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1. Kemur aðild að þessu kerfi í veg fyrir að stjórnvöld gætu brugðist við á þann hátt 
sem gert var 2008?

Í eftirlitskerfinu er ekkert sem kemur í veg fyrir að stjórnvöld geti tekið áþekkar ákvarðanir 
við sömu aðstæður og sköpuðust árið 2008. Kerfið miðar hins vegar að því að komið verði í 
veg fyrir að slíkar aðstæður skapist aftur.

Það sem gert var með neyðarlögunum snýr að heimildum stjórnvalda til að grípa inn í 
aðstæður og bregðast við þegar fjármálafyrirtæki eru að falla. Regluverkið um eftirlitsaðilana 
fjallar ekki um þá þætti Það gerir hið svokallaða BRRD regluverk (e. Bank Resolution and 
Recovery Directive) sem fjallar um skilameðferð og slit fjármálafyrirtækja og hefur verið sett 
á vettvangi Evrópusambandsins en hefur ekki verið tekið upp í EES-samninginn. Efnisreglur 
þess regluverks, auk kerfisins í heild sinni, ætti raunar að auðvelda eftirlitsaðilum störf sín ef 
sambærilegar aðstæður kæmu upp og árið 2008, enda varða þær einkum hvernig 
fjármálaeftirlitum ríkja ber að samræma aðgerðir sínar og gætu t.a.m. leitt til betri stöðu við 
endurheimt eigna. Þá gæti verið uppi betri staða til að bregðast við neikvæðum aðgerðum 
einstakra eftirlit t.d. eins og gert var í Bretlandi og í Noregi í eftirmála fjármálakreppunnar.

2. Hvað gerist ef lögin verða ekki samþykkt?
Ísland hefur þegar undirgengist skuldbindingu um að taka eftirlitskerfið upp. Með samþykkt 
þingsályktunartillögunnar 145. löggjafarþingi1 veitti Alþingi fyrirfram samþykki um að taka 
gerðirnar upp í EES-samninginn eins og þær höfðu verið aðlagaðar. Ísland myndi því gerast 
brotlegt við þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar samkvæmt EES-samningnum. 
Eftirlitsstofnun EFTA hefur þegar sent íslenskum stjórnvöldum bréf, en skylda til að innleiða 
reglurnar í íslensk lög stofnaðist þann 1. október sl.

3. Hanga fleiri lög á sviði fjármálaþjónustu á samþykkt þessara laga?
Nokkur aðskilin lagafrumvörp verða lögð fram.

M á þar fyrst telja fyrst þetta frumvarp sem innleiðir reglugerðir um eftirlitsstofnanirnar þrjár, 
auk evrópska kerfisáhætturáðsins.

Þá er gert ráð fyrir að lögð verði fram tvö frumvörp sem munu innleiða beina eftirlitið í 
íslenskan rétt, þ.e. beinar eftirlits- og rannsóknarheimildir til handa Eftirlitsstofnun EFTA. 
Annars vegar frumvarp til laga um lánshæfismatsfyrirtæki (CRA) og hins vegar frumvarp til 
laga um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (EMIR), en beina eftirlitið 
tekur bara til starfsemi lánshæfismatsfyrirtækja og afleiðuviðskiptaskráa.

Þá er önnur löggjöf á þingmálaskrá fjármála- og efnahagsráðherra sem hangir á því að 
ofangreind löggjöf verði samþykkt þ.e. frumvarp til laga um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og 
frumvarp til laga um skortsölu. Áætlað er að leggja öll framangreind frumvörp fram á 
vorþingi 2017.

1 Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. 
viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (evrópskar reglur um fjármálaeftirlit), þskj. 1109, 681. mál.
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Loks skal tekið fram að hins evrópska eftirlitskerfis er getið og stofnanirnar hafa ákveðin 
hlutverk í nánast öllum gerðum á sviði fjármálaþjónustu sem bíða innleiðingar í íslenskan rétt. 
Innleiðing annarra gerða á sviði fjármálaþjónustu byggja því á innleiðingu kerfisins.

