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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Hermenegildo Gomes de Abreu Ferreira, portugál állampolgár által benyújtott 
0392/2006. számú petíció a portugál Millennium bcp bank által elkövetett állítólagos 
szabálytalanságokról és a portugál közigazgatás hibáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol arról, hogy milyen problémái voltak a portugál Millennium 
bcp bankkal, amelynek befektetéskezelését különösen elégtelennek tartja. Ezenkívül úgy véli, 
hogy a portugál befektetési piacon tevékenykedő szolgáltatók nem függetlenek, hanem egy 
erős banklobbi irányítása alatt cselekednek. A petíció benyújtója – aki ez ügyben már számos 
nemzeti szervezethez fordult, ideértve a portugál ombudsmant (Provedor de Justiça) – azt 
állítja, hogy a portugál közigazgatást az átláthatóság hiánya jellemzi, és esetében komoly 
hibák és hiányosságok történtek. Mivel a petíció benyújtója magát a vonatkozó európai uniós 
jogszabályok betartásának illetékes hatóságok által történő elmulasztása áldozatának tekinti, 
felhívja az Európai Parlamentet a beavatkozásra.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. szeptember 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz.

A petíció

Ha a Bizottság szolgálatai jól értelmezik, a petíció benyújtója azt állítja, hogy a portugál 
Millennium BCP bank helytelen eljárása miatt veszteség érte. Nevezetesen azt állítja, hogy a 
bank jogellenesen zárolta a számláját, hűtlenül kezelte pénzeszközeit és iratokat hamisított. 
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A petíció benyújtója már számos portugál hatósághoz, többek között a portugál 
ombudsmanhoz fordult az ügyével, de sikertelenül, és fenntartja, hogy ezek a hatóságok nem 
hatékonyak, mivel nem tudták megvédeni a jogait. A petíció benyújtója magát a vonatkozó 
európai uniós jogszabályok be nem tartása áldozatának tekinti. 

A Bizottság szolgálatainak tudomása szerint Gomes de Abreu Ferreira nem nyújtott be 
panaszt a Bizottsághoz.  

A Biziottság által végzendő vizsgálat 

A Bizottság szolgálatai megállapítják, hogy a petíció benyújtója által felhozott tények nem 
tartoznak a közösségi jog hatálya alá. 

A bankügyletekkel kapcsolatos közösségi jogszabályok nem alkalmazhatóak a petíció 
benyújtójának ügyére. A bankügyletekkel kapcsolatos közösségi jog – a határokon átnyúló 
fizetési műveletekre vonatkozó néhány szabály kivételével – arra törekszik, hogy az EU-ban 
biztosított legyen a hitelintézet-alapítás és a pénzügyi szolgáltatásnyújtás szabadsága. 
Konkrétabban a banki irányelv összehangolta az EU-ban a banki tevékenységhez való 
hozzáférésre és annak gyakorlására vonatkozó alapvető feltételeket és a hitelintézetek 
prudenciális felügyelete tekintetében minimumkövetelményeket állapított meg. A 
prudenciális felügyelet célja, hogy megakadályozza a bankcsődöket a betétesek, valamint a 
pénzügyi és gazdasági rendszer általános stabilitásának védelme érdekében. A banki 
tevékenységnek csak bizonyos, a bankok megbízhatóságának és fizetőképességének 
szempontjából fontos elemei – például a tőkeszükségletet, a minőségi pénzgazdálkodás, a 
hitelkockázat, a bankok éves elszámolásának beterjesztése – tartoznak a prudenciális 
felügyelet alá. 

Következésképpen a Bizottság semmi esetre sem rendelkezik hatáskörrel ahhoz, hogy 
vizsgálatot végezzen a bankok és az ügyfelek, például de Gomes de Abreu Ferreira úr és a 
Millennium BCP közötti vitákkal kapcsolatban. Ezért az ilyen vitákkal kapcsolatos ügyeket az 
alkalmazandó nemzeti jog figyelembevételével és az abban előírt jogorvoslati eszközök 
segítségével kell rendezni. 

A portugál hatóságok közigazgatási gyakorlatát illetően a petíció benyújtója nem ismertette, 
illetve nem közölte pontosan a tényeket, illetve a petícióban említett különböző hatóságok 
által a kárára elkövetett állítólagos mulasztásokat. Továbbá a megadott információk alapján
nem világos, hogy a petíció benyújtójának pontosan milyen sérelmei vannak. Ezért a 
Bizottság szolgálatai nem tudnak véleményt mondani az adott helyzetről, illetve nem tudják
értékelni a portugál közigazgatási hatóságoknak az üggyel kapcsolatos gyakorlatát.

Következtetések

A fentieket figyelembe véve a Bizottság szolgálatai úgy ítélik, hogy Gomes de Abreu Ferreira 
úr petíciója nem bizonyítja a közösségi jog megsértését.



CM\650320HU.doc 3/3 PE 384.394v01-00

külső fordítás

HU


