpa að tæknilegum 

eftirlits- og framkvæmdarstöðlum.360  

                                                 
354 Alþt. 2016-2017, þskj. 301 – 217. mál, greinargerð, um 5. gr. 
355 Sjá nánar Alþt. 2016-2017, A-deild, 217. mál, umsögn Seðlabanka Íslands við frumvarpið, erindi nr. Þ 

146/513. 
356 Sjá einnig í þessu samhengi umsögn Persónuverndar um frumvarpið, sjá Alþt. 2016-2017, A-deild, 217. mál, 

umsögn Persónuverndar við frumvarpið, erindi nr. Þ 146/461. 
357 Sjá 30. gr. ESMA-reglugerðarinnar. 
358 Samanber 2. mgr. 30. gr. 
359 Fyrir nánari upplýsingar varðandi jafningjarýni auk tilmæla og leiðbeininga sem ESMA hefur gefið út á 

grundvelli þeirra vísast til ESMA, „Peer reviews“ <https://www.esma.europa.eu/convergence/supervisory-

convergence/peer-reviews> skoðað 12. apríl 2019. 
360 Sjá 3. mgr. 30. gr.  
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Samkvæmt upplýsingum frá Fjármálaeftirlitinu eru dæmi um að ESMA hafi framkvæmt 

jafningjarýni á starfsemi eftirlitsins en samkvæmt þess vitund hafi slík athugun ekki leitt til 

útgáfu tilmæla eða leiðbeininga. Hins vegar fylgi ESMA rýni sinni eftir og kanni hvort búið sé 

að bregðast við þeim athugasemdum sem stofnunin gerði, ef einhverjar voru.361 Líklegt er þó 

að um færri tilvik sé að ræða hér á landi en meðal annarra sambandsríkja sökum þess hve seint 

gengur að innleiða gerðir á sviði fjármálamarkaða hér á landi. Jafningjarýni er gjarnan 

framkvæmd einu til tveimur árum eftir að tiltekin gerð tekur gildi í sambandsríkjunum. Þar 

sem Ísland hefur alla jafna ekki verið búið að innleiða gerðir í landsrétt innan þess tíma eru því 

ekki forsendur fyrir þess háttar athugun á starfsemi Fjármálaeftirlitsins á þeirri stundu.362 

Enn og aftur koma hér fram dæmi um neikvæð áhrif tafa á innleiðingu Evrópugerða hér á 

landi. Ætla má að jafningjarýni ESMA geti falið í sér ákveðinn gæðastimpil hvað varðar 

framkvæmd fjármálaeftirlits hér á landi og sé til þess fallin að stuðla að auknu trausti og tiltrú 

á markaðnum og markaðseftirliti. Bagalegt er því að ekki séu aðstæður fyrir rýni hér á sama 

tíma og athuganir eru gerðar í öðrum aðildarríkjum. 

 

 

5.3. Eftirlits- og valdheimildir ESMA með tilliti til ýmissa reglugerða og tilskipana 

Evrópusambandsins tengdra verðbréfamarkaðnum 

Auk almennra reglusetningar- og eftirlitsheimilda ESMA samkvæmt ESMA-reglugerðinni 

hafa stofnuninni einnig verið veittar frekari valdheimildir í sérlögum. Meðan valdheimildir 

ESMA-reglugerðarinnar snúa að miklu leyti að lögbærum yfirvöldum er í sérlögum að finna 

frekari kvaðir hvað varðar þátttakendur á fjármálamarkaði. Í framhaldi er vikið stuttlega að 

valdheimildum ESMA í ýmsum reglugerðum og tilskipunum á sviði verðbréfamarkaðarins. 

Ekki gefst ráðrúm til ítarlegrar greiningar á öllum þeim Evrópugerðum er kunna að hafa áhrif 

hér á landi heldur er hér í dæmaskyni fjallað um valdheimildar ESMA samkvæmt nokkrum 

mikilvægum gerðum á sviði verðbréfamarkaðarins.  

  

5.3.1. CRA-reglugerðin  

Ákveðinnar sérstöðu gætir í tilfelli ESMA miðað við hinar evrópsku eftirlitsstofnanirnar að því 

leyti að ESMA hefur verið falið beint eftirlit með tiltekinni fjármálastarfsemi, það er eftirlit 

með lánshæfismatsfyrirtækjum og þeim er fara með afleiðuviðskiptaskrár. Er í reglugerð um 

                                                 
361 Páll Friðriksson (n. 205). 
362 sama heimild. 
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lánshæfismatsfyrirtæki (lánshæfismatsreglugerð) 363 og reglugerð um OTC-afleiður, miðlæga 

mótaðila og afleiðuviðskiptaskrá364 gengið lengra við framsal valds heldur en kveðið er á um í 

ESMA-reglugerðinni eða öðrum efnisgerðum sem varða fjármálamarkaðinn þar sem umsýsla 

varðandi skráningu og daglegt eftirlit er í höndum ESMA en ekki lögbærra yfirvalda líkt og 

venja er. Lánshæfismatsreglugerðin, auk síðari breytinga, var fyrst tekin upp í EES-samninginn 

árið 2012, og innleidd í landsrétt í júní 2017.365 Ákvæði hennar gilda því fullum fetum hér á 

landi.  

Áskilið er að lánshæfismatsfyrirtæki, sem gefa út lánshæfismat sem greint er frá opinberlega 

eða dreift í áskrift,366 séu skráð í samræmi við ákvæði reglugerðarinnar en skráning þeirra er 

nú alfarið á höndum ESMA og fer hún með eftirlit með lánshæfismatsfyrirtækjum. Lögbær 

yfirvöld bera þó hins vegar ábyrgð á eftirliti með notendum lánshæfismata.367 Í reglugerðinni 

var ESMA einnig falið víðtækt vald til setningar tæknistaðla og heimilda til beitingar 

stjórnvaldssekta.368 Frá árinu 2014 hefur ESMA í þó nokkrum tilvikum beitt sektarheimildum 

sínum og hafa sektir numið frá 30.000 evrum til 5.1352.500 evra og getur því í einstaka 

tilvikum verið um töluverðar fjárhæðir að ræða.369 

Við aðlögun gerðanna að EES-samningnum er gert ráð fyrir því að ákvörðunarvald vegna 

bindandi ákvarðana gagnvart EFTA-ríkjunum sé í höndum Eftirlitsstofnunar EFTA í stað 

