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vokallaðar sýndareignir (e. crypto assets) hafa
hingað til verið háðar talsverðri lagalegri óvissu
og oft vísað til villta vestursins þegar kemur að

dreifðum færsluskrám á borð við bálkakeðjur og við-
skiptum þeim tengdum. Einhver ríki hafa sett reglur til að
bregðast við breyttum tímum en slíkar reglur geta þó ver-
ið ólíkar milli ríkja og stangast jafnvel á. Evrópusam-
bandið hefur því haft til skoðunar um nokkurt skeið að
setja samræmdar heildarreglur um sýndareignir, sem
ætlað er að stuðla að auknu gagnsæi, neytendavernd og
jafnframt takast á við mögulega markaðsmisnotkun og
stuðla að fjármálastöðugleika.

Þann 30. júní sl. komust Evrópuþingið og ráðið að sér-
stöku samkomulagi varðandi áframhaldandi vinnu við
drög að samevrópsku regluverk
um sýndareignir (e. MiCA).
Regluverkinu er ætlað að setja
og samræma heildarreglur um
sýndareignir innan EES-
svæðisins, en regluverkið mun þó
koma til með að teygja anga sína
út fyrir EES-svæðið með íþyngj-
andi kvöðum fyrir útgefendur og
þjónustuveitendur á sviði sýndareigna, sem veita þjónustu
innan EES-svæðisins. Í umræddu regluverki eru sýnd-
areignir skilgreindar sem stafræn verðmæti eða réttindi
sem unnt er að framselja og varðveita og styðjast við
dreifðar færsluskrár á borð við bálkakeðjur eða viðlíka
tækni. Regluverkið tekur þannig m.a. til svokallaðra
sýndareigna hvers verðmæti er fast við verðmæti undir-
liggjandi eigna (e. asset referenced token), s.s. sýndar-
eigna sem halda virði sínu í hlutfalli við einn gjaldmiðil (e.
e-money) svo og sýndareigna sem veita aðgang að þjón-
ustu eða vöru sem aðeins er veitt hjá útgefanda sýndar-
eignar (e. utility token). Þá tekur regluverkið auk þess til
svokallaðra rafmynta á borð við Bitcoin o.fl. MiCA-
regluverkinu er hins vegar ekki ætlað að taka til þeirra
tegunda sýndareigna sem falla undir aðra löggjöf á fjár-
málamarkaði, s.s. hvað varðar verðbréfaeiningar (e. secu-
rity tokens), sem ná t.d. til fjármálagerninga sem gefnir
eru út á grundvelli dreifðrar færsluskrár.

Regluverkið setur skyldur á útgefendur og þjónustu-
veitendur á sviði sýndareigna í víðtækum skilningi, s.s.
stafræna veskjaþjónustuveitendur (e. crypto wallet pro-
viders), rekstraraðila markaðstorgs fyrir sýndareignir,
ráðgjafa á sviði sýndareigna o.fl. Í regluverkinu er kveðið

á um reglur um útboð sýndareigna til almennings og töku
þeirra til viðskipta innan EES. Til þess mun m.a. þurfa
gefa út hvítbók fyrir viðkomandi sýndareign (e. white pa-
per) til yfirvalda og birta hana opinberlega, með tilteknum
undantekningum. Þá er sérstaklega ráðgert að þjónustu-
veitendur á sviði sýndareigna, sem og útgefendur tiltek-
inna sýndareigna, þ.e. þeirra hvers verðmæti er tengt
verðmæti undirliggjandi eigna, skuli vera með skráða
starfsemi innan EES og sækja um starfsleyfi. Einnig
verða gerðar sérstakar kröfur í tengslum við reglulega
upplýsingagjöf og skipulagskröfur. Þá er ráðgert að út-
gefendur sýndareigna uppfylli tilgreindar kröfur um
handbært fé. Innan Evrópusambandsins verður eft-
irfylgni með regluverkinu í höndum Evrópsku bankaeft-

irlitsstofnunarinnar og Evr-
ópsku
verðbréfamarkaðseftirlitsstofn-
unarinnar.

Fyrir aðila sem þegar hafa
með höndum starfsemi sem falla
mun undir MiCA-regluverkið
fer eftir eðli þeirra hve víðtæk
breyting verður á starfsum-

hverfinu við gildistöku regluverksins. Fjármálafyrirtæki
munu ekki þurfa að óska eftir sérstöku starfsleyfi heldur
mun hvíla á þeim skylda til að tilkynna fjármálaeftirlits-
stjórnvöldum viðkomandi ríkis um starfsemi sína. Þeir að-
ilar sem áður hafa fallið utan fjármálamarkaðslöggjafar
munu hins vegar í mörgum tilvikum þarfnast starfsleyfis
sem útgefendur eða þjónustuveitendur sýndareigna.

