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Fjármálaeftirlitið er þátttakandi í víðtæku 
alþjóðlegu samstarfi og á þannig aðild 
að undirbúningi og tillögugerð varðandi 
nýmæli í regluverki og eftirlitsaðferðum 
sem stöðugt er unnið að, einkum á 
vettvangi stofnana Evrópusambandsins 
(ESB). Þátttaka Fjármálaeftirlitsins 
í þessu starfi er í mörgum tilvikum 
skyldubundin en getur einnig verið 
valkvæð. Þekking og tengsl sem 
skapast með þátttökunni auðvelda 
vinnu við innleiðingu reglna hér á landi 
og samræmingu eftirlitsaðferða við það 
sem best gerist í öðrum löndum. Með 
þátttökunni skapast einnig tækifæri til 
að miðla alþjóðlega upplýsingum um 
reynslu af eftirliti með fjármálamarkaði 
hér á landi. Fjármálaeftirlitið tryggir 
þannig að umheimurinn sé upplýstur 
um gang mála á Íslandi og að eftirlit og 
fjármálamarkaður  hér standi jafnfætis 
því sem best  gerist í öðrum löndum. 
Alþjóðlegt samstarf Fjármálaeftirlitsins 
er því ein meginforsenda þess að 
íslenskur fjármálamarkaður njóti  trausts 
utan landsteinanna.

Norrænt samstarf
Fjármálaeftirlitið á reglubundin 
samskipti við systurstofnanir á öðrum 
Norðurlöndum. Um er að ræða árlega 
fundi þar sem stjórnendur eftirlitanna 
hittast og ræða ýmis málefni er 
varða þróun í fjármálastarfsemi á 
Norðurlöndum og samþættingu 
eftirlits þar sem við á. Einnig eru 
starfandi sérfræðingahópar þar sem 
t.d. er fjallað um ýmis tæknileg efni er 
varða eftirlit og innleiðingu tilskipana 
Evrópusambandsins.
Í ágúst 2010 tók gildi samkomulag 
um samvinnu Norðurlandanna og 
Eystrasaltsríkjanna yfir landamæri 

til að tryggja fjármálastöðugleika og 
samhæfa viðbrögð við fjármálaáfalli sem 
snertir fleiri en eitt ríki. Samkomulagið 
hefur verið undirritað af fulltrúum 
fagráðuneyta, seðlabanka og fjármála-
eftirlita Danmerkur, Eistlands, Finnlands, 
Lettlands, Litháen, Noregs og Svíþjóðar 
auk Íslands. Samkomulagið er ekki 
lagalega bindandi en á grundvelli þess 
er unnið að því að efla samvinnu og 
samhæfa viðbrögð og vinnubrögð 
þegar hætta steðjar að, meðal annars 
með betri upplýsingagjöf milli stofnana/
stjórnvalda.
 
Evrópskar eftirlitsstofnanir
Fjármálaeftirlitið er áheyrnarfulltrúi hjá 
eftirlitsstofnunum Evrópusambandsins 
á fjármálamarkaði. Þessar stofnanir 
eru Evrópska bankaeftirlitið (European 
Banking Authority – EBA), Evrópska 
vátrygginga- og lífeyriseftirlitið 
(European Insurance and Occupational 
Pensions Authority – EIOPA) og 
Evrópska verðbréfa- og markaðseftirlitið 
(European Securities and Markets 
Authority – ESMA).
  
Eftirlitsstofnanirnar hafa vald til að 
gefa út, að undangengnu samþykki 
framkvæmdastjórnarinnar og 
Evrópuþingsins, bindandi reglur (e. 
binding technical standards) sem gilda 
fyrir aðildarríki ESB án sérstakarar 
innleiðingar í landsrétt. Vegna þessarar 
vinnu hafa stofnanirnar sett á laggirnar 
ýmsar nefndir sem Fjármálaeftirlitið tekur 
þátt í. 
Eftirlitsstofnununum hefur innan ESB í 
ákveðnum tilvikum verið falið yfirþjóðlegt 
vald sem getur eftir atvikum beinst 
að eftirlitsstofnunum aðildarríkjanna 
eða  aðilum á fjármálamarkaði. Hvað 

EES EFTA ríkin (Ísland, Noreg og 
Liechtenstein) varðar er gert ráð fyrir því 
að slíkar valdheimildir verði í höndum 
Eftirlitsstofnunar EFTA. Evrópsku 
eftirlitsstofnununum er einnig falið að 
semja nýjar reglur fyrir fjármálamarkaði 
í samvinnu við aðrar stofnanir ESB 
sem búast má við að verði teknar upp 
í EES samninginn og innleiddar á 
Íslandi. Samstarfið felur m.a. í sér að 
Fjármálaeftirlitinu, Seðlabankanum og 
fyrirtækjum á fjármálamarkaði ber að 
standa skil á margháttuðum gögnum úr 
starfsemi sinni til evrópsku stofnananna. 
Enn fremur sækir forstjóri eða annar 
yfirmaður innan Fjármálaeftirlitsins 
sérstaka stjórnendafundi (Board of 
Supervisors - BoS) sem áheyrnarfulltrúi, 
hjá hverri eftirlitsstofnun ESB. Þeir eru 
haldnir á um það bil tveggja mánaða 
fresti. Sérfræðingar Fjármálaeftirlitsins 
sækja einnig fundi hjá ýmsum nefndum 
stofnananna.