ESMA en byggt á drögum frá þeirri síðarnefndu við ákvörðunina. Skráning 

lánshæfismatsfyrirtækis frá EFTA-ríki og öll umsýsla í kringum skráningu eða afturköllun er 

því til að mynda á valdi Eftirlitsstofnunar EFTA. Þá fer hún einnig með valdheimildir varðandi 

stjórnvaldssektir vegna brota á lánshæfismatsreglugerðinni en Fjármálaeftirlitið með eftirlit og 

sektarheimildir hvað varðar notkun lánshæfismata hér á landi. Segja má því að Eftirlitsstofnun 

EFTA ásamt ESMA370 geti haft töluverð áhrif á þátttakendur á fjármálamarkaði hér á landi 

                                                 
363 Sjá reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 frá 16. september 2009 um 

lánshæfismatsfyrirtæki [2009] OJ L302/1 (CRA-reglugerðin) er var síðar breytt með Reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 513/2011 frá 11. maí 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1060/2009 um 

lánshæfismatsfyrirtæki [2011] OJ L145/30 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 462/2013 um 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 1060/2008 um lánshæfismatsfyrirtæki [2012] OJ L201/1. 
364 EMIR (n. 280). 
365 Sjá ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2012 frá 10. febrúar 2012 um breytingu á IX. viðauka 

(Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn. 34/2012 EES-viðbætir við Stjtíð EES 31; ákvörðun sameiginlegu 

EES-nefndarinnar nr. 203/2016 frá 30. september 2016 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-

samninginn. 13/2017 EES-viðbætir við Stjtíð 42; lög nr. 50/2017 um lánshæfismatsfyrirtæki. 
366 Samanber 1.mgr. 2. gr. lánshæfismatsreglugerðarinnar. Athygli er vakin á því að lánshæfismatsreglugerðin 

tekur ekki til lánshæfismats til einkanota sem ekki er ætlað til opinberrar birtingar eða dreifingar í áskrift, sjá 

nánar um gildissvið reglugerðarinnar í 2. mgr. 2. gr. 
367 Sjá reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 513/2011 (n. 363) 6. og 9. mgr. aðfararorða. 
368 sama heimild, 10.-12. og 17.-25. mgr. aðfararorða. 
369 Ákvarðanir ESMA hvað þetta varðar eru birtar opinberlega á vefsíðu ESMA, sjá nánar ESMA, „Enforcement 

Actions“ <https://www.esma.europa.eu/supervision/enforcement/enforcement-actions> skoðað 22. apríl 2019. 
370 Með það í huga að ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA byggja ávallt á drögum frá ESMA. 
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með tilliti til reglugerðarinnar, það er þau fyrirtæki sem fá skráningu sem 

lánshæfismatsfyrirtæki. 371 

Í samræmi við lánshæfismatsreglugerðina birtir ESMA lista yfir skráð 

lánshæfismatsfyrirtæki.372 Við síðustu uppfærslu listans, hinn 18. mars 2019, var að finna 47 

aðila sem hlotið hafa starfsleyfi til að sinna þjónustu sem lánshæfismatsfyrirtæki. Ekkert 

fjármálafyrirtæki hefur hlotið slíka skráningu hér á landi og svo virðist sem yfirleitt sé um stór 

fyrirtæki að ræða líkt og Moody‘s, Fitch og S&P. Meðal EFTA-ríkjanna hefur eitt fyrirtæki 

hlotið skráningu sem lánshæfismatsfyrirtæki, það er Nordic Credit Rating AS frá Noregi sem 

skráð var í ágúst 2018. Ekki er hægt að segja með vissu hvort einhver fyrirtæki hér á landi muni 

sækjast eftir skráningu. Hins vegar má þó ekki telja miklar líkur standa til þess ef haft er í huga 

að um tiltölulega fá fyrirtæki er að ræða með tilliti til sambandsins í heild sem og af þeirri 

stærðargráðu sem ekki ber mikið á hér á landi. Áhrifin á Íslandi lúta því aðallega að notkun 

lánshæfismatanna sem Fjármálaeftirlitið fer með eftirlit með, ekki ESMA eða Eftirlitsstofnun 

EFTA.  

 

5.3.3. EMIR  

Með reglugerð um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrá (EMIR)373 var 

nánar kveðið á um viðskipti með afleiður, miðlæga mótaðila374 og afleiðuviðskiptaskrár375. 

Með reglugerðinni er stefnt að því að draga úr áhættu við afleiðuviðskipti ásamt því að bæta 

gagnsæi en helstu kröfur EMIR eru skylda til stöðustofnunar, 376  víðtækar kröfur um 

áhættustýringu hvað varðar afleiðusamninga auk skyldu til skýrsluskila. Segja má að áhrif 

reglugerðarinnar séu afar víðtæk en hún snertir í raun að einhverju leyti alla þá aðila sem koma 

að afleiðuviðskiptum, svo sem eftirlitsaðila, fjármálafyrirtæki og aðra þátttakendur á 

fjármálamarkaði. 

EMIR felur í sér ýmsar heimildir til handa ESMA, jafnt reglusetningar- sem 

eftirlitsheimildir, auk þess að kveða á um ýmsar skyldur fjármálafyrirtækja og markaðsaðila. 

                                                 
371 Sjá 3. gr. laga nr. 50/2017 um lánshæfismatsfyrirtæki. 
372 Samanber 3. mgr. 18. gr. Listann birtir ESMA á vefsíðu sinni, sjá ESMA, „CRA Authorisation“  

<https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk> skoðað 7. apríl 2019. 
373 Sjá EMIR (n. 280). 
374 e. central counterparty. Með miðlægum mótaðila er átt við lögaðila sem safnar saman og viðheldur gögnum 

um afleiður. Sjá 1. tl. 2. gr. EMIR. 
375 e. trade respository. Afleiðuviðskiptaskrá vísar til lögaðila sem safnar miðlægt saman og viðheldur gögnum 

um afleiður. Sjá 2. tl. 2. gr. EMIR. 
376 Er hér átt við „ferlið við að stofna stöður, þ.m.t. útreikning á hreinni skuldbindingu (e. net obligations), og 

við að tryggja að fjármálagerningar, reiðufé, eða hvort tveggja, sé til staðar til að tryggja áhættuskuldbindingar 

sem leiðir af stöðunum.“ Sjá 3. tl. 2. gr. EMIR. 
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Gert er ráð fyrir fjölda undirgerða, aðallega á formi tæknilegra eftirlits- eða framkvæmdarstaðla, 

