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Efni: Breytingartillaga við frumvarp til laga um rafræna eignarskráningu 
verðbréfa

Með bréfi dags. 7. desember2001 óskar efnahags og viðskiptanefnd eftir 
umsögn Fjármálaeftirlitsins umbreytingartillögu við lög nr. 131/1997, um 
rafræna eignarskráningu verðbréfa. Þar er lagt til að sett verði í lög að 
aðildarsamningur reikningsstofnunar að verðbréfamiðstöð falli sjálfkrafa úr 
gildi ef að bú reikningsstofnunar er tekið til gjaldþrotaskipta, óskað er 
eftir greiðslustöðvun eða viðskipti á annan hátt stöðvuð. Enn fremurer 
lagt til að verðbréfamiðstöð skuli annast eignarskráningu frá því tímamarki 
er aðildarsamningur fellur úr gildi samkvæmt þessu.

Fyrst ber að gera athugasemd við að Fjármálaeftirlitinu barst röng útgáfa 
(þýðing) af ákvæðinu. Það sem orkaði tvímælis var að verðbréfamiðstöð 
skyldi færa rafbiéf og önnur takmörkuð eignarréttindi yfir því á reikning 
útgefanda - en ekki að bréf skuli færð í umsjá annarrar reikningsstofnunar. 
Mun þessi villa hafa stafað af ónákvæmri þýðingu sambærilegs ákvæðis í 
dönsku verðbréfaviðskiptalögunum, en hefur nú verið leiðrétt.

Fjármálaeftirlitið getur ekki mælt með samþykkt frumvarpsins óbreyttu. All 
nokkur álitaefni þarfnast skoðunar.

I.
í ákvæðinu kemur fram að aðildarsamningur falli niður ef óskað er eftir 
greiðslustöðvun. Hér vantar á að gerður sé greinarmunur á því hvort óskað 
hafi verið eftir greiðslustöðvun, eða hvort heimild hafi verið veitt til 
greiðslustöðvunar. í 2. mgr. 12. gr. laga nr. 21/1991, um gjaldþrotaskipti, 
er að finna reglur um hvenær héraðsdómari skuli synja um heimild til 
greiðslustöðvunar. í 5. tölul. þeirrar greinar segir til að mynda að synja 
skuli um heimild til greiðslustöðvunar ef ekki verði talið að skuldari eigi 
í slíkum fjárhagsörðugleikum að tilefni gefi til að heimild verði veitt. 
Þannig væri réttara að miða við það tímamark er heimild er veitt til 
greiðslustöðvunar. Þá væri rétt að athuga hvort skilyrði um greiðslustöðvun 
eigi rétt á sér, þar sem hér er um  að ræða úrræði fyrir skuldara til að 
koma nýrri skipan á fjármál sín. Ef frumvarpið verður að lögumer 
sjálfgefið að þau fyrirtæki í verðbréfaþjónustu sem byggja afkomu sína að 
miklu leyti á þóknun fyrir ijárvörslu missa af því réttarúrræði sem 
greiðslustöðvun er.

Ekki er fullkomlega ljóst hvað átt er við með orðalaginu viðskipti á annan 
hátt stöðvuð. Það gefur til kynna að hér verði að koma til atbeini þriðja 
aðila til að stöðva starfsemi reikningsstofnunar. Rétt væri að kalla eftir 
nánari útskýringum varðandi þetta atriði, hvað sé átt við með orðinu 
viðskipti og hvort átt sé við að til þurfi að koma atbeini þriðja aðila til 
að stöðva viðskipti. Þá er ekki ljóst hvort tímabundin stöðvun sem ekki 
yrði rakin til rekstarörðugleika eigi hér undir, en samkvæmt orðalagi
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ákvæðisins er ekki gerður greinarmunur hér á.

II.
Lagt er til í ákvæðinu að verðbréfamiðstöð annist eignarskráningar þegar 
aðildarsamningur reikningsstofnunar fellur niður. Samkvæmt 10. gr. laga nr. 
131/1997 hefur verðbréfamiðstöð ekki rétt til að hafa milligögnuum 
eignarskráningar í verðbréfamiðstöð. Þannig ferþað á svig við lögin, sem 
og markmið þeirra, ef verðbréfamiðstöð gegnir hlutverki 
reikningsstofnunar.Verðbréfmiðstöð á að vera óháð reikningsstofnunum í 
starfsemi sinni - hlutlaus framkvæmdaraðili og hefur vegna þessa ákveðnu 
hlutverki að gegna, til að mynda við að ákvarða réttmæti skráningar ef vafi 
leikur á um staðreyndir eða atriði sem áhrif hafa á lögvarinn rétt samkvæmt 
skráningu, sbr. 17. gr. laga nr. 131/1997. Fjármálaeftirlitið telur 
óheppilegt að verðbréfamiðstöð taki yfir hlutverk reikningsstofnunar, 
sérstaklega þegar litið er til þess hve skilgreining á aðstæðum er óskýr, 
sbr. kafli I. hér að ofan.

IH.
í frumvarpinu segir að verðbréfamiðstöð skuli annast eignarskráningu nema 
um annað hafi verið sérstaklega samið. Ekki er ljóst hér um hvað á að semja 
eða við hveija. Hafi verðbréfamiðstöð tekið yfir rétt þrotabús til 
eignaskráningar hefur þrotabúið ekki um neitt að semja. Verðbréfamiðstöð er 
með þeirri breytingu sem lögð er til með þessu frumvarpi, falið óskorað 
vald til að fara með eignarskráningar. Hún getur leitað álits annarra um 
hvað skuli gera, en samkvæmt þessu er ekki um neitt að semja. Virðist þessi 
innskotssetning merkingarlaus í raun.

IV.
Fjármálaefitirlitið vekur athygli á því að algerlega skortir athugun á 
mögulegum áhrifum frumvarpsins, ef að lögum verður, á reglur 
gjaldþrotaréttar. Samkvæmt 72. gr. laga nr. 21/1991 tekur þrotabú við öllum 
réttindum og skyldum þrotabús. Samkvæmt 77. gr. sömu laga annast 
skipastjóri öll störf sem lúta að meðferð þrotabúsins


