
Ed. 262. Nefndarálit [40. mál]
um till. til þál. um skipun rannsóknarnefndar samkv. 39. gr. stjórnarskrárinnar
til rannsóknar á verðbréfa- og víxlakaupum banka og annarra lánastofnana, sem
verðbréf kaupa.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur athugað málið, en ekki getað orðið á eitt sátt um afgreiðslu
þess. Leggjum við undirritaðir til, að þáltill. verði afgreidd með rökstuddri dag-
skrá, en þeir Hermann Jónasson og Ólafur Jóhannesson vilja samþykkja hana.

Meiri hl. n. bendir á það, að hin þingkjörnu bankaráð og endurskoðendur ríkis--
bankanna eiga að hafa það hlutverk með höndum, sem nefnd þeirri er ætlað, sem
þáltill. leggur til að skipuð verði.

Enn fremur er það samkv. 3. gr. I. nr. 10/1961, um Seðlabanka Íslands, eitt af
hlutverkum bankans, eins og það er orðað, "að hafa eftirlit með bankastarfsemi
og stuðla að heilbrigðum verðabréfa- og peningaviðskiptum". En allir þingflokkar
eiga nú, sem kunnugt er, fulltrúa í bankaráði Seðlabankans. Meiri hl. telur því, að
gildandi löggjöf um bankamálefni tryggi Alþingi þá aðstöðu til eftirlits með starf-
semi bankanna, að skipan nýrrar nefndar í því skyni, svo sem till. gerir ráð fyrir,
sé ekki spor Í þá átt að gera eftirlit þetta haldbetra en það nú er.

Eitt þeirra viðfangsefna, er fela skyldi nefnd þeirri, er skipa skal samkvæmt
þáltill., var það að rannsaka, hvort á kunni að skorta fullnægjandi löggjöf um
verðbréfasölu og eftirlit með henni. Í bréfi frá Seðlabanka Íslands, er nefndinni
hefur borizt, svarar Seðlabankinn þessu jákvætt, en telur ekki tímabært að setja
slíka löggjöf, fyrr en komið hefur verið á fót kaupþingi því, er lögin um Seðla-
bankann heimila honum að stofna. Sérstök nefndarskipun til rannsóknar þessa
verkefnis virðist okkur því óþörf.

Meiri hl. leggur því til, að þáltill. verði afgreidd með eftirfarandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar eð bankaráðsmenn og endurskoðendur ríkisbankanna eru kjörnir af Al-

þingi og Seðlabankanum einnig sérstaklega falið það hlutverk að hafa eftirlit með
störfum banka og sparisjóða og deildin sér ekki ástæðu til að ætla, að þessir þing-
kjörnu aðilar vanræki effirIitsskyldu sína eða að sérstök þingnefnd sé líklegri til
þess að dæma um eðlileg lánsviðskipti, telur deildin tillöguna ekki raunhæfa og
tekur því fyrir næsta mál á dagskrá.
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