
(Ekstern oversættelse)

CM\651012DA.doc PE 370.034v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget for Andragender

25.01.2007

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 934/2004 af D.A. Williams, engelsk statsborger, på vegne af det tidligere 
partnerskab mellem D.A. Williams, M.M. Chidley og L. Smith, om regulering og 
overvågning af britiske finansielle tjenesteydelser og navnlig foretaget af 
finansmyndigheden (FSA) og ombudsmandsinstitutionen for finansielle anliggender 
(FOS)

1. Sammendrag

Andrageren, en uafhængig finansiel rådgiver, som sammen med to tidligere partnere drev 
firmaet Tudor House Financial Services, sætter spørgsmålstegn ved, om de britiske 
regulerings- og kontrolmyndigheder, som er etableret for at gennemføre det første direktiv om 
direkte forsikringsvirksomhed (bortset fra livsforsikring) for at overvåge aktiviteterne i 
sektoren for finansielle tjenesteydelser, har handlet korrekt. Han sætter især spørgsmålstegn 
ved de britiske finansielle regulerende myndigheders, finansmyndighedens (FSA) og 
ombudsmandsinstitutionen for finansielle anliggenders (FOS) uafhængighed og integritet, idet 
han beskylder dem for at have været meddelagtige i foranstaltninger, der gik ud på at 
miskreditere firmaet Tudor House Financial Services, og hævder, at FSA's og FOS's 
handlinger førte til, at firmaet mistede sin tilladelse til at yde investeringsrådgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. april 2005).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. februar 2006.

Baggrund/sammendrag af de faktiske omstændigheder/historie

Andrageren, engelsk statsborger og uafhængig finansiel rådgiver, som sammen med to 
tidligere partnere drev firmaet Tudor House Financial Services (1983–2002), sætter
spørgsmålstegn ved, om de britiske myndigheder, som er etableret for at gennemføre det 
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første direktiv om direkte forsikringsvirksomhed (bortset fra livsforsikring) for at overvåge 
aktiviteterne i sektoren for finansielle tjenesteydelser, har handlet korrekt. Han sætter især 
spørgsmålstegn ved de britiske finansielle regulerende myndigheders, finansmyndighedens 
(FSA) og ombudsmandsinstitution for finansielle anliggenders (FOS) uafhængighed og 
integritet, idet han beskylder dem for at have været meddelagtige i foranstaltninger, der gik ud 
på at miskreditere firmaet Tudor House Financial Services, og hævder, at FSA's og FOS's 
handlinger førte til, at firmaet mistede sin tilladelse til at yde finansieringsrådgivning (i 
november 2002).

Andrageren anmoder om, at hans andragende overvejes sammen med andragende 1153/2003
om regulering af finansielle tjenesteydelser i Det Forenede Kongerige indsendt af Simon 
Mansell. I dette andragende blev det samme spørgsmål taget op, og de samme argumenter 
blev fremsat som i dette. Hovedforskellen mellem dem er, at andragende 934/2004 vedrører 
en konkret sag, hvorimod der i andragende 1153/2003 blev fremsat generelle påstande om 
FSA's og FOS's praksis.

Den praksis, der blev beskrevet i andragende 1153/2003, vurderedes hverken at forvride det 
indre marked eller overtræde fællesskabsretten. Efter et svar fra Kommissionen (vedhæftet, så 
det er nemt at referere til) blev andragendet afsluttet på et møde den 29. september 2004.

Andragende 934/2004 blev fremsendt den 1. september 2004.

Klagen

Andrageren "søger at vise, at FSA og FOS er immune over for retsstatsprincippet, lader hånt 
om regler om naturlig retfærdighed, idet de anvender regler med tilbagevirkende kraft, 
undlader at handle uafhængigt, ikke overholder tavshedspligten, handler i direkte modstrid 
med den europæiske menneskerettighedskonvention" osv. og anmoder Udvalget for 
Andragender om at "tage stilling til den række af begivenheder, som firmaet Tudor House 
Financial Services er blevet udsat for" (der følger en detaljeret beskrivelse).

Kommissionens bemærkninger

Denne nye andrager fremlægger ikke nogen relevante nye faktiske omstændigheder.
Kommissionens svar er derfor det samme som i andragende 1153/2003:

Påstanden om overtrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention falder ikke 
inden for Europa-Kommissionens ansvarsområde.

Andrageren klager over omstændigheder, som er interne for Det Forenede Kongerige, og som 
ikke synes at have nogen grænseoverskridende aspekter. Der synes derfor ikke at være nogen 
forvridning af det indre marked.

Ud fra et EU-retligt perspektiv ser det ikke ud til, at den praksis, som andrageren beskriver, 
overtræder gældende fællesskabsregler.
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Konklusioner

Den praksis, som andrageren beskriver, synes derfor ikke at falde ind under EU-institutioners 
ansvarsområde. I betragtning af ligheden med andragende 1153/2003 foreslår Kommissionens 
tjenestegrene, at andragende 934/2004 behandles på samme måde.

4. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

Klagen

Tillægget til ovennævnte andragende vedrører de beføjelser, som er tillagt den britiske 
ombudsmandsinstitution for finansielle anliggender (FSO). Andragerens synspunkt er, at 
FSO's beføjelser er skæve, idet de begunstiger forbrugere/kunder frem for udbydere af 
finansielle tjenesteydelser/rådgivere. Andrageren kritiserer den britiske finansmyndighed for 
at skabe denne situation ved at påvirke lovgiverne. Klagen er generel og vag, da tillægget 
hverken begrænser sin klage til den specifikke sag i det oprindelige andragende (men henviser 
til de 223 firmaer, som indtil videre er erklæret misligholdere i henhold til reglerne i 
kompensationsordningen for finansielle tjenesteydelser) eller til en potentiel overtrædelse af 
fællesskabsretten. I stedet gør andrageren gældende, at sagen er en overtrædelse af naturlig 
retfærdighed og menneskerettighedskonventionen.

Andrageren har anmodet om, at hans klage skulle anses for at være et tillæg til andragende 
0934/2004, og dens fem tidligere ændringer. Den praksis, der er beskrevet i tidligere 
dokumenter vedrørende denne sag, er hverken blevet anset for at forvride eller overtræde 
fællesskabsretten.

Kommissionens bemærkninger til tillægget af 9. marts 2006

Den nye ændring i andragende 0934/2004 ændrer ikke den tidligere vurdering af sagen.

Kommissionen har ikke kompetence til at vurdere en mulig overtrædelse af 
menneskerettighedskonventionen begået af myndigheder i medlemsstater, men kun til at 
vurdere overtrædelser af fællesskabsretten.

Det nye tillæg indeholder ikke nogen nye elementer, der ændrer Kommissionens tidligere 
vurdering vedrørende sagens relevans ud fra et fællesskabsretligt perspektiv. De beskrevne 
omstændigheder finder sted i Det Forenede Kongerige og indeholder ingen specifikke 
grænseoverskridende elementer, der forvrider det indre markeds funktion. Den praksis, der er 
beskrevet, synes at ligge uden for fællesskabsrettens rammer.
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