þar sem gerð er grein fyrir frekari framkvæmd og útfærslu tæknilegra atriða, svo sem hvernig 

fylla skuli út tilkynningarskýrslur og nánari kröfur hvað varðar stöðustofnunarskyldu, svo 

dæmi séu nefnd, en samkvæmt EMIR skal stöðustofna alla staðlaða OTC-afleiðusamninga hjá 

miðlægum mótaðila.377  

EMIR gerir einnig kröfu um ríka tilkynningarskyldu til miðlægs mótaðila og 

afleiðuviðskiptaskrár varðandi afleiðuviðskipti. Eftirlit með slíkum stofnunum er með 

mismunandi hætti. Í EMIR hefur ESMA verið falið beint eftirlit með afleiðuviðskiptaskrám 

meðan eftirlit með miðlægum mótaðila er í höndum lögbærra yfirvalda. ESMA fer þannig með 

umsjá skráningar, starfsleyfisveitingar og almennt eftirlit með afleiðuviðskiptaskrám en 

stofnuninni hafa einnig verið faldar víðtækar sektarheimildir sé brotið gegn ákvæðum 

reglugerðarinnar.  

EMIR var tekin upp í EES-samninginn haustið 2016378 og innleidd í íslenskan rétt í apríl 

2018, hefur reglugerðin auk afleiddra gerða hennar því lagagildi á Íslandi.379 Líkt og aðrar 

gerðir sem innleiddar hafa verið hér á landi mun ESMA þó ekki fara með beint ákvörðunarvald 

gagnvart íslenskum markaðsaðilum heldur Eftirlitsstofnun EFTA, að undirlagi draga frá 

ESMA. Enn sem komið er býður enginn aðili hér á landi upp á afleiðuviðskiptaskrá eða 

þjónustu miðlægs mótaðila en ESMA birtir lista á vefsíðu sinni yfir þau fyrirtæki sem hlotið 

hafa starfsleyfi.380 Innlendir aðilar verða því að leita út fyrir landsteinana varðandi skýrsluskilin. 

Ekki má heldur telja miklar líkur á að slík starfsemi verði tekin upp hér á landi. OTC-

afleiðumarkaður á Íslandi er ekki umfangsmikill en til þess að rekstrargrundvöllur sé fyrir 

hendi fyrir starfsemi miðlægra mótaðila og afleiðuviðskiptaskrá má telja þörf á stærri 

markaði.381 Komi hins vegar til þess að Fjármálaeftirlitið veiti miðlægum mótaðila leyfi til að 

stöðustofna hvílir tilkynningarskylda á Fjármálaeftirlitinu um leyfisveitinguna til ESMA.382 

Að öðru leyti annast Fjármálaeftirlitið, og eftir atvikum Eftirlitsstofnun EFTA, eftirlit með 

lögum um afleiðuviðskipti, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár hér á landi og hefur 

                                                 
377 Samanber 4. gr. EMIR. 
378 Sjá ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2016 frá 30. september 2016 um breytingu á IX. 

viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn. 13/2017 EES-viðbætir við Stjtíð EES 63. 
379 Með lögum nr. 15/2018 um afleiðuviðskipti, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár. 
380 ESMA hefur einungis veitt tíu aðilum starfsleyfi til reksturs afleiðuviðskiptaskrár og eru níu þeirra með virkt 

starfsleyfi í dag sjá nánar ESMA, „List of Registered Trade Repositories“ 

<https://www.esma.europa.eu/supervision/trade-repositories/list-registered-trade-repositories> skoðað 5. apríl 

2019. 
381 Sjá t.d. Alþt. 2017-2018, þskj. 160 – 93. mál, greinargerð, 7.4. áhrif á innviði fjármálamarkaðar. 
382 Um starfsleyfi og eftirlit með miðlægum mótaðilum er fjallað í III. bálki EMIR. 
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Fjármálaeftirlitið til að mynda heimild til að leggja á stjórnvaldssektir vegna brota á tilteknum 

greinum EMIR.383 

Hvað varðar markaðsaðila má telja að almennt séð gæti töluverðra áhrifa ESMA hér á landi 

á grundvelli EMIR en frekari reglusetning og tæknileg útfærsla gerðarinnar kemur frá 

stofnuninni. Áhrifin geta þó verið misjöfn eftir því hvort um er að ræða fjárhagslega eða 

ófjárhagslega mótaðila en ætla má að áhrifin kunni einnig að verða meiri á stór fyrirtæki sem 

eru ófjárhagslegir mótaðilar með stöðu umfram viðmiðunarmörk heldur en almenna fjárfesta 

og lítil og meðalstór fyrirtæki.384 Áhrif á hina síðarnefndu felast því að öllum líkindum í 

auknum kröfum varðandi innra skipulag og skýrsluskil um afleiðusamninga til 

afleiðuviðskiptaskrár.385 

Kveðið er meðal annars á um ríka tilkynningarskyldu til afleiðuviðskiptaskrár þegar til 

afleiðusamninga er stofnað, þeim lokað eða aðrar breytingar gerðar. Krafist er að skilað sé inn 

skýrslu varðandi öll afleiðuviðskipti og er knappur tími gefinn til skila, eða innan loka næsta 

viðskiptadags og er ítarlegar kveðið á um framkvæmd tilkynningarinnar með tæknistöðlum 

sem ESMA leggur drög að.386 Athuga skal að skylda þessi hvílir á öllum þeim aðilum er stunda 

afleiðuviðskipti sama hversu umfangsmikil viðskiptin eru. Líkt og áður sagði hvílir einnig á 

skylda til að stöðustofna alla OTC-afleiðusamninga. Hins vegar er vert að nefna að 

afleiðusamningar í íslenskum krónum hafa hingað til ekki fallið undir stöðustofnunarskyldu 

þurfa markaðsaðilar því ekki að stöðustofna slíka samninga enn sem komið er. Hvað sem því 

líður er þó ljóst að þegar á heildina er litið eru áhrif ESMA á eftirlits- og markaðsaðila hér á 

landi þó nokkur með tilliti til EMIR. 

 

5.3.3. Skortsölureglugerðin 

Með skortsölureglugerðinni 387  var komið á nýrri umgjörð hvað varðar skortsölu 

fjármálagerninga auk viðskipta með skuldatryggingar. Kveður reglugerðin meðal annars á um 

tilkynningarskyldu um skortstöðu, takmörkun á möguleikum til skortsölu auk heimildar til 

tímabundins banns við sölu slíkra fjármálagerninga. ESMA er þar falið ákveðið 

samræmingarhlutverk auk heimilda til íhlutunar við ákveðnar aðstæður. 

