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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 0230/2010, którą złożył Vincent Derudder (Belgia) w imieniu 
Europejskiej Federacji Doradców i Pośredników Finansowych, w sprawie 
sprawiedliwego reprezentowania doradców finansowych i pośredników 
finansowych w zarządach nowych organów nadzorczych proponowanych 
w sprawozdaniu de Larosière’a

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że doradcy finansowi i pośrednicy finansowi powinni być 
sprawiedliwie reprezentowani obok banków i towarzystw ubezpieczeniowych w zarządach 
trzech nowych organów nadzorczych zaproponowanych w sprawozdaniu de Larosière’a.
Według składającego petycję pośrednicy finansowi są najbliżsi konsumentom i najlepiej 
przygotowani, by ich reprezentować, jako profesjonaliści znający rynek i posiadający 
ogromne doświadczenie praktyczne.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Ze względu na poufny charakter prac tych organów i decyzji, które będą one podejmowały, 
Komisja nie zaproponowała, by zezwolić na obecność jakichkolwiek reprezentantów branży 
na zebraniach rad organów nadzoru lub zarządów nowych europejskich organów nadzoru.
Wręcz przeciwnie, zgodnie z propozycjami wysuniętymi przez grupę kierowaną przez 
Jacques’a de Larosière’a, Komisja dopilnowała, by nowe organy nadzorcze były możliwie jak 
najbardziej niezależne od jakichkolwiek wpływów politycznych i ze strony branży, zarówno 
na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu UE.
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Jednak do celów konsultacji z zainteresowanymi stronami dla każdego europejskiego organu 
nadzoru powołana zostanie grupa zainteresowanych stron, w skład której wchodzić będą 
przedstawiciele branży, pracownicy sektora finansowego i podmioty korzystające z usług 
finansowych. Poszczególne zainteresowane strony powinny mieć równorzędny udział i żadna 
ze stron nie powinna mieć przewagi nad pozostałymi. W razie potrzeby doradcy finansowi 
i pośrednicy finansowi będą również mogli być reprezentowani w tej grupie.

Wnioski

Ze względu na poufny charakter prac rad organów nadzorczych i zarządów nowych organów 
oraz decyzji, które będą one podejmowały, stosowne wydaje się ograniczenie udziału w 
europejskich organach nadzoru. Jednakże doradcy finansowi i pośrednicy finansowi mogą 
oczywiście być reprezentowani w różnych grupach zainteresowanych stron. Ogólnie mówiąc, 
w odniesieniu do doradczych grup ekspertów ustanowionych prze Komisję, Komisja jest 
zobowiązana do zagwarantowania sprawiedliwego i wyważonego składu, poprzez który będą 
reprezentowane różne grupy zainteresowanych stron.


