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Petiţia 934/2004 de D.A. Williams (britanic), în numele fostului Parteneriat D.A.
Williams, M.M. Chidley şi L. Smith, privind regulamentul şi monitorizarea serviciilor 
financiare britanice şi, în special de Autoritatea Serviciilor Financiare (FSA) şi Serviciul 
Financiar al Ombudsmanului (SFO)

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul, un consultant financiar independent, care, împreună cu doi foşti parteneri, au 
condus firma de Servicii Financiare Tudor House contestă conformitatea acţiunilor întreprinse 
de către autorităţile de reglementare şi monitorizare, stabilite în vederea punerii în aplicare a 
primei directive privind asigurarea directă (pe lângă asigurarea de viaţă), cu scopul de a 
monitoriza activităţile sectorului serviciilor financiare. Acesta contestă, în special, autonomia 
şi integritatea autorităţilor financiare britanice de reglementare, Autoritatea Serviciilor 
Financiare (FSA) şi Serviciul Financiar al Ombudsmanului (SFO), acuzându-le de 
complicitate în mişcările de discreditare ale firmei Serviciilor Financiare Tudor House, 
susţinând că acţiunile FSA şi SFO au condus la pierderea autorizaţiei de consultanţă pentru 
investiţii a firmei.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă pe 18 aprilie 2005. Informaţii solicitate din partea Comisiei conform 
Regulamentului 192(4). 

3. Răspunsul Comisiei, primit pe 3 februarie 2006. 

Context/Rezumatul faptelor/Istoric

Petiţionarul, un resortisant britanic şi consultant financiar independent, care, împreună cu doi 
foşti parteneri, au condus firma de Servicii Financiare ale Casei Tudor (1983-2002), contestă 
conformitatea acţiunilor întreprinse de către autorităţile britanice, stabilite în vederea punerii 
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în aplicare a primei directive privind asigurarea directă (pe lângă asigurarea de viaţă), cu 
scopul de a monitoriza activităţile sectorului serviciilor financiare. Acesta contestă, în special, 
autonomia şi integritatea autorităţilor financiare britanice de reglementare, Autoritatea 
Serviciilor Financiare (FSA) şi Serviciul Financiar al Ombudsmanului (SFO), acuzându-le de 
complicitate în mişcările de discreditare ale firmei Serviciilor Financiare ale Tudor House 
susţinând că acţiunile FSA şi SFO au condus la pierderea autorizaţiei de consultanţă pentru 
investiţii a firmei (în noiembrie 2002). 

Petiţionarul solicită luarea în considerare a petiţiei sale, împreună cu Petiţia nr. 1153/2003 
privind reglementarea serviciilor financiare în Regatul Unit, înaintată de Simon Mansell.
Prezenta Petiţie a ridicat aceeaşi problemă şi a înaintat aceleaşi argumente ca şi cea actuală.
Principala diferenţă dintre acestea constă în faptul că Petiţia nr. 934/2004 face referire la un 
caz concret, în timp ce Petiţia nr. 1153/2003 a făcut afirmaţii generale cu privire la practicile 
FSA şi SFO.

Practicile descrise în Petiţia nr. 1153/2003 nu au contribuit în niciun fel la denaturarea pieţei 
unice şi nici la încălcarea dreptului Comunitar În urma răspunsului din partea Comisiei (ataşat
în vederea înlesnirii referinţei), Petiţia a fost încheiată în timpul şedinţei din 29 septembrie 
2004.

Petiţia nr. 934/2004 a fost înaintată la 1 septembrie 2004.

Plângerea

Petiţionarul „caută să demonstreze că FSA şi SFO beneficiază de imunitatea statului de drept, 
nesocotesc regulile justiţiei naturale, prin aplicarea regulilor retrospective, lipsa acţiunii 
independente, încălcarea confidenţialităţii, acţionarea şi funcţionarea în contravenţie directă 
cu Convenţia Europeană privind Drepturile Omului” etc. şi solicită Comitetului pentru Petiţii 
„să ia în considerare lanţul evenimentelor care au survenit firmei de Servicii Financiare Tudor 
House” (urmează o descriere detaliată a evenimentelor).

Comentariile Comisiei la argumentele petiţionarului

Acest petiţionar nou nu prezintă niciun fapt recent relevant în acest sens. Răspunsul Comisiei 
este, prin urmare, similar celui pentru Petiţia 1153/2003:

Presupusa încălcare a Convenţiei Europene privind Drepturile Omului nu revine în 
responsabilitatea Comisiei Europene.

Petiţionarul reclamă formalităţile interne ale Regatului Unit şi care par să nu deţină niciun 
element transfrontalier. Prin urmare, nu pare să existe nicio denaturare a pieţei unice.

Din perspectiva Dreptului Comunitar, practicile descrise de către petiţionar nu par să încalce 
regulile Comunitare aplicabile.
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Concluzii

Prin urmare, practicile descrise de către petiţionar nu par să revină în responsabilitatea 
instituţiilor europene. Dat fiind similitudinea cu Petiţia nr. 1153/2003, serviciile Comisiei 
sugerează ca Petiţia nr. 934/2004 să fie tratată în acelaşi mod.

4. Răspunsul Comisiei, primit pe 25 ianuarie 2007. 

Plângerea

Addendumul la petiţia mai-sus menţionată, vizează autoritatea Ombudsmanului britanic al 
Serviciilor Financiare (OSF). Opinia petiţionarului este aceea că autoritatea OSF este 
dezechilibrată, favorizând consumatorii/clienţii în detrimentul furnizorilor/consilierilor de 
servicii financiare. Petiţionarul critică Autoritatea Britanică a Serviciilor Financiare pentru 
crearea acestei situaţii, prin influenţarea organelor legislative. Plângerea este prezentată într-
un mod general şi vag, cu toate că addendumul nu se limitează la cazul specific din petiţia 
iniţială (dar se referă la 223 de firme care au fost, până în momentul de faţă declarate ca fiind 
în contravenţie cu regulile Sistemului de Compensare a Serviciilor Financiare), şi nici la o 
potenţială încălcare a dreptului Comunitar. În schimb, petiţionarul argumentează faptul că 
acest caz reprezintă o încălcare a justiţiei naturale şi a Convenţiei privind Drepturile Omului.

Petiţionarul a solicitat ca prezenta plângere să fie considerată ca un addendum la petiţia 
0934/2004, şi la cele cinci amendamente anterioare ale acesteia. Practicile descrise în 
documentele anterioare legate de acest caz, nu au contribuit în niciun fel la denaturarea sau 
încălcarea dreptului Comunitar. 

Comentariile Comisiei asupra addendumului, din 9 martie 2006.

Noul amendament la petiţia 0934/2004 nu modifică evaluarea anterioară cu privire la acest 
caz.

Comisia nu deţine competenţa de a evalua posibila încălcare a Convenţiei privind Drepturile 
Omului de către autorităţile statelor membre, ci numai rolul de a evalua încălcările dreptului 
Comunitar.

Noul addendum nu oferă niciun element nou care să modifice evaluarea anterioară a 
Comisiei, în ceea ce priveşte relevanţa cazului din perspectiva dreptului Comunitar.
Formalităţile menţionate au loc în Regatul Unit şi nu deţin niciun element specific 
transfrontalier care să denatureze funcţionarea Pieţei Interne. Practicile descrise par să fie în 
afara sferei de competenţă a dreptului Comunitar
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