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Vetoomus nro 934/2004 , D. A. Williams, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, 
entisten osakkaiden D. A. Williamsin, M. M. Chidleyn ja L. Smithin puolesta
Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalvelujen ja erityisesti 
rahoituspalveluviranomaisen (Financial Services Authority, FSA) ja rahoitusalan 
oikeusasiamiespalvelun (Financial Ombudsman Service, FOS) sääntelystä ja 
valvonnasta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Itsenäisesti ammattiaan harjoittavana rahoitusasiantuntijana toimiva vetoomuksen esittäjä 
johti yhdessä entisten kumppaneidensa kanssa Tudor House Financial Services -yhtiötä. Hän 
kyseenalaistaa Yhdistyneen kuningaskunnan sääntely- ja valvontaviranomaisten toimien 
asianmukaisuuden. Kyseiset viranomaiset perustettiin, jotta ne panisivat täytäntöön muun 
ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevan 
ensimmäisen direktiivin, millä valvottiin rahoituspalvelualan toimintaa. Vetoomuksen esittäjä 
kyseenalaistaa erityisesti rahoituksesta vastaavien Yhdistyneen kuningaskunnan 
sääntelyviranomaisten, rahoituspalveluviranomaisen (FSA) ja rahoitusalan 
oikeusasiamiespalvelun (FOS), riippumattomuuden ja rehellisyyden ja väittää, että yhtiö 
menetti investointineuvonnan antamiseen oikeuttavan luvan FSA:n ja FOS:n toimien takia.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. huhtikuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 3. helmikuuta 2006.

Tausta/tiivistelmä

Itsenäisesti ammattiaan harjoittavana rahoitusasiantuntijana toimiva vetoomuksen esittäjä, 
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, johti yhdessä entisten kumppaneidensa kanssa 
Tudor House Financial Services -yhtiötä (1983–2002). Hän kyseenalaistaa niiden 
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Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten toimien asianmukaisuuden, jotka perustettiin, 
jotta ne panisivat täytäntöön muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen 
aloittamista ja harjoittamista koskevan ensimmäisen direktiivin, millä haluttiin valvoa 
rahoituspalvelualan toimintaa. Vetoomuksen esittäjä kyseenalaistaa erityisesti rahoituksesta 
vastaavien Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyviranomaisten, rahoituspalveluviranomaisen 
(FSA) ja rahoitusalan oikeusasiamiespalvelun (FOS), riippumattomuuden ja rehellisyyden ja 
väittää, että yhtiö menetti sijoitusneuvonnan antamiseen oikeuttavan luvan FSA:n ja FOS:n 
toimien takia (marraskuussa 2002). 

Vetoomuksen esittäjä pyytää, että hänen vetoomustaan käsiteltäisiin yhdessä vetoomuksen 
nro 1153/2003 kanssa. Kyseinen vetoomus koskee rahoituspalvelujen sääntelyä 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja sen on esittänyt Simon Mansell. Vetoomuksessa 
käsiteltiin samaa kysymystä ja siinä esitettiin samoja perusteita kuin tässä vetoomuksessa. 
Suurimpana erona vetoomusten välillä on, että vetoomus nro 934/2004 koskee konkreettista 
tapausta, kun taas vetoomuksessa nro 1153/2003 esitettiin yleisiä väitteitä FSA:n ja FOS:n 
toimintatavoista. 

Vetoomuksessa nro 1153/2003 kuvatun toiminnan ei katsottu vääristävän yhtenäismarkkinoita 
tai rikkovan yhteisön lainsäädäntöä. Kun komissio oli antanut vastauksensa (tämän asiakirjan 
liitteenä viittauksia varten), vetoomuksen käsittely päätettiin 29. syyskuuta 2004 pidetyssä 
kokouksessa.

Vetoomus nro 934/2004 jätettiin 1. syyskuuta 2004.

Kantelu

Vetoomuksen esittäjä ”pyrkii osoittamaan, että FSA ja FOS toimivat oikeussääntöjen 
ulottumattomissa, ylenkatsovat luonnonoikeuden periaatteita, soveltavat sääntöjä takautuvasti, 
eivät toimi riippumattomasti, eivät kunnioita salassapitovelvollisuutta, toimivat täysin 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisesti” jne., ja pyytää 
vetoomusvaliokuntaa ”käsittelemään tapahtumia, joita Tudor House Financial Services -yhtiö 
on joutunut kohtaamaan” (minkä jälkeen tapahtumat kuvataan yksityiskohtaisesti).

