19.12.2013

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 73/29

2013/EØS/73/08

KOMMISJONSBESLUTNING
av 5. november 2003
om endring av beslutning 2001/528/EF om nedsettelse av Den europeiske verdipapirkomité
(2004/8/EF)(*)
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 beslutning 2001/528/EF ble Den europeiske
verdipapirkomité nedsatt som et rådgivende organ. I
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF av
28. januar 2003 om innsidehandel og markedsmanipulering
(markedsmisbruk)(3) kan verdipapirkomiteen fungere
som en forskriftskomité i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som
er gitt Kommisjonen(4).
3) Ved sine resolusjoner av 5. februar 2002 og 21. november
2002 godkjente Europaparlamentet metoden med fire nivåer
som ble anbefalt i sluttrapporten fra vismannskomiteen
om regulering av europeiske verdipapirmarkeder, 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.
4) Den 3. desember 2002 oppfordret Rådet Kommisjonen
til å treffe tiltak for å overføre til de strukturene som
allerede er opprettet på verdipapirområdet, de oppgaver
og den myndighet som er gitt Kontaktutvalget for UCITSfond (foretak for kollektiv investering i omsettelige
verdipapirer), nedsatt ved rådsdirektiv 85/611/EØF av
20. desember 1985 om samordning av lover og forskrifter
om visse foretak for kollektiv investering i verdipapirer
(investeringsforetak)(5), sist endret ved europaparlamentsog rådsdirektiv 2001/108/EF(6).

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 7.1.2004, s. 33, 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) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 43.
(2) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 45.
(3) EFT L 96 av 12.4.2003, s. 16.
(4) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(5) EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3.
(6) EFT L 41 av 13.2.2002, s. 35.

5) Kommisjonen har foreslått et direktiv om endring av
blant andre direktiv 85/611/EØF for å oppheve de
oppgavene Kontaktutvalget for UCITS-fond har i henhold
til artikkel 53 i nevnte direktiv, og overføre de oppgavene
som er fastsatt i artikkel 53a i samme direktiv, til Den
europeiske verdipapirkomité.
6) En slik endring krever tilsvarende og samtidig endring av
myndigheten til Den europeiske verdipapirkomité, slik den
er definert i artikkel 2 i beslutning 2001/528/EF —
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I beslutning 2001/528/EF gjøres følgende endringer:
Artikkel 2 skal lyde:
«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,
herunder for foretak for kollektiv investering i omsettelige
verdipapirer (UCITS-fond).»
Artikkel 2
Denne beslutning trer i kraft samme dag som et eventuelt
direktiv om endring av oppgavene til Kontaktutvalget for
UCITS-fond for å overføre disse oppgavene til Den europeiske
verdipapirkomité.

Utferdiget i Brussel, 5. november 2003.

For Kommisjonen
Frederik BOLKESTEIN
Medlem av Kommisjonen

