
komudagur IS.IO. 'ZOfó

Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti

M i n n i s b l  að

Viðtakandi: Efnahags- og viðskiptauefnd
Sendaiidi: Ema Jónsdóttir
Dagsetning: 12.10.2012
Málsnúmer: ANR12090511
BréfalykíU: •

Efni: Svar við atbugasemdum Seðlabanka íslands

Svör atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins (ráðuneytið) við umsögn Seðlabanka íslands 
um frumvarp tii iaga um breytingu á lögum nr. 90/1999, um öryggi greiðsiufyrirmæla í 
greiðslukerfum (greiðslukerfi og verðbréfauppgjörskerfi) dags.. 9 október 2012.

1. Seðlabankinn gerir athugasemd við að það vanti skýrari tengingu milli 1. gr. og 2. gr. 
frumvarpsins þar sem gildissvið laganna er greiðslukerfi og verðbréfauppgjörskerfi en 
hugtakið kerfi er skilgreint í 2. gr. Ráðuneytið leggur til skilgreiningu á hugtakinu kerfi 
verði breytt á þann veg að í stað orðanna „formlegt fyrirkomulag“ komi greiðslukerfi 
og verðbréfauppgjörskerfi1'. Með því ætti að vera Ijöst að hugtakið kerfi er yfirhugtak 
yfir greiðslukerfi og verðbréfauppgjörskerfi

2. Seðiabankinn gerir einnig athugasemdi við notkun á orðinu fyrirmæli. Ráðuneytið 
tekur undir að þetta er kannski ekki mjög hentug orðanotkun en hefur engar tillögur 
um annað orð, Þá skal þess getið að í samtaii við Seðiabankann komu þeir ekki með 
neina aðra tillögu og leggur ráðuneytið því til að þetta verði óbreytt.

3. Seðiabankinn gerir athugasemdir við skilgreiningu á hugtakinu stofnun í 2. gr. 
frumvarpsins. Ráðuneytið hefur skoðað málið og tekur undir með Seðlabankanum að 
verðbréfamiðstöðvar og rafeyrisfyrirtæki falla ekki undir skilgreininguna og leggur þvi 
til að liðir b og c liðum undir b lið 2. gr. frumvarpsins verði felídir út. Hvað varðar 
tilvísunina til 4. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki telur ráðuneytið að þær 
stofnanir sem þar er vísað til falli undir skilgreininguna í tilskipuninni.

í samræmi við ofangreint leggur ráðuneytið til að e lið verði breytt á þann hátt að 
tilvísun til c ííðar verði felíd út.

4. Seðlabanki íslands gerir athugasemdir við orðalag í skýringum við 2. gr. 
frumvarpsins. Ráðuneytið teíur að til að koma á móts við athugsemdir Seðlabankans 
þá hefði Verið hægt að orða 1. málslið þannig að í stað orðanna „taka bæði" kæmi 
tiltekur. En þar sem greinargerð er ekki breytt þá telur ráðuneytið að athugasemdimar 
séu of seiht fram komnar.