                                                 
383 Sjá til dæmis 3. og 7. gr. laga nr. 15/2018. 
384 Sjá má nánari upplýsingar um flokkun mótaðila í Fjármálaeftirlitið, „EMIR (European Market Infrastructure 

Regulation“ <https://www.fme.is/eftirlitsstarfsemi/emir/> skoðað 27. apríl 2019. 
385 Sjá nánar Alþt. 2017-2018, þskj. 160 – 93. mál, greinargerð, 7.2. og 7.3. 
386 Sjá nánar 9. gr. EMIR. 
387 Skortsölureglugerðin (n. 278). 
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Líkt og EMIR var skortsölureglugerðin tekin upp í EES-samninginn í september 2016388 og 

innleidd í landsrétt tæpu ári síðar.389 Þó svo ESMA hafi í skortsölureglugerðinni ekki verið 

falið beint eftirlit með tilteknum fjármálastofnunum eða þátttakendum á fjármálamarkaði voru 

henni þó engu að síður faldar ákveðnar mikilvægar eftirlitsheimildir auk heimilda til setningar 

tæknilegra eftirlits- og framkvæmdarstaðla til nánari útfærslu á tæknilegum atriðum. Má í 

fyrsta lagi nefna tilkynningarskyldu einstaklinga og lögaðila með hreina skortstöðu í útgefnu 

hlutafé til lögbærs yfirvalds þegar staðan nær eða fellur undir ákveðin tilkynningarmörk. 

Einnig er fyrir hendi skylda til opinberrar birtingar á verulegum hreinum skortstöðum.390 Þá er 

ESMA veitt heimild til að gefa út álit til framkvæmdastjórnarinnar um aðlögun 

viðmiðunarmarka og að semja frumvörp að tæknilegum eftirlits- og framkvæmdarstöðlum 

varðandi birtingu og tilkynningar um skortstöður.391  

Rík skylda hvílir á eftirlitsstjórnvöldum til að veita ESMA upplýsingar varðandi skortstöður. 

Fari ESMA fram á slíkar upplýsingar þarf Fjármálaeftirlitið að veita stofnuninni þær innan sjö 

daga en í ákveðnum tilvikum, svo sem ef um alvarlega ógn gegn stöðugleika er að ræða, skal 

afhenda gögnin innan sólarhrings. Þá hefur lögbærum yfirvöldum einnig verið veitt vald með 

skortsölureglugerðinni til að takmarka tímabundna skortsölu við þær aðstæður er veruleg 

lækkun verður á verði innan eins viðskiptadags.392 Áskilið er að eftirlitsstjórnvöld tilkynni 

ESMA um ákvörðun sína. Fjármálaeftirlitið sem eftirlitsaðili með lögum þessum hér á landi 

þyrfti því að tilkynna ESMA um ákvörðunina innan tveggja klukkustunda frá lokum þess 

viðskiptadags er takmörkunin er sett á. Sé annað lögbært yfirvald ósátt við ákvörðun 

Fjármálaeftirlitsins hefur ESMA heimild til að aðstoða viðkomandi yfirvöld við úrlausn 

deilumálsins í samræmi við 19. gr. ESMA-reglugerðarinnar.393 

Í skortsölureglugerðinni er einnig kveðið sérstaklega á um samræmingarhlutverk ESMA þar 

sem vikið er að því að hlutverk hennar sé einkum að tryggja samræmda nálgun lögbærra 

yfirvalda við þær ráðstafanir sem reglugerðin heimilar. Rík tilkynningarskylda hvílir því á 

lögbærum yfirvöldum að tilkynna til ESMA um ráðstafanir sínar samkvæmt reglugerðinni sem 

og er stofnuninni falið að gefa út álit um nauðsyn ráðstöfunarinnar sem birt skal á vefsetri 

ESMA.394  

                                                 
388 Sjá ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2016 (n. 378). 
389 Með lögum um skortsölu og skuldatryggingar nr. 55/2017. 
390 Tilkynningarmörk til lögbærs eftirlitsstjórnvalds miða við 0,2% af útgefnu hlutafé viðkomandi félags en 

opinberar tilkynningar við 0,5% af útgefnu hlutafé félags, samanber 5. og 6. gr. skortsölureglugerðarinnar. 
391 Samanber 5., 6. og 9. gr. skortsölureglugerðarinnar. 
392 Samanbert 23. gr. skortsölureglugerðarinnar. 
393 Sjá 4. mgr. 23. gr. skortsölureglugerðarinnar. 
394 Sjá nánar 27. gr. skortsölureglugerðarinnar. 
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Þá er í 28. gr. skortsölureglugerðarinnar ESMA falið ákveðið íhlutunarvald við sérstakar 

aðstæður. Með ákvæðinu er ESMA veittar tvenns konar heimildir. Annars vegar vald til að 

krefjast þess að einstaklingar eða lögaðilar sem fara með hreina skortstöðu tilkynni það til 

lögbærra yfirvalda eða birti opinberlega upplýsingar um stöður sínar.395 Hins vegar er fyrir að 

fara heimild til að banna eða skilyrða með nánari hætti samningagerð einstaklinga og lögaðila 

við skortsölu ef viðskiptin leiða til þess að annar aðilinn öðlist fjárhagslegan ávinning við 

lækkun á verði eða virði annars fjármálagernings.396 Beiting heimildarinnar er þó háð ströngum 

skilyrðum en í ákvæðinu er einnig vísað til þess að það skuli gert í samræmi við 5. mgr. 9. gr. 

ESMA-reglugerðarinnar. Það ákvæði takmarkar beitingu úrræðanna til að mynda við þau tilvik 

er ógn steðjar að skipulegri starfsemi, heilleika fjármálamarkaða eða stöðugleika 

fjármálakerfisins eða við þær aðstæður er neyðarástand ríkir. Er ákvæðið því gott dæmi um 

samspil ESMA-reglugerðarinnar við önnur sérlög hvað varða málefni verðbréfamarkaðarins. 

Ljóst er að ESMA hafa hér verið faldar auknar heimildar til bindandi ákvarðana gagnvart 

markaðsaðilum. Vert er að nefna að reynt hefur á þessar auknu heimildir ESMA fyrir 

Evrópudómstólnum í máli C-270/12 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland g. 

