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Útdráttur 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er vöruþróun samkvæmt MiFID II tilskipuninni 
2014/65/ESB. Í 3. mgr. 16. gr. tilskipunarinnar eru lagðar skyldur á verðbréfafyrirtæki og 
önnur fyrirtæki sem falla undir gildissvið tilskipunarinnar þess efnis að þau innleiði ákveðið 
vöruþróunarferli í starfsemi sína sem ætlað er að leiða til aukinnar fjárfestaverndar. Nánari 
útlistun á þeim kröfum sem gerðar eru í MiFID II um vöruþróun er að finna í framseldri 
tilskipun (ESB) 2017/593 og viðmiðunarreglum Evrópsku 
verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar (ESMA) um kröfur MiFID II um vöruþróun. Til 
stendur að innleiða MiFID II í íslenskan rétt með setningu nýrra heildarlaga í byrjun mars 
2020 en þegar þetta er ritað hafa verið lögð fram drög að frumvarpinu í samráðsgátt 
stjórnvalda.  
 Megintilgangur ritgerðarinnar er að fjalla um þau vöruþróunarákvæði MiFID II sem 
koma til með að verða innleidd hér á landi, greina frá því hvaða fyrirtækjum ber að fylgja 
þeim, bera kröfurnar saman við sambærilegar kröfur sem settar hafa verið fram af Evrópsku 
bankaeftirlitsstofnuninni (EBA) ásamt því að lýsa mögulegri framkvæmd ákvæðanna. 
Afleidd löggjöf sem innleidd er í íslenskan rétt á grundvelli EES-samningsins er oft 
efnismikil og getur haft töluverð áhrif á starfsemi fyrirtækja hér á landi, einkum þau minni. 
Því verður jafnframt fjallað um þær áskoranir sem innleiðing vöruþróunarákvæða MiFID II 
getur haft í för með sér fyrir verðbréfafyrirtæki.  
 Frá fjármálahruninu 2008 hefur verið ríkjandi töluvert neikvætt viðhorf til 
verðbréfamarkaðar hér á landi. Strangar kröfur um fjárfestavernd eru mikilvægar í þeirri 
viðleitni að efla traust á markaðinn og trúverðugleika í verðbréfaviðskiptum. Búast má við að 
nýju vöruþróunarreglurnar muni koma til með að skipta þar máli. Því er mikilvægt að vel 
takist til við innleiðingu og framkvæmd þessara reglna hér á landi.  
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Abstract  
The subject of this thesis is product governance according to the MiFID II directive 
2014/65/EU. Article 16(3) of the directive sets out obligations for investment firms and other 
entities to which the directive applies regarding product governance requirements that are 
supposed to lead to increased investor protection. Commission delegated directive (EU) 
2017/593 and the European Securities and Markets Authority (ESMA) guidelines on MiFID II 
product governance requirements supplement the MiFID II product governance requirements. 
The implementation of MiFID II into Icelandic national law is estimated to take place in March 
2020. At the time of writing this thesis, a draft bill setting out a proposal of the new legislation 
has been submitted to the Icelandic government consultation portal.  

The main purpose of this thesis is to review the MiFID II product governance 
requirements that will be implemented into Icelandic law, state which entities fall within the 
scope of the requirements, compare the requirements with comparable requirements set out by 
the European Banking Authority (EBA) as well as putting forth suggestions regarding the 
execution of the product governance requirements. Secondary legislation implemented into 
Icelandic national law under the EEA-Agreement is often materially extensive and can have a 
major impact on Icelandic firms, especially the smaller ones. This thesis will therefor also 
discuss the challenges Icelandic investment firms will be facing with the implementation of the 
product governance requirements.   

Since the financial crisis in 2008 the public attitude towards the securities market has 
been considerably negative in Iceland. Strict investor protection requirements are important in 
order to increase trust in the market and credibility of investment activities. The new product 
governance requirements can be expected to be of relevance in this regard. It is therefore 
important that the implementation and application of these requirements in Iceland will be 
effective and successful.  
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1. Inngangur  
Lög og reglur á sviði verðbréfaviðskipta hafa þróast töluvert í gegnum tíðina með æ 

ríkari áherslu á fjárfestavernd. Stór þáttur í lagabreytingum á þessu sviði eru gerðir sem 

innleiddar eru í íslenskan rétt á grundvelli samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (hér eftir 

EES-samningurinn). Verðbréfaviðskipti geta verið tiltölulega einföld en þau geta líka verið 

flókin m.a. vegna áhættunnar sem stafar af viðskiptunum, yfirgripsmikils regluverks og þeirra 

tæknilegu reglna sem gilda um viðskiptin. Fjármögnun fyrirtækja grundvallast að miklu leyti 

af fjármagni fjárfesta. Nauðsynlegt er að setja reglur sem hafa það markmið að vernda 

hagsmuni fjárfesta en traust og trúverðugleiki markaðarins hefur frá efnahagshruninu árið 2008 

verið í minna lagi.1  

EES-samningurinn var undirritaður 2. maí 1992 og öðlaðist lagagildi á Íslandi 1. janúar 

1994 með lögum nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. Markmið samningsins er að 

samræma markaði á EES-svæðinu og bæta þannig samkeppnishæfni og stöðu aðildarríkjanna 

gagnvart öðrum stórum ríkjum. Eitt mikilvægasta atriðið sem EES-samningurinn hafði í för 

með sér var fjórfrelsið en í því felst frjáls vöruflutningur, frjáls för fólks, þjónustufrelsi og 

frjálsir fjármagnsflutningar.2  Í IX. viðauka EES-samningsins3 er fjallað um þær gerðir sem 

falla undir fjármálaþjónustu, en þar má m.a. finna tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 2004/39 um markaði fyrir fjármálagerninga (e. Markets in Financial Instruments Directive 

eða MiFID I). Með MiFID I tilskipuninni voru gerðar ríkari kröfur til verðbréfafyrirtækja að 

því er varðar m.a. innri starfsemi þeirra.4 Til stendur að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 2014/655 um markaði fyrir fjármálagerninga (hér eftir MiFID II), sem mun 

taka við af MiFID I, og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 um markaði 

fyrir fjármálagerninga (e. Markets in Financial Instruments Regulation eða MiFIR) í íslensk 

lög. Drög að frumvarpi til nýrra laga hafa nú þegar farið í gegnum umsagnarferlið á samráðsgátt 

stjórnvalda og er nú í vinnslu hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu.6  

                                                
1 Aðalsteinn Egill Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Codex 2009) 23-24. 
2 Gunnar G. Schram, Evrópska efnahagssvæðið: meginatriði og skýringar (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands 
1992) 25–26. 
3 „IX viðauki EES-samningsins“ (Stjórnarráð Íslands) <https://brunnur.stjr.is/ees.nsf/pages/vidaukar38> skoðað 
24. september 2019. 
4 Aðalsteinn Egill Jónasson (n. 1) 65. 
5 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 
instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [2014] OJ L173/349. 
6 Fjármála- og efnahagsráðuneytið, „Drög að frumvarpi til nýrra laga um markaði fyrir fjármálagerninga“ 
(Samráðsgátt, 8. febrúar 2019) <https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1463> skoðað 8. 
október 2019. 
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Þau ákvæði MiFID II sem fjalla um vöruþróun falla undir II. þátt tilskipunarinnar, þ.e. 

starfsleyfi og skilyrði fyrir starfsemi verðbréfafyrirtækja, en í drögum að frumvarpi til laga um 

markaði fyrir fjármálagerninga sem kynnt hafa verið þegar þetta er ritað (hér eftir 

frumvarpsdrögin) falla ákvæðin undir sama þátt. Álíka ítarleg ákvæði er ekki að finna í 

núgildandi lögum og má því segja að auknar skipulagskröfur séu að vissu leyti nýmæli og að 

slík ákvæði hafi aldrei verið eins áberandi í tengslum við starfsemi verðbréfafyrirtækja.  

Í þessari ritgerð verður leitast eftir því að skýra út hver þýðing ákvæða MiFID II um 

vöruþróun7 (e. product governance) er, með hvaða hætti búist er við að ákvæðin verði innleidd 

í íslensk lög, hvernig ákvæðin verða framkvæmd hjá verðbréfafyrirtækjum, hvernig eftirliti 

með framkvæmd þeirra verður háttað og hvaða áhrif þau geta haft á markaðinn.  

Uppbyggingu ritgerðarinnar verður þannig háttað að í öðrum kafla hennar verður fjallað 

almennt um verðbréfamarkaðsrétt, þróun íslensks réttar á þessu sviði og helstu réttarheimildir. 

Í þriðja kafla verður fjallað um hugtakið vöruþróun og hvað í því felst samkvæmt MiFID II og 

frumvarpsdrögunum. Þá verður einnig horft til hugtakanna framleiðendur (e. manufacturers) 

og dreifingaraðilar (e. distributors) og farið yfir þær kröfur sem gerðar eru til þessara aðila. Í 

fjórða kafla ritgerðarinnar verður farið yfir þær viðmiðunarreglur sem Evrópska 

bankaeftirlitsstofnunin, hér eftir EBA (e. European Banking Authority) og Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin, hér eftir ESMA (e. European Securities and Markets 

Authority)  hafa sett í tengslum við vöruþróun og hvað í þeim felst. Í fimmta kaflanum verður 

farið yfir það hvernig framkvæmd vöruþróunarákvæðanna verður háttað hjá 

verðbréfafyrirtækjum og hvernig þau tengjast öðrum ákvæðum MiFID II. Þá verður einnig 

farið yfir fyrirkomulag eftirlits Fjármálaeftirlitsins í tengslum við vöruþróunarákvæðin. Sjötti 

kafli ritgerðarinnar fjallar um möguleg áhrif vöruþróunarákvæða MiFID II á íslensk fyrirtæki 

og samkeppnishæfni þeirra gagnvart öðrum sambærilegum fyrirtækjum á EES-svæðinu. Í 

sjöunda og síðasta kafla ritgerðarinnar verður farið í samantekt og lokaorð ritgerðarinnar.   

                                                
7 Þýðingin á „product governance“ samkvæmt drögum að frumvarpi til laga um viðskipti með fjármálagerninga 
er „vöruþróun“ og þar af leiðandi verður sú þýðing orðsins notuð í þessari ritgerð. Vert er að taka það fram að 
orðin „afurðastjórnun“ og „vörustjórnun“ hafa líka verið notuð um þessar reglur en þau orð verða ekki notuð í 
þessari ritgerð.  
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2. Almennt um verðbréfamarkaðsrétt  

2.1 Þróun laga á sviði verðbréfamarkaðsréttar   

Fræðigreinin verðbréfamarkaðsréttur er ung hér á landi miðað við önnur EES-ríki. Það 

má m.a. sjá á lagasetningu en fyrstu heildstæðu lögin er varða verðbréfamarkaðsrétt hér á landi 

voru sett árið 1986 og Verðbréfaþing Íslands var stofnað árið 1985. Til samanburðar hóf 

Kauphöllin í Kaupmannahöfn starfsemi árið 1808 og Kauphöllin í Stokkhólmi var stofnuð árið 

1863.8 

Hér á eftir verður einungis veitt innsýn í þróun laga á sviði verðbréfamarkaðsréttar hér 

á landi. Ekki verður farið ítarlega í neinar lagabreytingar, nýmæli í lögum né athugasemdir við 

ákveðnar lagagreinar heldur einungis farið í stuttu máli yfir helstu atriðin sem litið var til hverju 

sinni, með áherslu á þau atriði sem leiddu til breytinga á lögunum.9  

 

2.1.1 Lög um verðbréfamiðlun nr. 27/1986 

Fyrstu lögin sem sett voru á Íslandi er vörðuðu verðbréfaviðskipti voru lög nr. 27/1986 um 

verðbréfamiðlun. Lögin voru stutt og innihéldu einungis 18 lagagreinar. Áhugavert þykir að í 

frumvarpi því sem varð að þeim lögum er sérstaklega fjallað um það að „tryggja öryggi þeirra, 

sem viðskipti eiga við verðbréfamiðlara“. 10  Hins vegar virtist meginástæða lagasetningarinnar 

á þessum tíma hafa verið sú að innleiða einhverskonar ferli er varðaði starfsleyfi til 

verðbréfamiðlunar.11  

 

2.1.2 Lög um verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóði nr. 20/1989 

Árið 1988 var lagt fram frumvarp til laga um verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóði. Töluverð 

þróun hafði orðið á þessu réttarsviði og talið var nauðsynlegt að uppfæra lögin. Þá var þó 

nokkuð um nýmæli í lögunum en þar er m.a. fjallað um verðbréfasjóði og gerður greinarmunur 

á störfum verðbréfafyrirtækja og verðbréfamiðlara. Þá kemur fram í athugasemdum við 

frumvarpið að reglurnar séu settar til þess að „tryggja að öruggar og sanngjarnar reglur gildi 

um hvers konar starfsemi á fjármagnsmarkaði ... .“.12 Framangreindar breytingar voru því m.a. 

gerðar með vernd fjárfesta í huga, líkt og í fyrri lagasetningu.    

 

                                                
8 Nasdaq, „Um okkur“ (Nasdaq Nordic) <http://www.nasdaqomxnordic.com/about_us> skoðað 4. desember 
2019. 
9 Aðalsteinn Egill Jónasson (n. 1) 40–68. 
10 Alþt. 1985, A-deild, 1666, 1669, athugasemdir við lagafrumvarpið. 
11 sama heimild, athugasemdir við lagafrumvarpið. 
12 Alþt. 1988, A-deild, 1, 11, athugasemdir við lagafrumvarpið. 



 4 
 

2.1.3 Lög um verðbréfaviðskipti nr. 9/1993 

Ástæðan fyrir lagabreytingum á þessum tímapunkti var endurskoðun ýmissa atriða, af fenginni 

reynslu frá fyrri lagasetningu. Þá var horft til samræmingar reglna á sviði verðbréfaviðskipta 

við ákvæði EES-samningsins. Ákvæði laga á þessum tíma voru þó í nokkru samræmi við 

evrópska löggjöf þar sem litið hafði verið til nágrannalanda við smíði þeirra. Ein áberandi 

breyting sem gerð var á þessum tímapunkti var að í stað þess að hafa öll ákvæði er tengdust 

verðbréfaviðskiptum í einum lagabálki var ákveðið að setja þrenn lög. Það voru umrædd lög 

um verðbréfaviðskipti, lög um verðbréfasjóði13 og lög um Verðbréfaþing Íslands14. Ekki var 

mikið um nýmæli í lögunum en ákvæðin voru þó töluvert ítarlegri en áður hafði verið.15 Í 

athugasemdum við frumvarpið var ekki fjallað beint um markmiðið með lagasetningunni en 

ganga má út frá því, líkt og við aðra lagasetningu á þessu sviði, að markmiðið hafi verið að 

auka skilvirkni markaðarins og vernd fjárfesta.  

 

2.1.4 Lög um verðbréfaviðskipti nr. 13/1996 

Með lögum nr. 13/1996 var aðlögun íslensks réttar að ákvæðum EES-samningsins, nánar 

tiltekið IX. viðauka samningsins, haldið áfram. Með lögunum voru tilskipanir 93/6/EBE og 

93/22/EBE innleiddar. Við setningu þágildandi laga, nr. 9/1993, var höfð hliðsjón af ákvæðum 

fyrrgreindra tilskipana, en það þótti ekki duga til og var þar af leiðandi tekin sú ákvörðun að 

semja frumvarp til nýrra laga á þessu sviði. Tilskipanirnar hafa án efa það markmið að vernda 

fjárfesta, en þau markmið eru þó ekki sett fram á skýran hátt í athugasemdum við frumvarpið 

eins og áður hefur verið, heldur er áherslan frekar á atriði tengd innleiðingu tilskipana.  

 

2.1.5 Lög nr. 33/2003 um verðbréfaviðskipti  

Þó nokkrar breytingar voru gerðar á eldri lögum um verðbréfaviðskipti nr. 13/1996, en talið 

var nauðsynlegt að setja nýja heildarlöggjöf á þessu sviði. Samhliða þessu lagafrumvarpi var 

lagt fram frumvarp til núgildandi laga um fjármálafyrirtæki.16 Þá áttu nýju 

verðbréfaviðskiptalögin að fjalla um hegðunarreglur og réttindi og skyldur í 

verðbréfaviðskiptum. Lögin innleiddu fjórar tilskipanir, en það voru tilskipanir 89/298/EBE, 

89/592/EBE, 93/22/EBE og 2001/34/EBE. Í athugasemdum við frumvarpið kom fram að það 

væri byggt á sama grunni og eldri lög á þessu sviði.17  

                                                
13 Lög um verðbréfasjóði nr. 10/1993. 
14 Lög um Verðbréfaþing Íslands nr. 11/1993. 
15 Alþt. 1992, A-deild, 400, athugasemdir við lagafrumvarpið, meginefni frumvarpsins. 
16 Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. 
17 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 383 - 347 mál. 
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2.2 Núgildandi lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 

Í dag gilda á Íslandi lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 (hér eftir vvl.) en þau eru sett á 

grundvelli MiFID I tilskipunarinnar sem tók gildi í Evrópu 1. nóvember 2007. Þrátt fyrir að sú 

tilskipun sé nú fallin úr gildi hjá aðildarríkjum Evrópusambandsins (hér eftir ESB) þá halda 

ákvæði hennar áfram að gilda hér á landi á meðan lög um verðbréfaviðskipti standa óbreytt. 

Markmið MiFID I tilskipunarinnar var m.a. að stuðla að því að til staðar yrði sameiginlegur 

fjármálamarkaður á EES-svæðinu með öflugri neytendavernd og skilvirkara eftirliti18 en þróun 

reglna á þessu sviði er hröð og helst fast í hendur við tækniþróun í heiminum sem gerir það að 

verkum að stöðugar lagabreytingar eru nauðsynlegar.  

Í 1. gr. vvl. er fjallað um gildissvið laganna en þar er tekið fram að lögin taki til 

verðbréfaviðskipta. Þar á eftir eru talin upp þau atriði sem flokkast sem verðbréfaviðskipti en 

þar má sem dæmi nefna móttöku og miðlun fyrirmæla fyrir hönd viðskiptavina, eignastýringu, 

fjárfestingarráðgjöf, rekstur markaðstorgs fjármálagerninga og fleira. Í a. lið, 2. tl. 1. mgr. 2. 

gr. vvl. er orðið verðbréf skilgreint en þar kemur fram að um sé að ræða „þau framseljanlegu 

verðbréf sem hægt er að eiga viðskipti með á fjármagnsmarkaði...“.19 Skilgreiningin á 

verðbréfum fellur hins vegar undir skilgreiningu fjármálagerninga og má því segja að lögin nái 

yfir tölvuert breiðara svið en einungis verðbréfaviðskipta, en í b.-h. lið, 2. tl. 1. mgr. 2. gr. vvl. 

er einnig fjallað um hlutdeildarskírteini, peningamarkaðsskjöl og ýmsar tegundir afleiðna. Af 

framangreindu má því líta svo á að fjármálagerningur sé einskonar yfirhugtak en 

verðbréfaviðskipti falli þar undir.20  

Í II. kafla vvl. eru ákvæði sem fjalla um fjárfestavernd og viðskiptahætti.  Fjallað er um 

góða viðskiptavenju í 5. gr. vvl. en ákvæðið felur í sér meginreglu sem nota á til skýringar á 

öðrum ákvæðum laganna. Í því felst m.a. sú háttsemi að fjármálafyrirtæki starfi af heiðarleika 

og hugi að hagsmunum viðskiptavina sinna.21 Önnur ákvæði í þessum kafla eru sem dæmi 14. 

gr. sem fjallar um upplýsingagjöf fjármálafyrirtækis til viðskiptavina, 18. gr. sem fjallar um 

bestu framkvæmd og 21. gr. sem fjallar um flokkun viðskiptavina. Öll eiga þessi ákvæði það 

sameiginlega markmið að vernda hagsmuni viðskiptavinar og stuðla að bestu mögulegu 

útkomu fyrir hann. Í vvl. og MiFID I er enginn einn kafli sem fjallar um starfsleyfi og skilyrði 

fyrir starfsemi þeirra fjármálafyrirtækja sem falla undir gildissvið laganna. Hins vegar má finna 

                                                
18 Alþt. 2007, A-deild, þskj. 7 - 7 mál, 57, athugasemdir við lagafrumvarpið. 
19 Lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, a.liður, 2. tl. 1. mgr. 2. gr. 
20 Aðalsteinn Egill Jónasson (n. 1) 69. 
21 Alþt. 2007, A-deild, þskj. 7 - 7 mál, athugasemdir við 5. gr. 
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kafla þar sem einungis er fjallað um starfsleyfi í lögum um fjármálafyrirtæki.22 Til stendur að 

breyta þessu með innleiðingu MiFID II en í frumvarpsdrögunum má sjá ákvæði sem fjalla um 

starfsleyfi og skilyrði fyrir starfsemi verðbréfafyrirtækja.23 Með þessu eru gerðar töluvert 

strangari kröfur til fjármálafyrirtækja og þeirra atriða sem snúa að starfsleyfum, virkum 

eignarhlutum og skipulagskröfum.  

Þegar þetta er ritað hafa einungis verið lögð fram drög að frumvarpi til laga um markaði 

fyrir fjármálagerninga en gert er ráð fyrir því að ný heildarlög muni innleiða ákvæði MiFID II 

og MiFIR í íslensk lög. Með lagasetningunni24 er áætlað að fella úr gildi lög um kauphallir25 

ásamt því að gera breytingar á lögum um verðbréfaviðskipti26 og lögum um fjármálafyrirtæki27. 

Umfjöllun þessarar ritgerðar um ákvæði frumvarpsdraganna byggir á uppsetningu ákvæðanna 

eins og þau birtast í drögunum á þeim tíma sem þetta er ritað. Þar sem einungis er um drög að 

ræða má gera ráð fyrir því að breytingar geti orðið á uppröðuninni þegar lögin taka gildi og 

greinar og kaflar frumvarpsdraganna því sett fram með þeim fyrirvara.  

 

2.3. Fyrirhuguð lagasetning á sviði verðbréfamarkaðsréttar 

2.3.1 MiFID II  

MiFID II28 er í formi tilskipunar en samkvæmt b. lið 1. mgr. 7. gr. laga um Evrópska 

efnahagssvæðið29 eru aðildarríki EES bundin að efninu til en þeim eftirlátið svigrúm til 

innleiðingar með þeim hætti sem hentar hverju ríki fyrir sig. Ákvæði MiFID II öðlast því ekki 

gildi á Íslandi fyrr en gerðin hefur verið innleidd í landslög.  

MiFID II tók gildi hjá aðildarríkjum ESB 3. janúar 2018 og var tekin upp í IX. viðauka 

EES-samningsins með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019,30 en enn er 

unnið að innleiðingu tilskipunarinnar í landsrétt EFTA-ríkjanna. 

Fram kemur í fororðum (e. recitals) MiFID II að breytingar á MiFID I hafi verið orðnar 

það margar að talið var hentugast fyrir skýrleika að setja fram nýja tilskipun byggðri á þeirri 

                                                
22 Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. 
23 Fjármála- og efnahagsráðuneytið (n. 6), II. þáttur. 
24 sama heimild 76. 
25 Lög um kauphallir nr. 110/2007. 
26 Lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007. 
27 Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. 
28 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 
instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [2014] OJ L173/349. 
29 Lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993. 
30 Ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 78/2019 frá 29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka við EES 
samninginn (Fjármálaþjónusta). 88/2019 EES-viðbætir við Stjtíð EES 1. 
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eldri.31 Þá er einnig fjallað um þá staðreynd að vörur og þjónusta sem viðskiptavinum er boðið 

hjá fjármálafyrirtækjum séu töluvert flóknari og tæknilegri en áður hefur verið.32 Af þeim 

sökum var talið nauðsynlegt að setja nýja tilskipun sem tæki til þessara atriða. Í fororðum 

tilskipunarinnar er einnig fjallað um efnahagshrunið sem varð árið 2008 og að það megi að 

vissu leyti rekja til veikleika í stjórnarháttum fjármálafyrirtækja og eftirliti með starfseminni.33 

Þegar litið er til þeirra þátta sem áhrif hafa á breytingar á regluverki á sviði fjármálagerninga 

má sjá að markmiðið og ástæða breytinganna er nánast alltaf sú sama; samræming, verndun 

hagsmuna viðskiptavina og aukið gagnsæi markaðarins. Sem dæmi má nefna 71. gr. fororða 

MiFID II þar sem fram kemur að aðildarríkin skuli stuðla að því að öll viðskipti sem stunduð 

séu samræmist hagsmunum viðskiptavina. Til að vinna að þeim markmiðum ESB var talið að 

samræma þyrfti reglur aðildarríkjanna enn frekar til þess að auka vernd fjárfesta og einfalda 

viðskipti á milli landa, ásamt því að halda í við tækniþróun.34  

Fjallað er um gildissvið MiFID II í 1. gr. tilskipunarinnar en hér er um töluvert 

víðtækara gildissvið að ræða heldur en í MiFID I. Þá kemur fram að ákvæði MiFID II gildi um 

verðbréfafyrirtæki, rekstraraðila markaða, veitendur gagnaskýrsluþjónustu og þau fyrirtæki 

þriðju ríkja, þ.e. þeirra ríkja sem ekki eru aðilar að EES-samningnum, sem veita 

fjárfestingarþjónustu eða stunda fjárfestingarstarfsemi í EES-ríkjum.35 Þá eru sem dæmi ýmis 

ákvæði MiFID II einnig látin ná til lánastofnana sem falla undir gildissvið tilskipunar (ESB) 

nr. 2013/3636 í tengslum við fjárfestingarþjónustu og fjárfestingarstarfsemi. Undanþágur frá 

ákvæðum MiFID II koma fram í 2. gr. en ákvæði tilskipunarinnar taka m.a. ekki til 

vátryggingafélaga, lögmanna eða löggiltra endurskoðenda ef um tilfallandi þjónustu er að ræða 

eða þeirra aðila sem einungis veita móðurfélagi, dótturfélagi eða öðru félagi innan 

samstæðunnar fjárfestingarþjónustu.37  

Í frumvarpsdrögunum er fjallað um þær tegundir fyrirtækja sem falla undir gildissvið 

MiFID II sem verðbréfafyrirtæki en í tilskipuninni er í þessu samhengi notast við hugtakið 

„investment firm“. Eins og að framan greinir þá er gildissvið tilskipunarinnar víðtækara og nær 

                                                
31 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 
instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [2014] OJ L173/349, 1. gr. fororða. 
32 sama heimild, 3. gr. fororða. 
33 sama heimild, 5. gr. fororða. 
34 sama heimild, 3. gr. fororða. 
35 sama heimild, 1. gr; Fjármála- og efnahagsráðuneytið (n. 6), 1. gr. 
36 Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the 
activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending 
Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC [2013] OJ L176/338. 
37 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 
instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [2014] OJ L173/349, 2. gr; 
Fjármála- og efnahagsráðuneytið (n. 6), 2. gr. 
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einnig til annarra fyrirtækja og markaðsaðila, þ.m.t. viðskiptabanka og sparisjóða (e. credit 

institutions). Hugtakið fjármálafyrirtæki í lögum um fjármálafyrirtæki38 er samheiti yfir 

tilteknar tegundir fyrirtækja en þetta samheiti hefur ekki beina samsvörun í Evrópurétti. 

Samkvæmt þeim starfsleyfum sem FME hefur gefið út teljast allir íslensku viðskiptabankarnir 

ásamt verðbréfafyrirtækjum og rekstrarfélögum verðbréfasjóða stunda verðbréfaviðskipti að 

einhverju leyti.39 Í þessari ritgerð verður því fjallað um þessar tegundir fjármálafyrirtækja 

saman sem verðbréfafyrirtæki en í sitthvoru lagi ef þess þarf. 

Dæmi um nýmæli í MiFID II eru m.a. nýr flokkur markaða fyrir fjármálagerninga sem 

kallast skipulegt markaðstorg (e. organised trading facility eða OTF). Skilgreiningu á OTF má 

finna í 23. tl. 1. mgr. 4. gr. MiFID II en þar kemur fram að OTF sé hvorki skipulegur 

verðbréfamarkaður eða markaðstorg fjármálagerninga (e. multilateral trading facilities eða 

MTF) heldur vettvangur þar sem hægt er að eiga viðskipti með aðra fjármálagerninga en 

einungis verðbréf. Þá eru auk þessa nýmæli í 20. gr. MiFID II þar sem fjallað er um sérstök 

skilyrði tengd OTF. Þá eru einnig nýmæli er varða MTF en nú geta rekstraraðilar þeirra óskað 

eftir því að MTF verði skráð sem vaxtamarkaður lítilla og meðalstórra fyrirtækja (e. SME 

growth markets).40 Þessi skráning hefur í för með sér minni kostnað og kröfur þegar 

fjármálagerningar eru teknir til viðskipta á þeim mörkuðum.41 Segja má að þessar breytingar 

geti leitt af sér hagstæðari kjör fyrir fjárfesta þar sem framboðið verður meira með tilkomu 

OTF og lægri kostnaður og kröfur geta skilað sér út í verð þeirra fjármálagerninga sem skráðir 

eru á vaxtamarkaði MTF.  

