
   

151. löggjafarþing 2020–2021.  

Þingskjal 221 — 219. mál.  

Stjórnartillaga. 

Tillaga til þingsályktunar 

um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2020 um breytingu 

á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.  

 

Frá Utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra. 

 

 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sam-

eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2020 frá 30. apríl 2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjár-

málaþjónusta) við EES-samninginn frá 2. maí 1992 og fella inn í samninginn tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/843 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun (ESB) 

2015/849 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til fjár-

mögnunar hryðjuverkastarfsemi og um breytingu á tilskipunum 2009/138/EB og 

2013/36/ESB. 

 

G r e i n a r g e r ð .  

1. Inngangur. 

Með þingsályktunartillögu þessari er leitað heimildar Alþingis til staðfestingar á ákvörðun 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2020 frá 30. apríl 2020 um breytingu á IX. viðauka 

(Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn frá 2. maí 1992 (sbr. fskj. I), og fella inn í samninginn 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/843 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun 

(ESB) 2015/849 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til 

fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi og um breytingu á tilskipunum 2009/138/EB og 

2013/36/ESB (sbr. fskj. II). 

Þar sem innleiðing fyrrnefndrar gerðar krefst breytinga á lögum var ákvörðun nr. 63/2020 

tekin af sameiginlegu EES-nefndinni með stjórnskipulegum fyrirvara af Íslands hálfu. Í tillögu 

þessari er gerð nánari grein fyrir því hvað felst í slíkum fyrirvara, sbr. 103. gr. EES-samnings-

ins. Jafnframt er gerð grein fyrir efni gerðanna sem hér um ræðir. Þær fela ekki í sér breytingar 

á þeim meginreglum sem í EES-samningnum felast.  

 

2. Um upptöku ESB-gerða í EES-samninginn og um stjórnskipulegan fyrirvara.  

Á hverju ári er nokkur fjöldi ESB-gerða tekinn upp í EES-samninginn með ákvörðunum 

sameiginlegu EES-nefndarinnar. Þó er um að ræða tiltölulega lágt hlutfall af heildarfjölda 

þeirra gerða sem ESB samþykkir. Í skýrslu utanríkisráðuneytisins, „Gengið til góðs – skref í 

átt að bættri framkvæmd EES-samningsins“, kemur fram að frá árinu 1994 til ársloka 2016 

hafi Ísland tekið upp 13,4% þeirra gerða sem ESB samþykkti á sama tímabili.  

Samkvæmt EES-samningnum skuldbinda ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar að-

ildarríkin að þjóðarétti um leið og þær hafa verið teknar, nema eitthvert þeirra beiti heimild 

skv. 103. gr. EES-samningsins til að setja fyrirvara um að ákvörðun geti ekki orðið bindandi 
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strax vegna stjórnskipulegra skilyrða heima fyrir. Viðkomandi aðildarríki hefur þá sex mánaða 

frest frá töku ákvörðunar í sameiginlegu nefndinni til að aflétta fyrirvaranum.  

Almennt hafa íslensk stjórnvöld einungis gert stjórnskipulegan fyrirvara þegar innleiðing 

ákvörðunar kallar á lagabreytingar hér landi, en í því tilviki leiðir af 21. gr. stjórnarskrárinnar 

að afla ber samþykkis Alþingis áður en ákvörðun er staðfest. Slíkt samþykki getur Alþingi 

alltaf veitt samhliða viðeigandi lagabreytingu, en einnig hefur tíðkast að heimila stjórnvöldum 

að skuldbinda sig að þjóðarétti með þingsályktun áður en landsréttinum er með lögum breytt 

til samræmis við viðkomandi ákvörðun.  

Áðurnefnd 21. gr. stjórnarskrárinnar tekur til gerðar þjóðréttarsamninga en hún á augljós-

lega einnig við um þau tilvik þegar breytingar eru gerðar á slíkum samningum. Samkvæmt 

ákvæðinu er samþykki Alþingis áskilið ef samningur felur í sér afsal eða kvaðir á landi eða 

landhelgi eða ef hann horfir til breytinga á stjórnarhögum ríkisins. Síðarnefnda atriðið hefur 

verið túlkað svo að samþykki Alþingis sé áskilið ef gerð þjóðréttarsamnings kallar á lagabreyt-

ingar hér á landi. 

Umrædd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar felur í sér breytingu á EES-samningn-

um en þar sem hún kallar á lagabreytingar hér á landi var hún tekin með stjórnskipulegum 

fyrirvara. Í samræmi við það sem að framan segir er óskað eftir samþykki Alþingis fyrir þeirri 

breytingu á EES-samningnum sem í ákvörðuninni felst. 

