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Suġġett: Petizzjoni 0230/2010, ippreżentata minn Vincent Derudder, ta’ nazzjonalità 
Belġjana, f’isem il-Federazzjoni Ewropea tal-Konsulenti u Intermedjarji 
Finanzjarji, dwar ir-rappreżentazzjoni ġusta tal-konsulenti finanzjarji u tal-
intermedjarji finanzjarji fil-bords tat-tmexxija tal-awtoritajiet superviżorji 
ġodda proposti mir-rapport Larosière

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jargumenta li l-konsulenti finanzjarji u l-intermedjarji finanzjarji għandhom 
jiġu rappreżentati b’mod ġust l-istess bħall-banek u l-kumpaniji tal-assigurazzjoni fil-bords ta’ 
tmexxija tat-tliet awtoritajiet ġodda ta’ sorveljanza proposti mir-rapport Larosière. Skont il-
petizzjonant, l-intermedjarji finanzjarji huma l-eqreb lejn il-konsumatur u dawn għandhom l-
aħjar mezzi biex jirrappreżentawhom bħala professjonisti li għandhom għarfien dwar is-swieq 
u li għandhom esperjenza prattika wiesgħa.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 14 Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 2 Settembru 2010.

Minħabba n-natura konfidenzjali tax-xogħol li għandu jsir u d-deċiżjonijet li għandhom 
jittieħdu minn dawn il-korpi, il-Kummissjoni ma pproponitx li tippermetti rappreżentat tal-
industrija biex ikun preżenti fil-laqgħat tal-Bord tas-Superviżuri jew fil-Bord tal-Ġestjoni tal-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej il-ġodda. Għall-kuntrarju, f’konformità mal-proposti tal-
Grupp de Larosière, il-Kummissjoni żgurat li l-Awtoritajiet il-ġodda huma indipendenti 
kemm jista’ jkun possibbli minn kwalunkwe influenza politika u industrijali, kemm fil-livell 
tal-UE kif ukoll fil-livell nazzjonali. 
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Madankollu, għall-fini ta' konsultazzjoni mal-partijiet interessati, Grupp tal-Partijiet 
Interessati se jiġi stabbilit għal kull Awtorità, li jikkonsisti minn rapppreżentanti tal-industrija, 
l-impjegati tas-settur finanzjarju u l-utenti tas-servizzi finanzjarji. Il-proporzjonijiet relattivi 
ta’ kull wieħed għandhom ikunu bbilanċjati u ebda grupp ma għandu jiddomina fuq oħrajn. 
Fejn xieraq, il-konsulenti finanzjarji jew intermedjarji jistgħu jiġu rrappreżentati wkoll f’dan 
il-Grupp.

Konklużjonijiet

Minħabba n-natura tax-xogħol li għandu jsir u d-deċiżjonijet li għandhom jittieħdu mill-Bord 
tas-Superviżuri u l-Bord tal-Ġestjoni tal-Awtoritajiet il-ġodda, ikun jidher xieraq li l-
parteċipazzjoni tiġi llimitata għall-awtoritajiet superviżorji nazzjonali. Madankollu, il-
konsulenti finanzjarji u l-intermedjarji finanzjarji jistgħu bla dubju jiġu rrappreżentati fid-
diversi Gruppi tal-Partijiet Interessati. Ġeneralment u fir-rigward tal-gruppi ta’ esperti ta' 
konsulenza stabbiliti mill-Kummissjoni, il-Kummissjoni hija marbuta li tiżgura 
kompożizzjoni ġusta u bbilanċjata b’rappreżentanti minn diversi gruppi ta’ partijiet 
interessati.  