Þá eru einnig settar ítarlegri kröfur um stjórnarhætti þeirra fyrirtækja sem reka markaði 

fyrir fjármálagerninga og gerðar auknar kröfur til gagnsæis. Hvað varðar skipulagskröfur má 

m.a. nefna ákvæði 17. gr. MiFID II en þar er fjallað um svokölluð algrímsviðskipti (e. 

algorithmic trading) og þær ráðstafanir sem verðbréfafyrirtæki sem hyggjast stunda þessa 

tegund viðskipta skulu taka til. Viðskiptin fara þá fram í gegnum viðskiptakerfi sem greinir 

markaðinn og framkvæmir viðskiptin en markmiðið með þessu er að fjárfestar geti stundað 

meiri viðskipti á styttri tíma.42 Þá má einnig líta til umfjöllunarefnis þessarar ritgerðar en það 

eru vöruþróunarákvæði 3. mgr. 16. gr. MiFID II. Þar eru settar fram ákveðnar kröfur á hendur 

                                                
38 Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, 4. gr. 
39 Fjármálaeftirlitið, „Starfsleyfi fjármálafyrirtækja, yfirlit yfir starfsheimildir (pdf)“ (FME) 
<https://www.fme.is/media/eftirlitsstarfssemi/yfirlit-yfir-starfsheimildir_fme_04.06.2018.pdf> skoðað 25. 
september 2019. 
40 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 
instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [2014] OJ L173/349, 1. mgr. 33. gr. 
41 Fjármála- og efnahagsráðuneytið (n. 6) 78. 
42 sama heimild 79. 
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verðbréfafyrirtækja í tengslum við vöruþróun. Þá eru sjö málsliðir undir 3. mgr. 16. gr. þar sem 

fjallað er um þau atriði sem horfa skuli til varðandi vöruþróunina, en fjallað verður um þessi 

atriði með ítarlegri hætti í kafla 3.1 hér á eftir. Í sambærilegri grein MiFID I voru settar fram 

ákveðnar skipulagskröfur í tengslum við starfsemi verðbréfafyrirtækja. Þar voru hins vegar 

gerðar töluvert vægari kröfur og aðildarríkjum veitt meira svigrúm til þess t.d. að setja sér 

verklag í tengslum við hagsmunaárekstra og það hvernig hægt væri að koma í veg fyrir að þeir 

hefðu áhrif á viðskiptavini.43 Í 2. mgr. 24. gr. MiFID II er einnig að finna nýmæli sem snýr að 

vöruþróuninni en þar er fjallað um atriði sem uppfylla þarf til að tryggja fjárfestavernd. 

Sambærilegt ákvæði er að finna í 19. gr. MiFID I en þar er ekki fjallað um framleiðendur og 

dreifingaraðila líkt og fram kemur í ákvæðum MiFID II.  

 

2.3.1.1 Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/593 

Ekki verður hjá því komist að líta til framseldrar tilskipunar (ESB) 2017/59344 þegar verið er 

að skoða breytingar og viðbætur er varða vöruþróun sem vænta má með innleiðingu MiFID II. 

Í umræddri tilskipun eru ákvæði sem útskýra betur og setja frekari kröfur er varða þau ákvæði 

sem MiFID II hefur að geyma. Í  9. og 10. gr. tilskipunarinnar er fjallað sérstaklega um 

vöruþróun og þær kröfur sem gerðar eru til framleiðenda og dreifingaraðila. Tilskipunin var 

sett með það að markmiði að auka skýrleika og tilgreina nánar hvað felst í fjárfestaverndinni 

sem falin er í MiFID II.45 Í fororðum 15-20 er fjallað sérstaklega um vöruþróunarferlið en þar 

kemur fram að nauðsynlegt sé fyrir þau verðbréfafyrirtæki sem falla undir gildissvið 

tilskipunarinnar að taka upp vöruþróunarferli í starfsemi sína sem fyrst til þess að koma í veg 

fyrir að farið verði gegn þessum ákvæðum. Tilskipunin tekur til þeirra aðila sem falla undir 

gildissvið MiFID II en það er hins vegar víkkað út í framseldu tilskipuninni með þeim hætti að 

þeim fyrirtækjum sem veita fjárfestingarþjónustu en falla utan gildissviðs MiFID II er samt 

sem áður skylt að fara eftir ákvæðum tilskipunarinnar er snúa að vöruþróunarferlinu. Þá ber 

fyrirtæki sem sér um allt ferlið, frá framleiðslu til sölu á fjármálagerningum, að fylgja bæði 

ákvæðum er snúa að framleiðendum og dreifingaraðilum. Farið verður yfir þau atriði sem 

                                                
43 Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on Markets in 
Financial Instruments Amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of 
the European Parliament and of the Council and Repealing Council Directive 93/22/EEC [2004] OJ L145/1 
2004, 3. mgr. 13. gr. 
44 Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 of 7 April 2016 Supplementing Directive 2014/65/EU of the 
European Parliament and of the Council with Regard to Safeguarding of Financial Instruments and Funds 
Belonging to Clients, Product Governance Obligations and the Rules Applicable to the Provision or Reception 
of Fees, Commissions or Any Monetary or Non-Monetary Benefits [2017] OJ L87/500. 
45 sama heimild, 3. gr. fororða. 
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fjallað er um í tilskipuninni í kafla 3.2 hér á eftir sem fjallar um framleiðendur og 

dreifingaraðila fjármálagerninga.   

 

2.3.2 MiFIR  

MiFIR reglugerðin og MiFID II eru afrakstur sömu vinnu innan ESB, en báðar þessar afleiddu 

réttarheimildir þjóna sama tilgangi; aukin vernd fyrir fjárfesta og breytingar á reglum til að 

halda í við tækniþróun.46 Fyrirætlanir Evrópuþingsins og ráðsins voru þær að ákvæði MiFID 

II og MiFIR héldust í hendur og ætti því að túlka þau saman.47 Talið var að ákveðin atriði, bæði 

nýmæli og eldri ákvæði úr MiFID I, væru til þess fallin að ekki væri unnt að veita 

aðildarríkjunum svigrúm til innleiðingar og þar af leiðandi var tekin sú ákvörðun að taka 

umrædd ákvæði upp í MiFIR reglugerðina.48  

Reglugerð hefur bein réttaráhrif í aðildarríkjum ESB og er innleiðing þeirra í landslög 

aðildarríkjanna því óþörf til þess að hún hafi réttaráhrif.49 Hvað varðar Ísland þá hefur 

reglugerð ekki bein réttaráhrif fyrr en hún hefur verið innleidd í landslög.50 Hins vegar er 

aðildarríkjunum óheimilt að breyta efni hennar og þurfa þau því að taka reglugerðina upp með 

umritun eða tilvísun í lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum.51  

MiFIR reglugerðin setur í raun meira íþyngjandi ákvæði er varða viðskipti á 

fjármálamarkaði heldur en finna má í MiFID II m.a. af þeirri ástæðu að tilskipanir veita 

aðildarríkjunum meira svigrúm til innleiðingar. Í 1. gr. MiFIR er fjallað um gildissvið, en 

reglugerðin gildir um sömu aðila og MiFID II. Þá gilda ákveðin ákvæði reglugerðarinnar um 

aðra aðila en umfjöllun um þau tilvik má einnig finna í 1. gr. reglugerðarinnar.52    

Ákvæði MiFIR veita eftirlitsaðilum meira vald til íhlutunar á verðbréfamarkaði. Þegar 

litið er til 24. – 25. gr. MiFIR má sjá umfjöllun um tilkynningaskyldu vegna framkvæmdar 

viðskipta. Í 24. gr. er eftirlitsaðilum veitt heimild til að fylgjast með því að verðbréfafyrirtæki 

viðhaldi heiðarleika í viðskiptum sínum. Í 25. gr. er sett fram sú skylda á hendur 

fjármálafyrirtækja að viðhalda gögnum í að minnsta kosti 5 ár er varða viðskiptafyrirmæli og 

framkvæmd þeirra. Í 26. gr. er svo fjallað um þau tilvik þar sem fjármálafyrirtækjum er gert 

                                                
46 Sjá umfjöllun um markmið með MiFID II í kafla 2.3.1 hér að framan.  
47 Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in 
financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 [2014] OJ L173/84, 3. gr. fororða. 
48 sama heimild, 5. gr. fororða. 
49 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins: 
megindrættir (Hið íslenska bókmenntafélag 2011) 57. 
50 Lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993, a. liður 1. mgr. 7 .gr. 
51 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 49) 135. 
52 Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in 
financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 [2014] OJ L173/84, 3. - 9. mgr. 1. gr. 
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skylt að tilkynna eftirlitsaðilum ákveðin viðskipti með nákvæmum hætti. Þessi ákvæði má sjá 

í 25. gr. MiFID I tilskipunarinnar en talið hefur verið nauðsynlegt að setja fram skýrari ákvæði 

sem leiða til gagnsæis og eru ákvæðin þar af leiðandi sett fram á ítarlegri hátt í MiFIR.53  

Hvað varðar nýmælin þá eru þau þó nokkur í MiFIR en hér er vert að nefna þátt VII. 

þar sem fjallað er um svokallað markaðseftirlit og vöruinngrip (e. Product Intervention). 

Reglurnar fela í sér heimildir til handa eftirlitsaðilum aðildarríkjanna, ESMA, EBA og 

Eftirlitsstofnunar EFTA (e. EFTA Surveilance Authority) til þess m.a. að stöðva sölu á vöru 

eða þjónustu, eða koma í veg fyrir að varan eða þjónustan verði seld, að vissum skilyrðum 

uppfylltum.54  

Framangreind umfjöllun um breytingar og nýmæli með tilkomu MiFIR er ekki tæmandi 

heldur einungis til þess fallin að veita innsýn í ákvæði reglugerðarinnar og áhrif þeirra á 

markaðinn.  

 

2.4 Einfaldir og flóknir fjármálagerningar 

Fjármálagerningum er almennt skipt upp í einfalda fjármálagerninga og flókna 

fjármálagerninga. Ástæða þess er að ýmis ákvæði í tengslum við verðbréfaviðskipti gefa 

ákveðið svigrúm til mismunandi framkvæmdar byggt á því hvort um sé að ræða einfaldan eða 

flókinn fjármálagerning. Þetta á einkum við um vöruþróunarákvæðin og er í mörgum tilfellum 

fjallað um það að líta þurfi til umfangs fjármálagernings við framkvæmd ákvæðanna. Hér 

verður hins vegar ekki farið í tiltekin atvik heldur einungis leitast eftir því að útskýra hvað felist 

í muninum á einföldum og flóknum fjármálagerningum.  

Gerðar eru vægari kröfur vegna viðskipta með einfalda fjármálagerninga í núgildandi 

lögum en í a. tl. 4. mgr. 16. gr. vvl. er fjallað um þau tilvik þar sem ekki þarf að afla upplýsinga 

um þekkingu og reynslu viðskiptavinar ef um einfalda fjármálagerninga er að ræða. Þar er m.a. 

fjallað um hlutabréf sem skráð eru á skipulegan verðbréfamarkað, peningamarkaðsskjöl, 

skuldabréf og fleiri einfalda fjármálagerninga. Þá er fjallað um þá fjármálagerninga sem ekki 

falla undir ákvæði 38. gr. reglugerðar um fjárfestavernd og viðskiptahætti55 en þar eru sett fram 

atriði sem nota má við mat á því hvort fjármálagerningur geti talist einfaldur. Gerð er krafa um 

það að fjármálagerningurinn sé einfaldur í þeim skilningi að auðvelt sé að eiga viðskipti með 

hann, að verð hans sé sanngjarnt, að ekki fylgi honum of mikil skuldbinding og kostnaður og 

að allar upplýsingar um fjármálagerninginn séu auðskiljanlegar og aðgengilegar öllum aðilum.   

                                                
53 sama heimild, 1. gr. fororða. 
54 sama heimild, VII. þáttur. 
55 Reglugerð nr. 995/2007 um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja 2007. 
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 Í frumvarpsdrögunum er fjallað um tilhlýðileikamat í 42. gr. en í 5. mgr. hennar er sett 

fram sama undanþága frá upplýsingaöflun vegna þekkingar og reynslu viðskiptavinar og er nú 

þegar til staðar í 4. mgr. 16. gr. vvl. Upptalningin í ákvæði MiFID II er hins vegar töluvert 

ítarlegri en í núgildandi lögum, en þar er fjallað um það hvaða skilyrði hlutabréf, skuldabréf, 

peningamarkaðsgerningar, hlutdeildarskírteini og samsettar innstæður þurfa að uppfylla til að 

teljast einfaldir fjármálagerningar. Þá er einnig sett fram ákvæði í f. lið 1. tl. 5. mgr. 42. gr.  

sem veitir svigrúm til mats á því hvaða fjármálagerningar geti, auk þeirra sem taldir eru upp í 

öðrum liðum ákvæðisins, flokkast sem einfaldir fjármálagerningar. Í greinargerð 

frumvarpsdraganna er vísað í framselda tilskipun (ESB) 2017/56556 við mat á því hvaða 

skilyrði fjármálagerningur þarf að uppfylla til að teljast einfaldur í þessum skilningi.57  

Með gildistöku MiFID II verða, auk þeirra atriða sem fjallað er um hér að framan, 

gerðar strangari kröfur til sjóða en með innleiðingunni munu allir sjóðir sem ekki teljast til 

verðbréfasjóða, eða UCITS sjóða, flokkast sem flóknir fjármálagerningar.58 Þá hefur ESMA 

einnig tekið til skoðunar hvort möguleiki sé að fella aðra sjóði en verðbréfasjóði undir einfaldan 

fjármálagerning á grundvelli 57. gr. framseldrar tilskipunar (ESB) 2017/565, en komst að þeirri 

niðurstöðu að svo sé ekki.  Þeir sjóðir sem ekki teljast verðbréfasjóðir verði alltaf flokkaðir 

sem flóknir fjármálagerningar.59 Af þessu leiðir að tiltölulega einfaldir og áhættulitlir sjóðir 

líkt og Veltubréf Landsbréfa,60 Lausafjársjóður Stefnis61 og IS Lausafjársafn Íslandssjóða62 

teljist sem flóknir fjármálagerningar vegna þess að þeir eru fjárfestingarsjóðir. Þetta leiðir af 

sér töluvert strangari kröfur um fjárfestavernd í tengslum við viðskipti með umrædda sjóði. 

Hér mætti hins vegar horfa til þess hvort tilefni sé til þess að breyta þessum sjóðum á þann hátt 

                                                
56 Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 of 25 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of 
the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for 
investment firms and defined terms for the purpose of that Directive [2017] OJ L87/1, 57. gr. 
57 Fjármála- og efnahagsráðuneytið (n. 6), um 42. gr. 
58 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 
instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [2014] OJ L173/349, i. liður., a. tl., 
4. mgr. 25. gr; Fjármála- og efnahagsráðuneytið (n. 6), a. liður, 1. tl., 5. mgr. 42. gr. 
59 European Securities and Market Authority, „Questions and Answers On MiFID II and MiFIR Investor 
Protection and Intermediaries Topics“ (ESMA 10. mars 2019) ESMA35-43–349 98 
<https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-
349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf> skoðað 3. desember 2019. 
60 Landsbréf, „Veltubréf: Lykilupplýsingar fjárfesta“ (Landsbréf, 2. desember 2019) 
<https://landsbref.is/skuldabrefasjodir/57300> skoðað 21. nóvember 2019. 
61 Stefnir, „Lausafjársjóður: Lykilupplýsingar“ (Stefnir, 30. janúar 2019) 
<http://www.stefnir.is/library/skrar/Einstaklingar/Sparnadur/Sjodir/Lausafjarsjodur/Stefnir%20-
%20KIID%202017%20-%20Lausafj%C3%A1rsj%C3%B3%C3%B0ur_feb2019.pdf> skoðað 21. nóvember 
2019. 
62 Íslandssjóðir, „IS Lausafjársafn: Lykilupplýsingar“ (Íslandssjóðir, 14. nóvember 2019) 
<https://www.islandssjodir.is/library/Files/Sjodir/Lykilupplysingar/Lausafjarsafn.pdf> skoðað 21. nóvember 
2019. 
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að þeir geti talist verðbréfasjóðir, en til þess þurfa rekstrarfélög þeirra að breyta uppbyggingu 

sjóðanna í samræmi við þau ákvæði sem gilda um fjárfestingarheimildir verðbréfasjóða annars 

vegar og fjárfestingarsjóða hins vegar.63  

 

3. Vöruþróunarákvæði 
Til þess að átta sig á umfangi reglna MiFID II er varða vöruþróun verður ekki hjá því komist 

að fara dýpra í þau ákvæði tilskipunarinnar sem fjalla um vöruþróunarferlið ásamt því að líta 

til þess hverjir teljast framleiðendur og dreifingaraðilar og hvaða kröfur eru gerðar til þessara 

aðila á grundvelli framseldrar tilskipunar (ESB) 2017/593.64   

Í MiFID I eru gerðar strangar kröfur þess efnis að stjórnendur séu hæfir og að til staðar 

sé innra eftirlit, svo sem regluvarsla, áhættustýring og innri endurskoðun. Eitt af þeim atriðum 

sem var talið hafa töluverð áhrif í efnahagshruninu árið 2008 var það að innra eftirlit 

verðbréfafyrirtækjanna hafði ekki nógu mikla aðkomu að vöruframboði fyrirtækisins. 

Vandamálin sem upp komu í efnahagshruninu mátti m.a. rekja til flókinna fjármálagerninga, 

þeirra leiða sem verðbréfafyrirtækin fóru til þess að markaðssetja vörurnar til viðskiptavina og 

til hvaða aðila vörurnar voru seldar.65 Þegar framkvæmdastjórn ESB fór af stað í þá vinnu að 

meta hvað betur mætti fara í tengslum við verðbréfamarkaðinn var fjallað um tengsl stjórnar 

fyrirtækja við vörurnar sem boðið er upp á. Lagt var til að settar yrðu kröfur um ákveðið 

vöruþróunarferli en markmiðið með því var að samræma innri stjórnarhætti og auka áherslu á 

hlutverk stjórnar.66  

Hugtökin vörustjórnun og vöruþróun eru ekki ný á Íslandi en hafa þó lítið sem ekkert 

komið við sögu í tengslum við fjármálastarfsemi. Vörustjórnun er sú skylda fyrirtækja að vera 

með ákveðið verklag tengt þróun og líftíma vöru sinnar, með það að meginmarkmiði að vernda 

hagsmuni neytenda en einnig til þess að standast þær kröfur sem settar eru fram í lögum og 

reglugerðum.67 Vöruþróun hefur verið skilgreind þannig að um sé að ræða umbreytingu 

                                                
63 Lög um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði nr. 128/2011, F. hluti, II kafla og 59. gr. 
64 Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 of 7 April 2016 Supplementing Directive 2014/65/EU of the 
European Parliament and of the Council with Regard to Safeguarding of Financial Instruments and Funds 
Belonging to Clients, Product Governance Obligations and the Rules Applicable to the Provision or Reception 
of Fees, Commissions or Any Monetary or Non-Monetary Benefits [2017] OJ L87/500. 
65 European Commission, „Commission Staff Working Paper -  Impact Assessment“ (European Commission 20. 
október 2011) 17 <https://ec.europa.eu/smart-
regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2011/sec_2011_1226_en.pdf> skoðað 20. september 2019. 
66 sama heimild 56. 
67 Thomson Reuters, „Product Governance“ <https://legal.thomsonreuters.com/en/products/compliance-
learning/training-courses/product-governance-training> skoðað 30. október 2019. 
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markaðstækifæris yfir í seljanlega vöru.68 Vöruþróunarferlið hefur verið talið hefjast þegar 

vöruhugmynd verður til og ljúka þegar vara er orðin markaðshæf.69  

Hingað til hefur ekki verið mikið lagt upp úr því að meta fjármálagerninga og eiginleika 

þeirra í tengslum við hag viðskiptavina eftir að þeir hafa verið framleiddir. Með innleiðingu 

MiFID II í íslenskan rétt verður verðbréfafyrirtækjum gert að fylgja vörum eftir út allan líftíma 

þeirra. Þannig er stuðlað að því markmiði að hafa hagsmuni viðskiptavina að leiðarljósi í 

gegnum allt ferlið.70  

Þá eru sett ákveðin skilyrði um vöruþróunarferli hjá framleiðendum og 

dreifingaraðilum. Í fororðum framseldrar tilskipunar (ESB) nr. 2017/593 er fjallað um það 

hverjir teljast framleiðendur og dreifingaraðilar. Þar eru framleiðendur sagðir vera þeir sem 

búa til, þróa, gefa út og/eða hanna fjármálagerning. Þá flokkast verðbréfafyrirtæki líka sem 

framleiðandi ef það tekur þátt í ráðleggingu til félaga eða stofnana varðandi útgáfu nýrra 

fjármálagerninga þeirra. Þetta gæti sem dæmi átt við þegar verðbréfafyrirtæki þjónustar eða 

veitir félagi ráðgjöf í tengslum við útboð eða skráningu þess á markað. Dreifingaraðilar eru 

hins vegar þeir aðilar sem bjóða til sölu eða selja fjármálagerning eða fjárfestingarþjónustu til 

viðskiptavina.71 

  

3.1. Vöruþróunarákvæði MiFID II og frumvarpsdraganna 

Skyldur stjórnar (e. management body) verðbréfafyrirtækis er umfjöllunarefni 9. gr. 

MiFID II72 en í 3. mgr. þeirrar greinar kemur fram að stjórnin skuli hafa umsjón með og bera 

ábyrgð á vöruþróunarferlum fyrirtækisins, með tilliti til áhættuþols fyrirtækisins og þarfa 

viðskiptavina.73 Þá er einnig sett fram sú skylda að stjórnin endurmeti vöruþróunarferlið. 

Sambærilegt ákvæði má finna í 10. gr. frumvarpsdraganna en í 4. mgr. kemur fram sama skylda 

og að framan greinir um umsjón og ábyrgð stjórnar verðbréfafyrirtækis á vöruþróunarferlum 

þess.  

                                                
68 V Krishnan og Karl T Ulrich, „Product Development Decisions:  A Review of the Literature“ (2001) 47 (1) 
Management Science 1. 
69 Karl G. Friðriksson, Vöruþróun: frá hugmynd að árangri (Iðntæknistofnun 2004) 11. 
70 European Securities and Market Authority, „Final Report - Guidelines on MiFID II Product Governance 
Requirements“ (ESMA 7. febrúar 2017) ESMA35-43–620 4 
<https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-
620_report_on_guidelines_on_product_governance.pdf> skoðað 23. nóvember 2019. 
71 Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 of 7 April 2016 Supplementing Directive 2014/65/EU of the 
European Parliament and of the Council with Regard to Safeguarding of Financial Instruments and Funds 
Belonging to Clients, Product Governance Obligations and the Rules Applicable to the Provision or Reception 
of Fees, Commissions or Any Monetary or Non-Monetary Benefits [2017] OJ L87/500, 15. gr. fororða. 
72 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 
instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [2014] OJ L173/349. 
73 sama heimild, b. liður 3. mgr. 9. gr. 
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 Hér eru ríkar skyldur lagðar á stjórn fyrirtækis en til þess að átta sig á því hvaða aðilar 

teljist stjórn í skilningi þessara ákvæða, og beri þar með að fylgja þeim, er vert að horfa til 

þeirra atriða sem notuð eru til túlkunar á hugtakinu „management body“. Þá er fjallað um 

hugtakið í MiFID II, viðmiðunarreglum evrópsku eftirlitsstofnananna og frumvarpsdrögunum. 

Almennt er aðilum gefið ákveðið svigrúm til mats á því hverjir falla undir skilgreiningu á 

„management body“ út frá félagaréttarlegum sjónarmiðum og þeim stjórnarháttum sem tíðkast 

í hverju aðildarríki fyrir sig.74 Ein meginástæða fyrir setningu MiFID II var sú að styrkja stöðu 

og hlutverk stjórnar verðbréfafyrirtækja en í 53. gr. fororða tilskipunarinnar eru ýmis atriði 

talin upp sem einkenna eiga stjórn verðbréfafyrirtækis. Meðal þeirra eru að stjórnin hafi 

þekkingu, hæfni og reynslu til að skilja starfsemina sem fyrirtækið er í. Þessi einkenni eru í 

takt við þau atriði sem koma fram í 52. gr. laga um fjármálafyrirtæki75 en þar er fjallað um 

hæfisskilyrði stjórnar og framkvæmdastjóra. MiFID II hefur einnig að geyma skilgreiningu á 

hugtakinu „management body“ en í 36. tl. 1. mgr. 4. gr. hennar kemur fram að um sé að ræða 

þá aðila sem setja fram stefnu og markmið fyrirtækisins, hafa umsjón og eftirlit með 

ákvörðunum framkvæmdastjórnar og að í stjórninni séu einstaklingar sem raunverulega stjórna 

starfsemi fyrirtækisins. Þessi skilgreining er í takt við það sem kemur fram í 68. gr. 

hlutafélagalaga varðandi hlutverk félagsstjórnar og framkvæmdastjóra.76 Þá má einnig líta til 

10. gr. frumvarpsdraganna en þar hefur orðið ,,management body“ verið þýtt sem stjórn. Ekki 

kemur fram skýring á þeirri þýðingu í frumvarpsdrögunum en hins vegar er vísað til ákvæða 

laga um fjármálafyrirtæki þar sem fjallað er um störf stjórnar og hæfisskilyrði.77 Þá má einnig 

líta til leiðbeinandi tilmæla FME um innri stjórnarhætti fjármálafyrirtækja nr. 1/201678 en 

umrædd tilmæli voru byggð á viðmiðunarreglum EBA um innri stjórnarhætti79 sem fallin eru 

úr gildi.80 FME þýddi titil B. hluta, „management body“, sem „stjórn fjármálafyrirtækis“.81 Þá 

                                                
74 European Banking Authority, „Guidelines on Internal Governance“ (EBA 21. mars 2018) EBA/GL/2017/11 
<https://www.fme.is/media/vidmid-fme/guidelines-on-internal-governance-eba-gl-2017-11-_en.pdf> skoðað 29. 
október 2019, 8. gr. 
75 Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. 
76 Lög um hlutafélög nr. 2/1995. 
77 Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, 52. gr., 52. gr. a og 54. gr. 
78 Fjármálaeftirlitið, „Leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2016 um innri stjórnarhætti fjármálafyrirtækja“ (Ekki í gildi, 
Fjármálaeftirlitið 15. apríl 2016) <https://www.fme.is/media/leidbeinandi_tilmaeli/leidbeinandi-timaeli-
.2016020058-ekki-i-gildi.pdf> skoðað 4. nóvember 2019. 
79 European Banking Authority, „EBA Guidelines on Internal Governance (GL 44)“ (EBA 27. september 2011) 
<https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/103861/e03ae4b3-1059-4d2a-a5ff-
35a287f8c850/EBA-BS-2011-116-final-EBA-Guidelines-on-Internal-Governance-%282%29_1.pdf?retry=1> 
skoðað 4. nóvember 2019. 
80 Ástæða þess að umræddra leiðbeinandi tilmæla er getið hér í textanum er sú að FME hætti að þýða 
viðmiðunarreglur evrópsku eftirlitsstofnananna og þar af leiðandi er ekki unnt að finna þýðingu FME á orðinu 
„management body“ í nýlegri viðmiðunarreglum.   
81 Fjármálaeftirlitið, „Leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2016 um innri stjórnarhætti fjármálafyrirtækja“ (n. 78). 
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má hins vegar líta til 10. gr. viðmiðunarreglna EBA um innri stjórnarhætti fjármálafyrirtækja82 

en þar er fjallað um þau tilfelli þar sem stjórn fyrirtækis er raunverulega í höndum einstaklings 

eða innri framkvæmdastjórnar. Þar kemur fram að líta megi á þá aðila sem stjórn fyrirtækisins 

og falli sú stjórn þá undir skilgreininguna á „management body“.  

