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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A D.A. Williams, brit állampolgár által a korábbi D. A. Williams, M. M. Chidley és L. 
Smith társaság nevében benyújtott 934/2004 sz. petíció a brit pénzügyi 
szolgáltatásoknak különösen a Pénzügyi Szolgáltatások Hatósága (FSA) és a Pénzügyi 
Ombudsman Szolgálat (FOS) általi szabályozásáról és felügyeletéről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, független pénzügyi tanácsadó, aki két korábbi partnerével együtt vezette 
a Tudor House nevű pénzügyi szolgáltató céget, megkérdőjelezi a brit szabályozó és felügyelő 
hatóságok fellépéseinek helyességét, mely hatóságokat a közvetlen biztosításról (kivéve az 
életbiztosítást) szóló első irányelv végrehajtására állítottak fel, hogy felügyeljék a pénzügyi 
szolgáltatási szektor tevékenységeit. Különösen megkérdőjelezi a brit pénzügyi szabályozó 
hatóság (FSA) függetlenségét és integritását, bűnrészességgel vádolva azt a Tudor House 
pénzügyi szolgáltató cég rossz hírének keltésében, fenntartva, hogy az FSA és a FOS 
fellépései ahhoz vezettek, hogy a cég elveszítette befektetési tanácsadói engedélyét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. április 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. február 3-án kapott válasz.

Háttér/a tények összefoglalása/előzmények

A petíció benyújtója, brit állampolgár és független pénzügyi tanácsadó, aki két korábbi 
partnerével együtt vezette a Tudor House pénzügyi szolgáltató céget (1983 és 2002 között), 
megkérdőjelezi a brit szabályozó és felügyelő hatóságok fellépéseinek helyességét, mely 
hatóságokat a közvetlen biztosításról (kivéve az életbiztosítást) szóló első irányelv 
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végrehajtására állítottak fel, hogy felügyeljék a pénzügyi szolgáltatási szektor tevékenységeit. 
Különösen megkérdőjelezi a brit pénzügyi szabályozó hatóságoknak, a Pénzügyi 
Szolgáltatások Hatóságának (FSA) és a Pénzügyi Ombudsman Szolgálatnak (FOS)
függetlenségét és integritását, bűnrészességgel vádolva azt a Tudor House pénzügyi 
szolgáltató cég rossz hírének keltésében, fenntartva, hogy az FSA és a FOS fellépései ahhoz 
vezettek, hogy a cég elveszítette befektetési tanácsadói engedélyét (2002 novemberében).

A petíció benyújtója kéri, hogy petícióját az egyesült királyságbeli pénzügyi szolgáltatások 
szabályozásáról szóló, Simon Mansell által benyújtott 1153/2003 sz. petícióval együtt 
vizsgálják. A petíció ugyanazt a kérdést vetette fel, és ugyanazokat az érveket hozta fel, mint 
ez a petíció. A fő különbség köztük az, hogy a 934/2004 sz. petíció egy konkrét esetre 
vonatkozik, míg az 1153/2003 sz. petíció általános bizonyítandó állításokat tartalmaz az FSA 
és az FOS gyakorlataival kapcsolatban. 

Nem találták úgy, hogy az 1153/2003 sz. petícióban ismertetett gyakorlatok torzítanák az 
egységes piacot, vagy megsértenék a közösségi jogot. A Bizottság válaszát követően 
(hivatkozásként csatolva), a petíció vizsgálatát a 2004. szeptember 29-i ülésen lezárták. 

A 934/2004 sz. petíciót 2004. szeptember 1-jén nyújtották be.

A panasz

A petíció benyújtója „azt kívánja bemutatni, hogy az FSA és az FOS teljesen figyelmen kívül 
hagyja a jogállamiság elvét, durván megsérti a természetes igazságosság szabályait azáltal, 
hogy visszamenőlegesen alkalmaz szabályokat, nem függetlenül jár el, megsérti a titoktartási 
kötelezettséget és az emberi jogokról szóló európai egyezmény közvetlen megsértésével jár 
el, illetve működik”, továbbá arra kéri a Petíciós Bizottságot, hogy „vizsgálja meg azon 
események jegyzékét, amelyeken a Tudor House pénzügyi szolgáltató cég keresztülment” (ezt 
követi az események részletes ismertetése).