4. Hvað þýðir tveggja stoða lausn og tveggja stoða kerfið?
Þegar EES-samningurinn var í mótun var það afstaða EFTA-ríkjanna að samningurinn skyldi 
að meginstefnu lúta meginreglum hefðbundins milliríkjasamstarfs. A f þeirra hálfu stóð aldrei 
til að framselja vald til stofnana EES með sams konar hætti og aðildarríki ESB höfðu gert. A f 
sömu ástæðustóð heldur ekki til að þau öðluðust aðild að stofnunum ESB nema í 
takmörkuðum mæli. Til að hafa eftirlit með framkvæmd samningsins þurfti því annaðhvort að 
koma á fót sameiginlegum EES-stofnunum, sem störfuðu þá fyrir allt svæðið, eða sérstökum 
EFTA-stofnunum, sem hefðu sambærilegt hlutverk og stofnanir sambandins.

Niðurstaðan varð fyrirkomulag sem byggist að meginstefnu á tveimur stoðum, annars vegar 
EFTA-stoð og hins vegar sambandsstoð eða ESB-stoð. Innan EFTA-stoðarinnar eru stofnanir 
sem hafa sambærilegt hlutverk gagnvart EFTA-ríkjunum og stofnanir sambandsins hafa 
gagnvart aðildarríkjum þess.

Á þeim 23 árum sem liðin eru frá gildistöku EES-samningsins árið 1994 hafa þó nokkrar 
breytingar orðið á ESB-stoðinni, þ. á m. hefur færst í vöxt að komið er á fót stofnunum til að 
fara með afmörkuð svið stjórnsýslu ESB í stað framkvæmdastjórnarinnar. Þetta hefur skapað 
ákveðið ójafnvægi innan tveggja stoða kerfis EES-samningins og krafist þess að EFTA-ríkin 
semji um ákveðna aðlögun sem samræmist því kerfi í hvert skipti. A lltaf hefur þó náðst 
ásættanleg niðurstaða, þ. á m. á því sviði sem hér er til umræðu.

5. Hvaða máli skiptir að Eftirlitsstofnun EFTA tekur ákvörðun gagnvart íslenskum 
aðilum, en ekki evrópsku eftirlitsstofnanirnar sjálfar? Þetta er eftir sem áður 
erlendur aðili.

Í þessu tilliti skiptir ekki öllu máli að um erlendan aðila sé að ræða, heldur að þessi aðili er úr 
EFTA-stoð EES-samningsins, þ.e. er stofnun EFTA-ríkjanna innan EES, en tilheyra ekki 
ESB.

Þetta er mikilvægt út frá tveggja stoða kerfinu, sem EES-samningurinn er byggður á. Það er 
að tvær stoðir standa að EES-samningnum, annars vegar EFTA-stoðin og hins vegar ESB- 
stoðin, sem hafa hvor um sig eigin stofnanir sem hafa eftirlit með framkvæmd samningsins, 
auk sameiginlegra stofnana sem sinna rekstri samningsins.

6. Hvað segja hagsmunaaðilar um þessar reglur? Eru þeir hlynntir upptöku þeirra 
í EES-samninginn? Hver er ástæðan fyrir afstöðu þeirra?

Eftirlitskerfið og aðlögun þess fyrir EFTA-ríkin hefur verið kynnt Samtökum 
fjármálafyrirtækja (SFF) og aðilum frá stóru viðskiptabönkunum þremur. Hagsmunaaðilar eru 
hlynntir upptöku þessara reglna í EES-samninginn, enda gæti önnur niðurstaða haft slæm 
áhrif viðskipti þeirra, bæði til lengri og skemmri tíma.
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VALDFRAMSAL -  álitaefni voru til umræðu við framlagningu þingsályktunartillögu 
um hið evrópska eftirlitskerfi 