Með tilliti til allra þeirra atriða sem fjallað er um hér að framan virðist hugtakið 

„management body“ almennt eiga við um stjórn í skilningi 68. gr. hlutafélagalaga.83 Þá má hins 

vegar færa fyrir því rök að á grundvelli 10. gr. viðmiðunarreglna um innri stjórnarhætti 

fjármálafyrirtækja84 geti hlutverk stjórnar í tengslum við vöruþróunarákvæðin, í einhverjum 

tilfellum, átt við um framkvæmdastjórn fyrirtækis. Þá má sem dæmi nefna íslensku 

viðskiptabankana; Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankann en öll þessi fyrirtæki hafa 

starfandi framkvæmdastjórn sem samanstendur af framkvæmdastjórum allra sviða bankanna 

ásamt bankastjóra og fara þessir aðilar með daglegan rekstur fyrirtækjanna.85 Í þessari ritgerð 

verður horft til þess að þær skyldur sem lagðar eru á „management body“ eigi við um stjórnir 

verðbréfafyrirtækja hér á landi. Það útilokar þó ekki þann möguleika að ákvæðin geti tekið til 

framkvæmdastjórnar í ákveðnum tilvikum.   

 Fjallað er almennt um þær kröfur er snúa að vöruþróunarferlinu, bæði gagnvart 

framleiðendum og dreifingaraðilum, í 3. mgr. 16. gr. MiFID II. Málsgreinin skiptist í sjö 

málsliði en þar koma fram þau almennu atriði sem leggja grunninn að vöruþróunarferlinu; að 

koma eigi í veg fyrir hagsmunaárekstra, að framleiðandi skilgreini markhóp endanlegra 

viðskiptavina, setji dreifingaráætlun sem er í samræmi við skilgreindan markhóp og að 

vöruþróunarferlið sé endurskoðað reglulega.  

Þegar fjallað er um markhóp endanlegra viðskiptavina er átt við þá aðila sem eiga 

viðskipti með vöruna til eigin nota, en ekki til þess að áframselja til annarra aðila. ESMA hefur 

sett fram dæmi um tilvik þar sem ekki væri um að ræða endanlegan viðskiptavin. Það getur átt 

við ef fyrirtæki sem flokkast sem viðurkenndur gagnaðili kaupir fjármálagerning af 

dreifingaraðila til þess eins að áframselja hann. Í þessu tilfelli yrði kaupandinn talinn 

dreifingaraðili í skilningi MiFID II og ber honum því að fara eftir vöruþróunarákvæðunum við 

                                                
82 European Banking Authority, „Guidelines on Internal Governance“ (n. 74), 10. gr. 
83 Lög um hlutafélög nr. 2/1995. 
84 European Banking Authority, „Guidelines on Internal Governance“ (n. 74), 10. gr. 
85 Íslandsbanki, „Bankastjóri og framkvæmdastjórn“ (Íslandsbanki) 
<https://www.islandsbanki.is/is/vara/bankinn/framkvaemdastjorn> skoðað 4. desember 2019; Arion banki, 
„Stjórnendur“ (Arion banki) <https://www.arionbanki.is/bankinn/starfsemi/stjornendur/> skoðað 4. desember 
2019; Landsbankinn, „Framkvæmdastjórn“ (Landsbankinn) <http://bankinn.landsbankinn.is/um-
bankann/skipulag/framkvaemdastjorn/> skoðað 4. desember 2019. 
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endursölu fjármálagerningsins. Ef hann væri hins vegar að kaupa fjármálagerninginn til eigin 

nota þá teldist hann endanlegur viðskiptavinur í skilningi laganna.86  

Þá er einnig fjallað um þá skyldu framleiðenda að upplýsa dreifingaraðila um öll 

nauðsynleg atriði er varða viðkomandi fjármálagerning og vöruþróunarferli hans. 

Dreifingaraðilum eru svo settar ákveðnar skyldur en þeim ber að vera með sjálfstætt 

vöruþróunarferli fyrir allar þær vörur sem þeir selja, burtséð frá því ferli sem framleiðandi hefur 

sett sér.87 

 Sambærilegar kröfur um vöruþróunarferli má finna í 22. gr. frumvarpsdraganna. Hins 

vegar er í fyrirsögn greinarinnar í frumvarpsdrögunum einnig minnst á svokallaðar samsettar 

innstæður (e. structured deposits) sem ekki er fjallað sérstaklega um í 3. mgr. 16. gr. MiFID 

II. Hugtakið samsett innstæða er skilgreint í skilgreiningakafla MiFID II88 en þar kemur fram 

að samsett innstæða sé innlán sem getur t.d. verið bundið vísitölu eða gengi erlends gjaldmiðils, 

sem gerir það að verkum að umrætt innlán sé áhættumeira en almennt innlán. Áður fyrr féll 

þessi tegund vöru ekki undir gildissvið MiFID I en með þessum breytingum er unnið að 

markmiði um samræmingu reglna innan EES-svæðisins og fjárfestavernd þannig aukin til 

muna.89 Það má hins vegar taka það fram að þessi tegund innlána er lítið sem ekkert þekkt hér 

á landi.90  

 Þá má að lokum líta til ákvæða II. þáttar MiFID II en þau snúa að því að tryggja 

fjárfestavernd. Í 1. mgr. 24. gr. er fjallað almennt um þá skyldu verðbréfafyrirtækja að starfa 

heiðarlega þegar veita á fjárfestingarþjónustu. Þá er einnig fjallað um trúverðugleika 

fjármálamarkaðarins og hagsmuni viðskiptavina en það eru meginástæðurnar að baki setningar 

MiFID II eins og fjallað var um í kafla 2.3.1 hér að framan. Í 2. mgr. er fjallað um þá skyldu 

framleiðenda fjármálagerninga að tryggja að fjármálagerningar séu þróaðir á þann hátt að þeir 

mæti þörfum skilgreinds markhóps endanlegra viðskiptavina, að dreifingaráætlun 

fjármálagernings sé í samræmi við markhópinn og að verðbréfafyrirtækið sjái til þess að 

fjármálagerningnum sé einungis dreift til þessa skilgreinda markhóps. Þá er einnig gerð sú 

krafa að dreifingaraðilar skilji vöruna sem boðin er til sölu, beri saman eignleika vörunnar og 

                                                
86 European Securities and Market Authority, „Final Report - Guidelines on MiFID II Product Governance 
Requirements“ (n. 70) 53. 
87 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 
instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [2014] OJ L173/349, 6. málsl., 3. 
mgr. 16. gr. 
88 sama heimild, 43. tl. 1. mgr. 4. gr. 
89 European Commission (n. 65) 16. 
90 Fjármála- og efnahagsráðuneytið, Ný Evrópulöggjöf um markaði fyrir fjármálagerninga (Fjármála- og 
efnahagsráðuneytið 2016) 13 <https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-
media/media/frettatengt2016/MiFID-II-skyrsla.pdf> skoðað 20. september 2019. 
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þarfir viðskiptavina og að varan sé einungis boðin viðskiptavinum með hagsmuni þeirra í 

huga.91 Í frumvarpsdrögunum fellur sambærilegt ákvæði undir 2. kafla, II. þáttar, sem ber heitið 

,,Viðvarandi kröfur til verðbréfafyrirtækja“ en 33. gr. frumvarpsdraganna ber heitið 

„Meginreglur um viðskiptahætti“ og er sett til innleiðingar á 24. gr. MiFID II.92  

 

3.2 Framleiðendur og dreifingaraðilar 

Framleiðendur og dreifingaraðilar eru tvö algengustu hugtökin sem koma við sögu þegar efni 

tengt vöruþróunarferlinu er skoðað. Þá þarf að aðlaga vöruþróunarferlið að meginstarfsemi 

verðbréfafyrirtækisins hverju sinni, þ.e. hvort um dreifingaraðila eða framleiðanda sé að ræða. 

Vöruþróunarákvæði MiFID II eru almenns eðlis en fara þarf dýpra í ýmis atriði sem þar koma 

fram. Þá má sem dæmi nefna ítarlega umfjöllun um þær kröfur sem gerðar eru til framleiðenda 

annars vegar og dreifingaraðila hins vegar og finna má í framseldri tilskipun 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/593.93   

Þegar litið er til íslenskra verðbréfafyrirtækja má aðgreina framleiðendur og 

dreifingaraðila fjármálagerninga á einfaldaðan hátt þannig að viðskiptabankarnir og 

verðbréfafyrirtækin myndu í flestum tilfellum flokkast sem dreifingaraðilar á meðan 

rekstrarfélög verðbréfasjóða myndu í flestum tilfellum flokkast sem framleiðendur. Þá má hins 

vegar taka það fram að kröfurnar um vöruþróunarferlið eru ekki lagðar á verðbréfafyrirtæki á 

grundvelli starfsemi fyrirtækisins heldur er horft til vörunnar sem um ræðir hverju sinni og geta 

starfsleyfisskyld fyrirtæki94 þar af leiðandi talist framleiðendur ákveðinna fjármálagerninga og 

dreifingaraðilar í öðrum tilfellum, eða jafnvel bæði. Í slíkum tilvikum ber þeim að fylgja þeim 

kröfum sem gerðar eru til viðeigandi aðila hverju sinni.95  

Ákvæðum framseldu tilskipunarinnar er beint til EES-ríkja og þeim gert að setja 

ákveðnar kröfur er snúa að vöruþróunarferli viðeigandi verðbréfafyrirtækja. Í III. kafla 

tilskipunarinnar er fjallað um vöruþróun en í 9. gr. er fjallað um kröfur sem gerðar eru til 

framleiðenda og í 10. gr. er fjallað um þær kröfur sem gerðar eru til dreifingaraðila. Þá kemur 

                                                
91 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 
instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [2014] OJ L173/349, 24. gr. 
92 sama heimild, 1. og 2. mgr. 24. gr; Fjármála- og efnahagsráðuneytið (n. 6), 33. gr. 
93 Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 of 7 April 2016 Supplementing Directive 2014/65/EU of the 
European Parliament and of the Council with Regard to Safeguarding of Financial Instruments and Funds 
Belonging to Clients, Product Governance Obligations and the Rules Applicable to the Provision or Reception 
of Fees, Commissions or Any Monetary or Non-Monetary Benefits [2017] OJ L87/500, 9. og 10. gr. 
94 Fjármálaeftirlitið, „Starfsleyfi fjármálafyrirtækja, yfirlit yfir starfsheimildir (pdf)“ (n. 39). 
95 Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 of 7 April 2016 Supplementing Directive 2014/65/EU of the 
European Parliament and of the Council with Regard to Safeguarding of Financial Instruments and Funds 
Belonging to Clients, Product Governance Obligations and the Rules Applicable to the Provision or Reception 
of Fees, Commissions or Any Monetary or Non-Monetary Benefits [2017] OJ L87/500, 17. gr. fororða. 
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fram í 1. mgr. beggja greinanna að verðbréfafyrirtækjum beri að fara eftir þessum reglum að 

því leyti sem er viðeigandi miðað við umfang viðeigandi fjármálagernings, 

fjárfestingarþjónustunnar og skilgreinds markhóps vörunnar. Af þessu má því skilja það sem 

svo að umfang vöruþróunarferilsins fari eftir umfangi vörunnar sjálfrar, þ.e. einfaldari vörur 

krefjast ekki eins ítarlegra upplýsinga líkt og ef um flókna fjármálagerninga er að ræða.96  

Ásamt því að setja fram öll þau almennu skilyrði sem framleiðendum og 

dreifingaraðilum ber að fara eftir, og eiga að stuðla að því að markmiðum með setningu 

reglnanna sé náð, þá er sett fram sú skylda að starfsmenn framleiðenda fjármálagerninga búi 

yfir nægjanlegri sérfræðiþekkingu og skilji einkenni og áhættu vörunnar sem framleidd er.97 

Þessu er m.a. hægt að ná fram með því að gera þær kröfur að starfsmenn fyrirtækisins hafi 

lokið prófi í verðbréfaviðskiptum í samræmi við ákvæði laga um fjármálafyrirtæki.98 Þá er 

einnig hægt að gera þá kröfu að starfsmenn hafi ákveðna þekkingu eða reynslu af starfseminni 

ásamt því að bjóða upp á fræðslu til þess að viðhalda þekkingunni. Þó svo að gerð sé krafa í 

lögum um próf í verðbréfaviðskiptum þá getur önnur sérfræðiþekking verið matskennd og þarf 

að meta það í hvert skipti hvort nægjanleg þekking sé til staðar hjá starfsmönnum.   

 Þá er framleiðendum einnig gert að greina ýmsar atburðarásir í tengslum við 

framleiddar vörur og sýna fram á þá áhættu sem fjármálagerningur getur haft í för með sér fyrir 

viðskiptavini undir ákveðnum kringumstæðum t.d. ef breytingar verða á markaðsumhverfi eða 

ef framleiðandinn stendur frammi fyrir fjárhagsvandræðum.99 Í þeim tilfellum þar sem 

samvinna er milli framleiðanda innan EES-svæðisins og annars aðila sem er utan þess ber þeim 

að gera skriflegan samning þar sem fram kemur að báðir aðilar séu ábyrgir fyrir 

fjármálagerningnum.100 Þá er einnig fjallað ítarlega um þær almennu kröfur, sem áður hafa 

komið fram. Þar má m.a. nefna skilgreiningu á endanlegum markhóp vörunnar, greiningu 

mögulegra hagsmunaárekstra og eftirlit með vörunum, en regluvarsla verðbréfafyrirtækis á að 

sjá um reglubundið eftirlit með vöruþróunarferlum þess.101  

Meginmunurinn á þeim skyldum sem settar eru á framleiðendur og dreifingaraðila 

skýrist að miklu leyti af ólíkri starfsemi þessara aðila og mismiklum samskiptum við 

viðskiptavini. Þá eiga dreifingaraðilar að þekkja viðskiptavini sína betur vegna beinna 

                                                
96 sama heimild, 1. mgr. 9. og 10. gr. 
97 sama heimild, 5. mgr. 9. gr og 7. mgr. 10. gr. 
98 Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, 53. gr. 
99 Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 of 7 April 2016 Supplementing Directive 2014/65/EU of the 
European Parliament and of the Council with Regard to Safeguarding of Financial Instruments and Funds 
Belonging to Clients, Product Governance Obligations and the Rules Applicable to the Provision or Reception 
of Fees, Commissions or Any Monetary or Non-Monetary Benefits [2017] OJ L87/500, 10. mgr. 9. gr. 
100 sama heimild, 8. mgr. 9. gr. 
101 sama heimild, 7. mgr. 9. gr. og 6. mgr. 10. gr. 
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samskipta við þá og eiga þar af leiðandi að hafa skýrari sýn á það hvernig best væri að 

skilgreina markhóp tiltekinna fjármálagerninga. Þá er einnig gerð krafa um það að 

dreifingaraðilar skilji og þekki vörurnar sem þeir bjóða til sölu. Dreifingaraðilum ber að setja 

upp sjálfstætt mat á því hvaða aðilar falla undir skilgreindan markhóp fjármálagernings en taki 

ekki aðeins upp þann markhóp sem framleiðandinn er búinn að skilgreina. Þeim er einnig gert 

skylt að verða framleiðendum úti um upplýsingar um sölu og önnur atriði tengd vörunum sem 

þeir selja fyrir viðkomandi framleiðendur.102  

Til stendur að innleiða ákvæði þessarar tilskipunar í reglugerð en í 6. mgr. 22. gr. 

frumvarpsdraganna er sett fram reglugerðarheimild.103  

4. Viðmiðunarreglur evrópsku eftirlitsstofnananna 
Með lögum um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði104 voru fjórar reglugerðir ESB105 

innleiddar í landslög en umræddar reglugerðir komu á fót evrópsku eftirlitsstofnununum EBA, 

ESMA og Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðseftirlitinu (e. European insurance and 

occupational pensions authority eða EIOPA). Þá er lögbærum yfirvöldum og 

fjármálafyrirtækjum gert að fylgja þeim leiðbeiningum og tilmælum sem koma frá 

eftirlitsstofnununum en ákvæði þess efnis má finna í 3. mgr. 16. gr. þeirra reglugerða sem koma 

á fót eftirlitsstofnununum.  

ESMA, EBA og EIOPA eru hluti af Evrópska fjármálaeftirlitskerfinu ESFS (e. 

European system of financial supervision). Markmið ESFS er að sjá til þess að reglur 

fjármálamarkaðarins séu réttilega innleiddar hjá aðildarríkjum og leiði þannig til aukinnar 

verndar fjárfesta, fjárhagslegs stöðugleika og aukins trúverðugleika fjármálamarkaðarins. 

Umræddar stofnanir eru allar partur af Evrópska kerfisáhætturáðinu ESRB (e. European 

Systemic Risk Board). Í ESRB eiga sæti stjórnarmenn EBA, EIOPA og ESMA ásamt 

framkvæmdastjórn ESB og stjórn Evrópska seðlabankans. Markmið ESRB er að hafa yfirsýn 

                                                
102 sama heimild, 9. mgr. 10. gr. 
103 Fjármála- og efnahagsráðuneytið (n. 6), um 22. gr. 
104 Lög um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði nr. 24/2017. 
105 Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on 
European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk 
Board [2010] OJ L331/1; Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 
November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending 
Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC [2010] OJ L331/12; Regulation 
(EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a 
European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending 
Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC [2010] OJ L331/48; Regulation 
(EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 Establishing a 
European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Amending Decision 
No 716/2009/EC and Repealing Commission Decision 2009/77/EC [2010] OJ L331/84 2010. 
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yfir fjármálamarkaðinn innan ESB. Stofnanirnar hafa ýmis verkefni, m.a. að stuðla að því að 

takmarka eða útrýma þeirri ógn sem steðjar að fjármagnsstöðugleika innan svæðisins.106  

ESMA hefur eftirlit með verðbréfamörkuðum og sér þar af leiðandi um eftirlit á 

grundvelli MiFID II. Þá hefur ESMA það hlutverk að auðvelda innleiðingu ákvæðanna í 

landsrétt aðildarríkjanna með útgáfu spurninga og svara (e. Q&As) og viðmiðunarreglna (e. 

guidelines).107 Með þessu eru ákvæði reglugerða og tilskipana útskýrð á ítarlegri hátt og 

útskýringarnar settar fram á þann hátt að eftirlitsaðilum og fyrirtækjum ætti að vera ljóst hvað 

þarf að gera til þess að stuðla að því að ákvæðunum verði fylgt eftir. Þá er sambærileg 

framkvæmd hjá EBA en stofnunin hefur einnig gefið út Q&As og viðmiðunarreglur. 

Eftirlitsstofnanirnar sjá um uppfærslu á umræddum gögnum eftir þörfum hverju sinni, ef til 

þess kemur að ákveðin atriði krefjist nánari útskýringa eða ef breytingar á markaðnum leiða til 

þess að þörf sé á frekari útskýringum. Þetta er m.a. gert til þess að vinna að því að ná 

markmiðum með setningu reglugerða og tilskipana en í tilviki MiFID II er verið að stuðla að 

samræmdum innri markaði og aukinni fjárfestavernd.108  

Hér á eftir verður fjallað um viðmiðunarreglur EBA um eftirlit með vöruþróun og 

vörustjórnun er varðar smásölu á fjármálamarkaði, viðmiðunarreglur ESMA um kröfur MiFID 

II um vöruþróun og viðmiðunarreglur EBA um innri stjórnarhætti fjármálafyrirtækja.   

                                                
106 European Securities and Market Authority, „European supervisory framework“ (ESMA) 
<https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/european-supervisory-framework> skoðað 25. október 
2019. 
107 Áhugavert er að horfa til þýðingar FME á orðinu „guidelines“ en það er þýtt sem „viðmiðunarreglur“. Hér 
má benda á þá staðreynd að í íslenskum rétti hefur orðið „regla“ í langan tíma verið túlkað með þeim hætt að um  
bindandi reglur sé að ræða fyrir viðkomandi aðila hverju sinni. Samkvæmt íslenskri stjórnskipun hafa reglur 
Evrópskra eftirlitsstofnana ekki sjálfkrafa réttaráhrif hér á landi. Í íslenskri þýðingu þeirra reglugerða sem 
innleiddar voru með lögum 24/2017 er, í 16. gr., fjallað um leiðbeiningar og tilmæli í stað þess að nota orðið 
reglur. Auk þessara atriða má horfa til þess að fyrir tíma dreifibréfanna og einfaldaðrar tilvísunar í 
viðmiðunarreglurnar voru þær settar fram á heimasíðu FME undir heitinu „Leiðbeinandi tilmæli“. Hér má því 
velta því upp hvort ekki teldist réttara að þýða orðið „guidelines“ sem „leiðbeiningar“ í stað þess að nota orðið 
,,viðmiðunarreglur“?  
108 European Securities and Market Authority, „MiFID II“ (ESMA) <https://www.esma.europa.eu/policy-
rules/mifid-ii-and-mifir> skoðað 25. október 2019. 
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4.1 Viðmiðunarreglur EBA um eftirlit með vöruþróun og vörustjórnun er varðar 

smásölu á fjármálamarkaði  

Þann 5. apríl 2019 sendi FME út dreifibréf109 til þeirra fjármálafyrirtækja sem stunda smásölu 

þess efnis að þeim beri að fara eftir viðmiðunarreglum EBA um eftirlit með vöruþróun og 

vörustjórnun er varðar smásölu á fjármálamarkaði110 (hér eftir viðmiðunarreglur EBA um 

vöruþróun). Viðmiðunarreglurnar tóki gildi á EES-svæðinu þann 3. janúar 2017.111 Í 

viðmiðunarreglunum koma fram leiðbeiningar til aðildarríkjanna er varða nánari útfærslu 

ákvæða EES-gerða sem hafa nú þegar verið innleiddar í landslög með breytingu á lögum um 

fjármálafyrirtæki,112 lögum um fasteignalán til neytenda,113 lögum um greiðsluþjónustu114 og 

lögum um útgáfu og meðferð rafeyris.115 

Viðmiðunarreglunum er skipt í sex kafla en fyrstu þrír kaflarnir fjalla um almenn atriði, 

svo sem gildissvið, skilgreiningar og innleiðingu reglnanna. Fjórði kaflinn fjallar um 

framleiðendur og þeirra aðkomu að vöruþróunarferlinu og fimmti kaflinn um dreifingaraðila 

og þeirra aðkomu að vöruþróunarferlinu. Í sjötta kaflanum er svo fjallað um útvistun 

vöruþróunarferla og hvað fyrirtæki þurfa að hafa í huga ef það er gert.  

Í tengslum við umfjöllun um viðmiðunarreglur EBA um vöruþróun verður ekki hjá því 

komist að horfa til þess að í 7. og 8. gr. þeirra er eftirlitsaðilum veitt ákveðið svigrúm til þess 

að teygja gildissvið viðmiðunarreglnanna yfir á önnur svið fjármálageirans sem þeir hafa eftirlit 

með en falla ekki undir skilgreint gildissvið viðmiðunarreglnanna eða þeirra gerða sem þær 

byggja á. Þar má sem dæmi nefna fyrirtæki sem miðla neytendalánum. Þar er einungis um 

ábendingu að ræða sem fram kemur í ákvæði viðmiðunarreglnanna, en ekki um tæmandi 

talningu og þar af leiðandi væri hægt að túlka ákvæðið vítt og láta það ná yfir ýmis önnur svið 

fjármálageirans.116 Hér má sem dæmi nefna að ekki eru til staðar ákveðin vöruþróunarákvæði 

í tengslum við starfsemi lífeyrissjóða en starfsemi þeirra fellur vissulega undir eftirlitsskylda 

                                                
109 Fjármálaeftirlitið, „Viðmiðunarreglur EBA um eftirlit með vöruþróun og vörustjórnun er varða smásölu á 
fjármálamarkaði“ (FME) <https://www.fme.is/media/vidmid-fme/Vidmidunarreglur-EBA-um-eftirlit-med-
voruthroun-og-vorustjornun-er-varda-smasolu-a-fjarmalama.pdf> skoðað 23. október 2019. 
110 European Banking Authority, „Guidelines on Product Oversight and Governance Arrangements for Retail 
Banking Products“ (EBA 22. mars 2016) EBA/GL/2015/18 
<https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1141044/a114bf1f-14c7-40d4-9018-
97c14b2a0052/EBA-GL-2015-
18%20Guidelines%20on%20product%20oversight%20and%20governance.pdf?retry=1> skoðað 4. nóvember 
2019. 
111 sama heimild, 16. gr. 
112 Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. 
113 Lög um fasteignalán til neytenda nr. 118/2016. 
114 Lög um greiðsluþjónustu nr. 120/2011. 
115 Lög um útgáfu og meðferð rafeyris nr. 17/2013. 
116 European Banking Authority, „Guidelines on Product Oversight and Governance Arrangements for Retail 
Banking Products“ (n. 110), 7.-8. gr. 
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starfsemi FME117 og má segja að hún sé fremur umfangsmikil hér á landi t.d. vegna lánveitingar 

til einstaklinga vegna íbúðarkaupa. Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða118 gilda um starfsemi lífeyrissjóða en í IX. kafla laganna er fjallað um 

eftirlitsheimildir FME. Samkvæmt umræddri heimild í viðmiðunarreglunum og orðalagi 

ákvæðanna getur FME látið gildissvið reglnanna ná yfir lánastofnanir sem bjóða neytendalán, 

eða jafnvel starfsemi lífeyrissjóða, en slík framkvæmd yrði að teljast verulega íþyngjandi fyrir 

viðkomandi aðila.  

  Áhugavert er að líta til þess hvort slík heimild standist stjórnskipun á Íslandi er varðar 

þrískiptingu ríkisvaldsins, þar sem eftirlitsstofnun er í raun gefið lagasetningarvald með því að 

veita heimild til ákvarðanatöku varðandi rýmri túlkun á gildissviði viðmiðunarreglnanna. 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands119  fjallar um þrískiptingu ríkisvalds en í 2. gr. kemur fram að 

forseti og Alþingi fari saman með löggjafarvald en stjórnvöld með framkvæmdarvald. Venjan 

á Íslandi er sú að ráðherra geti sett reglugerðir sé til staðar heimild þess efnis í settum lögum, 

en með því er löggjafinn að heimila framkvæmdarvaldinu að setja fram skýrari reglur um 

ákveðin atriði tengd hverju ráðuneyti fyrir sig. Heimildinni sem FME er veitt í þessu tilfelli 

kemur úr viðmiðunarreglum evrópskrar eftirlitsstofnunar sem nýtur hvorki lagasetningarvalds 

né framkvæmdarvalds hér á landi, enda getur slík framkvæmd talist til framsals á 

valdheimildum. Umræddar viðmiðunarreglur eiga einungis að vera leiðbeinandi og skýra út 

þau ákvæði sem viðeigandi fjármálafyrirtækjum ber að fara eftir samkvæmt tilskipunum og 

reglugerðum ESB sem búið er að innleiða í landsrétt með setningu laga á hverju sviði fyrir sig. 

Í þessu tilfelli þyrfti það að koma skýrt fram í settum lögum hvert gildissvið reglnanna væri og 

ef FME ætti að hafa heimild til að víkka út gildissvið þeirra umfram það sem fjallað er um í 

gerðum ESB.    

Það má hins vegar benda á þá staðreynd að þegar þetta er ritað hefur FME ekki nýtt þá 

heimild sem felst í viðmiðunarreglunum og hefur hvergi sett fram áform þess efnis að þeir 

muni nýta sér þessa heimild.  

