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Petizzjoni 0392/2006 mressqa minn Hermenegildo Gomes de Abreu Ferreira (Portugiż), 
fuq irregolaritajiet allegatament imwettqa mill-bank Portugiż Millennium bcp, u 
nuqqasijiet fl-amministrazzjoni Portugiża

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jiddeskrivi l-problemi li kellu mal-bank Portugiż Millennium bcp, li 
l-ġestjoni ta’ l-investiment tiegħu jqisu bħala inadegwat ħafna. Huwa jqis ukoll li dawk li 
jipprovdu servizz fis-suq ta’ l-investiment Portugiż m’humiex indipendenti imma huma 
ddominati minn grupp ta’ banek b’saħħithom. Dak li ressaq il-petizzjoni, li diġà applika 
mingħajr suċċess għand lista twila ta’ korpi nazzjonali li jinkludu l-ombudsman Portugiż 
(Provedor de Justiça), isostni li l-amministrazzjoni Portugiża hija kkaratterizzata minn nuqqas 
ta’ trasparenza, u li fil-każ tiegħu hija wettqet żbalji u ommissjonijiet serji. Peress li dak li 
ressaq il-petizzjoni jqis li huwa l-vittma ta’ nuqqas ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti 
ta’ l-UE mill-awtoritajiet kompetenti, huwa jsejjaħ lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata bħala ammissibbli fit-22 ta’ Settembru 2006. Tagħrif mitlub mingħand il-
Kummissjoni taħt ir-Regola 192(4).

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

Il-petizzjoni

Jekk is-servizzi tal-Kummissjoni qed jifhmu sewwa, dak li ressaq il-petizzjoni jsostni li huwa 
ġarrab danni minħabba l-imġiba ħażina tal-bank Portugiż Millennium BCP. B’mod 
partikolari, huwa allegat li l-bank imblokka b’mod illegali l-kontijiet tiegħu, ħa fondi bla jedd 
u ffalsifika dokumenti.

Dak li ressaq il-petizzjoni diġà avviċina, mingħajr suċċess, għadd ta’ awtoritajiet Portugiżi, 
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inkluż l-Ombudsman Portugiż, u jsostni li dawn l-awtoritajiet huma ineffiċjenti għax naqsu 
milli jħarsu l-jeddijiet tiegħu. Dak li ressaq il-petizzjoni jqis li huwa vittma ta’ nuqqas ta’ 
konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti ta’ l-UE.

Sa fejn jafu s-servizzi tal-Kummissjoni, is-Sur Gomes de Abreu Ferreira ma rreġistra l-ebda 
lment mal-Kummissjoni.

Analiżi tal-Kummissjoni

Is-servizzi tal-Kummissjoni josservaw li l-fatti li jagħmel referenza għalihom dak li ressaq il-
petizzjoni ma jaqawx fi ħdan il-firxa tal-liġi tal-Komunità.

Il-leġiżlazzjoni tal-Komunità rigward il-banek ma tapplikax għall-każ ta’ dak li ressaq il-
petizzjoni. Bl-eċċezzjoni ta’ ftit regoli li jikkonċernaw il-ħlasijiet min-naħa għall-oħra tal-
fruntiera, il-liġi tal-Komunità rigward il-banek timmira li tassigura l-libertà tat-twaqqif ta’ l-
istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-provvediment ħieles ta’ servizzi finanzjarju fl-UE. B’mod aktar 
speċifiku, id-Direttivi dwar il-Banek armonizzaw il-kundizzjonijiet essenzjali għall-aċċess 
għal u t-twettiq ta’ ħidma bankarja fl-UE u stabbilixxew il-ħtiġijiet minimi rigward is-
sorveljanza prudenti ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu. L-għan tas-sorveljanza prudenti huwa li 
jkun evitat il-falliment tal-banek sabiex id-depożitanti u l-istabbiltà ġenerali tas-sistema 
finanzjarja u ekonomika jkunu mħarsa. Ċerti elementi biss tal-ħidma bankarja, li huma 
essenzjali biex tkun assigurata s-saħħa finanzjarja u s-solvibilità tal-banek, bħal ma huma l-
ħtiġijiet kapitali, il-kwalità tal-maniġment, il-kxif tal-kreditu, il-preżentazzjoni tal-kontijiet 
annwali tal-banek huma suġġetti għal sorveljanza prudenti.

Għaldaqstant, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda kompetenza, ikun xi jkun il-każ, li tinvestiga 
kwistjonijiet bejn il-banek u l-klijenti tagħhom bħal dik bejn is-Sur de Gomes de Abreu 
Ferreira u Millennium BCP. Kull ħaġa li għandha x’taqsam ma’ kwistjonijiet bħal dawn 
għandha għaldaqstant tkun riżolta fid-dawl tal-liġi nazzjonali li tapplika u permezz tar-
rimedju pprovdut minn dik il-liġi.

Rigward il-prattika amministrattiva ta’ l-awtoritajiet Portugiżi, dak li ressaq il-petizzjoni ma 
pprovda l-ebda deskrizzjoni jew indikazzjoni preċiża tal-fatti u l-ommissjonijiet li 
allegatament twettqu għad-detriment tiegħu mill-awtoritajiet differenti msemmija fil-
petizzjoni. Barra minn hekk, mit-tagħrif mogħti huwa impossibbli li tifhem x’inhuma d-danni 
eżatti li sofra dak li ressaq il-petizzjoni. Għaldaqstant, is-servizzi tal-Kummissjoni ma 
jistgħux jesprimu opinjoni dwar il-qagħda speċifika jew jivvalutaw il-prattiċi ta’ l-
amministrazzjoni pubblika Portiugiża f’dan il-każ.

Konklużjonijiet

Fid-dawl ta’ dak ta’ fuq, is-servizzi tal-Kummissjoni jqisu li l-petizzjoni tas-Sur Gomes de 
Abreu Ferreira ma turi l-ebda ksur tal-liġi tal-Komunità .
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