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 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR   201 /EES/4/18 

frá 6. júní 2001 

um að koma á fót samstarfsnefnd evrópskra verðbréfaeftirlitsaðila (*) 

(tilkynnt með númeri C(2001) 1501) 

 

(2001/527/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Frelsi til að veita þjónustu og frjálsir fjármagnsflutningar 
eru meginmarkmið Bandalagsins eins og um getur í 49. 
og 56. gr. EB-sáttmálans. 

2) Að koma á einum heilum og óskiptum markaði fyrir 
fjármálaþjónustu hefur mikla þýðingu fyrir aukinn 
hagvöxt og atvinnusköpun í Bandalaginu. 

3) Í aðgerðaáætlun framkvæmdastjórnarinnar um 
fjármálaþjónustu (1) er gerð grein fyrir röð aðgerða sem 
krafist er til að gera einn óskiptan markað fyrir 
fjármálaþjónustu að veruleika. 

4) Á fundi sínum í Lissabon í mars 2000 mæltist 
leiðtogaráðið til þess að þessari aðgerðaáætlun yrði 
hrundið í framkvæmd eigi síðar en árið 2005. 

5) Hinn 17. júlí 2000 skipaði ráðið vísdómsmannanefnd um 
regluverk yfir verðbréfamarkaði í Evrópu. 

 

6) Í lokaskýrslu sinni fór vísdómsmannanefndin fram á að 
komið yrði á fót tveimur nefndum, evrópsku 
verðbréfanefndinni, skipaðri háttsettum fulltrúum 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 191, 13.7.2001, bls. 43. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2008 frá 4. júlí 2008 
um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn,  
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 64, 23.10.2008, 
bls. 5. 

 (1) COM(1999) 232 lokaútgáfa. 

aðildarríkjanna, og samstarfsnefnd evrópskra 
verðbréfaeftirlitsaðila, skipaðri háttsettum fulltrúum 
innlendra, opinberra yfirvalda með sérfræðiþekkingu á 
sviði verðbréfaviðskipta til þess, m.a., að vera 
framkvæmdastjórninni til ráðgjafar. 

7) Í ályktun sinni um skilvirkara regluverk á 
verðbréfamarkaði í Evrópusambandinu fagnaði 
leiðtogaráðið á fundi sínum í Stokkhólmi fyrirætlun 
framkvæmdastjórnarinnar um að koma formlega á fót 
óháðri nefnd eftirlitsaðila eins og lagt er til í skýrslu 
vísdómsmannanefndarinnar. 

8) Samstarfsnefnd evrópskra verðbréfaeftirlitsaðila skal 
starfa sem óháð stofnun sem tekur mál til athugunar og 
umræðu og sem er framkvæmdastjórninni til ráðgjafar á 
sviði verðbréfaviðskipta. 

9) Samstarfsnefnd evrópskra verðbréfaeftirlitsaðila skal 
einnig stuðla að því að lögum Bandalagsins sé hrundið í 
framkvæmd í aðildarríkjunum á samræmdan hátt og í 
tæka tíð með þ ví að tryggja skilvirkara samstarf milli 
innlendra eftirlitsyfirvalda, láta fara fram jafningjarýni 
og efla bestu starfsvenjur (2). 

10) Samstarfsnefnd evrópskra verðbréfaeftirlitsaðila skal 
skipuleggja starfsfyrirkomulag sitt og vera í nánum 
starfstengslum við framkvæmdastjórnina og evrópsku 
verðbréfanefndina. Hún kýs sér formann úr eigin röðum. 

11) Samstarfsnefnd evrópskra verðbréfaeftirlitsaðila skal 
hafa víðtækt samráð snemma í ferlinu við markaðsaðila, 
neytendur og notendur á opinn og gagnsæjan hátt. 

12) Samstarfsnefnd evrópskra verðbréfaeftirlitsaðila setur sér 
starfsreglur og virðir að öllu leyti heimildir stofnana og 
jafnvægi milli stofnana svo sem kveðið er á um í 
sáttmálanum (3), 

 ________________  

(2) Texti fenginn úr 3. mgr. 6. liðar ályktunar leiðtogaráðsins í Stokkhólmi. 
(3) Texti fenginn úr síðustu mgr. formála að ályktun leiðtogaráðsins í 

Stokkhólmi. 
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ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 

1. gr. 

Óháðri ráðgjafarnefnd á sviði verðbréfa í Bandalaginu, kölluð 
„samstarfsnefnd evrópskra verðbréfaeftirlitsaðila“ (hér á eftir 
kölluð „samstarfsnefndin“) er hér með komið á fót. 

2. gr. 

Hlutverk samstarfsnefndarinnar er að vera framkvæmda-
stjórninni til ráðgjafar, annaðhvort að beiðni framkvæmda-
stjórnarinnar, innan þeirra tímamarka sem framkvæmda-
stjórninni er heimilt að setja í samræmi við það hversu brýnt 
málið er, eða að frumkvæði samstarfsnefndarinnar, einkum við 
undirbúning að drögum að framkvæmdarráðstöfunum á sviði 
verðbréfaviðskipta. 

3. gr. 

Nefndina skipa háttsettir fulltrúar frá opinberum yfirvöldum 
hvers lands sem hafa sérfræðiþekkingu á sviði verðbréfa-
viðskipta. Hvert aðildarríki skal tilnefna háttsettan fulltrúa frá 
þar til bæru yfirvaldi til að taka þ átt í fundum samstarfs-
nefndarinnar. 

Framkvæmdastjórnin skal eiga fulltrúa á fundum samstarfs-
nefndarinnar og tilnefna háttsettan fulltrúa til að taka þátt í 
öllum umræðum. 

Samstarfsnefndin kýs sér formann úr eigin röðum. 

Samstarfsnefndin getur óskað eftir að sérfræðingar og 
áheyrnarfulltrúar sitji fundi hennar. 

4. gr. 

Nefndin skal vera í nánum starfstengslum við 
framkvæmdastjórnina og evrópsku verðbréfanefndina. 

Henni er heimilt að koma á fót starfshópum. 

5. gr. 

Áður en samstarfsnefndin leggur álit sitt fyrir 
framkvæmdastjórnina skal hún hafa víðtækt samráð snemma í 
ferlinu við markaðsaðila, neytendur og notendur á opinn og 
gagnsæjan hátt. 

6. gr. 

Samstarfsnefndin skal skila árlegri skýrslu til framkvæmda-
stjórnarinnar. 

7. gr. 

Nefndin setur sér starfsreglur og skipuleggur starfsfyrir-
komulag sitt. 

8. gr. 

Nefndin tekur til starfa 7. júní 2001. 

Gjört í Brussel 6. júní 2001. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Frederik BOLKESTEIN 

framkvæmdastjóri. 

 
 
 
 
 
 