 

                                                
117 Fjármálaeftirlitið, „Eftirlitsskyld starfsemi“ (FME) <https://www.fme.is/eftirlit/eftirlitsskyld-starfsemi/> 
skoðað 15. nóvember 2019. 
118 Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997. 
119 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 
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4.1.1 Framleiðendur  

Fjórði kafli viðmiðunarreglna EBA um vöruþróun fjallar um framleiðendur en honum er skipt 

upp í átta undirkafla. Í reglunum er m.a. vísað til ákvæða viðmiðunarreglna EBA um innri 

stjórnarhætti fjármálafyrirtækja í tengslum við þær skyldur framleiðanda að fylgja eftir 

ákveðnu ferli í tengslum við nýjar vörur, hér eftir NPAP ferlið (e. New product approval 

policy).120 Þá er einnig fjallað um það að framleiðendur sjái til þess að vöruþróun og 

vörustjórnun verði partur af innri stjórnarháttum fyrirtækisins og þar með vísað í ákvæði 

viðmiðunarreglna EBA um innri stjórnarhætti fjármálafyrirtækja.121 Þær kröfur að skilgreina 

markhóp fyrir hverja vöru koma einnig fram í viðmiðunarreglunum en þar er m.a. fjallað um 

það að framleiðandi sjái til þess að varan sé í samræmi við markmið og einkenni markhópsins 

og að hún sé framleidd í þágu viðskiptavinar.122 Gerðar eru kröfur um að framleiðandi prófi 

vöruna áður en hún er sett í sölu til þess að meta það hvernig varan getur haft áhrif á 

viðskiptavini undir ýmsum kringumstæðum.123 Framleiðanda er að auki gert að setja upp 

ákveðið eftirlitsferli þar sem fylgst er með vörunni, gripið inn í ef eitthvað fer úrskeiðis og 

dreifingaraðili látinn vita ef breytingar eru gerðar á vörum.124 Þá eru einnig settar fram þær 

kröfur á framleiðanda að velja sér dreifingarleið sem er viðeigandi fyrir markhóp hverrar vöru 

fyrir sig og sjá til þess að varan sé einungis seld til skilgreinds markhóps nema að til staðar sé 

réttlætanleg ástæða til annars.125 Síðasta greinin fjallar svo um þær upplýsingar sem 

framleiðanda ber að gefa dreifingaraðilum, en þær upplýsingar skulu vera ítarlegar og innihalda 

öll smáatriði í tengslum við vöruna. Þá ber framleiðanda að upplýsa dreifingaraðila um helstu 

einkenni vörunnar, áhættuna sem henni getur fylgt og hvers konar takmarkanir sem geta átt við 

ásamt upplýsingum um allan kostnað sem fylgir vörunni fyrir viðskiptavini.126 

 

 

                                                
120 European Banking Authority, „Guidelines on Product Oversight and Governance Arrangements for Retail 
Banking Products“ (n. 110), 3. mgr. 1. gr., 4. kafla. 
121 sama heimild, 2. gr., 4. kafla. 
122 sama heimild, 3. gr., 4. kafla. 
123 sama heimild, 4. gr., 4. kafla. 
124 sama heimild, 5.-6. gr., 4. kafla. 
125 sama heimild, 7. gr., 4. kafla. 
126 sama heimild, 8. gr., 4. kafla. 
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4.1.2 Dreifingaraðilar  

Fimmti kafli viðmiðunarreglna EBA um vöruþróun fjallar um dreifingaraðila en honum er skipt 

upp í fjóra undirkafla. Dreifingaraðilum ber að hafa til staðar ákveðið vöruþróunarferli og 

vörustjórnun með tilliti til stærðar og umfangs þess fyrirtækis á markaðnum.127 Þá er 

dreifingaraðilum einnig skylt að endurskoða og uppfæra vöruþróunarferla sína reglulega og sjá 

til þess að þeir séu partur af daglegri starfsemi fyrirtækisins.128 Gerð er sú krafa að 

dreifingaraðilar þekki þann markhóp sem vörunum er dreift til og geti auk þess skilgreint þann 

markhóp sem fellur ekki undir þau skilyrði sem gerð eru til markhóps tiltekinnar vöru en um 

er að ræða sambærilegar kröfur og þegar skilgreina á neikvæðan markhóp eins og fjallað verður 

um í kafla 4.2.3 hér á eftir.129 Dreifingaraðilum ber auk þessara atriða að veita framleiðendum 

upplýsingar um þær vörur sem seldar eru, geta réttlætt og rökstutt það hvers vegna vara er seld 

út fyrir skilgreindan markhóp hennar og upplýsa framleiðanda um þau vandamál sem koma 

upp í tengslum við ákveðnar vörur og eiginleika þeirra.130  

 

4.2 Viðmiðunarreglur ESMA um kröfur MiFID II um vöruþróun 

Viðmiðunarreglur ESMA131 um kröfur MiFID II um vöruþróun (hér eftir 

viðmiðunarreglur ESMA um vöruþróun) byggja á 3. mgr. 9. gr., 3. mgr. 16. gr., 1. og 2. mgr. 

24. gr. MiFID II og 9. og 10. gr. framseldrar tilskipunar (ESB) 2017/593.132 

Viðmiðunarreglurnar fela í sér leiðbeiningar um kröfur MiFID II um vöruþróun.  

Reglurnar tóku gildi á EES-svæðinu þann 3. janúar 2018133 en þar sem MiFID II hefur 

ekki enn verið innleidd í íslensk lög þá hefur FME ekki sent út dreifibréf þess efnis að 

verðbréfafyrirtækjum beri að fylgja þessum reglum. Það stendur þó til að birta reglurnar á vef 

FME, og þar með veita þeim gildi hér á landi, á fyrsta ársfjórðungi ársins 2020 eða í kjölfar 

innleiðingar MiFID II í íslenskan rétt.134  

                                                
127 sama heimild, 1. mgr. 9. gr. 5 kafla. 
128 sama heimild, 9.-10. gr., 5. kafla. 
129 sama heimild, 11. gr., 5. kafla. 
130 sama heimild, 12. gr., 5. kafla. 
131 European Securities and Markets Authority, „Guidelines on MiFID II Product Governance Requirements“ 
(ESMA 2. maí 2018) ESMA35-43–620 <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-
620_guidelines_on_mifid_ii_product_governance_requirements_0.pdf> skoðað 18. september 2019. 
132 Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 of 7 April 2016 Supplementing Directive 2014/65/EU of 
the European Parliament and of the Council with Regard to Safeguarding of Financial Instruments and Funds 
Belonging to Clients, Product Governance Obligations and the Rules Applicable to the Provision or Reception 
of Fees, Commissions or Any Monetary or Non-Monetary Benefits [2017] OJ L87/500. 
133 European Securities and Markets Authority (n. 131), 3. gr. 
134 Fjármálaeftirlitið, „Áætlun um setningu reglna og útgáfu leiðbeinandi tilmæla 2019-2020“ (10. apríl 2019) 
<https://www.fme.is/media/uncategorized/Aaetlun-FME-2019-oktober.pdf> skoðað 11. nóvember 2019. 
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 Reglunum er skipt upp í fimm kafla og 85 greinar. Fyrstu fjórir kaflarnir fjalla um 

almenn atriði eins og t.d. gildissvið, markmið, skilgreiningar og framfylgni reglnanna. Í fimmta 

kaflanum koma svo fram þær efnisreglur sem aðildarríkjunum ber að fylgja en kaflanum er 

skipt í fjóra undirkafla; almennt um reglurnar, viðmiðunarreglur fyrir framleiðendur, 

viðmiðunarreglur fyrir dreifingaraðila og þau atriði sem eiga við um bæði framleiðendur og 

dreifingaraðila.  

 

4.2.1 Framleiðendur  

Eins og áður hefur verið fjallað um þá ber framleiðendum fjármálagerninga að 

skilgreina tiltekinn markhóp endanlegra viðskiptavina fyrir hverja vöru. Í viðmiðunarreglunum 

eru settir fram fimm flokkar sem framleiðendum ber að horfa til þegar verið er að ákveða hver 

markhópur tiltekinnar vöru er. Framleiðendum ber að horfa til allra fimm flokkanna og þeim 

er ráðlagt frá því að taka ákvörðun um að sniðganga ákveðna flokka. Þeim er þó frjálst að taka 

upp viðbótarflokk til þess að meta markhóp vörunnar ef þeir telja þá fimm flokka sem settir 

eru fram ekki duga til.135  

Fyrsti flokkurinn sem líta ber til er flokkun viðskiptavina sem markaðssetja á vöruna 

til. Næst ber að horfa til þekkingar og reynslu og í hvaða mæli viðskiptavinur þarf að búa yfir 

henni til að falla undir skilgreindan markhóp. Þriðji flokkurinn fjallar um fjárhagsstöðu með 

áherslu á tapþolsgetu. Í fjórða flokknum er fjallað um áhættuþol viðskiptavinar  og í fimmta 

flokknum ber framleiðendum að setja fram upplýsingar um þarfir og markmið viðskiptavina 

sem falla undir skilgreininguna. Nánari umfjöllun um þessa flokka og dæmi um notkun þeirra 

má finna í kafla 5.2 hér á eftir en ítarlegri upplýsingar um það hvað felst í hverjum flokki má 

einnig finna í 18. gr. viðmiðunarreglnanna.136 Þá má einnig benda á viðauka V. í kafla 3.5 í 

lokaskýrslu viðmiðunarreglna ESMA um vöruþróun en þar eru sett fram dæmi um vörur, 

skilgreindan markhóp þeirra og dreifingaráætlun.137  

Þá hefur það einnig áhrif hvers eðlis varan er, en fjallað var um einfalda og flókna 

fjármálagerninga í kafla 2.4 hér að framan. Þá er tekið fram í 22. gr. viðmiðunarreglnanna að 

markhópurinn skuli vera skilgreindur með ítarlegri hætti ef um flókna vöru er að ræða en að 

það sé ekki eins nauðsynlegt að greina flokkana fimm á ítarlegan hátt ef um einfaldari vöru er 

að ræða. Hins vegar verður að skilgreina markhóp fyrir allar þær vörur sem framleiddar eru og 

                                                
135 European Securities and Markets Authority (n. 131), 16. gr. 
136 sama heimild, 18. gr. 
137 European Securities and Market Authority, „Final Report - Guidelines on MiFID II Product Governance 
Requirements“ (n. 70), annex V. 
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þarf í þeirri vinnu að styðjast við alla fimm flokkana sem settir eru fram. Þá dugar ekki fyrir 

framleiðanda að segja að vara henti öllum almennum fjárfestum, heldur þarf einnig að fara í 

hina fjóra flokkana og sjá til þess að varan sé ekki seld til aðila sem falla utan skilgreinda 

markhópsins.138 Framleiðendum ber einnig að horfa til dreifingaráætlunar vörunnar og sjá til 

þess að vörunni sem um ræðir sé ekki dreift til annarra aðila en þeirra sem falla undir 

skilgreindan markhóp endanlegra viðskiptavina.139  

 

4.2.2 Dreifingaraðilar 

Eins og gefur að skilja eru framleiðendur í mörgum tilfellum ekki í beinum samskiptum 

við viðskiptavini og ber þeim þar af leiðandi einungis að skilgreina umræddan markhóp fyrir 

hverja vöru á grundvelli almennrar þekkingar þeirra á markaðnum og setja fram ákveðin 

sjónarmið er snúa að dreifingaráætlun vörunnar.140 Hins vegar eru í viðmiðunarreglunum 

gerðar strangar kröfur til dreifingaraðila fjármálagerninga hvað þessi atriði varðar. Þá má sjá í 

27. – 32. gr. viðmiðunarreglnanna að settar eru ákveðnar kröfur á dreifingaraðila þess efnis að 

þeir þekki vörurnar sem þeir selja og að þeir taki meðvitaða ákvörðun um það hvaða vörur þeir 

ætla að selja. Þá ber dreifingaraðilum einnig að vera með sjálfstætt vöruþróunarferli sem þeir 

fylgja þegar ákvörðun er tekin um að selja vöru en þar skal m.a. fjalla um skilgreindan markhóp 

og dreifingaráætlun.141  

Dreifingaraðilum ber að líta til sömu fimm flokka og tilgreindir eru í 18. gr. við mat á 

raunverulegum markhópi vörunnar.142 Þá ber dreifingaraðilum að nýta almennu 

skilgreininguna á markhópnum frá framleiðanda en á sama tíma eiga þeir að bæta við 

upplýsingum sem þeir hafa um viðskiptavini sína og þannig skilgreina sinn eigin markhóp fyrir 

vöruna.143 Af þessu má sjá að þó svo að framleiðandi sé búinn að skilgreina ákveðinn markhóp 

fyrir ákveðna vöru þá getur dreifingaraðilinn haft allt aðra þekkingu og sýn á vöruna og þannig 

breytt markhópnum sem framleiðandinn var búinn að skilgreina. Að sama skapi getur þetta 

leitt til þess að tveir dreifingaraðilar skilgreini mismunandi markhóp fyrir sömu vöruna, sem 

getur leitt til ósamræmis á markaði. Þá gilda sömu reglur um dreifingaraðila og framleiðendur 

er snúa að eðli hverrar vöru fyrir sig og umfangi vöruþróunarferilsins eftir tegund vörunnar.144   

                                                
138 European Securities and Markets Authority (n. 131), 23. gr. 
139 sama heimild, 25. gr. 
140 sama heimild, 35. gr. 
141 sama heimild, 27. gr. 
142 sama heimild, 34. gr. 
143 sama heimild, 36. gr. 
144 sama heimild, 41. gr. 
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Þá má einnig líta til þess að settar eru fram ákveðnar kröfur er varða 

fjárfestingarþjónustu í viðmiðunarreglunum. Þar er tekið fram að dreifingaraðilum beri að gera 

greinargott mat á markhópnum með tilliti til þess hvers konar fjárfestingarþjónustu fyrirtækið 

hyggst nýta í tengslum við tiltekna vöru.145 Þá dugar ekki að skilgreina markhópinn einungis 

út frá þeim markhópi sem framleiðandi hefur áður skilgreint heldur þarf að líta til þess hvers 

konar fjárfestingarþjónustu er verið að veita í tengslum við vöruna. Ef vara á sem dæmi að vera 

partur af eignastýringu þá þurfa að koma fram ítarlegar upplýsingar um markhópinn vegna 

þeirrar fjárfestaverndar sem felst í ákvæðum er snúa að eignastýringu. Ef vara er einungis seld 

með framkvæmd fyrirmæla fyrir hönd viðskiptavina þá eru ekki eins strangar kröfur um 

fjárfestavernd og þar af leiðandi gerðar vægari kröfur til skilgreiningar markhópsins.146 Af 

þessu leiðir að ákveða þurfi hvers konar fjárfestingarþjónusta verði veitt í tengslum við tiltekna 

vöru samhliða skilgreiningu markhóps hennar svo þær upplýsingar sem þar komi fram geti 

talist fullnægjandi. Dreifingaraðilar geta einnig tekið þá ákvörðun að vara verði ekki seld nema 

einungis án ráðleggingar. Í slíkum tilvikum ætti dreifingaraðili að geta bent fjárfesti á að hann 

hafi ekki tök á því að meta það hvort viðkomandi aðili falli raunverulega undir skilgreindan 

markhóp tiltekinnar vöru.147 

Dreifingaraðila ber einnig að taka dreifingaráætlun framleiðanda til greina. Þá er 

heimilt að veita frekari vernd fyrir fjárfesta, en dreifingaraðila er hins vegar ráðlagt að falla 

ekki frá þeirri dreifingaráætlun sem framleiðandinn hefur sett fram. Dreifingaraðilinn getur 

tekið þá ákvörðun að fara ekki eftir dreifingaráætlun framleiðanda en þá ber honum að 

framkvæma ítarlega greiningu á vörunni og tilkynna það til framleiðanda.148 Nánari umfjöllun 

um dreifingaráætlun má finna í kafla 5.3 hér á eftir.  

Viðmiðunarreglurnar fjalla einnig um eignastýringu og áhættudreifingu og þau atriði 

sem dreifingaraðilum ber að hafa í huga við slík viðskipti. Þegar um er að ræða eignastýringu 

getur verið að fjárfestir uppfylli ekki öll skilyrði skilgreinds markhóps tiltekinnar vöru innan 

stýringarinnar. Það leiðir þó ekki sjálfkrafa til þess að sú vara geti ekki verið hluti af stýringunni 

heldur þarf að líta á eignasafnið í heild sinni og sjá til þess að það sé á heildina litið í samræmi 

við þarfir viðkomandi viðskiptavinar.149  

 Sett eru fram ákveðin skilyrði á hendur dreifingaraðila sem selja vörur sem framleiddar 

eru í ríki sem er utan EES-svæðisins. Í þeim tilfellum ber dreifingaraðilum að skilgreina sinn 

                                                
145 sama heimild, 43. gr. 
146 sama heimild, 44. gr. 
147 sama heimild, 47. gr. 
148 sama heimild, 49. - 51. gr. 
149 sama heimild, 52. - 55. gr. 
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eigin markhóp fyrir þessar vörur en til þess að það sé möguleiki þarf dreifingaraðilinn að skilja 

og þekkja vöruna sem um ræðir.150  

 Í viðmiðunarreglunum er fjallað um það að vöruþróunarákvæðin taki ekki til þeirra 

fjármálgerninga sem framleiddir voru og seldir fyrir gildistöku MiFID II. Þá taka ákvæðin hins 

vegar til þeirra dreifingaraðila sem hafa vöru í dreifingu sem framleidd var fyrir gildistökuna. 

Ef framleiðandi hefur ekki sett fram skilgreiningu markhóps og dreifingaráætlun fyrir þessa 

tilteknu vörur ber dreifingaraðilum að fylgja þeim ákvæðum sem gilda um sölu 

fjármálagerninga sem framleiddir eru af fyrirtæki sem fellur ekki undir gildissvið MiFID II.151 

Leiða má líkur að því að þessi ákvæði gildi hér á landi líkt og hjá aðildarríkjum ESB þannig að 

þau taki til þeirra fjármálagerninga sem framleiddir eru og seldir fyrir 1. mars 2020.152 Það 

einfaldar þó eflaust vinnuna og eykur skýrleika fyrir bæði framleiðendur og dreifingaraðila ef 

vöruþróunarferlið er látið ná til þeirra fjármálagerninga sem búið er að framleiða nú þegar en 

eru enn í sölu.  

 

4.2.3 Atriði sem eiga bæði við um framleiðendur og dreifingaraðila 

Fjallað er um neikvæðan markhóp í 67. gr. viðmiðunarreglnanna. Neikvæður markhópur vöru 

er sá markhópur sem fellur augljóslega utan skilgreinds markhóps vörunnar, þar sem þarfir og 

einkenni þessara aðila eru þvert á þær þarfir og einkenni sem skilgreindi markhópurinn hefur. 

Til þess að ákvarða þennan hóp fer fram sama mat og áður hefur verið fjallað um og kemur 

fram í 13. – 20. gr. og 34. – 40. gr. viðmiðunarreglnanna. Þá er einnig tekið fram að hægt sé að 

notast við greininguna á jákvæða markhópnum til þess að skilgreina þann neikvæða. Þá er t.d. 

hægt að taka það fram að varan sé viðeigandi fyrir fjárfesta sem geta þolað tap umfram 

höfuðstól, sem gerir þá fjárfesta sem þola lítið sem ekkert tap sjálfkrafa að neikvæðum 

markhóp fyrir tiltekna vöru. Verðbréfafyrirtækið getur þá tekið fram að varan sé í samræmi við 

þarfir fjárfesta sem þola tap umfram höfuðstól og þar af leiðandi ekki fyrir þá fjárfest sem þola 

lítið tap.153 Skilgreining neikvæða markhópsins á þó einungis við í þeim tilfellum þar sem vara 

hefur tiltekna eiginleika sem samræmast með engu móti hagsmunum tiltekinni aðila.154   

Þá er einnig fjallað um þau atvik þar sem vara er seld út fyrir skilgreindan markhóp og 

þau tilvik þar sem fjárfestir óskar eftir því að kaupa vöru en fellur utan skilgreinds markhóps 

hennar. Í aðstæðum sem þessum er nauðsynlegt að setja fram rökstuðning og réttlæta þau frávik 

                                                
150 sama heimild, 61. gr. 
151 sama heimild, 64. - 65. gr. 
152 Að því gefnu að lögin taki gildi 1. mars 2020, annars við gildistöku laganna.  
153 European Securities and Markets Authority (n. 131), 68. gr. 
154 sama heimild, 67. gr. 



 30 
 

sem verða frá hinum almennu reglum. Ef um dreifingaraðila er að ræða ber honum, eftir 

atvikum, að tilkynna framleiðanda um þau frávik sem geta leitt til þess að vöruþróunarferli 

tiltekinnar vöru sé breytt eða aðlagað nýjum aðstæðum.155  

 Sérstaka umfjöllun um fagfjárfesta og viðurkennda gagnaðila má finna í 

viðmiðunarreglunum en þessir aðilar geta í einhverjum tilvikum talist milligönguaðilar og 

þannig ekki fallið undir það skilyrði 3. mgr. 16. gr. MiFID II að teljast endanlegir viðskiptavinir 

líkt og fjallað var um í kafla 3.1 hér að framan. Við þessar aðstæður ber fagfjárfestinum eða 

viðurkennda gagnaðilanum að fylgja þeim vöruþróunarreglum sem gilda um dreifingaraðila ef 

þeir selja vörurnar áfram til endanlegra viðskiptavina. Ef framleiðandi er meðvitaður um það 

að viðkomandi aðili stefni á það að endurselja vöruna þarf hann að veita allar nauðsynlegar 

upplýsingar líkt og ef um dreifingaraðila væri að ræða.156 Ef fagfjárfestar eða viðurkenndir 

gagnaðilar eiga viðskipti fyrir sig sjálfa en ekki sem milliliðir þá gilda öll viðeigandi 

vöruþróunarákvæði um þau viðskipti líkt og ef um almenna fjárfesta væri að ræða. Þá er hins 

vegar fjallað um það að hægt sé að gera tiltölulega vægari kröfur til dreifingaraðila og 

framleiðenda er varðar vörur sem ætlaðar eru þessum hópum með tilliti til þekkingar þeirra og 

reynslu, en það þarf þó að meta hverju sinni. Þá dugar ekki fyrir framleiðendur og 

dreifingaraðila að segja að vara sé ætluð öllum fagfjárfestum heldur þarf í einhverjum tilfellum 

að framkvæma nánari greiningu á því hvaða fagfjárfestar geti fallið undir markhóp ákveðinnar 

vöru.157  

 

4.3 Viðmiðunarreglur EBA um innri stjórnarhætti fjármálafyrirtækja  

Þann 28. maí 2018 sendi FME út annað dreifibréf158 til allra fjármálafyrirtækja þess 

efnis að þeim beri að fara eftir viðmiðunarreglum EBA varðandi innri stjórnarhætti 

fjármálafyrirtækja.159 Umræddar viðmiðunarreglur leiðbeina aðildarríkjum og útfæra nánar 

ákvæði EES-gerða160 sem hafa nú þegar verið innleidd í lög hér á landi með breytingu á lögum 

                                                
155 sama heimild, 70. - 74. gr. 
156 European Securities and Market Authority, „Final Report - Guidelines on MiFID II Product Governance 
Requirements“ (n. 70) 53. 
157 European Securities and Markets Authority (n. 131), 79. - 85. gr. 
158 Fjármálaeftirlitið, „Viðmiðunarreglur EBA um innri stjórnarhætti fjármálafyrirtækja og sameiginlegar 
viðmiðunarreglur EBA/ESMA um mat á hæfi stjórnar, framkvæmdastjórna og lykilstarfsmanna 
fjármálafyrirtækja“ (FME, 28. maí 2018) <https://www.fme.is/media/vidmid-fme/vidmidunarreglur-eba-um-
innri-stjornarhaetti-fjarmalafyrirtaekja-og-sameiginlegar-vidmidunarre.pdf> skoðað 6. nóvember 2019. 
159 European Banking Authority, „Guidelines on Internal Governance“ (n. 74). 
160 Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential 
requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 [2013] 
OJ L176/1. 
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um fjármálafyrirtæki161 og setningu reglugerðar um varfærniskröfur vegna starfsemi 

fjármálafyrirtækja.162 Viðmiðunarreglurnar tóku við af leiðbeinandi tilmælum nr. 1/2016 um 

innri stjórnarhætti fjármálafyrirtækja en þau tilmæli voru byggð á viðmiðunarreglum EBA um 

innri stjórnarhætti (GL 44).163  

Viðmiðunarreglur EBA um innri stjórnarhætti fjalla m.a. um þau atriði sem horfa þarf 

til þegar um er að ræða nýjar vörur eða verulegar breytingar á vörum sem eru þá þegar til. Þessi 

ákvæði falla undir 18. hluta, þátt V. en hann fjallar um umgjörð og fyrirkomulag innra eftirlits. 

Fjallað er um þá skyldu fjármálafyrirtækja að hafa ákveðið samþykktarferli fyrir nýjar vörur, 

NPAP ferli, en stjórn fyrirtækisins ber að samþykkja slíkt ferli.164 Þá skal NPAP ferlið einnig 

ná til þeirra vara sem eru nú þegar til ef framkvæma þarf verulegar breytingar á þeim. Tekið er 

fram að í NPAP ferlinu sé horft til þess að samþykktar vörur séu í samræmi við áhættustefnu 

og áhættuvilja fyrirtækisins. Þá er einnig gerð sú krafa að ferlið sé endurskoðað reglulega.165 

Viðmiðunarreglurnar kveða á um að NPAP ferlið taki til allra viðeigandi þátta áður en 

ákvörðun er tekin þess efnis að ný vara sé framleidd, ný vara tekin upp í vöruframboð 

fyrirtækisins eða vöru sem er í sölu sé breytt verulega. Þá er sett sú skylda á fjármálafyrirtækin 

að taka það fram í NPAP ferlinu hvað flokkast sem ný vara, markaður eða þjónusta og hvað 

felist í hugtakinu verulegum breytingum.166  

Áhættustýring og regluvarsla fyrirtækis eiga, samkvæmt ákvæðum 

viðmiðunarreglnanna, að vera viðriðin NPAP ferlið. Þeim ber að líta til þeirra atvika sem geta 

komið upp í tengslum við nýjar vörur undir ýmsum kringumstæðum og eiga þar af leiðandi að 

geta brugðist við slíkum atvikum og þeirri áhættu sem af þeim getur leitt. Þá ber áhættustýringu 

einnig að hafa skýra yfirsýn yfir nýju vöruna og það vald að ákvarðanir um breytingar á vörum 

fari formlega í gegnum NPAP ferlið.167  

                                                
161 Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. 
162 Reglugerð nr. 233/2017 um varfærniskröfur vegna starfsemi fjármálafyrirtækja. 
163 European Banking Authority, „EBA Guidelines on Internal Governance (GL 44)“ (n. 79); Fjármálaeftirlitið, 
„Leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2016 um innri stjórnarhætti fjármálafyrirtækja“ (n. 78). 
164 Hér vísast til umfjöllunar í kafla 3.1 hér að framan um túlkun á „management body“ eða stjórn.  
165 European Banking Authority, „Guidelines on Internal Governance“ (n. 74), 147. gr. 
166 sama heimild, 150. gr. 
167 sama heimild, 152. gr. 
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4.4 Samanburður á viðmiðunarreglunum  

Grundvöllur þeirra ákvæða sem fjallað er um í tengslum við framangreindar viðmiðunarreglur 

er sá að fjármálafyrirtæki setji upp ákveðið vöruþróunarferli, hver sem starfsemi þess er. 

Reglurnar eru að mörgu leyti sambærilegar en þær eru misjafnlega ítarlegar og leggja áherslu 

á mismunandi starfssvið.  

Viðmiðunarreglur EBA um innri stjórnarhætti fjármálafyrirtækja leggja mesta áherslu 

á þau atriði sem stjórn fjármálafyrirtækis þarf að taka til greina varðandi vöruþróunarferlið. Þá 

eru sett fram ákveðin atriði sem horfa þarf til í tengslum við áhættustýringu og regluvörslu 

fjármálafyrirtækis og þeirra atriða sem þessum aðilum ber að taka til greina og framkvæma í 

tengslum við vöruþróunarferlið. Viðmiðunarreglur EBA um innri stjórnarhætti taka ekki til 

sérstakra atriða varðandi framleiðendur og dreifingaraðila eða þeirra reglna sem þeim ber að 

fara eftir og fjalla þar af leiðandi ekki um skilgreiningu markhóps og dreifingaráætlun.  

Viðmiðunarreglur EBA og ESMA um vöruþróun taka hins vegar báðar til þeirra atriða 

sem framleiðendum og dreifingaraðilum ber að fara eftir á hvoru sviði fyrir sig. Þá ber helst að 

nefna skilgreiningu markhóps og dreifingaráætlun. Vöruþróunarreglur EBA vísa að einhverju 

leyti til viðmiðunarreglna um innri stjórnarhætti fjármálafyrirtækja168 varðandi NPAP ferlið169 

en ekki er fjallað sérstaklega um það í viðmiðunarreglum ESMA um vöruþróun. Í 

viðmiðunarreglum EBA um vöruþróun er fjallað á ítarlegri hátt um framleiðendur og þeirra 

skyldur en dreifingaraðilum er í raun einungis gert að þekkja þær vörur sem þeir selja. Þá ber 

dreifingaraðilum til að mynda ekki að setja fram sjálfstæða skilgreiningu á markhóp fyrir 

hverja vöru heldur geta þeir notast við skilgreiningu markhópsins sem kemur frá 

framleiðanda.170 Þau ákvæði sem sett eru fram í viðmiðunarreglum ESMA um vöruþróun eru 

töluvert ítarlegri en þau ákvæði sem fram koma í hinum viðmiðunarreglunum sem fjallað hefur 

verið um hér að framan. Þá er gerð ítarleg grein fyrir því hvernig framleiðendum og 

dreifingaraðilum ber að skilgreina markhóp hverrar vöru fyrir sig áður en vara fer í sölu. 

