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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)	 I	 juni	 2001	 vedtok	 Kommisjonen	 beslutning	 2001/527/
EF(1)	 og	 2001/528/EF(2)	 om	 nedsettelse	 av	 henholdsvis	
Komiteen	av	europeiske	verdipapirtilsyn	og	Den	europeiske	
verdipapirkomité.

2)	 Ved	sine	resolusjoner	av	5.	februar	2002	og	21.	november	
2002	godkjente	Europaparlamentet	metoden	med	fire	nivåer	
som	ble	anbefalt	i	sluttrapporten	fra	vismannskomiteen,	og	
oppfordret	til	at	visse	sider	ved	denne	metoden	utvides	til	
å	omfatte	bank-	og	forsikringssektoren,	under	forutsetning	
av	at	det	er	en	klar	reformvilje	i	Rådet	slik	at	det	sikres	en	
tilfredsstillende	balanse	mellom	institusjonene.

3)	 Den	 3.	 desember	 2002	 oppfordret	 Rådet	 Kommisjonen	
til	 å	 gjennomføre	 slike	 ordninger	 for	 bank-	 og	
forsikringsvirksomhet	 samt	 tjenestepensjoner,	 og	 til	 så	
snart	 som	mulig	 å	 nedsette	 nye	 rådgivende	 komiteer	 for	
disse	områdene.

4)	 En	 europeisk	 tilsynskomité	 for	 forsikring	 og	
tjenestepensjoner	(heretter	kalt	«Komiteen»)	bør	nedsettes	
som	 et	 uavhengig	 organ	 som	 utreder,	 diskuterer	 og	 gir	
råd	 til	 Kommisjonen	 i	 spørsmål	 som	 gjelder	 forsikring,	
gjenforsikring	 og	 tjenestepensjoner.	 Når	 det	 gjelder	
tjenestepensjoner,	 bør	 Komiteen	 imidlertid	 behandle	
regulerings-	 og	 tilsynsspørsmål,	 og	 ikke	 arbeidsrettslige	
og	 sosialrettslige	 spørsmål	 som	 f.eks.	 organisering	 av	
tjenestepensjonsordninger,	 herunder	 obligatorisk	
medlemskap	eller	bestemmelser	som	følger	av	tariffavtaler.

5)	 Komiteen	 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.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 3	 av	 7.1.2004,	 s.	 30,	 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)	 EFT	L	191	av	13.7.2001,	s.	43.
(2)	 EFT	L	191	av	13.7.2001,	s.	45.

6)	 Komiteen	 bør	 selv	 fastsette	 sin	 arbeidsordning,	 særlig	
ta	 hensyn	 til	 særtrekkene	 ved	 de	 berørte	 vedkommende	
myndigheter	og	ha	nær	kontakt	med	Kommisjonen	og	med	
komiteen	 nedsatt	 ved	 kommisjonsbeslutning	 2004/9/EF	
av	 5.	 november	 2003	 om	 nedsettelse	 av	Den	 europeiske	
komité	 for	 forsikring	 og	 tjenestepensjoner(3).	 Komiteen	
skal	velge	en	leder	blant	medlemmene.

7)	 Komiteen	 bør	 på	 et	 tidlig	 stadium	 rådføre	 seg	 på	 en	
grundig,	åpen	og	oversiktlig	måte	med	markedsdeltakere,	
forbruker	og	sluttbrukere.

8)	 Komiteen	 bør	 fastsette	 sin	 forretningsorden	 og	 fullt	 ut	
respektere	 de	 berørte	 institusjoners	 særlige	 rettigheter	 og	
den	institusjonelle	balansen	som	er	fastsatt	i	traktaten	—

TRUFFET	DENNE	BESLUTNING:

Artikkel 1

Det	nedsettes	en	uavhengig	 rådgivende	komité	 for	 forsikring	
og	 tjenestepensjoner	 i	 Fellesskapet	 kalt	 «Den	 europeiske	
tilsynskomité	for	forsikring	og	tjenestepensjoner»,	heretter	kalt	
«Komiteen».

Artikkel 2

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

Komiteen	 skal	 bidra	 til	 en	 konsekvent	 gjennomføring	 av	
fellesskapsdirektivene	og	til	en	tilnærming	av	medlemsstatenes	
tilsynspraksis	i	Fellesskapet.

Komiteen	 skal	 også	 utgjøre	 et	 forum	 for	 tilsynssamarbeid,	
herunder	utveksling	av	opplysninger	om	institusjoner	som	det	
føres	tilsyn	med.

(3)	 EUT	L	3	av	7.1.2004,	s.	34.
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Artikkel 3

Komiteen	 skal	 bestå	 av	 representanter	 på	 høyt	 nivå	 for	
de	 nasjonale	 offentlige	 myndigheter	 med	 ansvar	 for	 tilsyn	
med	 forsikring,	 gjenforsikring	 og	 tjenestepensjoner.	 Hver	
medlemsstat	 skal	 utpeke	 representanter	 på	 høyt	 nivå	 fra	
vedkommende	myndigheter	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.

Når	 det	 utveksles	 fortrolige	 opplysninger	 om	 en	 institusjon	
som	det	føres	tilsyn	med,	kan	deltaking	i	diskusjonen	om	dette	
punktet	 på	 dagsordenen	 begrenses	 til	 de	 tilsynsmyndigheter	
som	medvirker	direkte	i	tilsynet.

Komiteen	skal	velge	en	leder	blant	medlemmene.

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

Komiteen	skal	ikke	behandle	arbeidsrettslige	og	sosialrettslige	
spørsmål	som	f.eks.	organisering	av	tjenestepensjonsordninger,	
herunder	 obligatorisk	 medlemskap	 og	 bestemmelser	 som	
følger	av	tariffavtaler.

Artikkel 4

Komiteen	skal	i	sitt	arbeid	ha	nær	kontakt	med	Kommisjonen	
og	med	komiteen	nedsatt	ved	beslutning	2004/9/EF.

Komiteen	 kan	 nedsette	 arbeidsgrupper.	 Kommisjonen	 skal	
innbys	til	å	delta	i	arbeidsgruppene	som	observatør.

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	24.	november	2003.

Utferdiget	i	Brussel,	5.	november	2003.

 For Kommisjonen

	 Frederik	BOLKESTEIN

 Medlem av Kommisjonen