European Parliament and Council of the European Union þar sem tekist var á um umrædda 

28. gr. skortsölureglugerðarinnar. Bretland taldi að ESMA hefðu verið faldar of rúmar og 

matskenndar valdheimildir með heimildum til beinnar ákvarðanatöku gagnvart lögbærum 

yfirvöldum og þátttakendum á fjármálamarkaði. Heimildir sem ættu frekar að vera á herðum 

framkvæmdastjórnarinnar. Dómstóllinn féllst þó ekki á röksemdir Bretlands og hafnaði kröfu 

þess. Taldi dómurinn meðal annars að þó svo ekki væri fyrir að fara beinum heimildum til 

valdframsals til stofnana ESB í stofnsáttmálum væri slíkt framsal engu að síður mögulegt enda 

sæti ákvarðanir undirstofnana endurskoðunarvaldi dómstóla. ESMA fari í 

skortsölureglugerðinni með ákveðið ákvörðunarvald sem kalli á mikla sérhæfingu og faglega 

þekkingu. Mikilvægt sé einnig að stofnunin búi yfir nægjanlegum valdheimildum til að 

bregðast við er ógn steðjar að stöðugleika á markaði sem og til að stofnunin geti uppfyllt 

markmið sín.397 

Hér á landi, svo og í tilvikum annarra EFTA-ríkja, fer Eftirlitsstofnun EFTA með 

ákvörðunarvald um íhlutun varðandi bann eða takmörkun við skortsölu enda hefur ráðstöfunin 

bindandi áhrif á þátttakendur á fjármálamarkaði og má telja áhrif heimildarinnar umtalsverð. 

                                                 
395 Samanber a-lið 1. mgr. 28. gr.  
396 Samanber b-lið 1. mgr. 28. gr. 
397 Sjá mál C-270/12 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland g. European Parliament and 

Council of the European Union [2014] OJ C273/3, mgr. 77-87. 
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Ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA skulu þó byggðar á drögum frá ESMA.398 Þrátt fyrir að 

endanlegt ákvörðunarvald sé í höndum Eftirlitsstofnunar EFTA er hins vegar gert ráð fyrir ríku 

samráði, samvinnu og samskiptum milli hlutaðeigandi aðila, það er að segja, 

Fjármálaeftirlitsins, Eftirlitsstofnunar EFTA og ESMA, þar sem áhersla er til að mynda lögð á 

upplýsingaskipti.  

 

5.3.4. Samantekt 

Hér að ofan hefur verið fjallað um ýmsar valdheimildir ESMA með tilliti til ESMA-

reglugerðarinnar og ýmissa sérlaga er varða verðbréfaviðskipti. Regluverk á sviði 

fjármálamarkaða verður sífellt stærra og flóknara og virðist þróunin á þá leið að ESMA sé falið 

aukið reglusetningar- og eftirlitshlutverk með sérlögum. Með tilliti til markaðsaðila hér á landi 

má telja að helstu áhrifa ESMA hér á landi gæti í sérlögum, svo sem varðandi kröfur um 

gagnaskil og tilkynningarskyldu, fremur en ESMA-reglugerðinni sem slíkri en sú síðarnefnda 

leggur ef til vill frekari kvaðir á Fjármálaeftirlitið. Áhrif ESMA á markaðsaðila koma meðal 

annars fram í víðtæku reglusetningarhlutverki hennar með setningu tæknilegra eftirlits- og 

framkvæmdarstaðla og verður að telja mikla áskorun fyrir þátttakendur á fjármálamarkaði að 

halda sér upplýstum og vera í stakk búnir til að uppfylla allar þær kröfur sem þar eru settar. 

Ekki má telja að eftirlitsheimildir ESMA samkvæmt ESMA-reglugerðinni hafi veruleg áhrif 

á þátttakendur á fjármálamarkaði. Öðru máli gegnir um áhrif eftirlitsheimilda ESMA á 

Fjármálaeftirlitið. Aðild að hinu sameiginlega evrópska eftirlitskerfi felur í sér samstarf og 

samvinnu við ESMA og aðra lögbæra eftirlitsaðila. Leiðir það til að mynda til aukins 

vinnuálags á Fjármálaeftirlitið við þátttöku í samstarfi sem og aukinna verkefna við eftirlit þar 

sem lagaumgjörð vex sífellt og kröfur aukast. Í ljósi þessa má ætla áhrif ESMA á 

Fjármálaeftirlitið töluvert meiri en á markaðsaðila. 

  

6. Samantekt og lokaorð 

Í ritgerð þessari hefur verið fjallað um samræmt evrópskt fjármálaeftirlit þar sem leitast hefur 

verið við að varpa ljósi á hvaða áhrif ESMA hafi á mótun, túlkun og framkvæmd löggjafar á 

sviði verðbréfamarkaðsréttar og á eftirlit með verðbréfamarkaðnum hér á landi. Þá hefur einnig 

komið til skoðunar hvaða möguleika íslenskir eftirlits- og markaðsaðilar hafi til aðkomu að 

starfi ESMA.  

                                                 
398 Líkt og leiðir af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2016 (n. 378). 
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 Líkt og fram kom í öðrum kafla ritgerðarinnar hefur þróun löggjafar á sviði 

verðbréfamarkaðsréttar hér á landi um margt verið lituð af sífellt auknum áhrifum 

Evrópulöggjafar. Með aðild Íslands að EES-samningnum var ljóst að taka þyrfti upp hér á landi 

fjölda reglna ESB um fjármálamarkaðinn til að uppfylla markmið EES-samningsins um 

einsleitt Evrópskt efnahagssvæði þar sem byggt er á sameiginlegum reglum og sömu 

samkeppnisskilyrðum.  

Þó mikil vinna hafi átt sér stað innan ESB um og upp úr síðustu aldamótum hvað varðar 

samræmda reglusetningu á sviði fjármálamarkaðar auk þess sem viðleitni hefur verið til 

uppbyggingar stofnanaumgjarðar fjármálaeftirlits, fyrir tilstilli Lamfalussy-ferlisins, reyndust 

ýmsar brotalamir til staðar þegar hrikta fór í stoðum fjármálakerfa Evrópu árið 2007. Líkt og 

fram kom í Larosière- skýrslunni bentu niðurstöður sérfræðinga til að of mikil áhersla hafi 

verið lögð á varfærniseftirlit þar sem sjónum var beint að einstaka fyrirtækjum í stað þess að 

huga að fjármálakerfinu í heild. Þá var fjármálaeftirliti talið verulega ábótavant en heimildir og 

úrræði eftirlitsaðila þóttu ófullnægjandi auk þess sem vantað hafi upp á samvinnu eftirlitsaðila. 

