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EFNI:
Frumvarp til laga að breytingum á lögum um rafiræna eignarskráningu 

verðbréfa, nr. 131/1997

2. mgr. 11. gr. laganr. 131/1997.

Verðbréfaskráning íslands leggur til að 3. málsliður 2. mgr. 11. gr. hljóði á þessa leið:

„Nú er bú aðila sem gert hefur aðildarsamning um eignarskráningu, sbr. 1. 
mgr. tekið til gjaldþrotaskipta, óskað er eftir greiðslustöðvun eða viðskipti á annan 
hátt stöðvuð fellur aðildarsamningur þegar úr gildi svo og réttur til eignarskráningar í 
verðbréfamiðstöð. Verðbréfamiðstöð skal annast eignarskráningar frá því tímamarki 
sem samningurinn er felldur úr gildi, nema um annað hafi sérstaklega verið samið. 
Eigi síðar en 4 mánuðum írá því að verðbréfamiðstöð tók við eignarskráningu 
samkvæmt ákvæði þessarar málsgreinar skal hún hafa tryggt að rafbréf og önnur 
takmörkuð eignarréttindi yfir þeim hafi verið færð í umsjón annarrar 
reikningsstofnunar sem gert hefur aðildarsamning við verðbréfamiðstöðina”.

Athugasemdir:

Breytingartillagan felur eingöngu í sér tillögur að breytingum í 3. málslið gr. 
enda er verið að fjalla um hvemig bregðast eigi við ef starfsleyfi reikningsstofnunar 
sem gert hefur aðildarsamning við verðbréfamiðstöð er afiturkallað.



Tillaga að 2. mgr. 15. gr. laganna.

„Skipa skal samráðsnefnd verðbréfamiðstöðva, kauphalla og Seðlabanka 
íslands. Seðlabanki íslands skipar einn fulltrúa í nefndina og verðbréfamiðstöðvar og 
kauphallir, sem hlotið hafa starfsleyfi, hver sinn fiilltrúa. Seðlabanki íslands fer með 
formennsku í nefndinni. Hlutverk samráðsnefndar er að fjalla um samskipti 
verðbréfamiðstöðva, kauphalla og Seðlabanka íslands í tengslum við frágang 
viðskipta”.

Athugasemdir:

Rökin fyrir þessari tillögu eru þau að lög um starfsemi kauphalla og skipulegra 
tilboðsmarkaða, nr. 34/1998, og lög um rafræna eignarskráningu verðbréfa, nr. 
131/1997, gera ráð íyrir fleiri en einni kauphöll og verðbréfamiðstöð að öllum 
skilyrðum uppfylltum. Því sé eðlilegt að hvert og eitt félag eigi sinn fulltrúa í 
samráðsnefndinni.

Einar Baldvin Stefánsson, forstm Jð'gfrsviðs


