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Efni: Viðbótarumsögn um 132. mál (rafræn eignarskráning verðbréfa)

Vísað er til bréfs efnahags- og viðskiptanefndar frá 7. desember 2001, þar sem óskað er eftir 
umsögn um breytingatillögu á frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 131/1997, um 
rafræna eignarskráningu verðbréfa (132. mál). Breytingartillaga þess er lögð fram í kjölfar 
þess að reikningsstofnun sem aðild á að Verðbréfaskráningu Islands hf. var tekin til 
gjaldþrotaskipta.

Verðbréfaþing telur að í frumvarpinu og athugasemdum með því séu ekki færð fullnægjandi 
rök fyrir þeirri nauðsyn að kveða sérstaklega á um í lögunum að aðildarsamningur um 
eignarskráningu falli niður við gjaldþrot aðila sem hefur gert aðildarsamning um 
eignarskráningu. Þingið telur að það leiði beint af ákvæði 10. gr. laga nr. 131/1997 um 
rafræna eignarskráningu að skilyrði aðildar sé að viðkomandi hafi starfsleyfi. Við gjaldþrot 
missa þeir aðilar sem um ræðir í 3. - 5. tl. 10. gr. starfsleyfi sitt og þar með er aðild að 
verðbréfamiðstöð sjálfhætt. í athugasemdum með frumvarpinu er vísaði sérstaklega til 
lagabreytinga í Danmörku án þess að gerð sé grein fyrir þeim og ástæðum þeirra.

í  kjölfar tillögunnar hafa vaknað upp spumingar hjá Verðbréfaþingi hvort rétt sé að bregðast 
við þeim hætti sem hér er lagt til. Er það skoðun þingsins að fara þurfi ítarlega yfir mál og 
skoða þau frá öllum hliðum áður en lagðar eru til breytingar á lögum. Þar sem löggjöf á 
fjármálamarkaði er bæði flókin og þýðingarmikil ætti að forðast eftir fremsta megni að grípa 
til lagabreytinga í hálfgerðum flýti. Eftirfarandi atriði eru meðal þess þingið veltir fyrir sér í 
tengslum við tillögumar:
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í umsögn með frumvarpinu er vísað til þess að verið sé að treysta þann réttargrundvöll 
þegar bú reikningsstofnunar er tekið til gjaldþrotaskipta. Hvað réttargrundvöllinn 
varðar er rétt að spyrja hvað mæli með því að lögfest sé annars konar meðferð við 
gjaldþrotaskipti fjármálafyrirtækis hvað varðar rafbréf og réttindi skráð í 
verðbréfamiðstöð og þegar um hefðbundin verðbréf er að ræða.
Ef til vill færi betur á því að fjalla um þau úrræði sem gripið verður til í kjölfar 
gjaldþrots fjármálafyrirtækis í þeim lögum sem fjalla um starfsemi viðkomandi 
fjármálafyrirtækja. Þannig mætti kveða með líkum hætti á um þau réttindi sem eru 
tengd rafbréfum sem og þau sem eru tengd pappírsverðbréfum. í  þessu sambandi er 
rétt að minna á það starf sem nú fer fram á vegum viðskiptaráðuneytisin^ vfð
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heildarendurskoðun fjármálalöggjafarinnar á íslandi.

Rétt er að vekja athygli á því að í frumvarpsdrögunum hefur að öllu líkindum misritast 
„reikning útgefandans“ í stað „reikning annarar reikningsstofnunar“ í niðurlagi 3. málsliðar.

Meðal annars með hliðsjón af því sem segir hér að framan treystir Verðbréfaþing sér ekki til 
að mæla með því tillagan nái fram að ganga að svo búnu máli.
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