Alþjóðlegt samstarf
Fjármálaeftirlitið hefur gerst aðili 
að ýmsum alþjóðlegum samtökum 
og nefndum til að efla og styrkja 
starfsemina. Meðal þeirra má nefna 
International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS), International 
Organization of Securities Commissions 
(IOSCO), Integrated Financial 
Supervisors Conference og Financial 
Action Task Force against Money 
Laundering and Terrorist Financing.
Yfirlit yfir alþjóðlegt samstarf er hægt að 
sjá á næstu síðu.

Alþjóðlegt samstarf 
Fjármálaeftirlitsins

Ólöf Aðalsteinsdóttir,
alþjóðafulltrúi 
Fjármálaeftirlitsins
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ALMENNT LÁNAMARKAÐUR VÁTRYGGINGAMARKAÐUR VERÐBRÉFAMARKAÐURLÍFEYRISSJÓÐIR
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• Samstarf forstjóra 
norrænna eftirlita

• Norrænt samstarf um 
rekstrar- og upplýsingamál

• Norrænn fundur 
yfirlögfræðinga

• Norrænn fundur UT 
framkvæmdastjóra

• Norrænn fundur um eftirlit 
með upplýsingatækni EA 
(rekstraráhætta)

• Integrated Financial 
Supervisors Conference

• Financial Action Task 
Force against Money 
Laundering and Terrorist 
Financing

• EU Passport Working 
Group

• ESB Expert Group on 
Banking, Payments and 
Insurance

• EFTA Working Group on 
Financial Services

• Samstarf norrænna 
eftirlitsaðila um 
lánamarkað

• Norrænt samtarf um 
eiginfjárreglur

• International 
Conference of Banking 
Supervisors

• Financial Stability 
Board (FSB Regional 
Consultative Group for 
Europe)

• OECD – 
Working Party of 
Private Pension

• OECD – 
International 
Organisation 
of Pension 
Supervisors

• European Banking 
Authority (EBA) 

- BoS - forstjórafundir
- Standing Committee on 

Oversight and Practices
- Standing Committee on 

Regulation and Policy
- Sub-group on Liquidity

- Standing Committee on 
Accounting, Reporting & 
Auditing

- Standing Committee on 
Consumer Protection 
and Financial Innovation

- Review Panel
- Task Force on Stress 

testing
- Resolution Committee

• European 
Insurance and 
Occupational 
Pension Authority 
(EIOPA)

- Occupational 
Pension 
Committee

• Nordic Baltic 
Macroprudential Forum 
(NBMF)

- NBMF sub-group
• Nordic Baltic Liquidity 

Group
• Nordic Baltic Stability 

Group
- Institutions and Systemic 

Importance Working 
Group

• Samstarf norrænna 
eftirlitsaðila um 
vátryggingamarkað

• International Association 
of Insurance 
Supervisors (IAIS)

• European Insurance and 
Occupational Pensions 
Authority (EIOPA)1

- BoS - forstjórafundir
- Financial Requirement 

Expert Group*
- Internal Governance, 

Supervisory Review and 
Reporting Committee*
- SRP sub-group

- Committee on Consumer 
Protection and Financial 
Innovation

- IT Data Committee
- Review Panel

• Samstarf norrænna 
eftirlitsaðila um 
verðbréfamarkað

• Samstarf um eftirlit 
með Nasdaq OMX 
kauphöllum

• International Organization 
of Securities Commissions 
(IOSCO)

• European Securities and 
Markets Authority (ESMA)

- BoS - forstjórafundir
- Market Integrity Standing 

Committee
- Supervisory Convergence 

Standing Committee
- Investment Management 

Standing Committee
- Secondary Markets 

Standing Committee
- Corporate Finance
- Investor Protection & 

Intermediaries Standing 
Committee

- Post Trading Standing 
Committee

- Committee of Economic 
and Markets Analysis

- IT Governance and 
Management Group

Yfirlit yfir þátttöku Fjármálaeftirlitsins í erlendu samstarfi 
Mars 2016

1   Í apríl 2016 mun fyrirkomulag nefnda breytast og tvær nýjar hefja starfsemi, Risk & Financial Stability Committee og * Insurance Policy Committee. Ýmsar nefndir á vegum EIOPA  
     munu sameinast þeim.


