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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0230/2010, του Vincent Derudder, Βελγικής ιθαγένειας, εξ ονόματος
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συμβούλων και Μεσιτών Χρηματοπιστωτικών 
Προϊόντων, σχετικά με τη δίκαιη εκπροσώπηση των συμβούλων και μεσιτών 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων στα διοικητικά συμβούλια των νέων εποπτικών 
αρχών που προτείνει η έκθεση de Larosière

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι σύμβουλοι και μεσίτες χρηματοπιστωτικών προϊόντων πρέπει 
να εκπροσωπούνται κατά τρόπο δίκαιο, παράλληλα με τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, στα διοικητικά συμβούλια των τριών νέων εποπτικών αρχών που προτείνει η 
έκθεση de Larosière. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι μεσίτες χρηματοπιστωτικών προϊόντων 
βρίσκονται κοντύτερα στους καταναλωτές και είναι σε καλύτερη θέση να τους εκπροσωπούν 
επειδή είναι επαγγελματίες που γνωρίζουν τις αγορές και διαθέτουν τεράστια πρακτική 
εμπειρία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Δεδομένης της εμπιστευτικής φύσεως των εργασιών και αποφάσεων αυτών των φορέων, η 
Επιτροπή δεν έχει προτείνει τη δυνατότητα να παρευρίσκονται εκπρόσωποι του τομέα στις 
συνεδριάσεις των Συμβουλίων Εποπτών ή των Διοικητικών Συμβουλίων των νέων 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Αντιθέτως, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ομάδας de
Larosière, η Επιτροπή εξασφάλισε ότι οι νέες αρχές θα είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητες
από κάθε πολιτική και βιομηχανική επιρροή, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
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Όμως, για σκοπούς διαβούλευσης των ενδιαφερομένων παραγόντων, θα συσταθεί σε κάθε 
αρχή Ομάδα Ενδιαφερομένων Παραγόντων, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους του 
τομέα, υπαλλήλους του χρηματοπιστωτικού τομέα και χρήστες χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών. Η σχετική εκπροσώπηση κάθε μέρους θα είναι αναλογική και καμία ομάδα δεν 
θα κυριαρχεί επί των άλλων. Όπου είναι σκόπιμο, θα εκπροσωπούνται στην Ομάδα αυτή και 
οι σύμβουλοι ή μεσίτες χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

Συμπεράσματα

Δεδομένης της φύσεως των εργασιών και αποφάσεων του Συμβουλίου Εποπτών και του
Διοικητικού Συμβουλίου των νέων αρχών, φαίνεται σκόπιμος ο περιορισμός της συμμετοχής 
στις εθνικές εποπτικές αρχές. Όμως, οι σύμβουλοι και μεσίτες χρηματοπιστωτικών προϊόντων
θα μπορούν ασφαλώς να εκπροσωπούνται στις διάφορες Ομάδες Ενδιαφερομένων. Σε γενικές
γραμμές και όσον αφορά τις συμβουλευτικές ομάδες εμπειρογνωμόνων που συστήνει η 
Επιτροπή, η Επιτροπή προσπαθεί να διασφαλίσει τη δίκαιη και ισορροπημένη σύνθεση με 
συμμετοχή εκπροσώπων διαφόρων ομάδων ενδιαφερομένων.


