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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 934/2004 , ko Apvienotās Karalistes valstspiederīgais D. A. Wiljams
iesniedza bijušās partnerības D.A. Williams, M.M. Chidley and L. Smith vārdā par 
Apvienotās Karalistes finanšu pakalpojumu regulēšanu un pārraudzību, ko īsteno 
Finanšu pakalpojumu pārvalde (FSA) un Finanšu ombuda dienests (FOS)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir neatkarīgs finanšu konsultants, kurš kopā ar diviem bijušajiem 
partneriem darbojās firmā Tudor House Financial Services un kurš apšauba Apvienotās 
Karalistes reglamentējošo un pārraudzības iestāžu veikto darbību pamatotību; šīs iestādes ir 
izveidotas saskaņā ar pirmo direktīvu par tiešo apdrošināšanu (neattiecas uz dzīvības 
apdrošināšanu), un to uzdevums ir pārraudzīt finanšu pakalpojumu nozares darbību. Īpaši viņš 
apšauba Apvienotās Karalistes finanšu reglamentējošo iestāžu, Finanšu pakalpojumu 
pārvaldes (FSA) un Finanšu ombuda dienesta (FOS), neatkarību un godprātību, apsūdzot šīs 
iestādes tādu darbību veikšanā, kuras diskreditējušas firmu Tudor House Financial Services, 
un apgalvojot, ka FSA un FOS veikto darbību rezultātā firma ir zaudējusi atļauju sniegt 
investīciju konsultācijas.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2005. gada 18. aprīlī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde saņemta 2006. gada 3. februārī

Pamatinformācija/kopsavilkums/vēsture

Lūgumraksta iesniedzējs ir Apvienotās Karalistes valstspiederīgais un neatkarīgs finanšu 
konsultants, kurš kopā ar diviem bijušajiem partneriem darbojās firmā Tudor House Financial 
Services (1983.– 2002.) un kurš apšauba Apvienotās Karalistes reglamentējošo un 
pārraudzības iestāžu veikto darbību pamatotību; šīs iestādes ir izveidotas saskaņā ar pirmo 
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direktīvu par tiešo apdrošināšanu (neattiecas uz dzīvības apdrošināšanu), un to uzdevums ir 
pārraudzīt finanšu pakalpojumu nozares darbību. Īpaši viņš apšauba Apvienotās Karalistes 
finanšu reglamentējošo iestāžu, Finanšu pakalpojumu pārvaldes (FSA) un Finanšu ombuda 
dienesta (FOS), neatkarību un godprātību, apsūdzot šīs iestādes tādu darbību veikšanā, kuras 
diskreditējušas firmu Tudor House Financial Services, un apgalvojot, ka FSA un FOS veikto 
darbību rezultātā firma ir zaudējusi atļauju sniegt investīciju konsultācijas (2002. gada 
novembrī). 

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz viņa iesniegto lūgumrakstu izskatīt kopā ar Simon Mansell
iesniegto lūgumrakstu Nr. 1153/2003 par finanšu pakalpojumu reglamentēšanu Apvienotajā 
Karalistē. Minētais lūgumraksts attiecās uz to pašu jautājumu un tajā tika izvirzīti tādi paši 
argumenti kā šajā lūgumrakstā. Galvenā atšķirība starp abiem lūgumrakstiem ir tāda, ka 
lūgumraksts Nr. 934/2004 ir saistīts ar konkrētu gadījumu, bet lūgumrakstā Nr. 1153/2003 ir 
izdarīti vispārīgi apgalvojumi saistībā ar iestāžu FSA un FOS darbību. 

Lūgumrakstā Nr. 1153/2003 raksturotā prakse netika atzīta par praksi, kas kropļo vienoto 
tirgu vai pārkāpj Kopienas tiesību aktus. Saņemot Komisijas atbildi (pievienota), lūgumraksts 
tika slēgts sanāksmē, kas notika 2004. gada 29. decembrī. 

Lūgumraksts Nr. 934/2004 tika iesniegts 2004. gada 1. septembrī.

