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Efiii: Umsögn um breytingartillögu við frumvarp til laga um rafræna 
eignarskráningu verðbréfa.

Með bréfi dags. 7. desember 2001 óskaði efnahags- og viðskiptanefnd 
Alþingis eftir umsögn Seðlabanka íslands um breytingartillögu við 
frumvarp til laga um rafræna eignarskráningu verðbréfa.
Seðlabanki íslands tekur undir fram komna breytingartillögu en telur 
jafnframt að rétt sé að huga að eftirfarandi breytingum á orðalagi 
ákvæðisins:

Nú er starfslevfi aðila sem gert hefur aðildarsamning skv. 1. mgr. aftur- 
kallað1. bú hans er tekið til gjaldþrotaskipta eða hann óskar eftir heimild2 
til greiðslustöðvunar eða til að leita nauðasamnings3 [...]4 og^ fellur 
aðildarsamningurinn við það6 úr gildi svo og réttur til þess að hafa 
milligöngu um7 eignarskráningar í verðbréfamiðstöð. Verðbréfamiðstöð 
skal annast eignarskráningar frá þeim tíma8 sem samningur fellur9 úr 
gildi, nema um annað hafí sérstaklega verið samið. Eigi síðar en 4 
mánuðum frá því að verðbréfamiðstöð tekur10 við eignarskráningu sam-

1 Vera má að starfsleyfi lánastofnunar eða fyrirtækis í verðbréfaþjónustu, 
sem gert hefur aðildarsamning, sé afturkallað án þess að til gjaldþrotaskipta 
komi.
2 Hér er um að ræða orðalagsbreytingu til samræmis við lög um 
gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21/1991.

Heimild til að leita nauðasamnings er að vissu marki sambærileg heimild til 
greiðslustöðvunar.
41 drögunum segir að aðildarsamningur falli niður ef viðskipti eru “á annan 
hátt stöðvuð”. Þetta orðalag er fremur óljóst og því spuming hvort það sé 
heppilegt.
5 Orðalagsbreyting.
6 Orðalagsbreyting.
7 Orðalagsbreyting til samræmis við 10. gr. laga nr. 131/1997.
8 Orðalagsbreyting.
9 Gert er ráð fyrir því í 1. málslið að aðildarsamningur falli sjálfkrafa úr gildi 
við þau atvik sem þar eru tilgreind. Samningurinn er því ekki felldur úr gildi 
heldur fellur hann úr gildi sjálfkrafa. Orðalagsbreytingin er í samræmi við 
þetta.
10 Orðalagsbreyting.
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kvæmt ákvæði þessarar málsgreinar skal hún hafa tryggt að rafbréf og 
[...]n eignarréttindi yfir því skuli færð á reikning rétthafa12. Fjármála- 
eftirlitinu er heimilt að setja nánari reglur um aðferð og framkvæmd við 
slit aðildarsamnings og færslu gagna13 skv. 1. og 3. málsl. þessarar máls- 
greinar.
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Finnur Ingólfsson Tryggvi Pálsson
bankastjóri framkvæmdastjóri fjármálasviðs

11 Hér er um að ræða einföldun á orðalaginu “...rafbréf og önnur takmörkuð 
eignarréttindi yfir því...”.
12 Spuming er hvort rétt sé að vísa hér til útgefanda, rétthafa eða eiganda.
13 Þar sem samningsslit eru undanfari gagnafærslu er eðlilegt að nefna 
samningsslitin á undan.