 Til að bregðast við þessari gagnrýni og styrkja lagaumgjörð og eftirlit með 

fjármálamörkuðum samþykktu Evrópuþingið og ráðið að komið yrði á fót samræmdu 

eftirlitskerfi með fjármálamörkuðum, líkt og fjallað var um í þriðja kafla ritgerðarinnar. Einni 

þeirra stofnana sem komið var á laggirnar, ESMA, var falið eftirlit með verðbréfamörkuðum. 

Með ESMA-reglugerðinni voru stofnuninni faldar ýmsar valdheimildir, jafnt reglusetningar- 

sem eftirlitsheimildir, auk heimilda til bindandi ákvarðanatöku gagnvart lögbærum yfirvöldum 

og þátttakendum á fjármálamarkaði.  

Þar sem Ísland er aðili að EES-samningnum var nauðsynlegt að gerðir þær er komu á fót 

evrópsku eftirlitsstofnununum væru teknar upp í EES-samninginn og innleiddar hér á landi. 

Upptökuferlið gekk þó ekki vandræðalaust fyrir sig enda um mikið hagsmunamál að ræða fyrir 

íslenska ríkið þar sem reglugerðirnar fela í sér framsal valds til alþjóðlegra stofnana sem talið 

var í andstöðu við stjórnarskrá. Að endingu var komist að samkomulagi um að aðlögunin fæli 

í sér tveggja stoða eftirlitskerfi í anda tveggja stoða kerfis EES-samningsins þar sem 

Eftirlitsstofnun EFTA færi með ákvörðunarvald gagnvart íslenskum eftirlits- og 

markaðsaðilum. Þá færi EFTA-dómstóllinn einnig með úrskurðarvald í mögulegum 

ágreiningsefnum í stað Evrópudómstólsins. Í kjölfar upptöku gerðanna um samræmt evrópskt 

fjármálaeftirlit í EES-samninginn voru þær innleiddar í landsrétt svo þær hefðu lagagildi hér á 

landi.  

Í ljósi þess vanda sem stjórnvöld stóðu frammi fyrir með tilliti til framsals ríkisvalds við 

upptöku gerðanna verður að telja þá leið sem farin var nokkuð farsæla. Þó má vissulega velta 
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upp þeirri spurningu hvort ekki sé kominn tími til að ráðist verði í stjórnarskrárbreytingar hið 

fyrsta til að koma í veg fyrir sambærileg vandamál síðar. Opnað var fyrir þátttöku Íslands í 

hinu sameiginlega eftirlitskerfi með allri þeirri hagkvæmni og áskorunum sem því fylgja án 

þess þó að framselja alfarið vald eða ákvörðunarrétt varðandi málefni íslenskra aðila til 

alþjóðlegrar stofnunar, en aðlögunin gerir ráð fyrir að aðkoma íslenskra stjórnvalda við 

bindandi ákvarðanatökur sé ávallt tryggð. Með innleiðingunni má ætla að íslenskir 

markaðsaðilar hafi til að mynda betra aðgengi að sameiginlegum markaði auk jafnari 

samkeppnisstöðu. Þá verður heldur ekki litið framhjá því hagræði sem felst í aðgengi að 

umfangsmiklu og sérhæfðu regluverki sem samið er af stofnun sem býr yfir mikilli sérþekkingu 

á málefnasviðinu sem telja má skila sér í betri reglusetningu og öflugra aðhaldi með 

verðbréfamörkuðum.  

Í fjórða kafla ritgerðarinnar var greint frá skipulagi, starfsháttum og stjórn ESMA og rýnt í 

mögulega aðkomu íslenskra eftirlits- og markaðsaðila til þátttöku í starfsemi stofnunarinnar. 

Helsta ákvörðunarvald ESMA er í höndum eftirlitsstjórnar og á fulltrúi Fjármálaeftirlitsins sæti 

í henni. Þó svo fulltrúi Fjármálaeftirlitsins fari þar ekki með atkvæðisrétt má ætla að hann hafi 

tækifæri til þess að koma sjónarmiðum íslenskra aðila á framfæri og gæta hagsmuna þeirra. 

Undirbúningsvinna vegna tæknilegra atriða á starfssviðum stofnunarinnar fer hins vegar fram 

í hinum ýmsu fastanefndum ESMA þar sem meðal annars er lagður grundvöllur að tæknilegum 

eftirlits- og framkvæmdarstöðlum auk leiðbeinandi tilmæla. Það má því í raun segja að það sé 

helst innan fastanefndanna sem reglusetningarvinnan fari fram. Því má telja mikilvægt að 

Fjármálaeftirlitið eigi fulltrúa í sem flestum fastanefndum þar sem um þann vettvang er að ræða 

þar sem helst má telja möguleika til áhrifa hvað varðar efni og framkvæmd regluverksins. Þá 

má einnig telja að áhugavert geti verið fyrir íslenska markaðsaðila og fræðimenn á sviði 

verðbréfamarkaðar að öðlast sæti í hagsmunahópi á verðbréfamarkaði í ljósi þess að gerð er 

krafa um ríkt samráð við hagsmunahópinn varðandi hin ýmsu málefni stofnunarinnar.  

Að lokum var í fimmta kafla fjallað um reglusetningar- og eftirlitsheimildir sem ESMA 

hefur á grundvelli ESMA-reglugerðarinnar og farið yfir valdheimildir sem stofnunin hefur 

samkvæmt ýmsum mikilvægum sérlögum á sviði verðbréfamarkaða. ESMA fer með víðtækar 

reglusetningar- og eftirlitsheimildir sem endurspeglast meðal annars í samningu frumvarpa að 

tæknilegum eftirlits- og framkvæmdarstöðlum auk útgáfu leiðbeinandi tilmæla. Þá getur 

ESMA einnig beint bindandi ákvörðunum að lögbærum yfirvöldum og þátttakendum á 

fjármálamarkaði, telji stofnunin standa nauðsyn til þess. Við slík tilvik hér á landi væri það þó 