Sūdzība

Lūgumraksta iesniedzēja “mērķis ir norādīt uz to, ka iestādēm FSA un FOS ir imunitāte pret 
tiesiskumu, tās ignorē dabiskā taisnīguma principus, piemēro retrospektīvus noteikumus, 
nerīkojas neatkarīgi, neievēro konfidencialitāti un tiešā veidā pārkāpj Eiropas Cilvēktiesību 
konvenciju” u.t.t., un viņš lūdz Lūgumrakstu komiteju “izskatīt notikumu gaitu, kas skāra 
firmu Tudor House Financial Services” (turpmāk sniegts detalizēts notikumu apraksts).

Komisijas komentāri saistībā ar lūgumrakstā minētajiem argumentiem

Šī lūgumraksta iesniedzējs nav minējis nevienu būtisku jaunu faktu. Tāpēc Komisijas atbilde 
ir tāda pati kā atbilde uz lūgumrakstu Nr. 1153/2003: 

Eiropas Komisijas pienākumos neietilpst apgalvojumu izskatīšana par Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas iespējamiem pārkāpumiem. 

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Apvienotās Karalistes iekšējiem apstākļiem, kuriem nav 
nekādu pārrobežu aspektu. Tāpēc nav pazīmju, kas liecinātu par jebkādu vienotā tirgus 
izkropļošanu.

No Kopienas tiesību aktu viedokļa lūgumraksta iesniedzēja raksturotā prakse neliecina par 
spēkā esošo Kopienas noteikumu pārkāpumiem.

Secinājumi

Tāpēc tiek atzīts, ka lūgumraksta iesniedzēja aprakstītā prakse neietilpst Eiropas iestāžu 
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kompetencē. Šis lūgumraksts Nr.° 934/2004 ir līdzīgs lūgumrakstam Nr. 1153/2003, un tāpēc 
Komisijas dienesti iesaka rīkoties tāpat.

4. Komisijas atbilde saņemta 2007. gada 25. janvārī

Sūdzība

Iepriekš minētā lūgumraksta papildinājums attiecas uz Apvienotās Karalistes Finanšu 
pakalpojumu ombuda (FSO) pilnvarām. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka FSO pilnvaras 
nav līdzsvarotas un ir labvēlīgas patērētājiem/klientiem, kaitējot finanšu pakalpojumu 
sniedzējiem/konsultantiem. Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Apvienotās Karalistes Finanšu 
pakalpojumu pārvaldi par šādas situācijas radīšanu, ietekmējot likumdošanas iestādes. 
Sūdzība ir vispārīga un nenoteikta, jo papildinājumā tā netiek precizēta līdz sākotnējā 
lūgumraksta konkrētajai lietas (bet tajā ir minētas 223 firmas, par kurām atzīts, ka tā neievēro 
Finanšu pakalpojumu kompensācijas shēmu), ne arī līdz iespējamam Kopienas tiesību aktu 
pārkāpumam. Tā vietā lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šis gadījums ir dabiskā taisnīguma 
un Cilvēktiesību konvencijas pārkāpums. 

Lūgumraksta iesniedzējs ir pieprasījis izskatīt sūdzību kā lūgumraksta Nr. 0934/2004 un piecu 
iepriekš iesniegto tā grozījumu papildinājumu. Iepriekšējos dokumentos raksturotā prakse 
saistībā ar izskatāmo lietu nav atzīta par praksi, kas kropļo vai pārkāpj Kopienas tiesību aktus.

Komisijas komentāri par 2006. gada 9. marta papildinājumu

Jaunais lūgumraksta Nr. 0934/2004 grozījums nemaina šīs lietas iepriekšējo vērtējumu. 

Komisijai nav kompetences izvērtēt Cilvēktiesību konvencijas iespējamus pārkāpumus, ko 
pieļāvušas dalībvalstu iestādes, bet tā var izvērtēt tikai Kopienas tiesību aktu pārkāpumus.

Jaunajā papildinājumā nav norādīti nekādi jauni elementi, kas mainītu Komisijas iepriekšējo 
vērtējumu attiecībā uz šīs lietas būtiskumu no Kopienas tiesību aktu viedokļa. Minētie 
faktiskie apstākļi notiek Apvienotajā Karalistē, un tiem nepiemīt konkrētas pārrobežu 
pazīmes, kas kropļotu iekšējā tirgus darbību. Aprakstītā prakse ir ārpus Kopienas tiesību 
darbības jomas.  
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