Andstætt við viðmiðunarreglur EBA um vöruþróun þar sem lögð var meiri áhersla á 

framleiðendur, þá er lögð töluvert meiri áhersla á þau atriði sem dreifingaraðilum ber að fara 

eftir í viðmiðunarreglum ESMA um vöruþróun. Viðmiðunarreglur ESMA um vöruþróun fjalla 

auk þess um þau tilvik þar sem vikið er frá skilgreindum markhóp eða þegar vörur frá þriðja 

                                                
168 Tilvísunin er í eldri reglur EBA um innri stjórnarhætti (GL 44), en núgildandi viðmiðunarreglur um innri 
stjórnarhætti eru byggðar á þeim eldri.   
169 European Banking Authority, „Guidelines on Product Oversight and Governance Arrangements for Retail 
Banking Products“ (n. 110), 3. mgr. 1. gr. 4. kafla. 
170 sama heimild, 1. mgr. 11. gr. 5 kafla. 
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aðila, sem ekki fellur undir gildissvið MiFID II, eru seldar í gegnum dreifingaraðila sem 

staðsettir eru innan EES-svæðisins og heyra þar af leiðandi undir ákvæði MiFID II. 

 Telja má líklegt að ástæðan fyrir því að viðmiðunarreglur ESMA um vöruþróun séu 

ítarlegri en aðrar reglur er sú að viðskipti með fjármálagerninga geta verið töluvert flókin, haft 

mikla hagsmuni í för með sér og falið í sér mikla áhættu. Af þessu leiðir að skýrar reglur um 

viðskipti með fjármálagerninga eru óhjákvæmilegar, en nauðsynlegt er að taka á þeim 

vafaatriðum sem upp geta komið í slíkum viðskiptum.   

Þá má segja að viðmiðunarreglur EBA um innri stjórnarhætti setji fram þær 

grundvallarreglur sem fjármálafyrirtækjum ber að fara eftir í starfsemi sinni, hvort sem um er 

að ræða viðskiptabankastarfsemi, smásölu á fjármálamarkaði eða verðbréfafyrirtæki. 

Viðmiðunarreglur EBA og ESMA um vöruþróun byggja ofan á þær grundvallarreglur með 

ítarlegri ákvæðum um vöruþróun hvor á sínu sviði. 

 

4.5 Réttaráhrif viðmiðunarreglna evrópsku eftirlitsstofnananna  

Eins og fram kom hér að framan hafa viðmiðunarreglur ESMA um vöruþróun ekki verið 

innleiddar í íslenskan rétt en vísað er til viðmiðunarreglnanna í frumvarpsdrögunum.171 Þegar 

þetta er ritað hefur ekki verið tekin formleg ákvörðun hjá FME varðandi innleiðingu 

viðmiðunarreglnanna, en telja má líklegt að þær verði teknar upp með sama hætti og gert hefur 

verið í tengslum við viðmiðunarreglur EBA um innri stjórnarhætti og viðmiðunarreglur EBA 

um vöruþróun. Þá verður að öllum líkindum sent dreifibréf til viðkomandi aðila þess efnis að 

þeim beri að fara eftir reglunum, ásamt hlekk á viðmiðunarreglurnar í upprunalegu formi á 

heimasíðu ESMA.172  

Eins og fjallað var um hér að framan var evrópsku eftirlitsstofnununum EBA, ESMA 

og EIOPA komið á fót með setningu reglugerða ESB, en þær voru innleiddar í landslög með 

lögum um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði.173 Með tilkomu þessara laga var FME 

ásamt öðrum aðilum veitt heimild til þess að veita umræddum eftirlitsstofnunum upplýsingar 

og gögn sem talin eru nauðsynleg vegna eftirlits þeirra. Hins vegar er í lögunum lögð skylda á 

FME að veita eftirlitsstofnun EFTA, EFTA-dómstólnum og öðrum stofnunum innan EES-

svæðisins allar þær upplýsingar sem þörf er á.174  

                                                
171 Fjármála- og efnahagsráðuneytið (n. 6), um 22. gr. 
172 Harald Björnsson, „FME, tölvupóstur til höfundar“ (21. október 2019). 
173 Lög um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði nr. 24/2017. 
174 sama heimild, 5. og 6. gr. 
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Það gefur að skilja að umræddar eftirlitsstofnanir hafa ákveðið vald. Þá er fyrst og 

fremst um að ræða vald gagnvart eftirlitsstofnunum hvers ríkis fyrir sig, en að einhverju leyti 

er líka um valdheimildir gagnvart lögaðilum og einstaklingum að ræða. Það var því talið 

nauðsynlegt að láta meta þær valdheimildir sem stofnununum var gefið og það framsal 

ríkisvalds sem á sér stað. Þá voru m.a. lagðar fram tillögur þess efnis að EFTA-ríkin yrðu aðilar 

að evrópsku eftirlitsstofnununum án atkvæðisréttar en á móti kæmi að ákvarðanir yrðu ekki 

lagalega bindandi gagnvart EFTA-ríkjunum.175 Ekki var fallist á umrædda tillögu og varð það 

á endanum niðurstaðan að Eftirlitsstofnun EFTA myndi taka ákvarðanir gagnvart lögbærum 

yfirvöldum EFTA-ríkjanna, en sú ákvörðun yrði byggð á drögum frá viðkomandi 

eftirlitsstofnunum ESB.176 Af því leiðir að ákvörðunarvaldið er í raun og veru enn í höndum 

evrópsku eftirlitsstofnananna þó svo að eftirlitsstofnun EFTA hafi lokaorðið og setji fram 

formlega ákvörðun. Er þessi lausn í samræmi við tveggja stoða kerfið sem EES-samningurinn 

byggir á.  

Umfjöllun um viðmiðunarreglur og heimildir eftirlitsstofnananna til þess að gefa út 

viðmiðunarreglur til handa eftirlitsaðilum eða markaðsaðilum aðildarríkjanna má sjá í 16. gr. 

reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093-1095/2010. Lögð er skylda á 

eftirlitsaðila aðildarríkjanna og markaðsaðila í 3. mgr. 16. gr. reglugerðanna þess efnis að þeim 

beri að fylgja umræddum viðmiðunarreglum eftir bestu getu. Þá er eftirlitsaðilum 

aðildarríkjanna gert skylt að láta vita hvort þau séu nú þegar byrjuð að fylgja, eða muni fylgja, 

viðmiðunarreglunum sem viðkomandi eftirlitsstofnun gefur út. Ef eftirlitsaðilar sjá fram á að 

ákveðnum atriðum viðmiðunarreglnanna, eða þeim í heild sinni, verði ekki fylgt þá ber þeim 

að tilkynna það til viðkomandi eftirlitsstofnunar ásamt rökstuðningi á því hvers vegna það er 

ekki gert.177 Vert er að taka það fram að FME hefur staðfest að viðmiðunarreglunum um 

vöruþróun verði framfylgt hér á landi við innleiðingu ákvæða MiFID II og MiFIR.178  

Á heimasíðu FME má sjá undir síðunni „Réttarheimildir“ að FME hefur áður gefið út 

leiðbeinandi tilmæli. Í kjölfar gildistöku laga um evrópskt eftirlitskerfi179 hætti FME að gefa út 

                                                
175 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 301 - 217. mál, greinargerð, kafli 2.2. 
176 sama heimild, greinargerð, kafli 2.3. 
177 Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 
Establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Amending 
Decision No 716/2009/EC and Repealing Commission Decision 2009/77/EC [2010] OJ L331/84, 3. mgr. 16. gr. 
178 European Securities and Market Authority, „Guidelines Compliance Table“ (ESMA 27. september 2019) 
ESMA35-43–1076 <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-
1076_compliance_table_for_esma_guidelines_on_product_governance.pdf> skoðað 31. október 2019. 
179 Lög um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði nr. 24/2017. 
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sérstök leiðbeinandi tilmæli og tóku upp nýtt verklag í tengslum við viðmiðunarreglurnar,180 

sem er það verklag sem nú er viðhaft, þ.e. með sendingu dreifibréfs til viðeigandi fyrirtækja 

hverju sinni og tilvísunar í viðmiðunarreglurnar með birtingu hlekks á upprunalega útgáfu 

þeirra á heimasíðu viðeigandi eftirlitsstofnunar hverju sinni.  

Það má færa fyrir því rök að viðmiðunarreglur eftirlitsstofnananna hafi íþyngjandi áhrif 

á starfsemi fjármálafyrirtækja á Íslandi þar sem oft og tíðum er um töluvert ítarlegar reglur að 

ræða. Þá er hins vegar ekki skýrt hvernig viðurlög fjármálafyrirtækin geta átt yfir höfði sér ef 

ekki er farið eftir reglunum. Í dreifibréfunum tveimur sem fjallað er um hér að framan er tekið 

fram að FME geti gert kröfu um úrbætur á grundvelli 1. mgr. 10. gr. laga um opinbert eftirlit 

með fjármálastarfsemi181 og má því velta því upp hvort, og þá hvernig, viðurlög liggja við 

þegar ekki er farið eftir viðmiðunarreglunum eða vikið frá þeim að einhverju leyti.  

 

5. Vöruþróun í framkvæmd   
Ákvæði í lögum um vöruþróun á sviði verðbréfaviðskipta eru nýjung og þar af leiðandi er ekki 

komin reynsla á framkvæmd þessara reglna hjá þeim verðbréfafyrirtækjum sem starfa hér á 

landi. Meginmarkmið með vöruþróunarákvæðunum er, líkt og áður hefur verið fjallað um, að 

auka vernd fjárfesta enn meira en áður hefur verið, en því geta verðbréfafyrirtækin m.a. náð 

fram með því að setja sér ákveðið verklag í tengslum við vöruþróun. Þá er lögð sú skylda á 

verðbréfafyrirtæki að skilgreina markhóp hverrar vöru fyrir sig, bæði hjá framleiðendum og 

dreifingaraðilum, að þau setji sér ákveðna dreifingaráætlun sem fara á eftir ásamt því að gera 

kröfu um það að verðbréfafyrirtæki endurskoði vöruþróunarferlið hjá sér reglulega.  

Vöruþróunarákvæðin eru yfirgripsmikil og standa ekki ein og sér heldur byggja þau að 

miklu leyti á öðrum ákvæðum MiFID II er snúa að fjárfestavernd. Vöruþróunarákvæðin eru 

almenns eðlis og opin fyrir túlkun á ýmsa vegu. Af því leiðir að hægt er að framkvæma þær 

skyldur sem lagðar eru á verðbréfafyrirtæki í tengslum við vöruþróun með hliðsjón af 

framkvæmd annarra ákvæða MiFID II. Dæmi um það eru ákvæði um hagsmunaárekstra, 

flokkun fjárfesta, tilhlýðileikamat og hæfismat en fjallað verður nánar um þessi atriði í þessum 

kafla.  

   

                                                
180 Fjármálaeftirlitið, „Dreifibréf til fjármálafyrirtækja, vátryggingafélaga, greiðsluþjónustufyrirtækja og 
rafeyrisfyrirtækja“ <https://www.fme.is/media/vidmid-fme/vidmidunarreglur-evropsku-eftirlitsstofnananna-um-
virka-eignarhluti.pdf> skoðað 15. nóvember 2019. 
181 Lög um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998. 
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5.1 Hagsmunaárekstrar 

Orðatiltækið „hagsmunaárekstrar“ á við um atvik þar sem tveir aðilar hafa andstæðra hagsmuna 

að gæta. Þá þurfa viðkomandi aðilar að reyna eftir bestu getu að koma í veg fyrir að upp komi 

hagsmunaárekstrar, en ef slík tilvik koma upp þá er mikilvægt að meðhöndla þau þannig að 

allir viðkomandi aðilar séu upplýstir um þá hagsmuni sem eru í húfi.182 

Fjallað er sérstaklega um hagsmunaárekstra í 23. gr. MiFID II en þar er tekið fram að 

horft sé til hvers konar hagsmunaárekstra sem áhrif geta haft á hag fjárfesta, hvort sem um sé 

að ræða gagnvart verðbréfafyrirtækinu sjálfu, starfsmönnum þess, öðrum viðskiptavinum eða 

öðrum tengdum aðilum.183 Þá getur verðbréfafyrirtækið, eða eftir atvikum aðrir tengdir aðilar, 

t.d. átt hluti í félagi sem fjárfesti er ráðlagt að eiga viðskipti með, átt von á greiðslum fyrir sölu 

tiltekinna fjármálagerninga eða haft annarra hagsmuna að gæta af sölu ákveðinna 

fjármálagerninga. Mikilvægt er að hafa það í huga í tengslum við vöruþróunarferlið að 

verðbréfafyrirtækjum ber, samkvæmt 3. mgr. 16. gr. MiFID II, að gera allt sem í þeirra valdi 

stendur til þess að koma í veg fyrir að hagsmunaárekstrar hafi slæm áhrif á hag fjárfesta. Þrátt 

fyrir slíkt ákvæði er vert að taka það fram að viðskipti með tiltekna fjármálagerninga sem leitt 

geta til hagsmunaárekstra eru ekki bannaðir og þurfa ekki að hafa komið til í annarlegum 

tilgangi. Í tilvikum þar sem upp koma hagsmunaárekstrar er nauðsynlegt að gera viðskiptavin 

fyllilega grein fyrir öllum þeim atriðum sem leiða til þess að hagsmunum hans og 

verðbréfafyrirtækisins, eða tengdra aðila, fari ekki saman. Þá ber að veita viðskiptavin svigrúm 

til þess að ákvarða hvort af viðskiptunum verði eða ekki.184    

Fjallað er um skyldur framleiðenda í tengslum við hagsmunaárekstra í framseldri 

tilskipun (ESB) nr. 2017/593, en þar kemur fram að framleiðendum beri að meta mögulega 

hagsmunaárekstra við framleiðslu fjármálagernings. Þá ber framleiðendum sérstaklega að meta 

það hvort fjármálagerningurinn geti skapað aðstæður þar sem endanlegur viðskiptavinur getur 

orðið fyrir töluvert neikvæðum áhrifum ef til þess kemur að hagsmunaárekstur verði milli 

þeirra og verðbréfafyrirtækisins eða tengdra aðila.185 Skyldur dreifingaraðila í tengslum við 

hagsmunaárekstra koma fram í 3. mgr. 10. gr. framseldu tilskipunarinnar en þar er sett fram sú 

almenna krafa að dreifingaraðilum beri að fylgja öllum viðeigandi ákvæðum sem felast í 

                                                
182 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 
instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [2014] OJ L173/349, 2. mgr. 23. gr. 
183 sama heimild, 1. mgr. 23. gr. 
184 sama heimild, 2. - 3. mgr. 23. gr. 
185 Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 of 7 April 2016 Supplementing Directive 2014/65/EU of 
the European Parliament and of the Council with Regard to Safeguarding of Financial Instruments and Funds 
Belonging to Clients, Product Governance Obligations and the Rules Applicable to the Provision or Reception 
of Fees, Commissions or Any Monetary or Non-Monetary Benefits [2017] OJ L87/500, 2. og 3. mgr. 9. gr. 
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MiFID II m.a. í tengslum við hagsmunaárekstra. Í 8. gr. vvl. má finna ákvæði um 

hagsmunaárekstra en þar er sett fram sú skylda að leita eigi allra leiða til að koma í veg fyrir 

að hagsmunaárekstrar hafi skaðleg áhrif á viðskiptavini. Sú grein byggir á 3. mgr. 13. gr. og 

18. gr. MiFID I. Í MiFID II eru gerðar strangar kröfur til verðbréfafyrirtækja í þeim tilfellum 

þar sem upp koma hagsmunaárekstrar en þar er fyrirtækjunum m.a. gert að taka tillit til þess 

hvers konar viðskiptavin er um að ræða.186  

 Við gerð þessarar ritgerðar var horft til stefnu sjö verðbréfafyrirtækja hvað varðar 

hagsmunaárekstra. Um er að ræða þrjú rekstrarfélög verðbréfasjóða, tvo viðskiptabanka og tvö 

verðbréfafyrirtæki. Stefnur umræddra fyrirtækja eru settar á grundvelli 8. gr. vvl. og 20. gr. 

reglugerðar um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja187 en í tilfelli rekstrarfélaga 

verðbréfasjóða byggja stefnurnar, auk þessara ákvæða, á þeim ákvæðum sem fram koma í III. 

kafla reglugerðar um skipulagskröfur rekstrarfélaga verðbréfasjóða.188 Í stefnum þessara 

fyrirtækja má m.a. finna dæmi um atvik sem leitt geta til hagsmunaárekstra, til hvaða aðgerða 

fyrirtækin hafa gripið til þess að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra, til hvaða aðgerða verði 

gripið ef upp koma hagsmunaárekstrar ásamt upplýsingum um endurskoðun. Þá kemur einnig 

fram í stefnum fyrirtækjanna að regluvörður hafi eftirlit með stefnunum.189  

Það liggur því fyrir að stefnurnar sem verðbréfafyrirtækin hafa nú þegar sett sér í 

tengslum við hagsmunaárekstra muni ná yfir vöruþróunarferlið líka þegar MiFID II hefur verið 

innleitt í íslenskan rétt. Af því leiðir að verðbréfafyrirtækjunum ber að endurskoða stefnurnar 

þegar vöruþróunarferlið verður innleitt í starfsemi þeirra. Þannig  er hægt að sjá til þess að 

hugað sé að vöruþróun í stefnum fyrirtækjanna í tengslum við hagsmunaárekstra. Þá ber 

                                                
186 Fjármála- og efnahagsráðuneytið (n. 6), 2. mgr. 32. gr; Directive 2014/65/EU of the European Parliament 
and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and 
Directive 2011/61/EU [2014] OJ L173/349, 3. mgr. 23. gr. 
187 Reglugerð nr. 995/2007 um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja. 
188 Reglugerð nr. 471/2014 um skipulagskröfur rekstrarfélaga verðbréfasjóða 2017. 
189 Íslandssjóðir hf., „Stefna Íslandssjóða hf. varðandi hagsmunaárekstra - útdráttur“ (Ísalndssjóðir); Arctica 
Finance, „Stefna um ráðstafanir gegn hagsmunaárekstrum“ (Arctica Finance, 10. febrúar 2017) 
<https://www.arctica.is/media/skjol/Stefna-um-radstafanir-gegn-hagsmunaarekstrum.pdf> skoðað 22. nóvember 
2019; Fossar markaðir, „Stefna um ráðstafanir gegn hagsmunaárekstrum“ (Fossar markaðir, 15. maí 2015) 
<https://fossarmarkets.com/wp-content/uploads/2018/02/Stefna-um-r%C3%A1%C3%B0stafanir-gegn-
hagsmuna%C3%A1rekstrum.pdf> skoðað 22. nóvember 2019; Landsbréf, „Útdráttur úr reglum Landsbréfa um 
hagsmunaárekstra“ (Landsbréf, 4. september 2018) 
<https://www.landsbref.is/library/Files/Stjornarhaettir/Reglur-Landsbrefa-um-hagsmunaarekstra-utdrattur-2018-
04-09.pdf> skoðað 22. nóvember 2019; Landsbankinn, „Útdráttur úr stefnu Landsbankans um 
hagsmunaárekstra“ (Landsbankinn, nóvember 2018) 
<https://bankinn.landsbankinn.is/Uploads/documents/UmLandsbankann/MiFID/1226-
05_Utdrattur_ur_stefnu_Landsbankans_um_hagsmunaarekstra.pdf>; Stefnir hf., „Reglur og samþykktir“ 
(Stefnir) <http://www.Stefnir.is> skoðað 22. nóvember 2019; Arion banki, „Reglur um hagsmunaárekstra“ 
(Arion banki) 
<https://www.arionbanki.is/themes/arionbanki/arionbanki/documents/05_Bankinn/Starfsemi/Stjornarhaettir/Reg
lur-og-skilmalar/Reglur/2011-11-15__Hagsmuna%C3%A1rekstrar.pdf> skoðað 22. nóvember 2019. 
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framleiðendum og dreifingaraðilum einnig að taka tillit til þessara atriða og mögulega 

endurskoða stefnur sínar þegar nýir fjármálagerningar eru framleiddir eða teknir til sölu.190  

 

5.2 Skilgreining markhóps 

Skilgreining markhóps er eitt mikilvægasta skref framleiðenda og dreifingaraðila í 

vöruþróunarferlinu. Það er engin undantekning veitt frá skilgreiningu markhóps, hvort sem um 

einfaldan eða flókinn fjármálagerning er að ræða, og ber öllum þeim aðilum sem koma að 

framleiðslu eða sölu fjármálagerninga að fylgja því eftir. Þá má einnig benda á þá staðreynd að 

þrátt fyrir að markhópur hafi verið skilgreindur þá leiðir það ekki sjálfkrafa til þess að sá 

markhópurinn haldist óbreyttur til frambúðar. Gerð er krafa um endurskoðun 

vöruþróunarferlanna en fjallað verður nánar um það í kafla 5.4 hér á eftir.  

Til þess að auðvelda verðbréfafyrirtækjum vinnuna í tengslum við skilgreiningu 

markhóps hefur evrópskur vinnuhópur191 (e. European working group) sett saman ákveðið 

sniðmát sem viðkomandi aðilar geta farið eftir við framkvæmd vöruþróunarákvæða. Meðal 

aðila vinnuhópsins eru evrópsk fyrirtæki á sviði eignastýringar, bankaþjónustu, trygginga og 

sölu. Sniðmátið ber heitið „European MiFID Template” (hér eftir EMT-sniðmátið) og var það 

fyrst gefið út 1. febrúar 2019, en uppfært í útgáfu 2.0 þann 8. apríl 2019.192 Unnið er að 

uppfærslu sniðmátsins í útgáfu 3.0 en til stendur að gefa hana út í byrjun árs 2020. Þar sem 

vöruþróunarákvæðin hafa verið í gildi í þó nokkurn tíma hjá aðildarríkjum ESB, var tekin 

ákvörðun um það að uppfæra sniðmátið en sú breyting sem framkvæmd verður á sniðmátinu 

kemur til vegna þeirrar reynslu sem verðbréfafyrirtækin hafa haft af framkvæmd vöruþróunar 

og notkunar sniðmátsins frá því að það var fyrst gefið út.193 Sniðmátið er birt á heimasíðu 

samtaka sem kallast Financial Data Exchange Templates (hér eftir FinDatEx) en samtökin eru 

stofnuð sameiginlega af fjölmörgum stofnunum fjármálafyrirtækja af ýmsum sviðum 

fjármálageirans194 með það að markmiði að samræma og setja upp á skipulegan hátt þau 

                                                
190 Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 of 7 April 2016 Supplementing Directive 2014/65/EU of 
the European Parliament and of the Council with Regard to Safeguarding of Financial Instruments and Funds 
Belonging to Clients, Product Governance Obligations and the Rules Applicable to the Provision or Reception 
of Fees, Commissions or Any Monetary or Non-Monetary Benefits [2017] OJ L87/500, 3. mgr. 9. gr. og 3. mgr. 
10. gr. 
191 Hér eftir vinnuhópurinn 
192 European Working Group, „European MiFID Template - EMT V2.0“. 
193 FinDatEx, „Work in Progress“ (findatex.eu, 10. janúar 2019) <https://findatex.eu/work-in-progress> skoðað 
12. nóvember 2019. 
194 European Fund and Asset Management Association (EFAMA), European Banking Federation (EBF), 
Insurance Europe, European Savings and Retail Banking Group (ESBG), European Association of Cooperative 
Banks (EACB), European Structured Investment Products Association (EUSIPA) og European Association of 
Public Banks (EAPB)  
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stöðluðu atriði sem hinum ýmsum fjármálafyrirtækjum ber að fylgja samkvæmt 

Evrópulöggjöf. Þá er tekið fram á síðunni hjá FinDatEx að sniðmátin séu opin öllum og ekki 

bundin hugverkarétti.195   

EMT-sniðmátið er byggt upp á þann hátt að fyrst er farið yfir almennar upplýsingar um 

tiltekinn fjármálagerning. Þá er heiti fjármálagerningsins tekið fram ásamt upplýsingum um 

gjaldmiðil, nafn framleiðanda, upplýsingar um það hvort vöruþróunarferli fyrirtækisins sé í 

samræmi við ákvæði MiFID II, ásamt fleiri almennum atriðum. Þar á eftir er farið yfir þá fimm 

flokka sem líta ber til við skilgreiningu markhópsins, dreifingaráætlun og í lokin er farið yfir 

kostnað og gjöld sem fylgja fjármálagerningnum.196   

Vert er að taka það fram að EMT-sniðmátið er ekki bindandi fyrir aðildarríki EES 

heldur er það einungis sett fram í þeim tilgangi að hjálpa til við innleiðingu 

vöruþróunarferlisins hvort sem um er að ræða framleiðendur eða dreifingaraðila. Sniðmátið er 

hins vegar byggt á þeim reglum sem gilda um vöruþróunarferlið og þar af leiðandi til þess fallið 

að einfalda og samræma framkvæmd reglnanna en verðbréfafyrirtækjum er veitt ákveðið 

svigrúm til framkvæmdar ákvæðanna. Viðmiðunarreglur ESMA innihalda ítarlegar 

upplýsingar um þau atriði sem hafa ber í huga við framkvæmd ákvæðanna og má því líta til 

EMT-sniðmátsins til hliðsjónar við þau ákvæði sem þar er að finna.  

 Þegar verðbréfafyrirtæki setur sér vöruþróunarferli eru ýmsar leiðir færar til þess að 

meta skilgreindan markhóp hverrar vöru fyrir sig. Þá geta verðbréfafyrirtækin nýtt sér EMT-

sniðmátið við innleiðingu vöruþróunarferlis í starfsemi sína. Verðbréfafyrirtækin þurfa þó að 

öllum líkindum að þróa eða kaupa upplýsingatæknikerfi sem byggir á EMT-sniðmátinu, en líkt 

og gefur að skilja af umfangi vöruþróunarferlisins þá verður sniðmátið varla útfyllt handvirkt 

af starfsmönnum verðbréfafyrirtækjanna. Hins vegar verður að sjá til þess að ferlinu sé ekki 

eingöngu stýrt af mælanlegum upplýsingum sem hægt er að halda utan um með 

upplýsingatæknikerfum heldur sé líka horft til atriða sem ekki eru mælanleg og þau tekin inn í 

matið.197 Hér á eftir verður fjallað um skilgreiningu markhóps samkvæmt EMT-sniðmátinu198 

og tengingu þeirra atriða sem horft er til við önnur ákvæði MiFID II.  

 

                                                
195 FinDatEx, „About FinDatEx“ (findatex.eu) <https://findatex.eu/about> skoðað 14. nóvember 2019. 
196 European Working Group (n. 192). 
197 European Securities and Markets Authority (n. 131), 13. gr. 
198 European Working Group (n. 192). 
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5.2.1 Flokkun viðskiptavina 

Fyrsti flokkurinn sem líta ber til við skilgreiningu markhóps er flokkun viðskiptavina199 en í 

því felst að tilgreint sé í skilgreiningu markhópsins fyrir hvaða flokk fjárfesta viðkomandi 

fjármálagerningur er ætlaður.  

Fjallað er um flokkun viðskiptavina í 21. gr. vvl. en ákvæðið fellur undir II. kafla 

laganna sem ber heitið ,,Fjárfestavernd og viðskiptahættir fjármálafyrirtækja“. Með ákvæðinu 

er gerð sú krafa að verðbréfafyrirtæki flokki viðskiptavini sína við upphaf viðskiptasambands 

í einn af þremur flokkum; almenna fjárfesta, fagfjárfesta eða viðurkennda gagnaðila. 

Flokkarnir bera með sér mismunandi réttindi til upplýsingagjafar en hver og einn aðili getur 

óskað eftir því að falla í annan flokk.200 Þá kemur einnig fram í ákvæðinu að 

fjármálafyrirtækjum beri að setja sér verklagsreglur um umrædda flokkun. Sambærilegt ákvæði 

má finna í MiFID II201 en til stendur að innleiða þau ákvæði í 48. gr. frumvarpsdraganna. Þá 

stendur einnig til að innleiða ákvæði framseldrar tilskipunar (EU) 2017/565202 í reglugerð203 

en þar má finna ítarlegri ákvæði varðandi flokkun viðskiptavina og upplýsingagjöf til þeirra.  

