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Kumitat għall-petizzjonijiet25.01.2007

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 934/2004 minn D.A. Williams (Britanniku), f’isem l-ex-sħab D.A. Williams, 
M.M. Chidley u L. Smith, dwar ir-regolazzjoni u l-monitering tas-servizzi finanzjarji 
Brittaniċi u fuq kollox tal-Financial Services ta’ l-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji 
(FSA) u s-Servizz ta’ l-Ombudsman Finanzjarju (FOS)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Min qed iressaq il-petizzjoni, konsulent finanzjarju indipendenti, li flimkien maż-żewġ sħab 
tiegħu, kien imexxi d-ditta Tudor House Financial Services, jitfa’ dubju fuq kemm huma 
xierqa l-għemejjel mibdija mill-awtoritajiet tal-regolazzjoni u tal-monitering Britanniċi biex 
jimplimentaw l-ewwel direttiva fuq l-assigurazzjoni diretta (barra mill-assigurazzjoni fuq il-
ħajja) biex ikunu mgħassa l-ħidmiet tas-settur tas-servizzi finanzjarji. Huwa jitfa’ dubju fuq 
kollox l-indipendenza u l-integrità ta’ l-awtoritajiet tar-regolazzjoni Britanniċi, l-Awtorità tas-
Servizzi Finanzjarji (FSA) u s-Servizz ta’ l-Ombudsman Finanzjarju (FOS), u jixlihom 
b’kompliċità f’mossi magħmula biex jiskreditaw id-ditta Tudor House Financial Services, 
billi jisħaq li l-għemejjel tal-FSA u l-FOS wasslu biex id-ditta tilfet il-permess ta’ konsulenza 
dwar l-investiment. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ April 2005. It-tagħrif mitlub mingħand il-Kummissjoni taħt 
Regola 192 (4).

Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Frar 2006. 

3. Sfond/Sommarju tal-fatti/Storja

Min qed iressaq il-petizzjoni, ta’ nazzjonalità Britannika u konsulent finanzjarju indipendenti, 
li flimkien ma’ żewġ ex-sħabu kien imexxi d-ditta Tudor House Financial Services (1983 –
2002), jitfa’ dubju fuq kemm huma xierqa l-għemejjel ta’ l-awtoritajiet Britanniċi mibdija 
biex jimplimentaw l-ewwel direttiva fuq l-assigurazzjoni diretta (barra mill-assigurazzjoni tal-
ħajja) biex ikunu mgħassa l-ħidmiet tas-settur tas-servizzi finanzjarji. Huwa jitfa’ dubju fuq 
kollox l-indipendenza u l-integrità ta’ l-awtoritajiet tar-regolazzjoni Britanniċi, l-Awtorità tas-
Servizzi Finanzjarji (FSA) u s-Servizz ta’ l-Ombudsman Finanzjarju (FOS), u jixlihom 



PE 370.034v02-00 2/3 CM\651012MT.doc

MT

b’kompliċità f’mossi magħmula biex jiskreditaw id-ditta Tudor House Financial Services, 
billi jisħaq li l-għemejjel tal-FSA u l-FOS wasslu biex id-ditta tilfet il-permess ta’ konsulenza 
dwar l-investiment. (in November 2002). 

Min qed iressaq il-petizzjoni jitlob li l-petizzjoni tiegħu titqies flimkien mal-Petizzjni nru 
1153/2003 dwar ir-regolazzjoni tas-servizzi finanzjarji fir-Renju Unit mressqa minn Simon 
Mansell. Din il-Petizzjoni kienet qajmet l-istess kwistjoni u ressqet l-istess argumenti bħal din 
ta’ issa. Id-differenza ewlenija bejniethom hi li l-Petizzjoni nru 934/2004 għandha x’taqsam 
ma’ każ konkret fil-waqt li l-Petizzjoni nru 1153/2003 għamlet allegazzjonijiet dwar il-prattiċi 
tal-FSA u l-FOS.

Instab li l-prattiċi deskritti fil-Petizzjoni nru 1153/2003 la marru kontra s-suq waħdieni u 
lanqas ma kisru l-Liġi Komunitarja. Wara tweġiba mingħand il-Kummissjoni (mehmuża 
hawnhekk biex titħaffef ir-referenza), il-Petizzjoni ngħalqet waqt laqgħa fid-29 ta’ Settembru 
2004.

Il-Petizzjoni nru 934/2004 tressqet fl-1 ta’ Settembru 2004.

