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Andragende 0392/2006 af Hermenegildo Gomes de Abreu Ferreira, portugisisk 
statsborger, om påståede uregelmæssigheder begået af den portugisiske bank 
Millennium BCP og fejl i den portugisiske forvaltning

1. Sammendrag

Andrageren beskriver det problem, han har haft med den portugisiske bank Millennium bcp, 
hvis investeringsforvaltning han anser for særligt mangelfuld. Han mener endvidere, at 
tjenesteudbyderne på det portugisiske investeringsmarked ikke er uafhængige, men er 
domineret af en magtfuld banklobby. Andrageren, som allerede uden held har klaget til en 
lang række nationale organer, herunder den portugisiske ombudsmand (Provedor de Justiça), 
fastholder, at den portugisiske forvaltning er karakteriseret af manglende gennemsigtighed, og 
at den i hans sag har begået alvorlige fejl og undladelser. Eftersom andrageren mener, at han 
er offer for de kompetente myndigheders overtrædelse af den relevante EU-lovgivning, 
opfordrer han Europa-Parlamentet til at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. september 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

Andragendet

Hvis Kommissionens tjenestegrene har forstået sagen rigtigt, gør andrageren gældende, at han 
har lidt tab som følge den portugisiske bank Millennium BCP's ukorrekte adfærd. Det gøres 
især gældende, at banken uretmæssigt har blokeret hans konti, begået underslæb og forfalsket 
dokumenter.
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Andrageren har allerede uden held klaget til en række portugisiske myndigheder, herunder 
den portugisiske ombudsmand, og fastholder, at disse myndigheder er ineffektive, da de ikke 
har formået at beskytte hans rettigheder. Andrageren mener, at han er offer for en 
overtrædelse af den relevante EU-lovgivning.

Så vidt Kommissionens tjenestegrene ved, har Hermenegildo Gomes de Abreau Ferreira ikke 
indgivet nogen klage til Kommissionen.  

Kommissionens analyse

Kommissionens tjenestegrene bemærker, at de kendsgerninger, som andrageren henviser til, 
ikke falder inden for rammerne af fællesskabslovgivningen.

Fællesskabslovgivningen om bankvirksomhed finder ikke anvendelse på andragerens sag.
Med undtagelse af nogle få bestemmelser om grænseoverskridende betalinger har 
fællesskabslovgivningen på området til formål at sikre etableringsfriheden for kreditinstitutter 
og den frie handel med finansielle tjenesteydelser. Bankdirektiver har mere præcist 
harmoniseret de væsentlige betingelser for adgang til og udøvelse af bankvirksomhed i EU og 
fastlagt mindstekrav til tilsyn med kreditinstitutter. Formålet med tilsyn er at undgå bankkrak 
med henblik på at sikre indskyderne og den generelle stabilitet i det finansielle og 
økonomiske system. Det er kun visse aspekter af bankvirksomhed, som er væsentlige for at 
sikre bankers finansielle soliditet og solvens, såsom kapitalkravene, forvaltningskvaliteten, 
krediteksponeringen, fremlæggelsen af bankernes årsregnskaber, der er underlagt et krav om 
tilsyn.

Kommissionen har derfor under alle omstændigheder ikke kompetence til at undersøge tvister 
mellem banker og kunder som den mellem andrageren og Millennium BCP. Spørgsmål 
vedrørende sådanne tvister skal derfor løses på grundlag af den relevante nationale lovgivning 
og ved hjælp af de retsmidler, der findes i henhold til denne lovgivning.

Hvad angår de portugisiske myndigheders administrative praksis, har andrageren ikke givet 
nogen beskrivelse eller præcis indikation af de kendsgerninger og undladelser, der angiveligt 
har fundet sted til skade for ham hos de forskellige myndigheder, der er nævnt i andragendet.
Endvidere er det umuligt på grundlag af de fremsendte oplysninger at forstå, hvad 
andragerens klagepunkter helt præcist går ud på. Derfor kan Kommissionens tjenestegrene 
ikke udtale sig om den specifikke situation eller vurdere den portugisiske offentlige 
forvaltnings praksis i denne sag.

Konklusioner

I lyset af ovenstående finder Kommissionens tjenestegrene ikke, at Hermenegildo Gomes de 
Abreu Farreiras andragende giver anledning til at mene, at fællesskabslovgivningen er blevet 
overtrådt.