Endanleg útgáfa MiCA-regluverksins liggur ekki fyrir
og hafa skiptar skoðanir verið innan Evrópusambandsins
um hve langt rétt sé að ganga í íþyngjandi kvöðum vegna
sýndareigna. Til dæmis hafa verið reifuð sjónarmið um að
banna skuli notkun bálkakeðja sem styðst við námugröft
og skilur eftir sig mikið kolefnisfótspor. Slík sjónarmið
virðast hafa orðið undir við samningu regluverksins en þó
verða lagðar kvaðir á útgefendur og þjónustuveitendur
um að upplýsa um áhrif sýndareigna á umhverfið.

Áætlað er að MiCA-reglugerðin taki gildi í lok árs en
komi til framkvæmda 12 -18 mánuðum síðar, en áhugavert
verður að fylgjast með breytingum sem kunna að vera
gerðar á drögum hennar. Þótt rafmyntir hafi fallið mjög í
verði síðustu mánuði er líklegt að sýndareignir, í einni eða
annarri mynd, sem byggja á bálkakeðjutækni muni hafa
talsvert vægi í þróun viðskipta um allan heim til framtíðar.
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Þ
að er vissara að játa það strax
fyrir lesendum að ef ekki
væri fyrir eiginmanninn minn

væri ég eflaust ennþá óttalega sveita-
lubbalegur þegar kemur að ilmvötn-
um.

Hann Youssef minn er frá fjarlægu
landi þar sem bænaköllin óma úr
mínarettunum og þröngar og sólbak-
aðar göturnar í aldagömlum borgum
anga af kryddum og reykelsum. Þar
þykir ekkert tiltökumál að eyða háum
fjárhæðum í litlar flöskur af fágætum
ilmvötnum og ilmuðu forfeður hans
örugglega af rósum og fínum olíum á
meðan mínir forfeður hírðust í torf-
kofum umvafðir taðreyk og skötufýlu.

Hefur Youssef tekið að sér að leiða
mig inn í ilm-heiminn og kennt mér
ýmislegt. Skemmir þá ekki fyrir að
hann er með næmara nef en fund-
vísustu trufflusvín og getur greint
minnstu blæbrigði á augabragði, svo
að ég hef margoft fengið nefið hans
að láni þegar ég hef þurft að skrifa
pistla um fín viskí og kampavín.

Var það í gegnum eiginmanninn að
ég uppgötvaði ilmi sem blandaðir eru
með agarvið, eða „oud“ eins og arab-
arnir kalla hráefnið. Er oud einmitt
aðalinnihaldsefnið í mörgum ilmum
frá Mið-Austurlöndum en hefur á
allra síðustu árum slegið í gegn hjá
vestrænu ilmhúsunum eftir að hafa
dottið úr tísku í hér um bil þrjá ára-
tugi. Er áhuginn á oud í dag orðinn
svo mikill að má varla þverfóta fyrir
oud-ilmum í alls konar útgáfum og

reiknast mér til að Tom Ford selji
t.d. ekki færri en átta ilmi með oud í
aðalhlutverki.

Í gegnum Youssef uppgötvaði ég
líka að úrvalið af ilmum nær langt út
fyrir það sem hægt er að finna í hill-
um Hagkaupsverslananna og fríhafn-
arinnar í Keflavík, og þegar við
römbum á sérverslanir með ilmi, hér
og þar í heiminum, rekum við iðulega
inn nefið og þefum af úrvalinu í leit að
einhverju nýju og spennandi.

Ein af betri uppgötvunum síðari
ára er ilmhúsið Mancera og ættu les-
endur endilega að gefa fyrirtækinu
gaum. Það einkennir vinsælustu ilmi
Mancera að vera kröftugir, marg-
slungnir og langlífir án þess þó að
vera groddalegir, og ættu þeir að
falla vel að kuldanum á Íslandi.

Brugðið á leik með
oud og kannabis

Upplýsingar um Mancera eru af
skornum skammti og það litla sem
má finna á heimasíðu fyrirtækisins er
lítið meira en romsa af markaðs-
frösum sem segja sama sem ekki
neitt. Maðurinn á bak við merkið er
Pierre Montale og greina heimildir
frá að hann hafi byrjað að blanda ilm-
vötn árið 1993, en ekki fyrr en árið
2003 að hann stofnaði ilmhús undir
eigin nafni. Mancera varð til fimm ár-
um síðar sem samstarfsverkefni
Pierre og dóttur hans Amélie, en hjá
báðum ilmhúsum hefur oud leikið
lykilhlutverk frá byrjun.
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