L-ilment

Min qed iressaq il-petizzjoni “jixtieq juri li l-FSA u l-FOS huma immuni għar-regola tal-liġi, 
jiċħdu r-regoli tal-ġustizzja naturali, iħaddmu regoli b’lura, ma jaħdmux b’indipendenza, 
jiksru l-kunfidenzjalità, jaġixxu u jaħdmu bi ksur dirett tal-Konvenzjoni Ewropea tal-Jeddijiet 
tal-Bniedem,” eċċ. u jitlob lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet “jikkonsidra l-katalgu tal-ġrajjiet li 
ġarrbet id-ditta Tudor House Financial Services” (issegwi deskrizzjoni bl-irqaqat tal-ġrajjiet).

Il-kummenti tal-Kummissjoni għall-argumenti ta’ min qed iressaq il-petizzjoni

Dil-petizzjoni ġdida ma qed tressaq l-ebda fatt ġdid. Għalhekk it-tweġiba tal-Kummissjoni 
tibqa’ l-istess bħal dik għal Petizzjoni 1153/2003:

L-allegata kontravenzjoni tal-Konvenzjoni Ewropea tal-Jeddijiet tal-Bniedem ma taqax taħt 
ir-responsabilità tal-Kummissjoni Ewropea.

Min qed irerssaq il-petizzjoni jilmenta minn ċirkustanzi li huma interni għar-Renju Unit u ma 
jidhrux li għandhom xi element transkonfinali. Għalhekk ma jidher li hemm xejn kontra s-suq 
waħdieni.

Minn perspettiva tal-Liġi Komunitarja, il-prattiċi deskritti minn min qed iressaq il-petizzjoni 
ma jidhru li qed jiksru regoli Komunitarji applikabbli.

Konklużjonijiet

Minħabba f’hekk, il-prattiċi deskritti minn min qed iressaq il-petizzjoni ma jidhrux li jaqgħu 
taħt ir-responsabilità ta’ l-istituzzjonijiet Ewropej. Minħabba fix-xebh li għandha mal-
Petizzjoni nru 1153/2003, is-servizzi tal-Kummissjoni jissuġerixxu li l-Petizzjoni nru 
934/2004 tkun ittrattata bl-istess mod.
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4. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007. 

L-ilment

Iż-żieda mal-petizzjoni msemmija hawn fuq għandha x’taqsam mas-setgħat tas-Servizzi ta’ l-
Ombudsman Finanzjarju (FSO). Il-fehma ta’ min qed iressaq il-petizzjoni hija li s-setgħat tal-
FSO huwa żbilanċjati billi jiffavorixxu l-konsumaturi/klijenti bi ħsara għas-servizzi ta’ dawk 
li jipprovdu s-servizzi finanzjarji u tal-konsulenti finanzjarji. Min qed iressaq il-petizzjoni 
jikkritika l-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji talli ħolqot din il-qagħda billi influwenzat lil-
leġiżlaturi. L-ilment huwa wieħed ġeneriku u vag billi ż-żieda la tillimita l-ilment tagħha għal 
każ speċifiku tal-petizzjoni oriġinali (iżda tirreferi għall-223 ditta li s’issa ġew iddikjarati 
bħala misjuba fi ksur tar-regoli ta’ l-Iskema tal-Kumpens tas-Servizzi Finanzjarji), u lanqas fi 
ksur potenzjali tal-liġi Komunitarja. Minflok, min qed iressaq il-petizzjoni jisħaq li l-każ 
huwa fi ksur tal-ġustizzja naturali u l-Konvenzjoni tal-Jeddijiet tal-Bniedem.

Min qed iressaq il-petizzjoni talab li  l-ilment tiegħu jitqies bħala żieda għall-petizzjoni 0934, 
u l-ħames emendi tagħha ta’ qabel. Il-prattiċi deskritti fid-dokumenti ta’ qabel marbutin ma’ 
dal-każ la nstabu li qed jgħawġu u lanqas jiksru l-liġi Komunitarja.

Il-kummenti tal-Kummissjoni għaż-żieda tad-9 ta’ Marzu 2006

L-emenda l-ġdida għall-petizzjoni 0934/2004 ma tibdilx il-valutazzjoni ta’ qabel dwar dan il-
każ.

Il-Kummissjoni m’għandhiex il-kompetenza li tivvaluta ksur potenzjali tal-Konvenzjoni tal-
Jeddijiet tal-Bniedem minn awtoritajiet ta’ l-Istati Membri, iżda li tistħarreġ biss ksur tal-liġi 
Komunitarja.

Il-prattiċi deskritti jidhru li huma lil hinn mill-medda tal-liġi Komunitarja. Iż-żieda l-ġdida ma 
toffri l-ebda element ġdid lil jbiddel il-valutazzjoni ta’ qabel tal-Kummissjoni dwar ir-
relevanza tal-każ mill-perspettiva tal-liġi Komunitarja. Iċ-ċirkustanzi msemmijin seħħew fir-
Renju Unit u m’għandhom l-ebda element transkonfinali li jmur kontra l-ħidma tas-Suq 
Intern. 


