
 

Áætlun um setningu reglna og útgáfu leiðbeinandi tilmæla 2019 - 2020 

Nr. Heiti eða lýsing á innihaldi 
réttarheimildar 

Áætluð verklok Tegund EA Athugasemdir 

1.  Leiðbeinandi tilmæli um 
upplýsingakerfi eftirlitsskyldra aðila 

2019  
1. ársfjórðungur 

Eftirlitsskyldir 
aðilar 

Endurskoðun á gildandi leiðbeinandi tilmælum 
nr. 2/2014, m.a. vegna PSD21. 

2.  Reglur um sátt 2019 
1. ársfjórðungur 

Eftirlitsskyldir 
aðilar 

Uppfærsla, m.a. vegna laga nr. 100/2016. 

3.  Leiðbeinandi tilmæli um ársreikninga 
vátryggingafélaga 

2019  
1. ársfjórðungur 

Vátryggingafélög Ný tilmæli til að samræma upplýsingagjöf í 
ársreikningum vátryggingafélaga. 

4.  Reglur um sniðmát fyrir  reglubundin 
gagnaskil 

2019 
2. ársfjórðungur 

Vátryggingafélög Felur í sér innleiðingu á tæknistaðli EIOPA. 
Bíður birtingar íslenskrar þýðingar í EES-
viðbætinum. 

5.  Reglur um verklag, framsetningu og 
sniðmát fyrir skýrslu um gjaldþol og 
fjárhagslega stöðu o.fl. 

2019 
2. ársfjórðungur 

Vátryggingafélög Felur í sér innleiðingu á tæknistaðli EIOPA. 
Bíður birtingar íslenskrar þýðingar í EES-
viðbætinum. 

6.  Leiðbeinandi tilmæli um aðskilnað 
starfssviða 

2019  
2. ársfjórðungur 

Verðbréfamarkaður Endurskoðun á gildandi leiðbeinandi tilmælum, 
nr. 4/2014. 

                                                           
1 Payment Services Directive. 



7.  Leiðbeinandi tilmæli um efni 
starfsreglna stjórna og venslaða aðila 

2019  
2. ársfjórðungur 

Fjármálafyrirtæki Endurskoðun á gildandi leiðbeinandi tilmælum 
nr. 1/2010, m.a. með hliðsjón af reglum um 
fyrirgreiðslur til venslaðra aðila nr. 247/2017. 

8.  Reglur um skráningu 
gjaldeyrisskiptastöðva og 
þjónustuveitenda sýndarfjár og 
stafrænna veskja 

2019 
2. ársfjórðungur 

Eftirlitsskyldir 
aðilar 

Endurskoðun á gildandi reglum nr. 670/2018 í 
tilefni af gildistöku laga nr. 140/2018. 

 

9.  Reglur til að innleiða tæknilega staðla 
AIFMD2 

2019  
2. ársfjórðungur 

Rekstur sjóða Helst í hendur við gerð AIFMD frumvarps. Alls 
tvennir tæknistaðlar ESMA. 

10.  Leiðbeinandi tilmæli um 
þarfagreiningu á vátryggingamarkaði 

2019 
2. ársfjórðungur 

Vátryggingamiðlun Verður unnið samhliða innleiðingu á IDD3. 
Tímalína verkefnis veltur á framgangi IDD 
frumvarps. 

11.  Reglur um breytingu á reglum um 
tæknilega staðla vegna gagnaskila og 
upplýsingaskyldu  

2019 
3. ársfjórðungur 

Fjármálafyrirtæki Uppfærsla á reglum með hliðsjón af 
breytingareglum frá EBA og 
Framkvæmdastjórn ESB. 

12.  Reglur til að innleiða tæknilega staðla 
FICOD4 

2019 
3. ársfjórðungur 

Fjármálafyrirtæki/ 
vátryggingafélög 

Tvennir tæknistaðlar á grundvelli laga um 
viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum, nr. 
61/2017. 

13.  Reglur til að innleiða tæknilega staðla 
IDD 

2019 
3. ársfjórðungur 

Vátryggingamiðlun Veltur á framgangi IDD frumvarps. 

14.  Reglur um ferli vegna umsóknar 
vátryggingasamstæðu um eigið líkan 
samstæðu og um ferli við gerð skýrslu 
um gjaldþol 

2019  
3. ársfjórðungur 

Vátryggingafélög Felur í sér innleiðingu á tæknistöðlum EIOPA.  