 Í stuttu máli má greina flokkana í sundur þannig að undir almenna fjárfesta falla allir 

þeir einstaklingar og lögaðilar sem ekki flokkast sem fagfjárfestar.204 Fagfjárfestar eru hins 

vegar þeir sem búa yfir tiltekinni sérfræðikunnáttu til þess að meta áhættu af fjárfestingum 

sjálfir og taka þannig meðvitaða ákvörðun um fjárfestinguna. Í orðskýringakafla vvl. er að 

finna upptalningu á þeim aðilum sem teljast fagfjárfestar en þeirra á meðal eru lögaðilar sem 

hafa starfsleyfi á sviði fjármálamarkaða, stór fyrirtæki að uppfylltum vissum fjárhagslegum 

skilyrðum, opinberar stofnanir, aðrir stofnanafjárfestar sem starfa við fjárfestingar auk þeirra 

aðila sem óskað hafa eftir því að flokkast sem fagfjárfestar.205 Þá er hægt að greina fagfjárfesta 

í tvo flokka, annars vegar þá sem flokkast sjálfkrafa sem fagfjárfestar á grundvelli starfsemi 

sinnar, svo sem ríkisstofnanir og sveitarfélög (e. per se professional client) og hins vegar þá 

fagfjárfesta sem falla í þann flokk með því að uppfylla skilyrði laganna um fagfjárfesta (e. 

elective professional client) en þá er talið að verðbréfafyrirtæki geti ekki gert ráð fyrir að þeir 

                                                
199 European Securities and Markets Authority (n. 131), a. liður, 18. gr. 
200 Lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, 22. - 24. gr. 
201 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 
instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [2014] OJ L173/349, 4. mgr. 24. gr. 
og viðauki II. 
202 Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 of 25 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of 
the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for 
investment firms and defined terms for the purpose of that Directive [2017] OJ L87/1. 
203 Fjármála- og efnahagsráðuneytið (n. 6). 
204 Lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, 11. tl. 1. mgr. 2. gr. 
205 sama heimild, 9.tl. 1. mgr. 2. gr. 
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síðarnefndu búi yfir sömu þekkingu og reynslu og þeir fyrrnefndu.206 Viðurkenndir gagnaðilar 

geta verið þeir lögaðilar sem hafa starfsleyfi á sviði fjármálamarkaða, stór fyrirtæki að 

uppfylltum vissum fjárhagslegum skilyrðum og opinberar stofnanir.207  

 Eins og gefur að skilja veita flokkarnir þrír mismikla vernd fyrir fjárfesta. Almennir 

fjárfestar hafa samkvæmt lögunum mesta vernd, þar á eftir koma fagfjárfestarnir en 

viðurkenndir gagnaðilar hafa minnstu verndina. Viðurkenndir gagnaðilar eru að vissu leyti 

taldir búa yfir sömu þekkingu og verðbréfafyrirtækið sem selur vöruna og er 

verðbréfafyrirtækið því undanskilið ákveðnum ákvæðum um upplýsingagjöf sem þeim ber 

almennt að fylgja eftir.208 Við innleiðingu MiFID II verða settar fram töluvert strangari kröfur 

er varðar viðskipti við viðurkennda gagnaðila en í 30. gr. MiFID II er m.a. fjallað um þá skyldu 

verðbréfafyrirtækis að taka tillit til eðlis og starfsemi þess fyrirtækis sem um ræðir hverju 

sinni.209 Þá má einnig finna ítarlegar skyldur er varða upplýsingagjöf til viðurkenndra 

gagnaðila í 71. gr. framseldrar tilskipunar (ESB) 2017/565, en þar er m.a. fjallað um þá 

möguleika viðurkennds gagnaðila að óska eftir því að farið sé með hann sem fagfjárfesti eða 

almennan fjárfesti.210 Þá eru þær kröfur sem lagðar eru á verðbréfafyrirtæki í tengslum við 

upplýsingagjöf tengda kostnaði og gjöldum, sem fjallað er um í kafla 5.5 hér á eftir, látnar ná 

til fagfjárfesta og viðurkenndra gagnaðila en áður giltu slík ákvæði bara um viðskipti við 

almenna fjárfesta.211    

Þá er einnig vert að benda á það að þar sem flokkar fjárfesta eru einungis þrír þá getur 

verið talsverður munur á fjárfestingagetu og markmiðum fjárfesta innan hvers flokks, þá einna 

helst innan flokks almennra fjárfesta. Þá getur aðili A flokkast sem almennur fjárfestir, en hann 

er áhættufælinn, hefur aldrei átt viðskipti með fjármálagerninga áður, ekki kynnt sér 

verðbréfamarkaðinn og hefur þar af leiðandi enga þekkingu eða reynslu af viðskiptum með 

fjármálagerninga. Hins vegar getur aðili B einnig flokkast sem almennur fjárfestir, en hann 

hefur átt viðskipti með fjármálagerninga í mörg ár, þekkir vel til á fjármálamarkaði, er tilbúinn 

að taka mikla áhættu en uppfyllir ekki skilyrði þess að teljast fagfjárfestir. Þessir aðilar eiga 

báðir rétt á sömu vernd og upplýsingagjöf frá verðbréfafyrirtækinu á grundvelli flokkunar 

þeirra, þrátt fyrir mikið ósamræmi í þekkingu, reynslu og þörfum. Hér gegna 

                                                
206 European Securities and Markets Authority (n. 131), 81. gr. 
207 Lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, 10. tl. 1. mgr. 2. gr. 
208 sama heimild, 22. gr. 
209 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 
instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [2014] OJ L173/349, 30. gr. 
210 Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 of 25 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of 
the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for 
investment firms and defined terms for the purpose of that Directive [2017] OJ L87/1, 3. og 4. mgr. 71. gr. 
211 sama heimild, 74. gr. fororða. 
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vöruþróunarákvæðin mikilvægu hlutverki en þar sem flokkun viðskiptavina er einungis eitt af 

þeim fimm atriðum sem litið er til þegar markhópur vöru er skilgreindur þá getur tiltekinn 

almennur fjárfestir fallið undir skilgreindan markhóp en annar ekki. Í framangreindu dæmi 

getur aðili B fallið undir skilgreindan markhóp tiltekinnar vöru vegna þekkingar, reynslu sinnar 

og áhættusækni, en fjárfestir A hins vegar fallið utan markhópsins, og mögulega í neikvæðan 

markhóp vörunnar, vegna reynsluleysis, þekkingarleysis og mikillar áhættufælni. Þá má einnig 

taka dæmi þar sem um flókna afleiðu er að ræða sem hentar ekki fyrir almennan fjárfesti en 

getur hentað tilteknum fagfjárfesti, eða eftir atvikum viðurkenndum gagnaðila. Hér væri því 

hægt að segja í skilgreiningu markhóps að fjármálagerningurinn henti fagfjárfestum, en í 

kjölfarið þyrfti að skilgreina markhópinn enn frekar til þess að hægt væri að átta sig á því hvaða 

fagfjárfestar falla undir markhóp vörunnar. Þá er vert að taka það fram að ákveðnir einfaldir 

fjármálagerningar geta hentað almennum fjárfestum, en það leiðir af sér að fagfjárfestar og 

viðurkenndir gagnaðilar ættu líka að geta átt viðskipti með slíka fjármálagerninga og þar með 

fallið undir skilgreindan markhóp vörunnar.212  

 Í samræmi við núgildandi lög er verðbréfafyrirtækjum einungis skylt að flokka 

viðskiptavini í þessa þrjá flokka eftir getu þeirra til að stunda viðskipti með fjármálagerninga 

en þeir fjármálagerningar sem í boði eru hafa enga sérstaka flokkun. Þetta getur leitt til þess að 

fjárfestum þyki erfitt að átta sig á því hvaða vörur henti þeim hverju sinni og eiga jafnvel erfitt 

með að skilja einkenni vörunnar sem þeir hyggjast fjárfesta í. Þetta mun hins vegar breytast 

með innleiðingu vöruþróunarferla í starfsemi verðbréfafyrirtækja þar sem þeim er skylt að 

skilgreina markhóp fyrir allar sínar vörur.  

Grundvallarmunurinn felst í því að flokkun viðskiptavina fer fram með vitneskju þeirra 

eða samþykki, en það fer eftir því hvort um sé að ræða almennan fjárfesti sem sjálfkrafa hlýtur 

mestu verndina, eða annan flokk þar sem aðili veitir samþykki sitt fyrir flokkun og hlýtur 

þannig minni vernd. Skilgreining markhóps er hins vegar unnin innan verðbréfafyrirtækisins 

með hagsmuni viðskiptavina að leiðarljósi, en án aðkomu þeirra á einn eða annan hátt.  

 Af öllu framangreindu er því ljóst að skilgreining markhóps hverrar vöru fyrir sig 

vinnur með flokkun viðskiptavina og leiðir til þess að auðveldara sé að átta sig á því hvaða 

vara hentar hverjum viðskiptavin fyrir sig. Til þess að hægt sé að notast við skilgreiningu 

markhóps tiltekinnar vöru þurfa verðbréfafyrirtækin að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til 

þeirra á grundvelli ákvæða MiFID II um flokkun viðskiptavina, en til þess að átta sig á því 

                                                
212 European Securities and Markets Authority (n. 131), 83. gr. 
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hvort viðskiptavinur falli undir skilgreindan markhóp tiltekinnar vöru þarf að vera til staðar 

staðfesting á því hvaða flokk fjárfesta hann fellur undir.   

 

5.2.2 Þekking og reynsla  

Annar flokkurinn sem líta þarf til við skilgreiningu markhóps er mat á þekkingu og reynslu.213 

Í því felst að verðbréfafyrirtækjum ber að setja fram þau atriði sem aðilar þurfa að uppfylla, 

hvað þekkingu og reynslu varðar, til þess að falla undir skilgreindan markhóp vörunnar.  

Í núgildandi lögum um verðbréfaviðskipti er fjallað um þá skyldu verðbréfafyrirtækja 

að afla upplýsinga um þekkingu og reynslu viðskiptavina þegar veitt er þjónusta önnur er 

fjárfestingarráðgjöf.214 Ákvæðið innleiðir ákvæði 5. og 6. mgr. 19. gr. MiFID I, en með annarri 

þjónustu á sviði verðbréfaviðskipta er átt við alla aðra þjónustu sem viðskiptavini er veitt vegna 

verðbréfaviðskipta að undanskilinni fjárfestingarráðgjöf. Hins vegar er ekki farið fram á eins 

ítarlegar upplýsingar og þegar ráðgjöf er veitt, sbr. 15. gr. vvl., heldur er nóg að leggja almennt 

mat á viðskiptin og sjá til þess að viðskiptavinurinn átti sig á áhættunni sem getur fylgt 

fjárfestingunni.215 Sambærilegt ákvæði má finna í 3. og 4. mgr. 25. gr. MiFID II en til stendur 

að innleiða það ákvæði í 42. gr. frumvarpsdraganna og ber ákvæðið heitið tilhlýðileikamat. 

Gerð er undantekning frá tilhlýðileikamatinu í 5. mgr. 42. gr. að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum. Þar kemur fram að verðbréfafyrirtækjum beri ekki að framkvæma 

tilhlýðileikamatið þegar um ákveðin viðskipti með einfalda fjármálagerninga er að ræða, 

viðskiptavinurinn á frumkvæðið að viðskiptum, hann hefur verið upplýstur um að 

verðbréfafyrirtækinu beri ekki að meta hvort fjármálagerningurinn henti honum og ef 

verðbréfafyrirtækið uppfyllir skyldur sínar í tengslum við hagsmunaárekstra. 

Tilhlýðileikamatið og þau ákvæði sem gilda um það munu ekki taka miklum breytingum með 

innleiðingu MiFID II að öðru leyti en því að með MiFID II eru settar fram strangari kröfur er 

varðar einfalda fjármálagerninga eins og fjallað var um í kafla 2.4 hér að framan og munu því 

færri fjármálagerningar falla undir fyrrnefnda undanþágu.216  

 Hvað skilgreiningu markhópsins varðar þurfa verðbréfafyrirtækin að taka ákvörðun um 

það hvernig þessi atriði eru metin, en leiða má líkur að því að setja þurfi upp ákveðna flokka 

aðila með tilliti til þekkingar þeirra og reynslu sem yrðu svo notaðir í skilgreiningu markhóps 

                                                
213 sama heimild, b. liður, 18. gr. 
214 Lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, 16. gr. 
215 Alþt. 2007, A-deild, þskj. 7 - 7 mál, um 16. gr. 
216 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 
instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [2014] OJ L173/349, i. liður, a. tl. 
4. mgr. 25. gr. 
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hverrar vöru fyrir sig. Þá væri sem dæmi hægt að setja upp flokka á eftirfarandi hátt; aðili A er 

reynslulaus og hefur litla sem enga þekkingu á fjármálagerningum, aðili B er reynslulaus en 

hefur þó ákveðna þekkingu á fjármálagerningum vegna náms, áhugasviðs eða starfs síns og 

aðili C hefur ákveðna reynslu, þar sem hann hefur átt viðskipti með fjármálagerninga áður, en 

þekking hans á þeim er í lágmarki. Hér væri einnig hægt að horfa til aðila D en hann hefur 

ákveðna reynslu og þekkingu og er þannig ágætlega meðvitaður um þau viðskipti sem hann 

stundar og aðili E er með sérfræðiþekkingu og mikla reynslu af viðskiptum með 

fjármálagerninga á ákveðnu sviði.217 Allt geta þetta verið aðilar sem flokkast sem almennir 

fjárfestar og skiptir þetta mat þar af leiðandi miklu máli þegar markhópur tiltekinnar vöru er 

skilgreindur. Aðilar A, B og C myndu eflaust allir falla undir sama markhópinn og eiga 

möguleikann á viðskiptum með sambærilegar vörur, einfalda fjármálagerninga, á meðan aðilar 

D og E geta átt viðskipti með flóknari fjármálagerninga. Hins vegar er sá möguleiki alltaf uppi 

að aðili B sem hefur ákveðna sérfræðiþekkingu en enga reynslu geti fallið undir markhóp 

flókins fjármálagernings. Þetta getur átt við þrátt fyrir það að aðili B hafi aldrei átt viðskipti 

með fjármálagerninga áður en þá er hann talinn búa yfir nægjanlegri þekkingu til þess að skilja 

vöruna og fellur þar af leiðandi undir markhóp hennar.218  

 Af öllu framangreindu má sjá að til þess að hægt sé að skilgreina markhóp tiltekinnar 

vöru þá verður verðbréfafyrirtæki að fylgja eftir þeim ákvæðum er snúa að tilhlýðileikamatinu. 

Með því getur verðbréfafyrirtækið metið það hvort viðskiptavinur falli raunverulega undir 

skilgreindan markhóp tiltekinnar vöru og ráðlagt honum frá viðskiptum ef svo er ekki. Þá má 

einnig minnast á það að í viðmiðunarreglum ESMA um vöruþróun má finna ákvæði þar sem 

fjallað er um það að mat á tilhlýðileika og hæfi viðskiptavina geti ekki komið í staðinn fyrir 

skilgreiningu markhóps heldur þarf að framkvæma sjálfstætt mat á því, samhliða eða eftir að 

búið er að skilgreina markhópinn.219  

 

                                                
217 European Working Group (n. 192). 
218 European Securities and Markets Authority (n. 131), b. liður 18. gr. 
219 sama heimild, 33. gr. 
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5.2.3 Geta til að þola tap og áhættuþol 

Þriðji og fjórði flokkurinn, sem líta ber til við skilgreiningu markhóps, fjalla um getu 

viðskiptavinar til að þola tap220 og áhættuþol221 þeirra. Í þeim felst að verðbréfafyrirtækjum ber 

að setja fram ákveðna skilgreiningu á því hversu miklu viðskiptavinur má gera ráð fyrir, og á 

að hafa efni á, að tapa og svo hversu mikla áhættu viðskiptavinurinn þarf að vera tilbúinn að 

taka í tengslum við viðskiptin.  

Fjallað er um svokallað hæfismat í 15. gr. vvl. en það er framkvæmt þegar veita á 

fjárfestingarráðgjöf eða sinna á eignastýringu fyrir aðila. Ákvæðið er byggt á 4. mgr. 19. gr. 

MiFID I en sambærilegt ákvæði má finna í 2. mgr. 25. gr. MiFID II og til stendur að innleiða 

það með 41. gr. frumvarpsdraganna. Á grundvelli núgildandi lagaákvæða ber 

verðbréfafyrirtækjum á Íslandi að afla upplýsinga, áður en fjárfestingarráðgjöf er veitt, þar sem 

viðskiptavinir eru beðnir um að tilgreina þekkingu sína á fjármálagerningum og reynslu af 

þeim.222 Í MiFID II eru settar fram töluvert strangari kröfur hvað hæfismatið varðar. Þá ber 

verðbréfafyrirtækjum að afla upplýsinga um þekkingu og reynslu viðskiptavinar í tengslum við 

þann fjármálagerning sem ráðgjöfin snýr að ásamt því að meta hversu vel í stakk búinn 

viðskiptavinur er til þess að mæta tapi og hver markmið með fjárfestingunni eru en þar er t.d. 

átt við hvert áhættuþol viðskiptavinar er.  

 Ef við horfum til þeirra atriða sem hægt er að meta hvað varðar getu viðskiptavinar til 

að þola tap þá má skipta aðilum upp í þrjá flokka. Flokkur A er sá flokkur þar sem fjárfestir 

hefur lítið sem ekkert þol fyrir tapi, flokkur B er sá flokkur þar sem fjárfestir þolir tap 

höfuðstóls og flokkur C er sá flokkur þar sem fjárfestir hefur svigrúm til þess að þola tap 

umfram höfuðstól. Þá má einnig setja upp fleiri flokka, en það myndi aðeins teljast nauðsynlegt 

í tengslum við ákveðnar flóknar vörur með þröngan markhóp.223  

Tekið er fram í viðmiðunarreglunum að verðbréfafyrirtækin verði að setja sér skýrar 

línur hvað varðar matið á áhættuþætti hverrar vöru fyrir sig.  Þegar við horfum til áhættuþols 

viðskiptavina og mat á því við skilgreiningu markhóps má skipta aðilum upp í þrjá flokka. 

Flokkur A er í því tilfelli sá flokkur fjárfesta sem er áhættusækinn, t.d. með því að stunda 

spákaupmennsku. Flokkur B er sá flokkur fjárfesta sem eru tilbúnir að taka einhverja áhættu 

en eru þó ekki að leitast eftir því. Þriðji flokkurinn, flokkur C, er fyrir þá aðila sem þola litla 

                                                
220 sama heimild, c. liður, 18. gr. 
221 sama heimild, d. liður, 18. gr. 
222 Íslandsbanki, „Almennir skilmálar Íslandsbanka vegna viðskipta með fjármálagerninga“ 
<https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Almennir_skilmalar_Islandsbanka_vegna_vidskipta_m
ed_fjarmalagerninga.pdf> skoðað 18. nóvember 2019, 8.6 gr; Landsbankinn hf., Almennir skilmálar 
Landsbankans vegna þjónustu á sviði verðbréfaviðskipta 2016, 3.2 gr. 
223 European Working Group (n. 192). 
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áhættu eða myndu teljast áhættufælnir og reyna eftir bestu getu að sleppa við alla áhættu í 

tengslum við fjárfestingar sínar.224  Til viðbótar við þessa flokkun ber verðbréfafyrirtækjum, 

við skilgreiningu markhóps, að horfa til ákveðinna aðferða við áhættumat í tengslum við 

tilteknar vörur þegar það á við.225 Hér má horfa til reglugerðar (ESB) nr. 1286/2014  sem fjallar 

um lykilupplýsingaskjöl varðandi pakkaðar fjárfestingarafurðir handa almennum fjárfestum og 

vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir í smásölu (e. regulation on key information documents 

for packaged retail and insurance-based investment products eða PRIIPs)226 eða tilskipunar 

(ESB) nr. 2014/91 sem fjallar um rétt til þess að reka og markaðssetja verðbréfasjóði innan 

ESB (e. directive on undertakings for collective investment in transferable securities eða 

UCITS).227 

 PRIIPs reglugerðin tekur til þeirra aðila sem framleiða PRIIPs vörur ásamt þeim sem 

selja vörurnar eða ráðleggja viðskiptavinum í tengslum við þær vörur. Reglugerðin nær að 

vissu leyti yfir sömu svið og MiFID II en helsti munurinn er sá að ákvæði PRIIPs beinast 

sérstaklega að almennum fjárfestum.228 Í viðauka II. við framseldu tilskipunina (ESB) 

2017/653229 er sett fram áhættumat á PRIIPs vörum sem verðbréfafyrirtækjum ber að horfa til 

við skilgreiningu markhóps þegar það á við. Hitt áhættumatið sem fjallað er um er á grundvelli 

UCITS tilskipunarinnar en hún tekur til verðbréfasjóða. Áhættumatið á grundvelli UCITS 

tilskipunarinnar er sett fram af forvera ESMA, nefnd evrópskra verðbréfaeftirlitsstofnana230 (e. 

Committee of European Securities Regulators), en FME sendi út dreifibréf til rekstrarfélaga 

verðbréfasjóða þann 13. júlí 2018 þar sem þeim var m.a. gert að fara eftir viðmiðunarreglum 

sem kveða á um áhættumat UCITS sjóða.231   

                                                
224 sama heimild. 
225 European Securities and Markets Authority (n. 131), d. liður 18. gr; European Working Group (n. 192). 
226 Regulation (EU) no 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on key 
information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) [2014] OJ 
L352/1. 
227 Directive 2014/91/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 amending Directive 
2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for 
collective investment in transferable securities (UCITS) as regards depositary functions, remuneration policies 
and sanctions [2014] OJ L257/186. 
228 Nordea Markets, „What Is a PRIIPs KID?“ (nordeamarkets.com) <https://nordeamarkets.com/mifid-ii-
regulations/priips-kid/> skoðað 21. nóvember 2019. 
229 Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653 of 8 March 2017 supplementing Regulation (EU) No 
1286/2014 of the European Parliament and of the Council on key information documents for packaged retail and 
insurance-based investment products (PRIIPs) by laying down regulatory technical standards with regard to the 
presentation, content, review and revision of key information documents and the conditions for fulfilling the 
requirement to provide such documents [2017] OJ L100/1. 
230 Hér eftir CESR 
231 Committee of European Securities Regulators, „CESR’s Guidelines on the Methodology for the Calculation 
of the Synthetic Risk and Reward Indicator in the Key Investor Information Document“ (CESR 7. janúar 2010) 
<https://www.fme.is/media/vidmid-fme/cesr_10_673.pdf>. 
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Við skilgreiningu markhóps ber verðbréfafyrirtækjum að aðgreina þekkingu og 

reynslu, getu til að þola tap og áhættuþol með því að skilgreina hvert og eitt atriði fyrir sig. Það 

er hins vegar metið allt í einu með framkvæmd hæfismatsins. Hér má benda á þá staðreynd að 

ekki telst nauðsynlegt að framkvæma hæfismatið nema í þeim tilfellum þar sem veita á 

fjárfestingarráðgjöf eða þegar um eignastýringu er að ræða. Það breytir því þó ekki að við 

skilgreiningu markhóps er nauðsynlegt að setja öll þessi atriði fram og ekki er veitt undanþága 

frá því, burtséð frá því hvaða þjónusta er veitt í tengslum við vöruna. Af því leiðir að þrátt fyrir 

að ekki sé verið að veita fjárfestingarráðgjöf þarf á einhvern hátt að vera hægt að leggja mat á 

þau atriði sem fjallað er um hér að framan til þess að viðskiptavinur geti átt viðskipti með 

tiltekna vöru og má því velta því upp hvort vöruþróunarákvæðin geti leitt til þess að í 

framkvæmd þurfi að framkvæma hæfismat í fleiri tilvikum en fjallað er um í MiFID II.   

 

5.2.4 Markmið og þarfir fjárfesta  

Fimmti og síðasti flokkurinn sem fjallað er um í viðmiðunarreglunum snýr að markmiðum og 

þörfum fjárfesta.232 Í því felst sú skylda framleiðenda og dreifingaraðila að tilgreina hvaða 

markmið og þarfir fjárfestir hefur með fjárfestingum sínum til þess að falla undir skilgreindan 

markhóp tiltekinnar vöru. Umræddur flokkur er tiltölulega opinn til túlkunar en ýmis atriði geta 

fallið undir þennan flokk skilgreinda markhópsins. Hins vegar þarf verðbréfafyrirtækið að meta 

það í hvert skipti hversu ítarleg atriði koma fram í þessum flokk en það ræðst af tegund 

fjármálagernings sem verið er að vinna með hverju sinni. Eins og áður hefur komið fram þá 

krefst flókinn fjármálagerningur skýrari og afmarkaðri skilgreiningar á markhóp á meðan sú 

skilgreining getur verið töluvert einfaldari varðandi einfalda fjármálagerninga.233 Hægt er að 

setja fram markmið og þarfir fjárfesta á nokkuð þröngan hátt þar sem fjallað er um sérstök 

tilvik. Hér getur til að mynda verið fjallað um aðila á ákveðnu æviskeiði, t.d. ungu fólki á 

aldrinum 20-30 ára sem stundar nám eða er ný komið út á vinnumarkaðinn. Þá væri einnig 

hægt að tiltaka önnur atriði, t.d. í hversu langan tíma mælt er með að fjárfesta í tilteknum 

fjármálagerning, hvort hann væri bundinn ákveðinni vísitölu. Þá er einnig hægt að setja fram 

ákveðin atriði í tengslum við markmið viðskiptavinar, þ.e. hvort hann stefni einungis á vörslu 

fjár síns eða vöxt höfuðstóls. Almennari markmið geta líka komið fram í þessum flokki en þar 

er hægt að setja fram atriði eins og t.d. samfélagsleg atriði, gjaldmiðil fjármálagernings, hvort 

varan tengist nýsköpun og önnur sambærileg atriði.234 

                                                
232 European Securities and Markets Authority (n. 131), e. liður, 18. gr. 
233 sama heimild, 14. gr. 
234 sama heimild, e. liður. 18. gr; European Working Group (n. 192). 
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Markmið og þarfir fjárfesta eru ef til vill sá flokkur sem mun þróast hvað mest á stuttum 

tíma með tilliti til hugarfarsbreytinga sem eiga sér stað í heiminum í dag, þá sérstaklega aukin 

áhrif siðferðissjónarmiða lögaðila við val á fjárfestingum.235 Þar má einna helst nefna grænar 

fjárfestingar en í þeim felst að fjárfest sé í fjármálagerningum sem uppfylla ákveðin 

umhverfisskilyrði og að söluandvirði fjármálagerninganna sé þannig eytt í umhverfisvæn 

verkefni.236 Þá er einnig horft til samfélagslegra þátta og stjórnarhátta og eru fjárfestar orðnir 

töluvert meðvitaðri um það hvernig farið er með fjármuni þeirra í tengslum við þessi atriði. 

FME hefur þýtt svokölluð ESG atriði (e. environmental, social and corporate governance) sem 

UFS237 eða umhverfis-, félagsleg atriði og stjórnarhættir.238 Þá væri hægt að taka fram í 

skilgreiningu markhóps að varan sem um ræðir uppfylli skilyrði sem gerð eru til þessara atriða 

og henti þar af leiðandi þeim sem vilja fjárfesta í slíkum fjármálagerningum.   

 Það má einnig benda á það sem fjallað hefur verið um hér áður varðandi mismunandi 

þekkingu framleiðenda og dreifingaraðila á þörfum og hegðun viðskiptavina. Þá eiga 

dreifingaraðilar að þekkja betur til viðskiptavina sinna og geta því sett fram ítarlegri 

upplýsingar í tengslum við skilgreiningu markhóps en ekki einungis horft á markhópinn út frá 

almennri þekkingu á markaðnum líkt og í tilviki framleiðenda.   

