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Ref.: Petiţia nr. 0230/2010, adresată de Vincent Derudder, de cetăţenie belgiană, în 
numele Federaţiei europene a consilierilor şi intermediarilor financiari, 
privind reprezentarea echitabilă a consilierilor şi a intermediarilor financiari 
în consiliile directoare din cadrul noilor autorităţi de supraveghere propuse 
în raportul Larosière 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine reprezentarea echitabilă a consilierilor şi intermediarilor financiari alături 
de bănci şi societăţi de asigurare în consiliile directoare ale celor trei autorităţi noi de 
supraveghere propuse în raportul Larosière. Potrivit petiţionarului, intermediarii financiari 
sunt cei mai aproape de consumatori şi sunt cei mai în măsură să-i reprezinte, întrucât sunt 
profesionişti care cunosc realitatea pieţelor şi au o experienţă practică semnificativă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii conform 
articolului 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Ţinând seama de caracterul confidenţial al activităţilor pe care le desfăşoară şi al deciziilor pe 
care le iau aceste organe, Comisia nu a propus autorizarea prezenţei reprezentanţilor 
întreprinderilor la reuniunile Consiliului de supraveghere sau ale Consiliului director ale 
noilor Autorităţi europene de supraveghere. Dimpotrivă, conform propunerilor Grupului de 
Larosière, Comisia a garantat faptul că noile autorităţi dispun de o independenţă maximă faţă 
de orice influenţă politică sau economică, atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional.

Cu toate acestea, în scopul consultărilor cu părţile interesate, pentru fiecare autoritate va fi 
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instituit un Grup al părţilor interesate, compus din reprezentanţi ai întreprinderilor din sector, 
angajaţi din sectorul financiar şi utilizatori ai serviciilor financiare. Proporţia relativă a 
fiecărui grup ar trebui să fie egală şi niciun grup nu ar trebui să le domine pe celelalte. Dacă 
este cazul, consilierii sau intermediarii financiari ar putea, de asemenea, să fie reprezentaţi în 
cadrul acestui grup.

Concluzii

Ţinând seama de caracterul activităţilor pe care le desfăşoară şi al deciziilor pe care le iau 
Consiliul de supraveghere şi de Consiliul director ale noilor Autorităţi, pare adecvat să se 
limiteze participarea autorităţilor de supraveghere naţionale. Cu toate acestea, consilierii şi 
intermediarii financiari pot, cu siguranţă, să fie reprezentaţi în diferitele grupuri ale părţilor 
interesate. În general, atunci când este vorba de grupuri consultative de experţi înfiinţate de 
Comisie, aceasta se angajează să garanteze o componenţă justă şi echilibrată, care să includă 
reprezentanţi ai diferitelor grupuri de părţi interesate.  