Eftirlitsstofnun EFTA sem færi með ákvörðunarvaldið.  
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Markmið ritgerðarinnar var að kanna hvaða áhrif ESMA hefur á íslenskan verðbréfamarkað 

og verðbréfaeftirlit. Niðurstöður benda til að áhrif stofnunarinnar séu töluverð. Með tilliti til 

innlendra eftirlitsaðila má telja áhrifa ESMA mest gæta í störfum Fjármálaeftirlitsins, en ætla 

má að áhrif á aðra eftirlitsaðila, svo sem Kauphöllina og Seðlabanka Íslands, felist einkum í 

kvöðum um gagnaskil og upplýsingaskyldu. Sem lögbær eftirlitsaðili með 

verðbréfamarkaðnum hér á landi á Fjármálaeftirlitið í töluverðum samskiptum við ESMA og 

tekur það þátt í starfsemi stofnunarinnar, til að mynda með þátttöku í fastanefndum og 

eftirlitsstjórn. Einnig kemur Fjármálaeftirlitið að innleiðingu regluverks ESMA í íslenskan rétt 

og birtingu leiðbeininga og tilmæla. Þá hvílir rík skylda á Fjármálaeftirlitinu til gagnaskila og 

að veita ESMA þær upplýsingar sem stofnunin sækist eftir. Enn fremur getur ESMA beitt 

ýmsum heimildum gagnvart Fjármálaeftirlitinu hvað varðar til að mynda brot á 

sambandslöggjöf og þegar um neyðarástand er að ræða. Segja má því að í tilviki 

Fjármálaeftirlitsins lúti áhrif ESMA jafnt að reglusetningar- sem eftirlitsheimildum 

stofnunarinnar. 

Aftur á móti má telja að áhrif ESMA á þátttakendur á fjármálamarkaði felist aðallega í 

reglusetningu stofnunarinnar. Ætla má gífurlega áskorun fyrir markaðsaðila að fylgja því 

umfangsmikla regluverki sem birtist í fjölda tæknilegra eftirlits- og framkvæmdarstaðla, auk 

rammagerða, að halda sér upplýstum og aðlaga starfsemina að sífellt auknum kröfum. Segja 

má að áhrifa stofnunarinnar á markaðsaðila gæti fremur í sérlögum heldur en ESMA-

reglugerðinni. Er til að mynda í sérlögum víðtæk skylda til gagnaskila þar sem meðal annars 

er kveðið á um tilkynningarskyldu og skýrsluskil hvað varðar skortstöðu og afleiðuviðskipti. 

ESMA fer einnig með beint eftirlit með tilteknum fjármálafyrirtækjum. Þar sem ekki er fyrir 

að fara fjármálafyrirtæki hér á landi sem veitt hefur verið starfsleyfi til reksturs 

lánshæfismatsfyrirtækis eða afleiðuviðskiptaskrár fer ESMA ekki með beint eftirlit gagnvart 

neinum markaðsaðila hér á landi. Hins vegar hefur ESMA verið falið vald til beinnar 

ákvarðanatöku gagnvart einstaka þátttakendum á fjármálamarkaði. Slíkum valdheimildum skal 

þó einungis beitt til þrautavara og má telja ólíklegt að til þeirra komi. Mikilvægt er samt sem 

áður fyrir fjármálafyrirtæki að vera meðvituð um heimildir þessar. 

Ljóst er að þátttaka í sameiginlegu evrópsku verðbréfamarkaðseftirliti felur í sér mikla 

áskorun fyrir þá aðila er koma að verðbréfamarkaðnum hér á landi, jafnt eftirlits- sem 

markaðsaðila, og má ætla áhrif stofnunarinnar á íslenska aðila þó nokkur. Hins vegar verður 

að telja eftir miklu að sækjast. Markaðsaðilar hafa löngum kallað eftir því að sömu reglur gildi 

hér á landi og í öðrum Evrópulöndum. Standi vilji til þess að Ísland hafi aðgang að 
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sameiginlegum markaði og búi við jafna samkeppnisstöðu er nauðsynlegt að taka upp og fylgja 

þeim leikreglum sem gilda um viðskipti á verðbréfamarkaði innan hins innri markaðar. 

Þó má velta fyrir sér hvort þátttaka í samræmdu evrópsku eftirlitskerfi feli í sér of miklar 

skuldbindingar og kvaðir með tilliti til smæðar markaðarins hér á landi. Innan 

Fjármálaeftirlitsins fer mikill tími og vinna í að sinna þeim skyldum sem samstarfið gerir kröfu 

um auk þess sem regluverkið er gríðarlega umfangsmikið og gæti ef til vill verið of íþyngjandi 

fyrir íslenskan verðbréfamarkað. Að því sögðu má þó telja töluvert hagræði í því að fá aðgang 

að fullmótuðum reglum og tæknilegum útfærslum, enda oft um að ræða flókin tæknileg atriði 

sem krefjast mikillar undirbúningsvinnu og sérhæfðrar þekkingar. Þá má einnig telja að um 

góðan stuðning sé að ræða fyrir Fjármálaeftirlitið og til hins góða að sameiginleg afstaða sé 

mótuð hvað varðar hin ýmsu málefni verðbréfamarkaðarins meðal eftirlitsaðila sambandsríkja 

auk EFTA-ríkjanna. 

 Evrópureglur sem frá sambandinu koma öðlast þó ekki lagagildi hér á landi fyrr en að 

lokinni upptöku viðkomandi gerða í EES-samninginn og innleiðingu í íslenskan rétt. Mikils 

innleiðingarhalla hefur gætt hér á landi hvað varðar reglusetningu á sviði fjármálamarkaða. 

Telja má seinagang þennan einkar bagalegan og geta leitt til neikvæðra áhrifa á 

verðbréfamarkaðinn í heild. Ætla má að slíkt geti leitt til ójafnvægis með tilliti til 

samkeppnisstöðu markaðsaðila og þess að traust til markaðarins verði minna en ella. Mikilvægt 

má því telja að kapp verði lagt á að gerðir er lúta að fjármálamarkaðnum verði innleiddar í 

íslenskan rétt svo fljótt sem kostur er standi vilji til þess að eiga aðild að hinum innri markaði. 

Vert er að lokum að líta til framtíðar og víkja nokkrum orðum að því hvers megi mögulega 

vænta hvað ESMA varðar í nánustu framtíð. Eins og vikið var að í kafla 4.3. lagði 

framkvæmdastjórnin, í september 2017, fram tillögur um breytingar á áðurnefndum 

reglugerðum evrópsku eftirlitsstofnananna, auk annarra gerða, þar sem lagðar voru til ýmsar 

breytingar á starfsemi og valdheimildum ESMA.399 Þegar þetta er ritað hafa tillögurnar ekki 

verið samþykktar og því alls óljóst hvernig endanleg útgáfa kemur til með að líta út. Engu að 

síður er hér vert að nefna nokkur atriði sem fram koma í tillögunum. 