 

5.3 Dreifingaráætlun  

Vöruþróunarferlið sjálft samanstendur af skilgreiningu markhóps ásamt dreifingaráætlun. Ef 

upp kemur sú staða að dreifingaráætlun sé ekki fyrir hendi getur það leitt til þess að 

fjármálagerningur endi í höndum aðila sem ekki falla undir skilgreindan markhóp tiltekins 

fjármálagernings. Fjallað er um þær skyldur verðbréfafyrirtækja að setja sér dreifingaráætlun í 

3. málsl. 3. mgr. 16. gr. MiFID II. Dreifingaráætlun verðbréfafyrirtækis þarf að vera sett í 

tengslum við skilgreindan markhóp en verðbréfafyrirtæki ber að sjá til þess að 

                                                
235 Festa, „Samfélagsábyrgð“ (Samfélagsábyrgð) <https://samfelagsabyrgd.is/samfelagsabyrgd/> skoðað 18. 
nóvember 2019. 
236 Hrefna Ö. Sigfinnsdóttir og Sigrún Guðnadóttir, „Græn skuldabréf: Fjárfest í grænni framtíð“ 
(umraedan.landsbankinn.is, 13. nóvember 2018) 
<https://umraedan.landsbankinn.is/umraedan/samfelagid/graen-skuldabref-fjarfest-i-graenni-framtid/> skoðað 
18. nóvember 2019. 
237 Eleni Choidas, Ólafur Sigurðsson og Unnur Gunnarsdóttir, „Ábyrgar fjárfestingar“ (Morgunverðarfundur um 
ábyrgar fjárfestingar, 24. október 2019) <https://www.fme.is/utgefid-efni/frettir-og-tilkynningar/frettir/glaerur-
fra-morgunverdarfundi-um-abyrgar-fjarfestingar>. 
238 Sigurður Freyr Jónatansson, „Grænn fjármálamarkaður - Áhrif loftlagsbreytinga og aðgerða í loftslagsmálum 
á fjármálamarkað“ (2019) 8 árgangur (1. tölublað) Fjármál - Vefrit Fjármálaeftirlitsins 26. 
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fjármálagerningnum sé einungis dreift til skilgreinds markhóps239 þess og má því segja að þessi 

tvö atriði séu óaðskiljanleg í vöruþróunarferlinu og þurfi alltaf að haldast í hendur.   

 Almennt eru framleiðendur ekki að selja fjármálagerninga til skilgreinds markhóps og 

sjá þar af leiðandi ekki um markaðssetningu þeirra og dreifingu. Framleiðendum ber, ef þeir 

hafa tök á, að velja sér dreifingaraðila sem á í viðskiptum við þá aðila sem falla undir 

skilgreindan markhóp þeirra fjármálagerninga sem þeir framleiða.240 Dreifingaraðilum ber hins 

vegar að setja sér sjálfstæða dreifingaráætlun byggða á vitneskju þeirra varðandi viðskiptavini 

sína. Ef þeir hyggjast víkja frá þeirri dreifingaráætlun sem framleiðandi hefur sett ber þeim að 

tilkynna það til framleiðanda svo hann geti endurskoðað dreifingaráætlun sína.241     

 Ýmsar leiðir eru færar verðbréfafyrirtækjum við dreifingu fjármálagerninga. Þá má 

einna helst nefna almenna markaðssetningu, fjárfestingarráðgjöf, eignastýringu eða 

framkvæmd viðskipta fyrir fjárfesta að þeirra frumkvæði.242 

 Ef horft er til markaðssetningar verða dreifingaraðilar að getað fullvissað sig um að 

markaðssetning tiltekinnar vöru nái einungis til skilgreinds markhóps og ekki út fyrir þann hóp. 

Þessu má ná fram með markaðssetningu sem nær einungis til ákveðinna aðila, eins og t.d. með 

tölvupósti eða annarri persónulegri samskiptaleið sem getur ekki túlkast sem markaðssetning 

til annarra aðila. Þá má hins vegar minnast á að markaðssetning fjármálagerninga hér á landi á 

undanförnum árum hefur verið í minna lagi og alls ekki áberandi, en telja má ólíklegt að 

breyting verði þar á með tilkomu nýrra og strangari reglna á sviði verðbréfaviðskipta.243  

Fjárfestingarráðgjöf er, samkvæmt skilgreiningu MiFID II,244 ráðgjöf varðandi 

fjármálagerninga sem einstaklingi er veitt persónulega, hvort sem einstaklingurinn eða 

verðbréfafyrirtækið á frumkvæðið að ráðgjöfinni. Sambærilega orðskýringu má finna í 

skilgreiningarkafla frumvarpsdraganna.245 Verðbréfafyrirtækjum ber í þeim tilfellum sem 

fjárfestingarráðgjöf er veitt að fullvissa sig um að fjárfestir falli raunverulega undir 

skilgreindan markhóp tiltekins fjármálagerningsins. Þessu er m.a. hægt að ná fram með 

                                                
239 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 
instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [2014] OJ L173/349, 2. mgr. 24. gr. 
240 European Securities and Markets Authority (n. 131), 26. gr. 
241 sama heimild, 50. og 51. gr. 
242 European Working Group (n. 192). 
243 FME, „Túlkun Fjármálaeftirlitsins vegna markaðssetningar, dreifingar og sölu á tvíundar valréttum og 
mismunasamningum“ (Fjármálaeftirlitið, 7. maí 2018) <https://www.fme.is/utgefid-efni/frettir-og-
tilkynningar/frettir/tulkun-fjarmalaeftirlitsins-vegna-markadssetningar-dreifingar-og-solu-a-tviundar-valrettum-
og-mismunasamningum> skoðað 22. nóvember 2019. 
244 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 
instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [2014] OJ L173/349, 4. tl. 1. mgr. 
4. gr. 
245 Fjármála- og efnahagsráðuneytið (n. 6), 13. tl. 1. mgr. 4. gr. 
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hæfismati sem fjallað var um í kafla 5.2.3 hér að framan. Eignastýring er ein leið 

fjárfestingarráðgjafar en þar er um frábrugðin sjónarmið að ræða þegar kemur að 

dreifingaráætlun. Þá er í ákveðnum tilfellum leyfilegt að hafa, í eignasafni fjárfestis, ákveðna 

fjármálagerninga þar sem fjárfestir fellur utan skilgreinds markhóps þess tiltekna 

fjármálagernings246 og ber dreifingaraðilum ekki að tilkynna framleiðanda frávik í þessum 

tilfellum. Þetta þarf þó að vera gert til þess að stuðla að áhættudreifingu þeirra fjármálagerninga 

sem eru í eignasafninu.247  

 Þá má einnig benda á þá leið að framkvæma viðskipti fyrir fjárfesta að þeirra frumkvæði 

en hægt er að hafa dreifingaráætlun fjármálagernings á þann veg að hann sé ekki endilega 

markaðssettur heldur sé hann einungis hugsaður fyrir þá aðila sem falla undir skilgreindan 

markhóp, hafa áhuga á og óska eftir því að eiga viðskipti með tiltekinn fjármálagerning. Í þessu 

tilfelli þarf dreifingaraðilinn sem um ræðir að meta það hvort fjárfestir falli undir skilgreindan 

markhóp fjármálagernings. Fjárfestir hefur alltaf þann möguleika að fjárfesta í ákveðnum 

fjármálagerningi þrátt fyrir að falla ekki undir skilgreindan markhóp þess, en dreifingaraðili 

þarf í þeim tilfellum að ráðleggja honum frá því248 og eftir atvikum afsala sér allri ábyrgð vegna 

viðskiptanna. Þá þarf dreifingaraðilinn að geta sýnt fram á að viðskiptavinur hafi verið 

upplýstur um öll nauðsynleg atriði ef til þess kemur að hann þurfi að svara fyrir það hvers 

vegna varan var seld út fyrir skilgreindan markhóp hennar. 

 Hér er einungis um að ræða nokkrar dreifingarleiðir en skoða þarf hvert tilvik fyrir sig 

og meta það hvernig dreifingaráætlunin er sett fram og hvort hún sé í samræmi við skilgreindan 

markhóp fjármálagerningsins sem um ræðir.  

 

5.4. Endurskoðun vöruþróunarferlanna  

Eins og fjallað er um í 3. mgr. 9. gr. MiFID II og kafla 3.1 hér að framan ber stjórn 

verðbréfafyrirtækja ábyrgð á vöruþróunarferlum þess. Þá er tekið fram í 4. málsl. 3. mgr. 16. 

gr. MiFID II, ásamt framseldri tilskipun (ESB) 2017/593249, að framleiðendur og 

dreifingaraðilar skuli reglulega endurskoða fjármálagerninga sem þeir framleiða eða bjóða upp 

                                                
246 European Securities and Markets Authority (n. 131), 52. gr. 
247 sama heimild, 54. gr. 
248 sama heimild, 47. gr. 
249 Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 of 7 April 2016 Supplementing Directive 2014/65/EU of 
the European Parliament and of the Council with Regard to Safeguarding of Financial Instruments and Funds 
Belonging to Clients, Product Governance Obligations and the Rules Applicable to the Provision or Reception 
of Fees, Commissions or Any Monetary or Non-Monetary Benefits [2017] OJ L87/500, 9. og 10. gr. 
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á. Það er í höndum regluvörslu verðbréfafyrirtækis að hafa eftirlit með vöruþróunarferlunum 

og sjá um endurskoðun þeirra. 250  

 Endurskoðunin á að fara fram m.a. til þess að meta hvort fjármálagerningur standist 

ennþá þarfir og markmið skilgreinds markhóps og hvort dreifingaráætlunin sé enn við hæfi.251 

Það getur t.d. átt við ef breytingar verða á rekstri framleiðanda fjármálagernings, ef 

markaðurinn tekur miklum breytingum á stuttum tíma eða ef lagabreytingar eiga sér stað sem 

geta haft áhrif á tilteknar tegundir fjármálagerninga og stöðu þeirra á markaði, en öll þessi atriði 

geta leitt til breytinga á eiginleikum vöru. Þá getur stöðug þróun markaðarins einnig haft áhrif 

á skilgreiningu markhóps og því nauðsynlegt að endurmeta markhópinn reglulega þó svo að 

engar skyndilegar eða óvæntar breytingar hafi átt sér stað.  

Þá er framleiðendum gefið ákveðið svigrúm varðandi það hvernig þeir endurskoða 

ferlið og hvaða upplýsingar þeir telja nauðsynlegar til þess að hægt sé að endurskoða ferlið. Til 

þess að framleiðandi geti áttað sig á því hvernig staðan er á tilteknum fjármálagerningi þarf 

hann upplýsingar frá dreifingaraðilum varðandi fjármálagerninginn. Það geta til að mynda 

verið upplýsingar um það hvaða dreifingarleið er að skila mestum árangri, og eftir atvikum, 

hver skilar minnstum árangri, hvort fjármálagerningur hafi verið seldur út fyrir skilgreindan 

markhóp og ásamt öðrum nauðsynlegum upplýsingum um fjármálagerning.252   

Hér má velta því upp hversu reglulega slík endurskoðun þurfi að fara fram en 

verðbréfafyrirtækjum er veitt töluvert svigrúm til túlkunar á þessu ákvæði þar sem hvergi er 

minnst á tímaramma í tengslum við endurskoðunina. Höfundur fór þess á leit við FME að fá 

svör við því hvort sett yrðu ákveðin skilyrði er varðar endurskoðunina. Samkvæmt þeim 

svörum sem bárust verður sú ákvörðun sett í hendur verðbréfafyrirtækjanna til að byrja með 

og þeim gert að setja sér verklag í kringum endurskoðun vöruþróunarferilsins. Það verður hins 

vegar endurskoðað og mögulega sett niður ákveðið tímamark ef upp koma vandamál í tengslum 

við endurskoðun vöruþróunarferla og ESMA telur nauðsynlegt að fjalla um og setja fram skýr 

fyrirmæli um þessi atriði.253  

 Verðbréfafyrirtæki geta sett upp ákveðinn tímaramma þar sem fram kemur hversu oft 

vöruþróunarferlið er endurskoðað. Þá er ef til vill einfaldast ef hægt er að samræma ferlið hjá 

dreifingaraðilum og framleiðendum til þess að valda sem minnstu raski á starfsemi 

fyrirtækjanna. Þá taka verðbréfafyrirtækin ákvörðun um það hversu oft endurskoðunin fer fram 

                                                
250 sama heimild, 7. mgr. 9. gr. og 6. mgr. 10. gr. 
251 European Securities and Markets Authority (n. 131), 56. gr. 
252 sama heimild, 57. gr. 
253 Harald Björnsson (n. 172). 
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en það er hægt að hafa hana í tengslum við ársuppgjör, eða jafnvel ársfjórðungsuppgjör, þannig 

að endurskoðun vöruþróunarferlanna sé framkvæmd samhliða þeirri vinnu sem fer fram á þeim 

tíma. Þá er einnig hægt að setja upp ákveðnar reglur sem segja til um það að ef upp koma 

sérstök tilvik í tengslum við ákveðnar vörur, þá beri þeim að endurskoða vöruþróunarferlana á 

þeim tímapunkti. Þetta getur t.d. átt við ef ósamræmi er milli skilgreinds markhóps 

framleiðanda og dreifingaraðila, eða jafnvel ósamræmi í dreifingaráætlun þessara aðila.  

 Til þess að framleiðandi geti endurskoðað vöruþróunarferlið hjá sér þarf hann á 

upplýsingum að halda frá dreifingaraðila. Framleiðandi metur það hvaða upplýsingar hann 

telur þörf á en dreifingaraðilum ber að halda utan um upplýsingar sem hægt er að afhenda 

framleiðendum þegar kemur að endurskoðun vöruþróunarferlanna.254   

 

5.4.1 Endurgjöf dreifingaraðila  

Gerð er krafa um endurgjöf dreifingaraðila til framleiðanda í framseldri tilskipun (ESB) 

2017/593.255 Þar er hvorki fjallað um það hversu oft eða hversu umfangsmiklar upplýsingarnar 

þurfa að vera hverju sinni. Þessar upplýsingar eru þó nauðsynlegar til þess að framleiðendur 

geti endurskoðað vöruþróunarferlið sitt og gert breytingar ef þess þarf. Það yrði þó að teljast 

einfaldast fyrir starfsemi verðbréfafyrirtækjanna að þessi upplýsingagjöf færi fram í tengslum 

við endurskoðun vöruþróunarferlanna, þ.e. árlega við ársreikningsskil eða ársfjórðungslega líkt 

og fjallað var um hér að framan.  

Í Bretlandi eru starfrækt samtök fyrirtækja úr fjármálageiranum, en samtökin bera heitið 

The Investing and Saving Alliance (hér eftir TISA). Í samtökunum eru yfir 200 meðlimir en 

þar á meðal eru stórir viðskiptabankar, tryggingafélög, lífeyrissjóðir og fjárfestingarsjóðir. 

Verkefni TISA eru m.a. þau að aðstoða meðlimi samtakanna við túlkun og innleiðingu nýrra 

reglna. Meðal þeirra reglna sem samtökin hafa unnið með eru ákvæði MiFID II tilskipunarinnar 

er snúa að vöruþróun.256  Vert er að taka það fram að samtökin eru ekki starfrækt á vegum ESB, 

heldur er um sjálfstæð félagasamtök að ræða, og hafa þau þar af leiðandi engin réttaráhrif á 

EES-svæðinu. Hins vegar gefa samtökin út efni sem verðbréfafyrirtæki geta stuðst við, við 

innleiðingu vöruþróunarákvæða MiFID II tilskipunarinnar.  

                                                
254 European Securities and Markets Authority (n. 131), 58. gr. 
255 Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 of 7 April 2016 Supplementing Directive 2014/65/EU of 
the European Parliament and of the Council with Regard to Safeguarding of Financial Instruments and Funds 
Belonging to Clients, Product Governance Obligations and the Rules Applicable to the Provision or Reception 
of Fees, Commissions or Any Monetary or Non-Monetary Benefits [2017] OJ L87/500, 9. mgr. 10. gr. 
256 TISA, „About TISA“ (tisa.uk.com) <https://www.tisa.uk.com/about-tisa/> skoðað 12. nóvember 2019. 
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 TISA hefur gefið út sniðmát varðandi endurgjöf dreifingaraðila til framleiðenda 

fjármálagerninga sem ber heitið „European feedback template“ (Hér eftir EFT-sniðmátið).257 

EFT-sniðmátið er byggt upp á sambærilegan hátt og EMT-sniðmátið sem fjallað var um í kafla 

5.2 hér að framan. Þá má einnig horfa til skýrslu sem gefin er út af TISA varðandi endurgjöf 

dreifingaraðila258 en í henni má finna ítarlegri upplýsingar um notkun á EFT-sniðmátinu. Hér 

geta framleiðendur og dreifingaraðilar tekið ákvörðun um það að nota EFT-sniðmátið í 

tengslum við endurgjöf dreifingaraðila til þess að auðvelda ferlið. Ef nota á EFT-sniðmátið 

væri hægt að nýta sama upplýsingatæknikerfið og fjallað var um í kafla 5.2 hér að framan.  

Upplýsingarnar sem dreifingaraðili veitir framleiðanda eiga að vera nógu ítarlegar til 

þess að framleiðandi geti endurskoðað vöruþróunarferli tiltekinnar vöru.259 Samkvæmt 

sniðmátinu skulu verðbréfafyrirtækin setja fram almenn atriði varðandi dreifingaraðilann og 

fjármálagerninginn sem um ræðir, þar á meðal upplýsingar um það hversu umfangsmiklum 

upplýsingum dreifingaraðilinn er að skila af sér. Þá má sem dæmi horfa til þess hvort um sé að 

ræða öll viðskipti með fjármálagerninga tiltekins framleiðanda á ákveðnu tímabili, eða einungis 

viðskipti sem fela í sér frávik frá skilgreindum markhóp eða dreifingaráætlun.260 Það má hins 

vegar taka það fram að þegar um eignastýringu er að ræða ber dreifingaraðila ekki að tilkynna 

framleiðanda ef farið er út fyrir skilgreindan markhóp ákveðinnar vöru innan 

eignastýringarinnar,261 nema ef um neikvæðan markhóp sé að ræða en slík frávik ber alltaf að 

tilkynna til framleiðanda.262  

 

5.5 Kostnaður og gjöld   

Sett eru fram sjálfstæð ákvæði í MiFID II í tengslum við kostnað og gjöld. Markmiðið með 

þeim skyldum sem lagðar eru á verðbréfafyrirtækin í tengslum við kostnað og gjöld eru aukið 

gagnsæi í viðskiptum með fjármálagerninga ásamt því að veita viðskiptavinum enn meiri vernd 

en áður hefur verið með því að gera hann meðvitaðri um þann kostnað og þau gjöld sem fylgja 

fjárfestingunni.263  

                                                
257 The investing and saving alliance, „MiFID II Feedback Template - V1“ 
<https://www.tisa.uk.com/publications/mifid-ii-feedback-template-2/>. 
258 The investing and saving alliance, „MiFID II Product Governance - Approach to Implementation for 
Distributor Reporting“ (TISA nóvember 2018). 
259 The investing and saving alliance, „MiFID II Feedback Template - V1“ (n. 257) 19. 
260 The investing and saving alliance, „MiFID II Feedback Template - V1“ (n. 257). 
261 European Securities and Markets Authority (n. 131), 54. gr. 
262 sama heimild, 55. gr. 
263 Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 of 25 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of 
the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for 
investment firms and defined terms for the purpose of that Directive [2017] OJ L87/1, 82. gr. fororða. 
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Ákvæði um kostnað og gjöld eru til staðar í MiFID I264 en 19. gr. tilskipunarinnar 

kveður á um framkvæmd viðskipta þegar fjárfestingarþjónusta er veitt. Ákvæði MiFID I voru 

m.a. innleidd í 3. mgr. 9. gr. vvl. en þar er fjallað um að yfirlit sem viðskiptavinir fá send eigi 

að innihalda upplýsingar um kostnað vegna þjónustu sem þeim er veitt. Þá er einnig fjallað 

almennt um upplýsingagjöf til viðskiptavina í 14. gr. vvl. og þær þóknanir sem 

verðbréfafyrirtæki áskilur sér í 2. mgr. sömu greinar. Í MiFID II má finna ákvæði um kostnað 

og gjöld í b. lið 4. mgr. 24.gr. en þar er fjallað um það hvaða upplýsingum verðbréfafyrirtækjum 

ber að taka fram í tengslum við kostnað og gjöld. Í 11. mgr. sömu greinar er fjallað um þá 

skyldu verðbréfafyrirtækja að tilgreina kostnað og gjöld sundurliðað fyrir hverja og eina vöru, 

eða eftir atvikum þjónustu, ef það er selt saman í einum pakka. Sambærileg ákvæði má finna í 

34. og 38. gr. frumvarpsdraganna.265  Þá má einnig benda á það að fjallað er um kostnað og 

gjöld í 50. gr. og viðauka II við framseldra tilskipun (ESB) nr. 2017/565266 en í viðaukanum 

eru settar fram tvær töflur sem sýna hvernig hægt er að greina kostnað og gjöld niður í flokka.  

Þá ber verðbréfafyrirtækjum að setja fram upplýsingar um kostnað og gjöld, bæði 

væntan kostnað, ex ante, og raunkostnað, ex post.267 Þau atriði sem verðbréfafyrirtækjum ber 

m.a. að tilgreina í sambandi við kostnað og gjöld eru einskiptakostnaður, eða sá kostnaður sem 

fellur til við upphaf eða lok fjárfestingasambands, viðvarandi kostnað, svo sem árgjöld, 

viðskiptakostnað, kostnað við viðskiptaþjónustu og atviksbundinn kostnað.268  

Fjallað er um kostnað og gjöld í tengslum við framleiðendur fjármálagerninga og 

vöruþróunarferlið í 12. mgr. 9. gr. framseldrar tilskipunar (ESB) 2017/593 en þar kemur fram 

að verðbréfafyrirtækjum beri að líta til kostnaðar í tengslum við fjármálagerninginn. Eins og 

áður hefur komið fram ber verðbréfafyrirtækjum að skilgreina markhóp þeirra 

fjármálagerninga sem þeir bjóða upp á, en það hversu ítarleg sú skilgreining á að vera fer eftir 

einkennum vörunnar sem um ræðir hverju sinni. Kostnaður og gjöld er eitt af þeim atriðum 

sem verðbréfafyrirtæki eru hvött til að horfa til í því samhengi.269 Þá er framleiðendum heimilt 

                                                
264 Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on Markets in 
Financial Instruments Amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of 
the European Parliament and of the Council and Repealing Council Directive 93/22/EEC [2004] OJ L145/1. 
265 Fjármála- og efnahagsráðuneytið (n. 6). 
266 Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 of 25 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of 
the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for 
investment firms and defined terms for the purpose of that Directive [2017] OJ L87/1. 
267 sama heimild, 2. mgr. 50. gr. 
268 Harald Björnsson, „Upplýsingagjöf um kostnað og gjöld“ <https://www.fme.is/media/eftirlitsstarfssemi/3-
Upplysingagjof-um-kostnad-og-gjold.pdf>; European Working Group (n. 192); The investing and saving 
alliance, „Approach to Implementation for MiFID II Costs & Charges Disclosure“ (TISA 2. júní 2019) Version 
3.1, kafli 7. 
269 European Securities and Markets Authority (n. 131), 21. gr. 
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að bæta við flokki í skilgreiningu markhóps ef þeir telja þá flokka sem fyrir eru ekki duga til 

þess að setja fram nógu skýra skilgreiningu á markhópnum270 og geta þeir þar af leiðandi bætt 

við flokki sem fjallar um kostnað og gjöld.  

Kostnaður og gjöld er eitt af þeim atriðum sem getur haft töluverð áhrif á vöru, 

eiginleika hennar og mat á því hvort viðskiptavinur falli undir skilgreindan markhóp tiltekinnar 

vöru. Það má því segja að við skilgreiningu markhóps geti upplýsingar um kostnað og gjöld 

veitt viðskiptavininum ákveðna innsýn í einkenni vörunnar sem ekki er hægt að lesa út úr 

öðrum flokkum skilgreiningarinnar og þar af leiðandi verið grundvöllur þess að hægt sé að taka 

ákvörðun um það hvort vara henti tilteknum aðila í raun og veru. Þá má einnig benda á það að 

veita þarf upplýsingar um ex ante kostnað með góðum fyrirvara271 og er að öllum líkindum 

einfaldara og ódýrara fyrir verðbréfafyrirtæki að taka kostnað og gjöld inn í vöruþróunarferlið 

eins og það er sett fram í EMT-sniðmátinu.272  

 

5.6 Hlutverk Fjármálaeftirlitsins í tengslum við vöruþróunarákvæðin 

Ljóst er af öllu framangreindu að við innleiðingu MiFID II í landsrétt munu 

vöruþróunarákvæðin vera mikilvæg í starfsemi verðbréfafyrirtækja. FME mun því taka upp 

eftirlit með vöruþróun. Vert er að taka það fram að þegar þetta er ritað þá hefur ekki reynt á 

vöruþróunarákvæðin hjá öðrum aðildarríkjum EES273 og eru þar af leiðandi engin fordæmi sem 

hægt er að horfa til þegar meta á þau álitamál sem upp geta komið í tengslum við framkvæmd 

reglnanna.  

 FME sér um eftirlit með starfsemi verðbréfafyrirtækja en sú heimild kemur fram í 2. 

gr. laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.274 Markmið vöruþróunarákvæðanna eru 

aukin áhersla á hagsmuni fjárfesta275 en telja má líklegt að eftirlit með reglunum verði með 

sama hætti og almennt eftirlit með fjárfestaverndarhluta vvl. hefur verið hingað til.276  

Almenna eftirlitið skiptist í tvennt, annars vegar reglubundið eftirlit og hins vegar 

atviksbundið eftirlit. Reglubundna eftirlitið felst í því að taka út ákveðna þætti svo sem 

vöruþróun. Eftirlitið getur farið fram með spurningalistum og fundum, eða með þeim hætti að 

                                                
270 sama heimild, 16. gr. 
271 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 
instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [2014] OJ L173/349, 4. mgr. 24. gr. 
272 European Working Group (n. 192). 
273 Harald Björnsson (n. 172). 
274 Lög um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998. 
275 European Securities and Market Authority, „Final Report - Guidelines on MiFID II Product Governance 
Requirements“ (n. 70) 4. 
276 Lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, II kafli. 
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að starfsmenn FME mæti á staðinn og fylgist með starfseminni í lengri tíma. Atviksbundið 

eftirlit fer hins vegar þannig fram að grunur vaknar, annaðhvort hjá starfsmönnum FME eða 

vegna ábendingar sem þeim berst, um að ákveðið fyrirtæki stundi starfsemi sem brjóti gegn 

lögum og reglum, eða hafi í einhverjum tilfellum vikið frá þeim ákvæðum sem í gildi eru. Í 

tengslum við vöruþróunina getur t.d. komið upp atvik þar sem verðbréfafyrirtæki selur 

áhættusama vöru til almenns fjárfestis, sem fellur utan skilgreinds markhóps þeirrar vöru. FME 

myndi í kjölfarið óska eftir upplýsingum um vöruþróunarferlið og athuga hvort framkvæmdin 

sé lögum samkvæmt.277 Í þessu tilfelli þarf verðbréfafyrirtækið að geta rökstutt og sýnt fram á 

réttlætingarástæður þess að tiltekinn fjármálagerningur hafi verið seldur út fyrir skilgreindan 

markhóp hans, ef slíkar réttlætingarástæður eru til staðar.278  

Ásamt því almenna eftirliti sem á sér stað í tengslum við fjárfestaverndarhlutann þá 

mun FME hafa ákveðið vald til inngripa í tengslum við ákveðnar vörur eða þjónustu með 

innleiðingu MiFIR í íslenskan rétt. Þá er fjallað um þá skyldu eftirlitsaðila að þeim beri að hafa 

eftirlit með fjármálagerningum og samsettum innstæðum sem seldar eru innan eða frá tilteknu 

aðildarríki.279 Ákvæðið fellur undir þátt VII. í MiFIR sem fjallar um aðgerðir eftirlitsaðila 

vegna vöruinngripa. Þá er FME einnig veitt sú heimild að stöðva sölu ákveðinna 

fjármálagerninga eða eftir atvikum stöðva ákveðna fjármálastarfsemi.280 Umræddum 

aðgerðum er einungis heimilt að framfylgja í ákveðnum tilfellum en dæmi um þau eru að uppi 

séu verulegar áhyggjur af fjárfestavernd. 281 Þá þarf að sjá til þess að meðalhófs sé gætt, að 

öðrum EES-ríkjum sé ekki mismunað og að farið sé að öllum öðrum ákvæðum EES-gerða.282  

Þá má einnig horfa til viðurlaga en í 120. gr. frumvarpsdraganna er FME veitt heimild 

til þess að leggja stjórnvaldssektir á þá aðila sem brjóta gegn ákveðnum ákvæðum laganna. 