A Bizottság észrevételei a petícióban szereplő érvekkel kapcsolatban

Az új petíció benyújtója nem tud semmilyen új, releváns tényt felhozni. A Bizottság válasza 
ezért megegyezik az 1153/2003 sz. petícióra adott válasszal: 

Az emberi jogokról szóló európai egyezmény állítólagos megsértése nem tartozik az Európai 
Bizottság hatáskörébe. 

A petíció benyújtójának panasza olyan körülményekre vonatkozik, amelyek az Egyesült 
Királyság belügyei, és amelyeknek látszólag nincs semmilyen határokon átnyúló eleme. 
Ennélfogva semmi nem mutat az egységes piac torzulására. 

A közösségi jog szempontjából a petíció benyújtója által ismertetett gyakorlatok nem 
mutatnak az alkalmazandó közösségi szabályok megsértésére.
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Következtetések

Következésképpen a petíció benyújtója által ismertetett gyakorlatok, úgy tűnik, nem tartoznak 
az európai intézmények hatáskörébe. Tekintettel az 1153/2003 sz. petícióval való 
hasonlóságra, a Bizottság szolgálatai javasolják, hogy a 934/2004 sz. petíciót azonos módon 
kezeljék.

4. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz.

A panasz

A fent említett petíció kiegészítése az Egyesült Királyság Pénzügyi Ombudsman 
Szolgálatának (FSO) hatáskörével kapcsolatos. A petíció benyújtója szerint az FSO hatásköre 
kiegyensúlyozatlan, a fogyasztóknak/ügyfeleknek kedvez a pénzügyi szolgáltatók/tanácsadók 
rovására. A petíció benyújtója az Egyesült Királyság Pénzügyi Szolgáltatások Hatóságát 
bírálja azért, hogy a jogalkotók befolyásolásával kialakította ezt a helyzetet. A panasz 
általános és homályos, mivel a kiegészítés nem korlátozza a panaszt az eredeti petícióban 
szereplő konkrét ügyre (hanem arra a 223 társaságra hivatkozik, amelyekről eddig a Pénzügyi 
Szolgáltatások Kártalanítási Rendszerének szabályai alapján kijelentették, hogy mulasztást 
követtek el), sem pedig a közösségi jog esetleges megsértésére. Ehelyett a petíció benyújtója 
azt állítja, hogy az ügy a természetes igazságosság és az emberi jogokról szóló egyezmény 
megsértését jelenti. 

A petíció benyújtója kérte, hogy panaszát a 0934/2004 sz. petíció és annak öt korábbi 
módosítása kiegészítésének tekintsék. Az üggyel kapcsolatos korábbi dokumentumokban 
ismertetett gyakorlatokról nem állapították meg, hogy torzítanák az egységes piacot, vagy 
sértenék a közösségi jogot.

A Bizottság észrevételei a 2006. március 9-i kiegészítéssel kapcsolatban 

A 0934/2004 sz. petíció új módosítása nem változtatja meg az üggyel kapcsolatos korábbi 
értékelést. 

A Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel, hogy megvizsgálja az emberi jogokról szóló 
egyezménynek a tagállamok hatóságai általi esetleges megsértését, hanem csak a közösségi 
jog megsértésének vizsgálata tartozik a hatáskörébe.

Az új kiegészítés nem szolgáltat olyan új elemeket, amelyek megváltoztatják a Bizottság 
korábbi értékelését abban a tekintetben, hogy az ügynek van-e jelentősége a közösségi jog 
szempontjából. Az említett helyzet az Egyesült Királyságban alakult ki, és annak nincsenek 
olyan sajátos határokon átnyúló elemei, amelyek torzítják az egységes piac működését. Úgy 
tűnik, hogy az ismertetett gyakorlatok nem tartoznak a közösségi jog hatálya alá.


