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Tárgy: Vincent Derudder belga állampolgár által a Féderation Européenne des Conseils 
et Intermédiaires Financiers nevében benyújtott 0230/2010. számú petíció a 
pénzügyi tanácsok és közvetítők méltányos képviseletéről a Larosière jelentésben 
javasolt új felügyeleti hatóságok igazgatótanácsaiban 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt szeretné elérni, hogy a pénzügyi tanácsadók és közvetítők méltányos 
képviseletet kapjanak a bankok és a biztosítótársaságok mellett a Larosière jelentésben 
javasolt három új felügyeleti hatóság igazgatótanácsaiban. A petíció benyújtója szerint a 
pénzügyi közvetítők állnak legközelebb a fogyasztókhoz, és ők rendelkeznek a legtöbb 
eszközzel a képviseletükhöz, emellett olyan szakmabeliek, akik ismerik a piacot és széles 
körű gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

Tekintettel az e testületek által végzett munka és a hozott döntések bizalmi jellegére, a 
Bizottság nem javasolta az üzletág képviselői jelenlétének engedélyezését az új felügyeleti 
hatóságok felügyelőbizottságának vagy igazgatótanácsainak ülésein. Ellenkezőleg, a 
Larosière csoport javaslataival összhangban a Bizottság gondoskodott arról, hogy az új 
hatóságok a lehető legfüggetlenebbek legyenek bármely politikai vagy gazdasági befolyástól, 
mind uniós, mind tagállami szinten. 
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Az érintettekkel való konzultáció érdekében minden hatóság mellett érdekképviseleti csoport 
kerül létrehozásra, amely az ipart, a pénzügyi szektor, az alkalmazottak, és a pénzügyi 
szolgáltatásokat igénybe vevők képviselőiből tevődik össze. Mindegyik csoport arányosan 
lesz képviselve, és egyik csoport sem lehet túlsúlyban a többihez képest.  Adott esetben a 
pénzügyi tanácsadók vagy közvetítők is részt vehetnek e csoportokban.

Következtetések

Az elvégzendő munkára, valamint az új hatóságok felügyelőbizottságai és igazgatótanácsai 
által meghozandó döntések jellegére tekintettel megfelelőnek tűnne a nemzeti felügyeleti 
szervekre korlátozni a részvételüket.  Ugyanakkor a pénzügyi tanácsadók és közvetítők 
természetesen rendelkezhetnek képviselettel a különböző érdekképviseleti csoportokban. 
Általában véve, a Bizottság által létrehozott tanácsadó szakértői csoportok esetében a 
Bizottság törekszik az érintettek különböző csoportjai képviselőinek méltányos és 
kiegyensúlyozott összetételére. 


