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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0230/2010, ko Eiropas Finanšu konsultantu un finanšu 
starpnieku federācijas vārdā iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Vincent 
Derudder, par finanšu konsultantu un finanšu starpnieku līdzvērtīgu 
pārstāvību jauno Larosière ziņojumā ierosināto uzraudzības iestāžu valdēs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir pārliecināts, ka trīs jauno Larosière ziņojumā ierosināto 
uzraudzības iestāžu valdēs līdztekus banku un apdrošināšanas kompāniju pārstāvjiem 
līdzvērtīgi jāiekļauj arī finanšu konsultanti un finanšu starpnieki. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka finanšu starpniekiem ir visciešākā saikne ar patērētājiem un ka viņi kā 
profesionāļi, kas orientējas tirgos un kam ir milzīga praktiskā pieredze, var vislabāk pārstāvēt 
patērētājus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 14. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Ņemot vērā attiecīgo struktūru veicamā darba un pieņemamo lēmumu konfidenciālo raksturu,
Komisija nav ierosinājusi atļaut jebkādas nozares pārstāvjiem piedalīties jauno Eiropas 
uzraudzības iestāžu uzraudzības padomes un valdes sanāksmēs. Gluži pretēji, saskaņā ar 
Larosière vadītās grupas priekšlikumiem Komisija ir nodrošinājusi, ka jaunās iestādes ir cik 
vien iespējams neatkarīgas no jebkādas politiskās vai nozares ietekmes gan ES, gan valsts 
līmenī. 

Tomēr, lai apspriestos ar ieinteresētajām pusēm, tiks izveidota ieinteresēto pušu grupa, kuru 
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veidos nozares pārstāvji, proti, finanšu sektorā nodarbinātie un finanšu pakalpojumu 
izmantotāji. Katras puses relatīvajam īpatsvaram vajadzētu būt samērīgam, un nevienai no 
grupām nevajadzētu dominēt pār citu. Attiecīgā gadījumā arī šajā grupā varētu būt pārstāvēti 
arī finanšu konsultanti vai finanšu starpnieki.

Secinājumi

Ņemot vērā jauno iestāžu uzraudzības padomes un valdes veicamā darba un pieņemamo 
lēmumu raksturu, šķiet, ka būtu atbilstoši ierobežot līdzdalību vienīgi valsts uzraudzības 
iestādēs. Tomēr finanšu konsultanti un finanšu starpnieki, protams, var būt pārstāvēti dažādās 
ieinteresēto pušu grupās. Kopumā un kas attiecas uz Komisijas izveidotajām padomdevēju 
ekspertu grupām, Komisija ir apņēmusies nodrošināt to taisnīgu un samērīgu sastāvu, 
iekļaujot dažādu ieinteresēto pušu grupu pārstāvjus.


