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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 934/2004 złożona przez D.A. Williamsa (Wielka Brytania), w imieniu byłej 
spółki D.A. Williams, M.M. Chidley and L. Smith, w sprawie regulacji i monitorowania 
brytyjskich usług finansowych, w szczególności przez Urząd Usług Finansowych (FSA) i 
Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych (FOS)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, niezależny konsultant finansowy, który razem z dwoma byłymi 
wspólnikami prowadził firmę Tudor House Financial Services, kwestionuje właściwość 
działań brytyjskich władz regulujących i monitorujących, powołanych do wykonywania
pierwszej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń bezpośrednich (oprócz ubezpieczeń na życie) w 
celu nadzoru nad działalnością sektora usług finansowych. Poddaje on w szczególności w 
wątpliwość niezależność i uczciwość brytyjskich władz regulujących finanse, Urząd Usług 
Finansowych (FSA) oraz Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych (FOS), 
oskarżając ich o współudział w posunięciach mających na celu dyskredytację firmy Tudor 
House Financial Services, utrzymując, że działania FSA i FOS doprowadziły do utraty przez 
firmę zezwolenia na świadczenie konsultacji inwestycyjnych.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 18 kwietnia 2005 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 3 lutego 2006 r.

I. Zarys sytuacji/Streszczenie faktów/Ostatnie wydarzenia związane z petycją

Składający petycję, obywatel Wielkiej Brytanii i niezależny konsultant finansowy, który w 
latach 1983-2002 razem z dwoma byłymi wspólnikami prowadził firmę Tudor House 
Financial Services, kwestionuje właściwość działań władz brytyjskich powołanych do 
wykonywania pierwszej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń bezpośrednich (oprócz 
ubezpieczeń na życie) w celu nadzoru nad działalnością sektora usług finansowych. W 
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szczególności poddaje on w wątpliwość niezależność i uczciwość brytyjskich władz 
regulujących finanse, Urząd Usług Finansowych (FSA) oraz Rzecznika Praw Obywatelskich 
ds. Usług Finansowych (FOS), oskarżając ich o współudział w posunięciach mających na celu 
dyskredytację firmy Tudor House Financial Services, utrzymując, że działania FSA i FOS 
doprowadziły do utraty przez firmę zezwolenia na świadczenie konsultacji inwestycyjnych (w 
listopadzie 2002 r.).

Składający petycję zwraca się o rozpatrzenie jego petycji wraz z petycją nr 1153/2003 w 
sprawie przepisów regulujących usługi finansowe w Wielkiej Brytanii, złożoną przez Simona 
Mansella. Petycja ta odnosiła się do tej samej sprawy i przytaczała te same argumenty, co 
niniejsza petycja. Główna różnica między nimi polega na tym, że petycja nr 934/2004 odnosi 
się do konkretnego przypadku, a petycja nr 1153/2003 przedstawiła ogólne oskarżenia 
dotyczące działalności FSA i FOS.

Uznano, że działania opisane w petycji nr 1153/2003 ani nie zakłócają funkcjonowania 
jednolitego rynku, ani nie naruszają prawa wspólnotowego. Po odpowiedzi Komisji (dla 
ułatwienia w załączeniu), zakończono rozpatrywanie petycji podczas posiedzenia w dniu 29 
września 2004 r.

Petycja nr 934/2004 została przedłożona Komisji w dniu 1 września 2004 r.

II. Skarga

Składający petycję „stara się udowodnić, że FSA i FOS nie przestrzegają prawa, odrzucają 
zasady naturalnej sprawiedliwości, stosują retroaktywne przepisy, nie działają niezależnie, 
łamią zasadę poufności, działają i postępują jawnie naruszając Europejską Konwencję Praw 
Człowieka” itd. oraz zwraca się do Komisji Petycji „o rozpatrzenie serii zdarzeń, które 
spotkały firmę Tudor House Financial Service” (dalej następuje szczegółowy opis zdarzeń).

III. Komentarz Komisji dotyczący argumentów przedstawionych w petycji

Składający nową petycję nie przedstawia żadnych nowych faktów istotnych dla sprawy.
Dlatego też odpowiedź Komisji jest taka sama jak w przypadku petycji 1153/2003:

Rzekome naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nie wchodzi w zakres 
kompetencji Komisji Europejskiej.

Składający petycję wnosi skargę dotyczącą sytuacji specyficznej dla Wielkiej Brytanii i 
niemającej charakteru transgranicznego. Dlatego też nie stwierdza się w tym zakresie żadnych 
zakłóceń w funkcjonowaniu jednolitego rynku.

Z punktu widzenia prawa wspólnotowego, praktyki opisane przez składającego petycję nie 
wskazują na naruszenie obowiązujących przepisów wspólnotowych.

IV. Wnioski

W konsekwencji wydaje się, że działania opisane przez składającego petycję nie wchodzą w 
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zakres kompetencji instytucji europejskich. Biorąc pod uwagę zbieżność z petycją nr 
1153/2003, służby Komisji sugerują, aby petycja nr 934/2004 była potraktowana w ten sam 
sposób."

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

"Skarga

Uzupełnienie wyżej wymienionej petycji dotyczy uprawnień brytyjskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich ds. Usług Finansowych (FOS). Składający petycję uważa, że brakuje 
równowagi w uprawnieniach FSO, organizacji sprzyjającej konsumentom/klientom na 
niekorzyść dostawców usług finansowych i doradców. Składający petycję krytykuje brytyjski 
Urząd Usług Finansowych za stworzenie tej sytuacji poprzez wywieranie wpływu na 
legislatorów.  Skarga jest ogólna i niejasna a uzupełnienie nie zawęża skargi do konkretnego 
przypadku w pierwotnej petycji (ale powołuje się na 223 firmy, które zostały jak dotąd 
uznane za niewypłacalne zgodnie z przepisami systemu odszkodowań w związku z usługami 
finansowymi) ani do ewentualnego złamania prawa wspólnotowego. Składający petycję 
argumentuje natomiast, ze chodzi o pogwałcenie zasad naturalnej sprawiedliwości i 
Konwencji Praw Człowieka. 

Składający petycję poprosił, by jego skarga została uznana za uzupełnienie petycji 0934/2004 
i jej pięciu poprzednich modyfikacji.   Praktyki opisane w poprzednich dokumentach 
dotyczących tej sprawy nie zostały uznane za zakłócające prawo wspólnotowe ani za łamiące 
je.

Uwagi Komisji do uzupełnienia z dnia 9 marca 2006 r.

Nowa modyfikacja petycji 0934/2004 nie zmienia poprzedniej oceny sprawy. 

Komisja nie ma uprawnień do oceny ewentualnego łamania Konwencji Praw Człowieka przez 
władze państw członkowskich, a jedynie ocenia łamanie prawa wspólnotowego.  

Nowe uzupełnienie nie wnosi żadnych nowych elementów, które zmieniałyby poprzednią 
ocenę sprawy przez Komisję w sprawie związku sprawy z prawem wspólnotowym.   Opisane 
okoliczności miały miejsce w Wielkiej Brytanii i nie istnieje konkretny transgraniczny 
element zakłócający funkcjonowanie rynku wewnętrznego.  Opisane praktyki nie leżą w 
zakresie prawa wspólnotowego.”
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