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SKLEP KOMISIJE
z dne 5. novembra 2003
o spremembah Sklepa 2001/528/ES o ustanovitvi Evropskega odbora za vrednostne papirje
(Besedilo velja za EGP)

(2004/8/ES)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(5)

Komisija je predlagala direktivo Sveta in Evropskega parlamenta, ki med drugim spreminja Direktivo 85/611/EGS,
tako da črta naloge odbora za stike KNPVP iz člena 53
navedene direktive in prenese naloge iz člena 53a iste
direktive na Evropski odbor za vrednostne papirje.

(6)

Taka sprememba bo zahtevala ustrezno in sočasno spremembo pristojnosti Evropskega odbora za vrednostne
papirje, kakor so opredeljene v členu 2 Sklepa
2001/528/ES –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Junija 2001 je Komisija sprejela sklepa 2001/527/ES (1) in
2001/528/ES (2) o ustanovitvi Odbora evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje in Evropskega odbora za
vrednostne papirje.

(2)

Sklep 2001/528/ES je ustanovil Evropski odbor za vrednostne papirje kot svetovalni organ. Na podlagi Direktive
2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
28. januarja 2003 o trgovanju z notranjimi informacijami
in tržni manipulaciji (zloraba trga) (3) lahko Evropski odbor
za vrednostne papirje deluje kot regulativni organ v smislu
Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih
izvedbenih pooblastil (4).

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Evropski parlament je v svojih resolucijah z dne 5. februarja 2002 in dne 21. novembra 2002 potrdil štirinivojski
regulativni okvir, ki ga priporoča Odbor modrecev za urejanje evropskih trgov vrednostnih papirjev v svojem končnem poročilu, in pozval, da se nekateri vidiki tega pristopa
razširijo na bančništvo in zavarovalništvo, pod pogojem,
da se Svet jasno zaveže, zagotoviti ustrezno institucionalno
ravnovesje.
Svet je 3. decembra 2002 pozval Komisijo, naj sprejme
ustrezne ukrepe, da prenese na že vzpostavljene strukture
na področju vrednostnih papirjev trenutne naloge in pooblastila Odbora za stike KNPVP (kolektivni naložbeni
podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), ustanovljenega z Direktivo Sveta 85/611/EGS z dne
20. decembra 1985 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (5), kakor je bila
nazadnje spremenjena z Direktivo 2001/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6).

UL L 191, 13.7.2001, str. 43.
UL L 191, 13.7.2001, str. 45.
UL L 96, 12.4.2003, str. 16.
UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
UL L 375, 31.12.1985, str. 3.
UL L 41, 13.2.2002, str. 35.

SKLENILA:

Člen 1
Sklep 2001/528/ES se spremeni kakor sledi:
Člen 2 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 2
Naloga Odbora je svetovati Komisiji glede političnih vprašanj
ter osnutka zakonodajnih predlogov, ki bi jih Komisija lahko
sprejela na področju vrednostnih papirjev, vključno s tistimi o
kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive
vrednostne papirje (KNPVP).“
Člen 2
Ta sklep začne veljati isti dan, kakor katera koli direktiva, ki
spreminja naloge odbora za stike KNPVP, tako da jih prenese na
Evropski odbor za vrednostne papirje.
V Bruslju, 5. novembra 2003
Za Komisijo
Frederik BOLKESTEIN

Član Komisije