Þó svo miklar breytingar og framfarir hafi átt sér stað hvað varðar reglusetningu og eftirlit 

með fjármálamörkuðum í kjölfar efnahagshrunsins 2008 hefur tilefni verið talið til enn frekari 

samræmingar. Til að mynda hefur verið unnið að því innan ESB að koma á fót sambandi 

fjármagnsmarkaða (CMU)400 í þeim tilgangi að stuðla að algerri samræmingu innri markaðar 

                                                 
399 Sjá 2017 ESA Proposal. 
400 e. Capital Markets Union (CMU). 
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á sviði fjármagnsmarkaða og stendur vilji til að CMU komi til framkvæmda sem fyrst.401 

Gegnir ESMA þar mikilvægu hlutverki sem samræmingaraðili og því talið nauðsynlegt að 

skerpa á heimildum stofnunarinnar eigi hún að koma fram sem samræmdur eftirlitsaðili402. 

Af breytingartillögu framkvæmdastjórnarinnar má ráða að þörf er talin á breytingum hvað 

varðar valdheimildir, skipan og stjórnarhætti og fjármögnunar stofnunarinnar. Líkt og fram 

kom í kafla 4.3. eru lagðar til breytingar á stjórnarháttum ESMA þar sem komið yrði á laggirnar 

sjálfstæðri framkvæmdastjórn ESMA sem falið yrði ákveðið ákvörðunarvald á tilteknum 

verksviðum, svo sem við úrlausn ágreinings, viðbrögðum við brotum gegn sambandslöggjöf 

og stefnumörkun eftirlits. Þá eru lagðar til róttækar breytingar á fjármögnun stofnunarinnar þar 

sem vikið er frá skyldubundnum framlögum landsbundinna opinberra eftirlitsstjórnvalda í stað 

árlegra framlaga frá fjármálastofnunum sem ESMA fer með óbeint eftirlit með. Vert er því að 

fylgjast vel með hver þróunin verður hvað þessar tillögur varðar enda kunna þær mögulega að 

hafa einhver áhrif hér á landi, sérstaklega með tilliti til markaðsaðila sem þyrftu ef til vill að 

standa undir aukinni greiðslubyrði eftirlitsgjalda.  

Hvað valdheimildir ESMA varðar hefur umræðan lotið að ýmsum þáttum svo sem skýrari 

ramma varðandi útgáfu tilmæla, aukin áhrif hagsmunaaðila, fleiri beinar eftirlitsheimildir auk 

frekari aðkomu stofnunarinnar að starfsleyfisveitingu og eftirliti með aðilum utan 

sambandsríkja sem eru með starfsemi innan ESB.403  Fundið hefur verið að því að sumar 

valdheimildir evrópsku eftirlitsstofnananna séu ekki nægilega skýrar sem leiði til þess að þær 

nýtist ekki sem skyldi. Þá séu heimildir þeirra einnig takmarkaðar sökum lagaramma 

mismunandi lögbærra yfirvalda. Náist því ekki sú samræming sem stefnt er að. Hætta kunni að 

skapast á að ákveðið reglu- og eftirlitstómarúm myndist auk þess sem það geti leitt til óskilvirks 

og ófullnægjandi eftirlits yfir landamæri.404 Með breytingartillögunni eru lagðar til umbætur 

varðandi til að mynda úrræði við brotum á sambandslöggjöf, lausn deilumála milli lögbærra 

yfirvalda yfir landamæri og auknar skyldur og heimildir hvað varðar samræmda 

eftirlitsframkvæmd, svo dæmi séu nefnd.405 

Einnig eru uppi hugmyndir um að veita ESMA frekari heimildir til beins eftirlits á 

ákveðnum sviðum. Má sem dæmi nefna beint eftirlit með starfleyfisveitingum, eftirlit með 

                                                 
401 Sjá til dæmis Commission, „Communication from the Commission to the European Parliament, the European 

Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 

Completing the Capital Markets Union by 2019 – time to accelerate delivery“ (Communication) COM (2018) 

114 final. 
402 e. single supervisor. 
403 Sjá 2017 ESA Proposal, explanatory memorandum, 2-4. 
404 Sjá 2017 ESA Proposal Impact assessment, 27-30. 
405 Sjá nánar 2017 ESA Proposal, 17-22. 
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þeim er veita þjónustu við gagnaskil406 og evrópskum langtímafjárfestingasjóðum (ELTIF). 

Geta heimildir sem þessar vissulega falið í sér bæði kosti og galla.407 Telja má slíkar heimildir 

geta stuðlað að samræmdari eftirlitsháttum og vera vel til þess fallnar að koma á þeirri 

samræmdu eftirlitsframkvæmd sem stefnt er að í ESMA-reglugerðinni. Mikilvægt er að 

samræmi sé tryggt við túlkun löggjafar á sviði fjármálamarkaða innan EES-svæðisins og margt 

jákvætt við að til staðar sé samræmingaraðili, ESMA, sem gefi leiðbeiningar og vísi veginn 

svo sem best samræming náist. Það ætti því ekki að hafa neikvæð áhrif að styrkja frekar og 

skýra valdheimildir stofnunarinnar í því skyni að ná fram samleitari reglum og eftirlitsháttum.  

Með framangreint í huga er þó ef til vill varhugavert að of langt sé gengið og of mikil völd 

færð til handa stofnuninni. Hætta getur verið á að tengsl eftirlitsaðila við heimamarkað tapist 

enda mikil sérþekking til staðar innan hvers lögbærs eftirlitsstjórnvalds hvað varðar sinn 

markað. Þá vaknar ef til vill sú spurning hvort slíkt sé í samræmi við hagsmuni markaðarins, 

þátttakenda á fjármálamarkaði og hagkerfisins í heild. Ætla má því að stíga verði varlega til 

jarðar við ákvörðun um hvert skuli stefna. Hvað sem því líður verður áhugavert að fylgjast með 

hver þróunin verður og hvernig hún muni líta við íslenskum verðbréfamarkaði. Líkt og áður 

sagði er breytingartillagan þó enn til umræða og alls óljóst hvenær eða hvort þær breytingar 

sem þar eru kynntar muni ná fram að ganga.  

  

                                                 
406 e. data reporting service providers. 
407 Sjá má nánari umfjöllun um áhrif tillaganna í 2017 ESA Proposal Impact assessment, 31-43. 
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