Komission kommentit vetoomuksen esittäjän väitteisiin

Tämä uusi vetoomuksen esittäjä ei esitä uusia olennaisia tosiasioita. Komission vastaus on 
näin ollen sama kuin vetoomukseen nro 1153/2003: 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen väitetty rikkominen ei kuulu Euroopan komission 
vastuualaan. 

Vetoomuksen esittäjä valittaa olosuhteista, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan sisäisiä ja 
joihin ei näytä liittyvän mitään rajat ylittävää piirrettä. Näin ollen ei vaikuta siltä, että kyse 
olisi yhtenäismarkkinoita vääristävästä toiminnasta. 

Yhteisen lainsäädännön näkökulmasta tarkasteltuna vetoomuksen esittäjän kuvaamalla 
toiminnalla ei vaikuteta rikkovan asiaan sovellettavia yhteisön sääntöjä.
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Päätelmät

Vetoomuksen esittäjän kuvaama toiminta ei näin ollen näytä kuuluvan EU:n toimielinten 
vastuualaan. Vetoomuksen nro 1153/2003 samankaltaisuuden huomioon ottaen komission 
yksiköt ehdottavat, että vetoomusta nro 934/2004 käsitellään edellä mainitun vetoomuksen 
käsittelyä vastaavalla tavalla.

4. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007.

Kantelu

Edellä mainitun vetoomuksen liitteessä käsitellään Yhdistyneen kuningaskunnan 
rahoituspalveluasioista vastaavaa oikeusasiamiestä (Financial Services Ombudsman, FSO). 
Vetoomuksen esittäjä katsoo, että FSO:n toimivallassa esiintyy epätasapainoa, sillä sen 
päätökset suosivat kuluttajia/asiakkaita rahoituspalvelujen tarjoajien / neuvonantajien 
kustannuksella. Vetoomuksen esittäjä arvostelee Yhdistyneen kuningaskunnan 
rahoituspalveluviranomaista, sillä se on luonut kyseisen tilanteen vaikuttamalla lainsäätäjiin.  
Kantelu on yleinen ja sen perustelut epämääräisiä, sillä liitteessä esitettyä kantelua ei rajata 
alkuperäisessä vetoomuksessa kuvattuun erityistapaukseen (vaan se koskee 223 yritystä, 
joiden on tähän mennessä katsottu syyllistyneen laiminlyönteihin rahoituspalveluja koskevan 
korvausjärjestelmän sääntöjen nojalla) eikä siinä viitata yhteisön lainsäädännön mahdolliseen 
rikkomiseen. Sen sijaan vetoomuksen esittäjä katsoo, että tapauksella rikotaan 
luonnonoikeutta ja ihmisoikeussopimusta.

Vetoomuksen esittäjä on pyytänyt, että hänen kanteluaan käsiteltäisiin liitteenä vetoomukseen 
nro 934/2004 ja viiteen siihen aiemmin tehtyyn tarkistukseen. Tähän tapaukseen liittyvissä 
aiemmissa asiakirjoissa kuvatun toiminnan ei ole havaittu vääristävän tai rikkovan yhteisön 
lainsäädäntöä.

Komission kommentit 9. maaliskuuta 2006 päivättyyn liitteeseen

Vetoomukseen nro 934/2004 esitetty uusi tarkistus ei muuta aiemmin annettua arviota 
tapauksesta. 

Komissiolla ei ole toimivaltaa arvioida ihmisoikeussopimusta koskevia jäsenvaltioiden 
viranomaisten rikkomuksia, vaan se voi vain arvioida yhteisön lainsäädäntöä koskevia 
rikkomuksia.  

Uudessa liitteessä ei esitetä seikkoja, jotka muuttaisivat komission aiempaa arviota tapauksen 
olennaisuudesta yhteisön lainsäädännön kannalta. Kuvatut tapaukset ovat sattuneet 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, eikä niihin liity mitään erityisiä rajat ylittäviä seikkoja, 
jotka vääristäisivät sisämarkkinoiden toimintaa.  Kuvattu toiminta ei vaikuta kuuluvan 
yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan.  
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