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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði, 217. mál

Vísað er til tölvupósts efoahags- og viðskiptanefodar Alþingis frá 7. mars sl. þar sem óskað var umsagnar 
um frumvarp til laga um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði (EES-reglur), 217. mál.

Undanfarin ár hefur átt sér stað mikil vinna innan Evrópusambandsins við að endurskoða og styrkja umgjörð 
og löggjöf á fjármálamörkuðum innan sambandsins. Sú vinna hefur meðal annars skilað sér í bættu 
stofnanaskipulagi þar sem stofnaðar hafa verið samevrópskar eftirlitsstofnanir sem hafa það hlutverk að 
vernda hagsmuni almennings og fjármálamarkaðarins með því að stuðla að stöðugleika og heilbrigði 
fjármálakerfisins á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins, sbr. 1. gr. frumvarpsins.

Sem aðili að innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins hefur Ísland skuldbundið sig til að innleiða 
regluverkið sem umrædd stofnanaumgjörð byggir á, en sökum stjórnskipulegrar fyrirstöðu hér á landi og í 
öðrum EFTA ríkjum innan EES var komist að samkomulagi við Evrópusambandið um ákveðna aðlögun á 
regluverkinu að EES samningnum. Byggist sú aðlögun á aðkomu fjármálaeftirlita EFTA ríkjanna innan EES 
og Eftirlitsstofnunar EFTA að starfsemi evrópsku eftirlitsstofnananna þriggja sem tryggir m.a. aðgang þeirra 
að ákvörðunartöku í eftirlitsráðum eftirlitsstofnananna og frekara samstarf varðandi eftirlit og beitingu 
regluverks á sviði fjármálaþjónustu innan EES.

Innleiðing reglugerða um hinar evrópsku eftirlitsstofnanir er forsenda fyrir innleiðingu á öðru regluverki frá 
Evrópusambandinu á sviði fjármálamarkaða. Undanfarin ár hefur löggjöf á sviði fjármálamarkaða innan 
Evrópusambandsins tekið miklum breytingum, en EFTA ríkin innan EES hafa að stórum hluta staðið utan 
þessara breytinga sem að miklu leyti grundvallast á umræddu stofnanaregluverki. Hefur þessi staða skapað 
vandamál fyrir íslenska aðila sem og aðila sem starfa innan Evrópska efnahagssvæðisins og treysta á hina 
samræmdu lagaumgjörð innan EES. Til að tryggja áframhaldandi þátttöku Íslands á innri markaði Evrópska 
efnahagssvæðisins er því nauðsynlegt að ryðja brautina með samþykki frumvarpsins.

Kauphöll Íslands hf. og Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. (saman „Nasdaq“) hafa ekki athugasemdir við 
tillögurnar og hvetja til þess að frumvarpið verði samþykkt. Nasdaq er tilbúið til frekari umræðu og 
samstarfs um ofangreind mál.
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