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KOMMISJONSBESLUTNING
av 6. juni 2001
om nedsettelse av Den europeiske verdipapirkomité
[meddelt under nummer K(2001) 1493]
(2001/528/EF)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Adgang til å yte tjenester og fri bevegelighet for kapital
er blant Fellesskapets hovedmål, som fastsatt i traktatens
artikkel 49 og 56.
Opprettelse av et virkelig internt marked for finansielle
tjenester i samsvar med prinsippet om en åpen
markedsøkonomi med fri konkurranse 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,
og det understrekes at det er nødvendig å nedsette en
verdipapirkomité som kan bidra til å utarbeide et nytt
fellesskapsregelverk på verdipapirområdet.

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 rådgivende komiteer, Den europeiske
verdipapirkomité, med høytstående representanter
for medlemsstatene, og Komiteen av europeiske
verdipapirtilsyn, med høytstående representanter på
høyt nivå for de nasjonale offentlige myndigheter med
sakkunnskap på verdipapirområdet, blant annet med den
oppgave å gi råd til Kommisjonen.

7)

8)

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 umiddelbart å nedsette
en verdipapirkomité med høytstående representanter for
medlemsstatene, ledet av Kommisjonen.
Sluttrapporten fra Vismannskomiteen understreket at
det vil være nødvendig med gjennomføringstiltak for

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 191 av 13.7.2001, s. 45,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2008 av 4. juli 2008
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 5.
(1) KOM(1999) 232 endelig utgave.

å tilpasse direktiver og forordninger til ny utvikling på
finansmarkedene.
9)

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

10) Den europeiske verdipapirkomité bør fastsette sin
forretningsorden.
11) Ved denne beslutning nedsettes Den europeiske
verdipapirkomité som et rådgivende organ. Med
forbehold for særlige regelverksakter som er foreslått
av Kommisjonen og vedtatt av Europaparlamentet og
Rådet, bør Verdipapirkomiteen også fungere som en
forskriftskomité i samsvar med beslutningen av 1999
om en komitéframgangsmåte for å bistå Kommisjonen
når den treffer beslutninger om gjennomføringstiltak i
henhold til EF‑traktatens artikkel 202 —
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Det nedsettes en komité for verdipapirer i Fellesskapet kalt
«Den europeiske verdipapirkomité» (heretter kalt «Komiteen»).
Artikkel 2
Komiteens oppgave skal være å gi Kommisjonen råd
om politiske spørsmål og om forslag til regelverk som
Kommisjonen kan komme til å vedta på verdipapirområdet.
Artikkel 3
Komiteen skal bestå av representanter på høyt nivå fra
medlemsstatene og ledes av en representant for Kommisjonen.
Lederen for Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn nedsatt
ved kommisjonsbeslutning 2001/527/EF(2) skal delta på
Komiteens møter som observatør.
Komiteen kan invitere sakkyndige og observatører til å delta
på møtene.
(2) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 43.
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Artikkel 4
Komiteen kan nedsette arbeidsgrupper.
Artikkel 5
Komiteen fastsetter sin egen forretningsorden.
Kommisjonen skal ivareta Komiteens sekretariatsoppgaver.
Artikkel 6
Komiteen skal tre i virksomhet 7. juni 2001.

Utferdiget i Brussel, 6.juni 2001.

For Kommisjonen
Frederik BOLKESTEIN
Medlem av Kommisjonen
_____________
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