
 
 

Áætlun Seðlabanka Íslands um setningu reglna og útgáfu leiðbeinandi tilmæla 2022 – 2023 

 

 Nr. Heiti eða lýsing á innihaldi réttarheimildar Áætluð verklok Tegund EA Athugasemdir 

1.  Reglur til að innleiða MAR undirgerðir1 2022 
1. ársfjórðungur 

Verðbréfamarkaður MAR var innleidd með lögum nr. 60/2021. Innleiðing 
undirgerða veltur á framgangi þýðinga. 

2.  Reglur til að innleiða MiFID II/MiFIR 
undirgerðir2 

2022 
1. ársfjórðungur 

Verðbréfamarkaður MiFIDII/MiFIR hafa verið innleiddar með lögum nr. 
115/2021 sem tóku gildi 1. september 2021. Innleiðing 
undirgerða veltur á framgangi þýðinga. 

3.  Reglur um eðlilega og heilbrigða 
viðskiptahætti 

2022 
1. ársfjórðungur 

Fjármálamarkaður Uppfærsla á reglum nr. 499/2021 m.a. í ljósi nýrra laga 
sem samþykkt hafa verið að undanförnu.  

4.  Reglur til að innleiða IDD undirgerð3 2022 
1. ársfjórðungur 

Vátryggingafélög IDD var innleidd með lögum nr. 62/2019 og í lög nr. 
30/2004 með lögum nr. 61/2019. 

5.  Reglur um íhlutunarheimildir, 
stöðustjórnunarráðstafanir og 
stöðutakmarkanir Seðlabankans samkvæmt 
MiFIR4 

2022 
2. ársfjórðungur 

Verðbréfafyrirtæki MiFIR hefur verið innleidd með lögum nr. 115/2021 
sem tóku gildi 1. september 2021. Settar verða reglur 
um íhlutunarheimildir, stöðustjórnunarráðstafanir og 
stöðutakmarkanir Seðlabankans samkvæmt VII. hluta 
MiFIR. 

6.  Leiðbeinandi tilmæli um áhættu vegna 
reksturs upplýsingakerfa EA 

2022 
2. ársfjórðungur 

Lífeyrissjóðir og 
vátryggingafélög 

Endurskoðun á tilmælum nr. 1/2019 m.a. til að gæta 
samræmis við viðmiðunarreglur EBA og EIOPA.  

                                                           
1 Market Abuse Regulation (EU) 596/2014. 
2 Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU. 
3 The Insurance Distribution Directive (recast) (EU) 2016/97. 
4 Markets in Financial Instruments Regulation (EU) 600/2014. 



 

7.  Reglur til að innleiða SFTR undirgerðir5  2022 
2. ársfjórðungur 

Verðbréfamarkaður Gert ráð fyrir að leggja fram frumvarp til innleiðingar á 
SFTR á vorþingi 2022. 

8.  Leiðbeinandi tilmæli um útvistun hjá EA 2022 
2. ársfjórðungur 

Eftirlitsskyldir aðilar Endurskoðun á tilmælum nr. 6/2014 m.a. til að gæta 
samræmis við viðmiðunarreglur EBA og EIOPA.  

9.  Reglur til að innleiða CRD IV/CRR 
undirgerðir 6 

2022 
2. ársfjórðungur 

Fjármálafyrirtæki CRD og CRR hafa að mestu verið teknar upp í lög nr. 
161/2002 og reglugerð 233/2017. Lokið verður við 
innleiðinguna með frumvarpi sem breytir lögum nr. 
161/2002 sem gert er ráð fyrir að leggja fram á 
vorþingi 2022. Alls eru 15 undirgerðir sem verða 
innleiddar samhliða gildistöku breytinganna. 

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

2022 
2. ársfjórðungur 

Gjaldeyrisskiptastöðvar 
og 

þjónustuveitendur 
sýndarfjár og stafrænna 

veskja  

Endurskoðun reglna nr. 535/2019 sem tekur mið af 
fyrirhuguðum breytingum á lögum nr. 140/2018. 

11.  Reglur um framkvæmd hæfismats 
framkvæmdastjóra og stjórnarmanna 

2022 
2. ársfjórðungur 

Fjármálamarkaður Uppfærsla á reglum m.a. í ljósi nýrra laga sem 
samþykkt hafa verið.  

12.  Reglur um ársreikninga lífeyrissjóða 2022 
3. ársfjórðungur 

Lífeyrissjóðir Endurskoðun á m.a. matsreglum vegna ársreikninga 
lífeyrissjóða. 

13.  Reglur til að innleiða EuVECA/EuSEF 
undirgerðir 7 

2022 
3. ársfjórðungur 

Rekstraraðilar  
sérhæfðra sjóða 

Fyrirhugað er að  innleiða EuVECA og EuSEF á vorþingi 
2022. 

14.   Reglur til að innleiða STS undirgerðir8  2022 
3. ársfjórðungur 

Verðbréfamarkaður Veltur á framgangi STS frumvarps. 

