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Tema: Peticija Nr. 0230/2010 dėl teisingo finansų konsultantų ir finansinių 
tarpininkų atstovavimo naujųjų priežiūros institucijų, pasiūlytų J. de 
Larosière’io ataskaitoje, valdybose, kurią pateikė Belgijos pilietis Vincent 
Derudder Europos finansų konsultantų ir finansinių tarpininkų federacijos 
vardu 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pasisako už tai, kad finansų konsultantai ir finansiniai tarpininkai (kaip ir 
bankai bei draudimo bendrovės), būtų teisingai atstovaujami trijų naujųjų priežiūros 
institucijų, pasiūlytų J. de Larosière’io ataskaitoje, valdybose. Peticijos pateikėjo teigimu, 
finansiniai tarpininkai artimiausi vartotojams ir geriausiai pasirengę jiems atstovauti, tai 
specialistai, susipažinę su faktine rinkų padėtimi ir turintys didelę praktinę patirtį.

2. Priimtinumas

2010 m. birželio 14 d. peticija buvo priimta. Informacijos iš Komisijos paprašyta 
vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalimi.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

Komisija, atsižvelgusi į šio darbo slaptą pobūdį ir sprendimus, kuriuos turi atlikti šios 
institucijos, nutarė šios pramonės šakos atstovams nesiūlyti dalyvauti naujosios Europos 
priežiūros institucijų valdybos ar priežiūros institucijų valdybos posėdžiuose. Priešingai, 
Komisija, atsižvelgdama į Larosière'io grupės pasiūlymus, užtikrino, kad naujosios 
institucijos būtų nepriklausomos nuo jokios politinės ar pramonės įtakos tiek ES lygmeniu, 
tiek nacionaliniu lygmeniu.

Tačiau, siekiant konsultuotis su suinteresuotomis šalimis, prie kiekvienos institucijos bus 
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įkurta Suinteresuotųjų šalių grupė, kurią sudarys pramonės, finansų sektoriaus darbuotojų ir 
finansinių paslaugų vartotojų atstovai. Šioje grupėje turi būti pasiekta visų šalių atstovų 
atstovavimo pusiausvyra, kad jokia grupė negalėtų dominuoti. Tam tikrais atvejais šioje 
grupėje taip pat dalyvautų finansų konsultantai ir tarpininkai.

Išvados

Atsižvelgiant į būsimo darbo ir sprendimų, kuriuos turi priimti naujų institucijų priežiūros 
valdybos ir valdyba, pobūdį, būtų tinkama apriboti nacionalinių priežiūros institucijų 
dalyvavimą šiame darbe. Tačiau, finansų konsultantai ir tarpininkai bus būtinai atstovaujami 
įvairiose suinteresuotųjų šalių grupėse. Apskritai ir kalbant apie patariamąsias ekspertų 
grupes, kurias sudarė Komisija, ji įsipareigojo užtikrinti sąžiningą ir subalansuotą įvairių 
suinteresuotųjų šalių atstovų sudėtį.