Ákvæðið byggir á 70. gr. MiFID II en þar falla vöruþróunarákvæðin undir iv. undirlið, a. liðar, 

3. mgr. Sektir á lögaðila geta numið á bilinu 500.000 kr. til 800.000.000 kr. en geta í 

undantekningatilvikum numið hærri fjárhæð eða 10% af hagnaði samkvæmt síðasta 

ársreikningi félags.283 

 

                                                
277 Harald Björnsson (n. 172). 
278 European Securities and Markets Authority (n. 131), 70. gr. 
279 Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in 
financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 [2014] OJ L173/84, 3. mgr. 39. gr. 
280 sama heimild, 1. mgr. 42. gr. 
281 sama heimild, i. liður, a. tl. 2. mgr. 42. gr. 
282 sama heimild, 2. mgr. 42. gr. 
283 Fjármála- og efnahagsráðuneytið (n. 6), 120. gr. 
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6. Áhrif vöruþróunarákvæða MiFID II hér á landi  
MiFID II og þær reglur sem byggja á tilskipuninni eru yfirgripsmiklar og fela í sér töluverðar 

breytingar á starfsemi verðbréfafyrirtækja. Umfjöllunin hér að framan gefur tilefni til þess að 

ætla að þau verkefni er snúa að vöruþróunarákvæðum MiFID II og bíða verðbréfafyrirtækja á 

Íslandi verði tímafrek og krefjist mikillar vinnu. Þá er áhugavert að velta því upp hversu 

mikil áhrif þessar breytingar á regluverkinu geta raunverulega haft hér á landi. Hér verður þó 

einungis velt upp þeim atriðum sem mögulega geta komið upp en ekki er unnt að sjá fyrir 

hvers lags afleiðingar innleiðing reglnanna mun í raun og veru hafa í för með sér. Þá er einnig 

vert að taka það fram að eftirfarandi umfjöllun beinist eingöngu að vöruþróunarákvæðum 

MiFID II en ekki öðrum atriðum sem líta þarf til við mat á samkeppnishæfni íslenskra 

verðbréfafyrirtækja. Eins og gefur að skilja þá eru ýmis atriði sem horfa þarf til við slíkt mat 

og eru áhrif vöruþróunarákvæðanna einungis hluti þeirra atriða.  

 Þann 23. júní 2016 var samþykkt tilskipun (ESB) 2016/1034284 sem kvað á um frestun 

gildistöku MiFID II tilskipunarinnar hjá aðildarríkjum ESB um eitt ár en MiFID II átti 

upphaflega að taka gildi 3. janúar 2017. Gildistökunni var m.a. frestað vegna þess að 

eftirlitsaðilar, bæði ESMA og eftirlitsaðilar aðildarríkjanna, áttu í erfiðleikum með að 

innleiða ákveðin kerfi og verkferla í starfsemi sína í tengslum við nýja regluverkið. Þá gátu 

umræddir aðilar ekki fullvissað sig um að hægt væri að framfylgja reglunum á skilvirkan hátt 

og töldu hættu á mikilli lagalegri óvissu ef reglurnar myndu taka gildi á þeim tíma sem 

upphaflega var stefnt að.285 Þetta atriði eitt og sér gefur ágæta mynd af því hversu stórt og 

yfirgripsmikið regluverkið er í raun og veru.  

 Þá má horfa til stærðar verðbréfafyrirtækja á Íslandi í samanburði við 

verðbréfafyrirtæki í öðrum ríkjum ESB. Það liggur í augum uppi að stærri fyrirtæki eru 

almennt í betri stöðu þegar kemur að innleiðingu nýrra reglna og breytinga á verklagsreglum. 

Hér á eftir verður horft til hagnaðar og starfsmannafjölda nokkurra verðbréfafyrirtækja, bæði 

hér á landi og á norðurlöndunum. Þær tölur sem fjallað verður um hér að neðan koma úr 

ársreikningum umræddra fyrirtækja fyrir árið 2018. Þess má geta að ekki öll 

verðbréfafyrirtæki birta ársreikninga sína og þar af leiðandi er einungis horft til þeirra aðila 

sem birta ársreikninga á heimasíðum sínum. Þá er einnig vert að taka það fram að ekki er 

                                                
284 Directive (EU) 2016/1034 of the European Parliament and of the Council of 23 June 2016 Amending 
Directive 2014/65/EU on Markets in Financial Instruments [2016] OJ L175/8 4. 
285 Council of the EU, „Markets in Financial Instruments: One-Year Delay Enacted“ (European Council, 17. 
júní 2016) <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/17/markets-in-financial-
instruments/> skoðað 25. nóvember 2019. 
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verið að horfa sérstaklega til markaðshlutdeildar þeirra fyrirtækja sem um ræðir heldur er 

einungis verið að horfa til þess hvort önnur verðbréfafyrirtæki innan EES-svæðisins séu betur 

í stakk búin til þess að takast á við þær breytingar á starfsemi sinni sem vöruþróunarákvæðin 

hafa í för með sér. Innleiðing vöruþróunarákvæða MiFID II á við um öll þau 

verðbréfafyrirtæki sem falla undir gildissvið tilskipunarinnar og starfa á grundvelli 

starfsleyfis frá eftirlitsstofnunum og byggjast ákvæðin að engu leyti á stærð viðkomandi 

fyrirtækis eða umfangi starfseminnar og ber þeim því öllum að fylgja reglunum í sama 

mæli.286 Þá má einnig benda á þá staðreynd að gildissvið MiFID II er varðar 

vöruþróunarákvæðin hefur verið teygt yfir aðra starfsemi en einungis þá sem gildissvið 

MiFID II nær yfir en fjallað var nánar um það í kafla 2.3.1 hér að framan.287  

Ef litið er til viðskiptabankanna þriggja þá var hagnaður þeirra á árinu 2018 á bilinu 7 

– 20 milljarðar íslenskra króna288 og var starfsmannafjöldi í lok árs 2018 á bilinu 830 – 920.289 

Til samanburðar þá var hagnaður Danske bank árið 2018 rétt rúmlega 15 milljarðar danskra 

króna eða rúmir 273 milljarðar íslenskra króna290 og starfsmannafjöldi 20.683.291 Þá var 

hagnaður DNB rúmir 24 milljarðar norskra króna eða tæplega 327 milljarðar íslenskra króna292 

og starfsmannafjöldinn 9.638.293 Ef við lítum til þeirra fyrirtækja sem stunda ekki almenna 

viðskiptabankastarfsemi ásamt verðbréfastarfsemi má sjá að hagnaður Arctica Finance árið 

2018 var rétt rúmlega 198 milljónir króna og starfsmenn í lok árs 21.294 Á sama tíma var 

hagnaður danska verðbréfafyrirtækisins Accunia rúmar 20 milljónir danskra króna, eða rétt 

                                                
286 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 
instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [2014] OJ L173/349, 3. mgr. 16. gr. 
287 sama heimild, a. tl. 4. mgr. 1. gr. 
288 Arion banki: 7.8 milljarðar, Íslandsbanki: 10.6 milljarðar og Landsbankinn: 19.3 milljarðar 
289 Landsbankinn hf., „Ársreikningur samstæðu 2018“ (2018) 
<https://www.landsbankinn.is/Uploads/Documents/ArsskyrslurOgUppgjor/Consolidated-Financial-Report-
2018-IS.pdf> skoðað 25. nóvember 2019; Íslandsbanki hf., „Ársreikningur samstæðu 2018“ (2018) 
<https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/2019.2.13_ISB_Arsreikningur_samstaedu_ISL_2018.p
df> skoðað 25. nóvember 2019; Arion banki hf., „Arion banki - ársreikningur samstæðu 2018“ (2018) 
<https://wwwv2.arionbanki.is/library/skrar/Bankinn/Fjarfestatengsl/Uppgjor-og-
arsskyrslur/2018/Arion%20banki%20-
%20%C3%A1rsreikningur%20samst%C3%A6%C3%B0u%202018d.pdf> skoðað 25. nóvember 2019. 
290 15.001.000.000 DKK á genginu 18,203 (25. nóvember 2019) = 273.063.203.000 ISK  
291 Danske Bank Group, „Annual Report 2018“ (2018) <https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/file-
cloud/2019/2/annual-report-2018.pdf?rev=04d3d3f3763a4fb985164f2b9a4c023e> skoðað 25. nóvember 2019. 
292 24.282.000.000 NOK á genginu 13,457 (25. nóvember 2019) = 326.762.874.000 ISK  
293 DNB Group, „Annual Report 2018“ (2018) 
<https://vp267.alertir.com/afw/files/press/dnb_asa/201903066039-2.pdf> skoðað 25. nóvember 2019. 
294 Arctica Finance hf., „Ársreikningur móðurfélags 2018“ (2018) <https://www.arctica.is/media/skjol/19-03-
12-Arsreikningur-2018-Arctica-Finance-hf-signed.pdf> skoðað 26. nóvember 2019. 
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tæplega 379 milljónir íslenskra króna295 og voru þar 28 starfsmenn í lok árs.296 Þá má einnig 

horfa til finnska verðbréfafyrirtækisins Elite Alfred Berg en hagnaður þess var rúmlega 3 

milljónir evra árið 2018, eða rétt tæplega 450 milljónir íslenskra króna297 og voru þar 35 

starfsmenn í lok ársins.298 Ljóst er að hagnaður verðbréfafyrirtækjanna á hinum 

norðurlöndunum er töluvert meiri en hjá íslensku fyrirtækjunum. Þá er starfsmannafjöldinn í 

tilfelli erlendu viðskiptabankanna töluvert meiri en hjá íslensku viðskiptabönkunum en á sama 

tíma er starfsmannafjöldi verðbréfafyrirtækjanna sambærilegur, þrátt fyrir mikinn mun á 

hagnaði íslenska fyrirtækisins299 og þeirra erlendu. Ef við horfum einungis á þessar tölur má 

leiða líkur að því að erlendu verðbréfafyrirtækin séu í töluvert betri stöðu til innleiðingar nýrra 

reglna í starfsemi sína heldur en þau íslensku.  

  Þá má einnig velta því upp hvort vöruþróunarákvæði MiFID II geti haft áhrif á 

vöruframboð hér á landi, en eins og fjallað hefur verið um í þessari ritgerð þá ber 

verðbréfafyrirtækjum að meta það hversu ítarlegar upplýsingar þurfa að koma fram í 

vöruþróunarferlinu eftir því hversu flókin varan er.300 Það gefur að skilja að hér eru lagðar 

ríkari skyldur verðbréfafyrirtækin í tengslum við þær upplýsingar sem fram koma varðandi 

flókna fjármálagerninga. Þá má einnig horfa til umfjöllunar í kafla 2.4 þar sem fjallað var um 

einfalda og flókna fjármálagerninga, en með gildistöku MiFID II munu fleiri vörur teljast 

flóknir fjármálagerningar en áður hefur verið, sem leiðir til þess að krafan um ítarlegt 

vöruþróunarferli á við í fleiri tilfellum. Til þess að sinna skyldu sinni samkvæmt 

vöruþróunarákvæðunum ber verðbréfafyrirtækjunum m.a. að setja fram ítarlega skilgreiningu 

á markhóp sem felur í sér mikla vinnu og getur á endanum leitt til þess að færri nýjar vörur 

verði teknar í sölu. Þá má einnig benda á þá staðreynd að ferlið við það að hefja sölu á nýrri 

vöru krefst aðkomu og ákvarðana ýmissa aðila innan fyrirtækisins t.d. samþykkis stjórnar, 

mats á hagsmunaárekstrum og skilgreiningu markhóps vörunnar. Þessar kröfur geta, til 

viðbótar við sjónarmið um stærð og rekstrarhagkvæmni íslenskra fyrirtækja, leitt til þess að 

fyrirtækin myndu kjósa að hefja síður en ella sölu á nýjum vörum. Þannig geta 

                                                
295 20.847.000 DKK á genginu 18,174 (26. nóvember 2019) = 378.873.378 ISK  
296 Accunia Fondsmæglerselskab A/S, „Annual Report 2018 (11th Financial Year)“ (29. mars 2019) 
<https://accunia.com/wp-content/uploads/2019/09/Accunia-Fondsm%C3%A6glerselskab-AS-2018-
Engelsk_Signed.pdf> skoðað 25. nóvember 2019. 
297 3.300.000 EUR á genginu 135,81 (26. nóvember 2019) = 448.173.000 ISK  
298 Elite Alfred Berg, „Vuosikertomus 2018“ (EAB 2018) 
<https://www.eabgroup.fi/sites/default/files/eab_group_oyj_vuosikertomus_2018.pdf> skoðað 26. nóvember 
2019. 
299 Ekki fengust upplýsingar um hagnað og starfsmannafjölda annarra verðbréfafyrirtækja fyrir árið 2018 við 
gerð ritgerðarinnar.  
300 European Securities and Markets Authority (n. 131), 11. gr. 
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vöruþróunarákvæði MiFID II leitt til einföldunar og jafnvel stöðnunar á vöruframboði 

íslenskra fjármálagerninga.301  

 Áhugavert er í þessu samhengi að líta til fjölda lögfræðinga hjá verðbréfafyrirtækjum 

hér á landi. Almennt sinnir einungis einn starfsmaður bæði lögfræðistörfum og regluvörslu 

fyrir verðbréfafyrirtæki hér á landi, að undanskildum bönkunum.302 Vöruþróunarákvæðin eru, 

eins og að framan greinir, stórt verkefni og fylgir innleiðingunni og eftirfylgni ákvæðanna 

mikil vinna. Þá er aðkoma annarra aðila vissulega þörf í ferlinu, en þau ákvæði er snúa að 

vöruþróun mættu samt sem áður teljast töluverð viðbót við þau störf sem lögfræðingar og 

regluvarsla fyrirtækjanna þurfa nú þegar að sinna. Í slíkum tilfellum getur það orðið 

niðurstaða einhverra fyrirtækja að bjóða einfaldlega upp á færri og einfaldari vörur til þess að 

ná að uppfylla öll skilyrði laganna. Þá má einnig benda á smíði upplýsingatæknikerfa í 

tengslum við vöruþróunarferli fyrirtækisins, en sú vinna yrði eflaust aðkeypt í flest öllum 

tilfellum. Um er að ræða kerfi sem yrði að teljast grundvöllur starfseminnar og má því leiða 

líkur að því að kostnaður við það geti orðið töluvert hár og leitt til þess að fyrirtækin, 

sérstaklega þau smærri, myndu reyna að einfalda kerfin og vinnuna í kringum þau eftir bestu 

getu.  

 Þá er einnig áhugavert að horfa til þess hvort og þá hvernig íslenskum 

dreifingaraðilum muni takast til við sölu á fjármálagerningum sem framleiddir eru af 

fyrirtæki utan EES-svæðisins þar sem framleiðendur þar eru ekki bundnir sömu skyldum og 

framleiðendur innan EES-svæðisins er varðar vöruþróunarákvæðin. Fjallað var um sölu á 

fjármálagerningum sem framleiddir eru utan EES-svæðisins í kafla 4.2.2 hér að framan en þar 

kemur m.a. fram að dreifingaraðilum sé heimilt að selja slíkar vörur að vissum skilyrðum 

uppfylltum t.d. því að þeir fái allar nauðsynlegar upplýsingar frá framleiðanda og skilji 

vörurnar sem um ræðir. Hér eru lagðar ríkar skyldur á dreifingaraðila og þeim gert að setja 

upp vöruþróunarferli fyrir tiltekna vöru frá grunni, í raun vinna þá vinnu sem framleiðandinn 

sér almennt um.303 Þá má velta því upp hvort dreifingaraðilar séu í raun og veru tilbúnir að 

                                                
301 Hafdís B. Stefánsdóttir og Margrét Pétursdóttir, „MiFID II - Endurskoðun á regluverki um markaði fyrir 
fjármálagerninga“ Morgunblaðið (Reykjavík, 26. mars 2015) 
<https://www.fle.is/static/files/2015/Mblgreinar/hafdis-stefansdottir-og-margret-petursdottir-26.-mars-
2015.pdf> skoðað 28. nóvember 2019. 
302 Íslandssjóðir, „Starfsfólk“ (Íslandssjóðir) <https://www.islandssjodir.is/um-islandssjodi/starfsfolk/> skoðað 
28. nóvember 2019; Íslensk verðbréf, „Starfsfólk“ (Íslensk verðbréf) <https://www.iv.is/is/um-iv/starfsfolk> 
skoðað 28. nóvember 2019; Landsbréf, „Starfsfólk“ (Landsbréf) <https://landsbref.is/um-landsbref/starfsfolk/> 
skoðað 28. nóvember 2019; Stefnir, „Starfsfólk“ (Stefnir) <http://www.Stefnir.is> skoðað 28. nóvember 2019; 
Arctica Finance, „Starfsmenn“ (Arctica Finance) <https://www.arctica.is/um-arctica/starfsmenn/> skoðað 28. 
nóvember 2019. 
303 European Securities and Markets Authority (n. 131), 61. gr. 
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taka á sig þá vinnu. Þegar um er að ræða framleiðanda innan EES-svæðisins þá má gera ráð 

fyrir því að í flestum tilfellum sé ákveðið samræmi milli skilgreiningar markhóps 

framleiðenda og dreifingaraðila og í undantekningatilfellum komi upp misræmi þar á milli, 

sem leiðir til þess að vinna dreifingaraðila við skilgreiningu markhóps verði í raun ekki eins 

mikil og vinna framleiðanda. Þegar dreifingaraðili tekur hins vegar til sölu vöru frá 

framleiðanda staðsettum í þriðja ríki þarf hann að hafa mikla þekkingu á umræddri vöru til 

þess að geta sett fram skilgreiningu markhóps. Af þessu leiðir að vöruþróunarákvæðin geta í 

raun dregið úr eða jafnvel staðið í vegi fyrir því að neytendur geti átt viðskipti á auðveldan 

hátt með vörur sem ekki eru framleiddar innan EES-ríkjanna.   

Þá er einnig áhugavert að velta því upp hvort vöruþróunarákvæðin feli í raun og veru í 

sér betri fjárfestavernd en er nú þegar til staðar. Þá má sjá að í dag eru til staðar ákvæði sem 

fjalla m.a. um hagsmunaárekstra, tilhlýðileikamat og hæfismat. Skilgreining markhóps, sem er 

grundvöllur vöruþróunar, byggir að miklu leyti á þeim upplýsingum sem leiða af þessum 

ákvæðum eins og fjallað var um í kafla 5.2 hér að framan. Þá má í raun segja að með 

vöruþróunarferlinu, sem verður að öllum líkindum innleitt í starfsemi verðbréfafyrirtækjanna 

með upplýsingatæknikerfum, sé verið að taka út ákveðin mannlegan þátt í fjárfestingarþjónustu 

sem leiðir til lítils svigrúms til túlkunar í jaðartilvikum. Þá má segja að í einhverjum tilfellum 

geti það talist jákvætt að ferlið sé staðlaðra en á móti kemur að einstaklingur getur ranglega 

fallið undir skilgreindan markhóp tiltekinnar vöru vegna skorts á mannlega þættinum. Vinnan 

við gerð og innleiðingu nýrra upplýsingatæknikerfa er kostnaðarsöm og má því velta því upp 

hvort strangar vöruþróunarreglur geti, þegar uppi er staðið, leitt til minna framboðs, hærri 

þóknana og verri kjara fyrir fjárfesta. Þá má velta því upp hvort ekki væri hægt að ná fram 

markmiðum um fjárfestavernd sem standa að baki vöruþróunarákvæðanna á annan og minna 

íþyngjandi hátt, t.d. með breytingum á lagaákvæðum sem eru nú þegar til staðar.  

Að lokum ber að horfa til þess að stefnt er að því að nýju lögin taki gildi í byrjun mars 

2020 og þegar þetta er ritað, í lok nóvember 2019, eru ekki nema rúmir þrír mánuðir til stefnu. 

Vissulega er hægt að færa fyrir því rök að þau fyrirtæki sem hófu vinnu við að undirbúa 

innleiðingu reglnanna í verklag sitt snemma séu betur í stakk búin til þess að takast á við þær 

áskoranir sem fylgja munu lagasetningunni heldur en þau fyrirtæki sem enn hafa ekki hafið 

vinnu við innleiðinguna eða eru nýlega byrjuð að vinna í henni. Vöruþróunarákvæðin eru 

einungis lítill hluti af MiFID II þrátt fyrir að þau hafi viðamikil áhrif á verðbréfamarkaðinn. Þá 

eru önnur atriði sem verðbréfafyrirtækjum ber einnig að taka tillit til við innleiðingu nýrra laga 

og þar af leiðandi töluverðar áskoranir framundan hjá verðbréfafyrirtækjum á Íslandi.   
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7. Samantekt og lokaorð 
Með innleiðingu MiFID II í íslenskan rétt verða gerðar töluverðar breytingar á skipulagskröfum 

á verðbréfamarkaði hér á landi. Eins og fjallað er um í inngangskaflanum er markmið 

ritgerðarinnar að varpa ljósi á þau ákvæði MiFID II sem snúa að vöruþróun og þeim atriðum 

sem verðbréfafyrirtækjum ber að hafa í huga við innleiðingu reglnanna í verklag sitt.  

Til að byrja með er í ritgerðinni farið yfir helstu þróun laga á verðbréfamarkaði. Frá 

upphafi lagasetningar á sviði verðbréfamarkaðsréttar hefur vernd fjárfesta leikið mikilvægt 

hlutverk. Hins vegar virðist áhersla lagasetningarinnar hafa breyst í kringum aldarmótin þegar 

innleiðing EES-gerða í íslensk lög hófst, en þá var minna fjallað um raunveruleg markmið 

lagasetningar í frumvörpunum og lögð meiri áhersla á atriði tengd innleiðingunni. Það breyttist 

þó aftur með setningu núgildandi laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 en í frumvarpi því 

sem varð að þeim lögum er fjallað ítarlega um markmið MiFID I tilskipunarinnar. Þar kemur 

fram að aðgerðaráætlun ESB snúist m.a. um það að auka skilvirkni markaðarins en öflugri 

neytendavernd er eitt þeirra atriða sem þar er sérstaklega nefnt. Í ritgerðinni er því næst farið 

yfir fyrirhugaða lagasetningu á sviði verðbréfamarkaðsréttar og tiltekin efnisatriði MiFID II og 

MiFIR, svo sem gildissvið, nýmæli og breytingar sem vænta má með innleiðingu þeirra í 

landsrétt.   

Fjallað er með ítarlegum hætti um þau ákvæði sem kveða á um vöruþróun í MiFID II 

ásamt umfjöllun um þær kröfur sem gerðar eru til framleiðenda annars vegar og dreifingaraðila 

hins vegar í framseldri tilskipun (ESB) 2017/593. Athygli er vakin á að ákvæði MiFID II fjalla 

meira um formsatriði í tengslum við vöruþróunina, eins og þær kröfur sem gerðar eru til 

stjórnar að hafa yfirsýn yfir framkvæmdina og að ferlið sé endurskoðað reglulega. Framselda 

tilskipunin og viðmiðunarreglur ESMA fjalla hins vegar nánar um þau efnisatriði sem eiga við 

um framleiðendur og dreifingaraðila. Af umfjölluninni er ljóst að kröfurnar til framleiðenda 

annars vegar og dreifingaraðila hins vegar eru misjafnar en leiða þó allar til aukinnar verndar 

viðskiptavina.  

Þá er farið yfir viðmiðunarreglur EBA um innri stjórnarhætti, viðmiðunarreglur EBA 

um eftirlit með vöruþróun og vörustjórnun er varðar smásölu á fjármálamarkaði og 

viðmiðunarreglur ESMA um vöruþróun. Fjallað er um þau efnisatriði sem fram koma í 

reglunum og gerður greinarmunur á reglunum. Þá er einnig gerður samanburður á reglunum 

þar sem litið er til þess hver munurinn á þeim er. Viðmiðunarreglur EBA um innri stjórnarhætti 

fjalla um formsatriði tengd stjórnum fjármálafyrirtækja og þeirra hlutverki í tengslum við 

vöruþróun almennt innan fyrirtækisins. Viðmiðunarreglur EBA og ESMA um vöruþróun setja 
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hins vegar fram ítarlegri reglur um framkvæmdina hjá framleiðendum og dreifingaraðilum. Þó 

eru settar fram töluvert ítarlegri kröfur til dreifingaraðila í viðmiðunarreglum ESMA um 

vöruþróun af þeim sökum að dreifingaraðilar eru almennt í meiri samskiptum við viðskiptavini 

en framleiðendur.  

Framkvæmd vöruþróunarákvæðanna er einnig skoðuð. Vöruþróunarákvæði MiFID II 

og viðmiðunarreglna ESMA eru skoðuð með hliðsjón af öðrum ákvæðum MiFID II og samspil 

ákvæðanna sett fram. Þá er m.a. farið yfir hagsmunaárekstra, skilgreiningu markhóps og notkun 

EMT-sniðmátsins. Í tengslum við skilgreiningu markhóps er svo horft til flokkunar fjárfesta, 

tilhlýðileikamats, hæfismats, þarfa og markmiða viðskiptavina. Þá er einnig farið yfir 

dreifingaráætlun og endurskoðunarferlið en þar á meðal var farið yfir svokallað EFT-sniðmát 

sem horfa má til við endurgjöf dreifingaraðila. Þá er leitast eftir því að útskýra hvað felst í 

ákvæðum MiFID II um kostnað og gjöld og hvernig þau ákvæði geta tengst vöruþróunarferlinu. 

Að lokum er svo farið yfir hlutverk FME í tengslum við vöruþróunarákvæðin.  

Í lokakafla ritgerðarinnar er farið í grófum dráttum yfir það hvaða áhrif innleiðing 

vöruþróunarákvæðanna getur haft á samkeppnishæfni íslenskra verðbréfafyrirtækja. Eins og 

gefur að skilja þá er um viðamikið regluverk að ræða sem getur reynst krefjandi að innleiða 

með réttum hætti og framfylgja þannig að þau þjóni raunverulega þeim tilgangi sem lagt var 

upp með í byrjun.   

Við gerð ritgerðarinnar var höfundur í samskiptum við ýmsa aðila sem starfa á sviði 

verðbréfamarkaðsréttar en viðkomandi aðilar virtust allir velta því fyrir sér, í tengslum við 

innleiðingu vöruþróunarákvæðanna, hvort reglurnar geti í raun reynst íþyngjandi fyrir lítinn 

markað líkt og á Íslandi. Þá voru áhyggjurnar ekki einskorðaðar við kröfurnar um 

vöruþróunarferli heldur virðast þessar áhyggjur eiga almennt við í tengslum við innleiðingu á 

EES-gerðum í starfsemi fjármálafyrirtækja hér á landi. Þrátt fyrir að stærri verðbréfafyrirtæki 

og viðskiptabankarnir hafi töluvert forskot á þau smærri við innleiðingu reglnanna í verklag 

sitt má gera ráð fyrir að þau muni engu að síður standa frammi fyrir ýmsum áskorunum í 

tengslum við innleiðinguna. Það liggur því í augum uppi að minni fyrirtæki geti átt í 

töluverðum vandræðum með innleiðingu reglnanna og framfylgni þeirra.  

Ljóst er af öllu framangreindu að framundan eru stór verkefni hjá verðbréfafyrirtækjum 

og öðrum fjármálafyrirtækjum hér á landi sem krefjast mikils tíma og fjármagns. Þá mun 

innleiðing vöruþróunarferla hjá verðbréfafyrirtækjum og öðrum fjármálafyrirtækjum eiga 

stóran þátt í aukinni vernd fjárfesta og auknu gagnsæi verðbréfamarkaðarins, ef farið er rétt að 

við innleiðinguna. Þá ætti öllum að vera ljóst að fjárfestavernd er nauðsynlegur hluti þess að 

hægt sé að starfrækja virkan verðbréfamarkað. Óheppilegt væri ef sú vernd yrði það íþyngjandi 
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fyrir fyrirtæki að hún snerist í andhverfu sína og leiddi til verulega skerts vöruframboðs eða 

mikilla erfiðleika í rekstri og jafnvel fækkunar verðbréfafyrirtækja. Ef til þess kemur geta 

ákvæðin leitt til þess að viðskiptavinir hafi ekki mikið val um það við hverja þeir eiga viðskipti 

og með hvaða vörur. Ljóst er að engir tveir viðskiptavinir eru eins og getur það því reynst 

verðbréfafyrirtækjunum töluverð áskorun að setja upp vöruþróunarferlið á sem hagkvæmastan 

hátt án þess að það hafi áhrif á fjárfestaverndina. Þá á einnig eftir að koma í ljós hversu mikil 

áhrif þessar breytingar munu raunverulega hafa á starfsemi verðbréfafyrirtækja hér á landi, en 

áhugavert verður að fylgjast með því hvernig tekst til í kjölfar lagasetningarinnar.   
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