7. Eru til fordæmi um framsal valds til alþjóðastofnana í EES-samstarfinu?
Já, þess eru allnokkur dæmi. Um þetta var fyrst fjallað í aðdraganda að gerð EES-samningsins 
1992 og þá var í áliti fjögurra lögspekinga (fjórmenninga-áliti) lagður grunnurinn að þeim 
viðmiðum sem síðar hefur verið stuðst við þegar metið er hvort framsal ríkisvalds samkvæmt 
samningum rúmist innan þeirra heimilda sem stjórnskipunin er talin veita. M estu máli skiptir 
að á það sé alltaf lagður sami mælikvarðinn, að við styðjumst við sömu viðmið þegar þetta er 
metið. Að öðrum kosti fáum við ekki nauðsynlegt samræmi í mat á þeim álitaefnum sem upp 
hafa komið síðan við hófum þátttöku í EES-samstarfinu.

8. Er ekki allt of mikið valdaframsal til alþjóðastofnana í þessu tilviki?
Eins og fram kemur í álitsgerð Skúla Magnússonar, héraðsdómara og dósents við lagadeild 
Háskóla Íslands, sem fylgdi þingsályktuninni sem fylgiskjal, er það niðurstaða hans að 
framsal valdheimilda samkvæmt tillögunum muni fullnægja því skilyrði að teljast nauðsynlegt 
vegna alþjóðasamvinnu sem Ísland tekur þátt í og helgast af mikilvægum hagsmunum 
ríkisins. Skúli telur einnig alveg ljóst að skilyrðum um að framsalið sé skýrt og á afmörkuðu 
sviði sé fullnægt.

Á almennum nótum má segja að miklar breytingar hafa orðið á ESB-stoðinni á þeim 23 árum 
sem liðin eru frá gildistöku EES-samningsins árið 1994.

Samfara því hefur orðið þróun á efni og eðli ESB-löggjafarinnar sem til álita kemur að taka 
upp í EES-samninginn. Málum hefur fjölgað þar sem reynir á svokölluð tveggja stoða 
álitaefni. Í þeim tilvikum þarf að finna lausn um upptöku ESB-löggjafar í EES-samninginn 
með aðlögunum, svo samræmst geti eðli og stofnanakerfi EES-samningsins.

Til dæmis hefur frá undirritun EES-samningsins fjölgað til muna þeim stofnunum ESB sem 
hafa það hlutverk að framfylgja stefnu og setja reglur á sérstökum sviðum (e. regulatory 
agencies and bodies). Starfssvið þeirra hefur víkkað og valdheimildir aukist.

Þessi þróun er áskorun fyrir tveggja stoða kerfi EES-samningsins. Álitaefni sem hér kemur til 
skoðunar er m.a. þátttaka frá EFTA-ríkjunum í stjórnum þessara stofnana, sem gefur EFTA- 
ríkjunum tækifæri til að hafa áhrif á umræður og ákvarðanatöku og fylgjast með því starfi sem 
þar fer fram. Slík áhrif eru sérstaklega mikilvæg þegar stofnanir aðstoða 
framkvæmdastjórnina við undirbúning að uppfærslu og þróun sambandslöggjafar, sem síðar 
gæti verið tekin upp í EES-samninginn.

2 Þór Vilhjálmsson hæstaréttardómari, Gunnar G. Schram prófessor, Stefán Már Stefánsson prófessor og Ólafur 
W. Stefánsson skrifstofustjóra. Álitið er dagsett 6. júlí 1992.
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9. Hvernig tengist þetta hugsanlegu stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds í 
þágu alþjóðasamvinnu?

Álitaefnið um það hvernig einstakir þættir í alþjóðlegu samstarfi varði stjórnskipan landsins er 
ekki nýtt. Þetta er spurning sem ítrekað hefur komið upp - ekki síst við gerð EES samningsins. 
Hingað til hefur lánast að búa þannig um hnúta að lausnir hafa samræmst stjórnskipaninni. 
Stjómarskrárnefnd sem skipuð var árið 2013 hefur fjallað ítarlega um framsal ríkisvalds án 
þess að komast að niðurstöðu. En það er ljóst að það er brýnt að þeirri vinnu verði haldið 
áfram.
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