                                                           
5 Transparency of securities financing transactions and of refuse Regulation (EU) 2015/2365. 
6 Capital Requirements Directive IV 2013/36/EU / Capital Requirements Regulation (EU) 575/2013. 
7 European Venture Capital Fund Regulation (EU) 345/2013 og European Social Entrepreneurship Funds Regulation (EU) 346/ 2013. 
8 Framework for Simple, Transparent and Standardised Securitisation Regulation (EU) 2017/2402. 



 

15.  Reglur um heimild Seðlabankans til að ljúka 
máli með sátt 

2022 
3. ársfjórðungur 

Fjármálamarkaður Endurskoðun reglna nr. 326/2019 um sátt. 

16.  Reglur til að innleiða PAD undirgerðir9 2022 
3. ársfjórðungur 

Fjármálafyrirtæki Veltur á framgangi PAD frumvarps sem fyrirhugað er 
að leggja fram á vorþingi 2022 og þýðingu undirgerða. 

17.  Reglur til að innleiða CRD V/CRR II 
undirgerðir10 

2022 
3. ársfjórðungur  

Fjármálafyrirtæki Undirgerðir CRD V/CRR II. 

18.  Reglur til að innleiða PSD2 undirgerðir11  2022 
3. ársfjórðungur 

 

Fjármálafyrirtæki og 
greiðslustofnanir 

PSD2 var innleidd í lög nr. 114/2021 sem tóku gildi  1. 
nóvember 2021. Innleiðing undirgerða veltur á 
framgangi þýðinga.  

19.  Leiðbeinandi tilmæli um einfaldar 
endurbótaáætlanir 

2022  
3. ársfjórðungur 

Fjármálafyrirtæki Endurskoðun á leiðbeinandi tilmælum nr. 2/2022. 

20.  Leiðbeinandi tilmæli um aðskilnað 
starfssviða 

2022 
4. ársfjórðungur 

Verðbréfamarkaður Endurskoðun á leiðbeinandi tilmælum nr. 4/2014. 

21.  Reglur til að innleiða BRRD II undirgerðir12 2022 
4. ársfjórðungur 

Fjármálafyrirtæki  Veltur á gildistöku laga sem innleiða BRRD II og 
framgangi þýðinga undirgerða. 

22.  Reglur til að innleiða MMFR undirgerðir13 2022 

4. ársfjórðungur 

Peningamarkaðssjóðir Fyrirhugað er að innleiða MMF reglugerðina á vorþingi 
2022. 

23.  Reglur til að innleiða ELTIF undirgerðir 14 2022 
4. ársfjórðungur 

Rekstraraðilar  
sérhæfðra sjóða 

Fyrirhugað er að innleiða ELTIF reglugerð 
Evrópusambandsins á vorþingi 2022. 

24.  Reglur um mörk milli veltubókar og 
fjárfestingabókar hjá fjármálafyrirtækjum 

2023 

 

Fjármálafyrirtæki Reglur um meðhöndlun markaðsáhættu á grundvelli 
laga nr. 161/2002. Felur í sér afmörkun á því í hvaða 
tilvikum eigi að færa fjármálagerninga undir veltubók. 

                                                           
9 Payment Accounts Directive 2014/92/EU. 
10 Capital Requirements Directive V (EU) 2019/878 / Capital Requirements Regultation II (EU) 2019/876. 
11 Payment Services Directive II (EU) 2015/2366. 
12 Bank Recovery and Resolution Directive (EU) 2019/879. 
13 Money Market Funds Regulation (EU) 2017/1131. 
14 European Long-Term Investment Funds Regulation (EU) 2015/760. 



 

25.  Reglur til að innleiða PRIIPS undirgerðir15 2023 

 

Allir markaðir PRIIPS var innleidd með lögum nr. 55/2021. Innleiðing 
undirgerða veltur á framgangi þýðinga.  

26.  Reglur til að innleiða undirgerðir SFDR um 
sjálfbæra fjármögnun16 

2023 Fjármálamarkaður Veltur á framgangi frumvarps til innleiðingar á gerðum 
um sjálfbæra fjármögnun sem gert er ráð fyrir að 
innleiða á árinu 2022. 

27.  Reglur til að innleiða PEPP undirgerðir17 2023 

 

Lífeyris- og 
vátryggingamarkaður 

Veltur á framgangi PEPP frumvarps og framgangi 
þýðinga á undirgerðum. 

 

Fyrirvari: Þetta skjal hefur að geyma áætlun Seðlabanka Íslands 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 reglulega sem getur leitt til þess að við bætist 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.  

Ábendingum og fyrirspurnum má koma á framfæri í gegnum netfangið reglusetningar@sedlabanki.is  

Skjalið var síðast uppfært 16. febrúar 2022. 

                                                           
15 Packaged Retail Investment and Insurance Products Regulation (EU) 1286/2014. 
16 Sustainability-related Disclosures Regulation (EU) 2019/2088. 
17 Pan European Personal Pension Product Regulation (EU) 2019/1238. 
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