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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Adgang	til	å	yte	tjenester	og	fri	bevegelighet	for	kapital	
er	blant	Fellesskapets	hovedmål,	som	fastsatt	i	traktatens	
artikkel	49	og	56.

2)	 Opprettelse	 av	 et	 virkelig	 indre	 marked	 for	 finansielle	
tjenester	 er	 avgjørende	 for	 økt	 økonomisk	 vekst	 og	
skaping	av	arbeidsplasser	i	Fellesskapet.

3)	 I	Kommisjonens	handlingsplan	for	finansielle	tjenester(1)	
er	 det	 angitt	 en	 rekke	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	
gjennomføre	det	indre	marked	for	finansielle	tjenester.

4)	 Det	europeiske	råd	oppfordret	på	sitt	møte	i	Lisboa	i	mars	
2000	til	gjennomføring	av	denne	handlingsplanen	innen	
2005.

5)	 Rådet	 nedsatte	 17.	 juli	 2000	 en	 vismannskomité	 for	
regulering	av	europeiske	verdipapirmarkeder.

6)	 I	sluttrapporten	fra	Vismannskomiteen	ble	det	foreslått	å	
nedsette	 to	 komiteer,	Den	 europeiske	 verdipapirkomité,	
med	 høytstående	 representanter	 for	 medlemsstatene,	
og	 Komiteen	 av	 europeiske	 verdipapirtilsyn,	 med	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 191	 av	 13.7.2001,	 s.	 43,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 81/2008	 av	 4.	 juli	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 IX	 (Finansielle	 tjenester),	 se	EØS-
tillegget	til	Den europeiske unions tidende	nr.	64,	23.10.2008,	s.	5.

(1)	 KOM(1999)	232	endelig	utgave.

representanter	 på	 høyt	 nivå	 for	 de	 nasjonale	 offentlige	
myndigheter	 med	 sakkunnskap	 på	 verdipapirområdet,	
blant	annet	med	den	oppgave	å	gi	råd	til	Kommisjonen.

7)	 I	 resolusjonen	 om	 et	 mer	 effektivt	 regelverk	 for	
verdipapirmarkedet	 i	 Den	 europeiske	 union	 fra	 Det	
europeiske	 råds	 møte	 i	 Stockholm	 ble	 det	 uttrykt	
tilfredshet	 med	 Kommisjonens	 intensjon	 om	 formelt	
å	 nedsette	 en	 uavhengig	 tilsynskomité,	 som	 foreslått	 i	
Vismannskomiteens	rapport.

8)	 Komiteen	 av	 europeiske	 verdipapirtilsyn	 bør	 fungere	
som	 et	 uavhengig	 organ	 som	 utreder,	 diskuterer	 og	 gir	
Kommisjonen	råd	på	verdipapirområdet.

9)	 Komiteen	av	europeiske	verdipapirtilsyn	bør	også	bidra	
til	 ensartet	 gjennomføring	 i	 rett	 tid	 av	 Fellesskapets	
regelverk	 i	medlemsstatene	ved	å	 sikre	 et	mer	 effektivt	
samarbeid	 mellom	 nasjonale	 tilsynsmyndigheter,	 foreta	
fagfellevurderinger	og	fremme	beste	praksis(2).

10)	 Komiteen	 av	 europeiske	 verdipapirtilsyn	 fastsetter	 selv	
sin	arbeidsordning	og	har	nær	kontakt	med	Kommisjonen	
og	 Den	 europeiske	 verdipapirkomité.	 Komiteen	 skal	
velge	en	leder	blant	medlemmene.

11)	 Komiteen	av	europeiske	verdipapirtilsyn	bør	på	et	tidlig	
stadium	 rådføre	 seg	 på	 en	 grundig,	 åpen	 og	 oversiktlig	
måte	med	markedsdeltakere,	forbrukere	og	sluttbrukere.

12)	 Komiteen	 av	 europeiske	 verdipapirtilsyn	 bør	 fastsette	
sin	 forretningsorden	 og	 fullt	 ut	 respektere	 de	 berørte	
institusjoners	 særlige	 rettigheter	 og	 den	 institusjonelle	
balansen	som	er	fastsatt	i	traktaten(3)	—

(2)	 Fra	 resolusjonen	 fra	 Det	 europeiske	 råds	 møte	 i	 Stockholm,	 nr.	 6	 tredje	
avsnitt.

(3)	 Fra	innledningen	til	resolusjonen	fra	Det	europeiske	råds	møte	i	Stockholm,	
siste	avsnitt.
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TRUFFET	DENNE	BESLUTNING:

Artikkel 1

Det	 nedsettes	 en	 uavhengig	 rådgivende	 komité	 for	
verdipapirer	 i	 Fellesskapet	 kalt	 «Komiteen	 av	 europeiske	
verdipapirtilsyn»	(heretter	kalt	«Komiteen»).

Artikkel 2

Komiteens	 oppgave	 skal	 være	 å	 gi	 Kommisjonen	 råd,	
særlig	 om	 utarbeiding	 av	 utkast	 til	 gjennomføringstiltak	 på	
verdipapirområdet,	enten	på	anmodning	fra	Kommisjonen	og	
innen	en	frist	som	Kommisjonen	kan	fastsette	etter	hvor	mye	
saken	haster,	eller	på	Komiteens	eget	initiativ.

Artikkel 3

Komiteen	 skal	 bestå	 av	 representanter	 på	 høyt	 nivå	 for	
nasjonale	 offentlige	 myndigheter	 med	 sakkunnskap	 på	
verdipapirområdet.	 Hver	 medlemsstat	 skal	 utpeke	 en	
representant	 på	 høyt	 nivå	 fra	 vedkommende	myndighet	 til	 å	
delta	på	Komiteens	møter.

Kommisjonen	 skal	 være	 til	 stede	 på	 møter	 i	 Komiteen	 og	
skal	utpeke	en	representant	på	høyt	nivå	som	skal	delta	i	alle	
diskusjoner.

Komiteen	skal	velge	en	leder	blant	medlemmene.

Komiteen	kan	 invitere	 sakkyndige	og	observatører	 til	 å	delta	
på	møtene.

Artikkel 4

Komiteen	skal	i	sitt	arbeid	ha	nær	kontakt	med	Kommisjonen	
og	Den	europeiske	verdipapirkomité.

Komiteen	kan	nedsette	arbeidsgrupper.

Artikkel 5

Før	Komiteen	 oversender	 sin	 uttalelse	 til	Kommisjonen	 skal	
den,	 på	 et	 tidlig	 stadium,	 rådføre	 seg	 på	 en	 grundig,	 åpen	
og	 oversiktlig	 måte	 med	 markedsdeltakere,	 forbrukere	 og	
sluttbrukere.

Artikkel 6

Komiteen	skal	framlegge	en	årlig	rapport	for	Kommisjonen.

Artikkel 7

Komiteen	fastsetter	sin	forretningsorden	og	arbeidsordning.

Artikkel 8

Komiteen	skal	tre	i	virksomhet	7.	juni	2001.

Utferdiget	i	Brussel,	6.	juni	2001.

 For Kommisjonen

	 Frederik	BOLKESTEIN

 Medlem av Kommisjonen


