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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0392/2006, του Hermenegildo Gomes de Abreu Ferreira, πορτογαλικής
ιθαγένειας, σχετικά με υποτιθέμενες παρατυπίες που διέπραξε η πορτογαλική τράπεζα 
Millennium bcp και τις αδυναμίες της πορτογαλικής διοίκησης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει τα προβλήματα που αντιμετώπισε με την πορτογαλική τράπεζα 
Millennium bcp, τη διοίκηση επενδύσεων της οποίας θεωρεί ιδιαιτέρως ανεπαρκή. Επίσης, 
θεωρεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών στην πορτογαλική αγορά επενδύσεων δεν είναι 
ανεξάρτητοι, αλλά δρουν υπό την κυριαρχία ενός ισχυρού τραπεζικού λόμπι. Ο αναφέρων, ο 
οποίος έχει ήδη απευθυνθεί ανεπιτυχώς σε μια σειρά εθνικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου 
του πορτογάλου διαμεσολαβητή (Provedor de Justiça), ισχυρίζεται ότι η πορτογαλική 
διοίκηση χαρακτηρίζεται από έλλειψη διαφάνειας και ότι στην υπόθεσή του έχει διαπράξει 
σοβαρά σφάλματα και παραλείψεις. Καθώς ο αναφέρων θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές 
αψήφησαν τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ εις βάρος του, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Η αναφορά

Εάν οι υπηρεσίες της Επιτροπής κατανοούν ορθά, ο αναφέρων υποστηρίζει ότι υπέστη ζημία
λόγω της ανάρμοστης συμπεριφοράς της πορτογαλικής τράπεζας Millennium BCP. 
Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι η τράπεζα δέσμευσε παρανόμως τους λογαριασμούς του, 
υπεξαίρεσε χρήματα και πλαστογράφησε έγγραφα. 
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Ο αναφέρων έχει απευθυνθεί ήδη ανεπιτυχώς σε αρκετές πορτογαλικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένου του πορτογάλου διαμεσολαβητή, και υποστηρίζει ότι οι εν λόγω αρχές 
είναι ανεπαρκείς καθώς απέτυχαν να προστατεύσουν τα δικαιώματά του. Ο αναφέρων θεωρεί
ότι παρέβλεψαν σε βάρος του τη σχετική κοινοτική νομοθεσία. 

Εξ όσων γνωρίζουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής, ο κ. Gomes de Abreu Ferreira δεν έχει 
υποβάλει καταγγελία στην Επιτροπή.

Η ανάλυση της Επιτροπής

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρατηρούν ότι τα γεγονότα τα οποία εκθέτει ο αναφέρων δεν
εμπίπτουν στον πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου.

Η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τον τραπεζικό τομέα δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση του 
αναφέροντα. Με εξαίρεση ορισμένους κανόνες που αφορούν τις διασυνοριακές πληρωμές, το 
κοινοτικό δίκαιο σχετικά με τις τραπεζικές δραστηριότητες αποσκοπεί στη διασφάλιση της 
ελευθερίας εγκατάστασης πιστωτικών ιδρυμάτων και την ελεύθερη παροχή 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ΕΕ. Ειδικότερα, οι οδηγίες για τις τραπεζικές 
δραστηριότητες έχουν εναρμονίσει τις βασικές προϋποθέσεις πρόσβασης και άσκησης της
τραπεζικής δραστηριότητας στην ΕΕ και έχουν ορίσει ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την 
προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Σκοπός της προληπτικής εποπτείας είναι να
αποτρέψει την κατάρρευση τραπεζών προκειμένου να προστατεύσει τους καταθέτες και τη 
συνολική σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού και οικονομικού συστήματος. Μόνον
ορισμένα στοιχεία της τραπεζικής δραστηριότητας, που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση
της οικονομικής ευρωστίας και φερεγγυότητας των τραπεζών, όπως οι κεφαλαιακές 
απαιτήσεις, η ποιότητα διαχείρισης, το πιστωτικό άνοιγμα, η παρουσίαση των ετήσιων 
λογαριασμών των τραπεζών υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία. 

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν έχει σε καμία περίπτωση αρμοδιότητα να διερευνά διαφορές
μεταξύ τραπεζών και πελατών όπως η διαφορά μεταξύ του κ. de Gomes de Abreu Ferreira και 
της Millennium BCP. Κάθε τέτοια διαφορά πρέπει συνεπώς να επιλύεται σύμφωνα με το
εθνικό εφαρμοστέο δίκαιο και με τη βοήθεια των ένδικων μέσων που προβλέπει το εν λόγω 
δίκαιο. 

Όσον αφορά τη διοικητική πρακτική των πορτογαλικών αρχών, ο αναφέρων δεν έχει
παράσχει περιγραφή ή ακριβή επισήμανση των γεγονότων ή των παραλείψεων που εικάζεται
ότι διαπράχθηκαν σε βάρος του από τις διάφορες αρχές για τις οποίες γίνεται λόγος στην 
αναφορά. Επίσης, από τις παρασχεθείσες πληροφορίες είναι αδύνατο να γίνουν κατανοητά τα 
ακριβή παράπονα του αναφέροντα. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν μπορούν 
να εκφέρουν γνώμη για τη συγκεκριμένη κατάσταση ή να αξιολογήσουν τις πρακτικές των 
πορτογαλικών δημόσιων αρχών στην προκειμένη περίπτωση.

Συμπεράσματα

Βάσει των ανωτέρω, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι η αναφορά του κ. Gomes de 
Abreu Ferreira δεν αποδεικνύει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.


