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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0392/2006, Hermenegildo Gomes de Abreu Ferreira, Portugalin 
kansalainen, portugalilaisen Millennium BCP -pankin väitetyistä 
sääntöjenvastaisuuksista ja puutteista Portugalin hallinnossa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kuvailee ongelmiaan portugalilaisen Millennium BCP -pankin kanssa, 
jonka salkunhoitoa hän pitää erityisen puutteellisena. Hänen mielestään myöskään Portugalin 
sijoitusmarkkinoilla toimivat palveluntarjoajat eivät ole riippumattomia, vaan niitä hallitsee 
voimakas pankkialan eturyhmittymä. Vetoomuksen esittäjä, joka on jo vedonnut tuloksetta 
lukuisiin kansallisiin elimiin, muun muassa Portugalin oikeusasiamieheen (Provedor de 
Justiça), ja väittää, että Portugalin hallinnolle on ominaista avoimuuden puute ja että se on 
hänen tapauksessaan syyllistynyt vakaviin virheisiin ja laiminlyönteihin. Koska vetoomuksen 
esittäjä katsoo joutuneensa kärsimään siitä, että toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 
noudattaneet asiaa koskevaa EU:n lainsäädäntöä, hän kehottaa Euroopan parlamenttia 
puuttumaan asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 22. syyskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007.

Vetoomus

Mikäli komission yksiköt ymmärtävät oikein, vetoomuksen esittäjä väittää kärsineensä 
vahinkoa portugalilaisen Millennium BCP -pankin sääntöjenvastaisen toiminnan takia. 
Erityisesti esittelijä katsoo pankin sulkeneen laittomasti hänen tilejään, kavaltaneen varoja ja 
väärentäneen asiakirjoja.

Vetoomuksen esittäjä on jo vedonnut tuloksetta moniin Portugalin viranomaisiin, muun 
muassa Portugalin oikeusasiamieheen, ja väittää, että kyseiset viranomaiset ovat tehottomia, 
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koska ne eivät ole turvanneet hänen oikeuksiaan. Vetoomuksen esittäjä katsoo joutuneensa
kärsimään asiaa koskevan EU:n lainsäädännön rikkomisesta.

Komission tietojen mukaan vetoomuksen esittäjä Gomes de Abreu Ferreira ei ole kannellut 
komissiolle asiasta. 

Komission analyysi

Komission yksiköt huomauttavat, että vetoomuksen esittäjän mainitsemat seikat eivät kuulu 
yhteisön oikeuden soveltamisalaan.

Pankkialaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä ei sovelleta vetoomuksen esittäjän tapaukseen. 
Muutamia rajat ylittävistä maksuista annettuja säännöksiä lukuun ottamatta pankkialaa 
koskevalla yhteisön lainsäädännöllä on tarkoitus varmistaa luottolaitosten 
sijoittautumisvapaus ja rahoituspalveluiden tarjoamisen vapaus EU:ssa. Tarkemmin sanoen 
pankkidirektiiveillä on yhdenmukaistettu pankkitoiminnan harjoittamisen keskeisiä 
edellytyksiä EU:ssa ja säädetty luottolaitosten toiminnan vakauden valvontaa koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Toiminnan vakauden valvonnan tarkoituksena on suojata tallettajia 
estämällä pankkien virheet sekä varmistaa rahoitus- ja talousjärjestelmän yleinen vakaus. 
Toiminnan vakauden valvontaa sovelletaan vain tiettyihin pankkien vakavaraisuuden ja 
maksuvalmiuden varmistamisen kannalta olennaisiin pankkitoiminnan osa-alueisiin, kuten 
pääomavaatimuksiin, hallinnon laatuun, luottoriskiin ja pakkien tilinpäätöstietoihin. 

Näin ollen komissiolla ei ainakaan ole toimivaltaa tutkia vetoomuksen esittäjän 
Gomes de Abreu Ferreiran ja Millennium BCP -pankin välisen riita-asian kaltaisia tapauksia. 
Kaikki tällaisia riita-asioita koskevat kysymykset on siis ratkaistava sovellettavan kansallisen 
oikeuden nojalla ja kyseisen lainsäädännön mukaisten muutoksenhakukeinojen avulla.

Vetoomuksen esittäjä ei ole kuvannut Portugalin viranomaisten hallintokäytäntöjä eikä 
toimittanut täsmällisiä tietoja niistä toimista tai laiminlyönneistä, joihin hän väittää 
vetoomuksessa mainittujen eri viranomaisten syyllistyneen hänen vahingokseen. Lisäksi 
toimitetuista tiedoista on mahdotonta saada tarkkaa käsitystä vetoomuksen esittäjän valituksen 
aiheista. Näin ollen komission yksiköt eivät pysty antamaan lausuntoa tästä nimenomaisesta 
tilanteesta tai arvioimaan Portugalin viranomaisten menettelyä tässä tapauksessa.

Päätelmät

Edellä esitetyn perusteella komission yksiköt katsovat, ettei Gomes de Abreu Ferreiran 
vetoomuksesta saada näyttöä yhteisön oikeuden rikkomisesta.


