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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0230/2010 af Vincent Derudder, belgisk statsborger, for Féderation 
Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers (den europæiske føderation 
af finansrådgivere og finansmæglere), om rimelig repræsentation af 
finansrådgivere og finansmæglere i de styrende råd for de 
overvågningsmyndigheder, der er foreslået i de Larosière-rapporten

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om, at finansrådgivere og finansmæglere bliver passende repræsenteret 
ved siden af banker og forsikringsselskaber i de styrende råd for de tre nye 
overvågningsmyndigheder, der er foreslået i de Larosière-rapporten. Ifølge andrageren er 
finansmæglerne tættest på forbrugerne og er bedst udrustede til at repræsentere disse som 
professionelle, der kender realiteterne på markederne og har en meget stor praktisk erfaring. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. juni 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"På grund af den fortrolige karakter af det arbejde, der skal udføres, og de beslutninger, der 
skal træffes af disse organer har Kommissionen ikke foreslået at tillade nogen 
erhvervsrepræsentanter at være til stede ved møderne i tilsynsrådet eller bestyrelsen i de nye 
europæiske overvågningsmyndigheder. Tværtimod har Kommissionen i overensstemmelse 
med forslagene fra de Larosière-gruppen sørget for, at de nye myndigheder er så uafhængige 
som muligt af enhver politisk og erhvervsmæssig indflydelse, både på EU- og nationalt plan.

Men med henblik på høring af de berørte parter vil der blive nedsat en ekspertgruppe for hver 
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myndighed bestående af repræsentanter for erhvervslivet, de ansatte i finanssektoren og 
brugerne af finanstjenester. Fordelingen mellem grupperne bør være afbalanceret, og ingen 
gruppe bør være dominerende. Finansrådgivere eller finansmæglere kunne i givet fald også 
være repræsenteret i denne gruppe.

Konklusioner

På grund af karakteren af det arbejde, der skal udføres, og de beslutninger, der skal træffes af 
tilsynsrådet og bestyrelsen i de nye myndigheder forekommer det passende at begrænse 
deltagelsen til de nationale tilsynsmyndigheder. Men finansrådgivere og finansmæglere kan 
også blive repræsenteret i de forskellige ekspertgrupper. Generelt sagt og når det drejer sig om 
rådgivende ekspertgrupper nedsat af Kommissionen, har Kommissionen forpligtet sig til at 
sikre en retfærdig og afbalanceret sammensætning med repræsentanter fra forskellige 
interessentgrupper."


