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Lūgumrakstu komiteja

25.01.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0392/2006, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais Hermenegildo 
Gomes de Abreu Ferreira par iespējamām nelikumībām, ko pieļāvusi Portugāles banka 
Millennium bcp, un trūkumiem Portugāles administrācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apraksta problēmas, kas viņam bijušas ar Portugāles banku 
Millennium bcp, kuras ieguldījumu pārvaldību viņš uzskata par sevišķi neatbilstošu. Viņš arī 
uzskata, ka pakalpojumu sniedzēji Portugāles ieguldījumu tirgū nav neatkarīgi, bet ka tos 
ietekmē spēcīgs banku lobijs. Lūgumraksta iesniedzējs, kas jau vērsies pie daudzām valsts 
struktūrām, tostarp pie Portugāles tiesībsarga (Provedor de Justiça), apgalvo, ka Portugāles 
administrāciju raksturo pārredzamības trūkums un ka attiecībā uz viņa gadījumu tā ir 
pieļāvusi nopietnas kļūdas un nolaidību. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņš ir 
cietis no tā, ka kompetentās iestādes nav ievērojušas attiecīgos ES tiesību aktus, viņš lūdz 
Eiropas Parlamentam iejaukties.

2. Pieņemamība

Paziņots pieņemamu 2006. gada 22. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. pants).

3. Komisijas atbilde saņemta 2007. gada 25. janvārī.

Lūgumraksts

Ja Komisijas dienesti ir sapratuši pareizi, lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir cietis 
zaudējumus Portugāles bankas Millennium BCP neatbilstošas rīcības dēļ. Konkrēti, viņš 
apgalvo, ka banka ir nelikumīgi bloķējusi viņa kontus, piesavinājusies līdzekļus un viltojusi 
dokumentus. 

Lūgumraksta iesniedzējs jau ir nesekmīgi vērsies pie vairākām Portugāles iestādēm, tostarp
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pie Portugāles tiesībsarga, un apgalvo, ka šīs iestādes nav efektīvas, jo nav aizsargājušas viņa 
tiesības. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir cietis no attiecīgo ES tiesību aktu 
neievērošanas. 

Ciktāl Komisijas dienestiem zināms, Gomes de Abreu Ferreira Komisijai sūdzību nav 
iesniedzis.  

Komisijas analīze

Komisijas dienesti norāda, ka lūgumraksta iesniedzēja minētie fakti nav Kopienas tiesību 
darbības jomā. 

Kopienas tiesību akti par kredītiestāžu darbību neattiecas uz lūgumraksta iesniedzēja 
gadījumu. Izņemot dažus noteikumus par pārrobežu maksājumiem, mērķis Kopienas tiesību 
aktiem par kredītiestāžu darbību ir nodrošināt kredītiestāžu dibinājumbrīvību un finanšu 
pakalpojumu brīvu sniegšanu ES. Konkrētāk, ar kredītiestāžu direktīvām ir saskaņoti 
svarīgākie nosacījumi kredītiestāžu darbības uzsākšanai un veikšanai ES un ir noteiktas 
minimālās prasības attiecībā uz kredītiestāžu konsultatīvu uzraudzību. Konsultatīvas 
uzraudzības mērķis ir nepieļaut banku maksātnespēju, lai sniegtu drošības garantijas 
ieguldītājiem un nodrošinātu finanšu un ekonomikas sistēmas vispārējo stabilitāti. 
Konsultatīvai uzraudzībai ir pakļauti tikai daži kredītiestāžu darbības elementi, kas ir svarīgi 
banku finansiālās stabilitātes un maksātspējas nodrošināšanai, piemēram, kapitāla prasības, 
pārvaldības kvalitāte, kredītrisks, bankas gada pārskatu iesniegšana. 

Tāpēc tādu bankas un klienta strīdu izmeklēšana kā strīds starp H. de Gomes de Abreu 
Ferreira un Millennium BCP jebkurā gadījumā nav Komisijas kompetencē. Tāpēc visi 
jautājumi, kas ir saistīti ar šādiem strīdiem, ir jārisina, ņemot vērā piemērojamos dalībvalsts 
tiesību aktus un izmantojot likumā paredzētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus. 

Attiecībā uz Portugāles iestāžu administratīvo praksi lūgumraksta iesniedzējs nav sniedzis 
nekādus aprakstus vai precīzas norādes par iespējamiem faktiem vai nolaidību, ko dažādās 
iestādes, kas minētas viņa lūgumrakstā, varētu būt pieļāvušas, nodarot viņam kaitējumu. 
Turklāt no sniegtās informācijas nav iespējams saprast, kādas ir lūgumraksta iesniedzēja 
konkrētās sūdzības. Tāpēc Komisijas dienesti nevar paust viedokli par konkrēto situāciju vai 
izvērtēt Portugāles pārvaldes iestāžu praksi šajā gadījumā.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Komisijas dienesti uzskata, ka H. de Gomes de Abreu 
Ferreira lūgumraksts neliecina par nekādiem Kopienas tiesību pārkāpumiem.