 

3. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/843 frá 30. maí 2018. 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/843 frá 30. maí 2018 um breytingu á 

tilskipun (ESB) 2015/849 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til 

peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverka og um breytingu á tilskipunum 2009/138/EB 

og 2013/36/ESB er nefnd fimmta peningaþvættistilskipun ESB. Með henni eru gerðar 

breytingar á tilskipun ESB  2015/849 (fjórðu peningaþvættistilskipuninni). Gerðinni er m.a. 

ætlað að bregðast við breytingum á aðferðum hryðjuverkamanna við að fjármagna aðgerðir 

sínar. Einnig er gerðinni ætlað að auka á aðgerðir til að sporna við skattsvikum, bregðast við 

nýlegum tæknibreytingum í fjármálakerfinu og auka gagnsæi. Markmiðið er að koma í veg 

fyrir að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverka. 

Vald þeirra stofnana sem fara með eftirlit með peningaþvætti í hverju ríki er eflt og 

samstarf þeirra auðveldað. Stofnanirnar munu þannig geta fengið aðgang að meiri 

upplýsingum en áður auk þess að hafa aðgang að miðlægum gagnabönkum og upplýsingum 

úr skrám. Frekari takmarkanir eru settar við nafnlausri notkun fyrirframgreiddra korta og 

verður eingöngu hægt að nota fyrirframgreidd kort frá löndum utan EES-svæðisins í samræmi 

við reglur ESB. Þá er aukið eftirlit með rafeyri og stöðum þar sem hægt er að skipta rafeyri 

yfir í venjulegt fé þar sem sýnt hefur verið fram á að hægt sé að komast fram hjá venjulegu 

eftirliti við slík skipti. Samkvæmt 32 gr. a ber aðildarríkjum EES skylda til að setja upp 

miðlæga skrá eða miðlægt kerfi þar sem bær stjórnvöld geta beint og milliliðalaust aflað 

upplýsinga um hverjir séu eigendur bankareikninga, greiðslureikninga og geymsluhólfa. 

Samræmdar eru athuganir á ríkjum og viðskiptavinum frá löndum sem eru á lista yfir ríki þar 

sem veikleikar eru í eftirliti með peningaþvætti og eftirliti með hryðjuverkum. Meðal annars 

verður sett upp skrá yfir ríki þar sem slík áhætta er talin vera. Þá fær almenningur fullan 

aðgang að tilteknum atriðum í skrá yfir þá sem teljast raunverulegir eigendur fyrirtækja og 

sjóða. Fullur aðgangur að öllum upplýsingum í skránni verður veittur öllum sem hafa til þess 

eðlilegar ástæður. Gert er ráð fyrir að skrár einstakra landa verði samtengdar til að auðvelda 

samvinnu í baráttunni gegn hryðjuverkum.  
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4. Lagabreytingar og hugsanleg áhrif hér á landi. 

Með lögum nr. 96/2020, sem tóku gildi 29. júní 2020, var innleiðingu á ákvæðum 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/843 frá 30. maí 2018 í íslenskan rétt lokið. 

Tiltekin ákvæði tilskipunarinnar höfðu áður verið innleidd með setningu laga um aðgerðir 

gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 140/2018. 

 

5. Samráð við Alþingi. 

Í reglum Alþingis um þinglega meðferð EES-mála er kveðið á um að ESB-gerðir, sem 

fyrirhugað er að fella inn í EES-samninginn en taka ekki gildi á Íslandi nema að undangengnu 

samþykki Alþingis, skuli sendar utanríkismálanefnd til umfjöllunar. Tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) 2018/843 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun 

(ESB) 2015/849 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til 

fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi og um breytingu á tilskipunum 2009/138/EB og 

2013/36/ESB var send utanríkismálanefnd til samræmis við framangreindar reglur. Í bréfi frá 

utanríkismálanefnd Alþingis dags. 13. febrúar 2020, kemur fram að nefndin hafi fjallað um 

gerðina og ekki hafi verið gerðar athugasemdir við upptöku gerðarinnar í EES-samninginn. 

 

Fylgiskjal I. 

 

Ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2020 um breytingu á IX. viðauka 

(Fjármálaþjónusta)við EES-samninginn. 

 

www.althingi.is/altext/pdf/151/fylgiskjol/s0221-f_I.pdf 

Fylgiskjal II 

 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/843 frá 30. maí 2018 um breytingu á 

tilskipun (ESB) 2015/849 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til 

peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi og um breytingu á 

tilskipunum 2009/138/EB og 2013/36/ESB 

 

www.althingi.is/altext/pdf/151/fylgiskjol/s2210-f_II.pdf 

 