                                                           
2 Alternative Investment Fund Managers Directive. 
3 Insurance Distribution Directive. 
4 Financial Conglomerates Directive. 



15.  Reglur til að innleiða tæknilega staðla 
PRIIPS5 

2019 
3. ársfjórðungur 

Vátryggingafélög og 
rekstur sjóða 

Veltur á framgangi PRIIPS frumvarps. 

16.  Reglur til að innleiða tæknilega staðla 
AML IV6 

2019 
4. ársfjórðungur 

Eftirlitsskyldir 
aðilar 

Veltur á framgangi AML IV frumvarps. 

17.  Reglur um skrá yfir fjárhagslega 
samninga fjármálafyrirtækja 

2019 
4. ársfjórðungur 

Fjármálafyrirtæki Felur í sér innleiðingu á tæknistaðli EBA 
varðandi skrá yfir samninga fjármálafyrirtækja. 
Bíður birtingar íslenskrar þýðingar í EES-
viðbætinum. 

18.  Reglur til að innleiða tæknilega staðla 
PSD2 

2019 
4. ársfjórðungur 

Fjármálafyrirtæki 
og greiðslustofnanir 

Veltur á framgangi PSD2 frumvarps. 

19.  Reglur til að innleiða tæknilega staðla 
PAD7 

2019 
4. ársfjórðungur 

Fjármálafyrirtæki Veltur á framgangi PAD frumvarps. 

20.  Reglur til að innleiða tæknilega staðla 
CSDR8 

2019 
4. ársfjórðungur 

Verðbréfamarkaður Veltur á framgangi CSDR frumvarps. 

21.  Reglur til að innleiða tæknilega staðla 
sem varða lýsingar á 
verðbréfamarkaði 

2019 
4. ársfjórðungur 

Verðbréfamarkaður Alls 4 tæknistaðlar. Veltur á framgangi 
Prospectus9 frumvarps, þýðinga og upptöku 
gerða í EES-Samninginn. 

22.  Reglur til að innleiða tæknilega staðla 
UCITS V10 

2019 
4. ársfjórðungur 

Rekstur sjóða Veltur á framgangi UCITS V frumvarps. 

23.  Reglur til að innleiða tæknilega staðla 
BRRD11 

2020 
Fjármálafyrirtæki Veltur á framgangi BRRD frumvarps. 

                                                           
5 Packaged Retail Investment and Insurance Products Regulation. 
6 Anti-Money Laundering Directive. 
7 Payment Accounts Directive. 
8 Central Securities Depositories Regulation. 
9 Prospectus Regulation. 
10 Undertakings for Collective Investment In Transferable Securities Directive. 
11 Bank Recovery and Resolution Directive. 



24.  Reglur til að innleiða tæknistaðla CRD 
IV12 

2020 
Fjármálafyrirtæki M.a. tæknistaðlar varðandi starfskjarastefnu. 

25.  Reglur til að innleiða tæknilega staðla 
MAR13 

2020 Verðbréfamarkaður Veltur á framgangi MAR frumvarps. 

26.  Reglur til að innleiða tæknilega staðla 
BMR14 

2020 Verðbréfamarkaður Veltur á framgangi BMR frumvarps. 

27.  Reglur til að innleiða tæknilega staðla 
sem varða gagnsæi á 
verðbréfamarkaði15 

2020 Verðbréfamarkaður Alls 3 tæknistaðlar. Veltur á innleiðingu 
tilskipunar 2013/50/ESB (TD II). 

     
 

 

Fyrirvari: Þetta skjal hefur að geyma áætlun Fjármálaeftirlitsins um setningu reglna og útgáfu leiðbeinandi tilmæla næstu tvö ár. Í því felst ekki 

skuldbinding um að ofangreindar reglur eða leiðbeinandi tilmæli verði tilbúin á áætluðum tíma, heldur er með upplýsingunum leitast við að undirbúa 

eftirlitsskylda aðila fyrir væntanlegar breytingar. Áætlunin verður endurskoðuð ársfjórðungslega sem getur leitt til þess að við bætast ný verkefni eða að 

forgangsröðun fyrirliggjandi verkefna breytist. Því ber ekki að líta á áætlunina sem tæmandi yfirlit yfir fyrirhuguð verkefni vegna setningar reglna og 

útgáfu leiðbeinandi tilmæla. 

Skjalið var síðast uppfært 1. mars 2019. 

                                                           
12 Capital Requirements Directive. 
13 Market Abuse Regulation. 
14 Benchmarks Regulation. 
15 Transparency Directive. 


