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Verzoekschrift 0392/2006, ingediend door Hermenegildo Gomes de Abreu Ferreira 
(Portugese nationaliteit), over vermeende onregelmatigheden van de Portugese bank 
Millennium bcp en tekortkomingen van de Portugese overheid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beschrijft de problemen die hij heeft gehad met de Portugese bank Millennium bcp, 
waarvan hij het beleggingsbeheer bijzonder inadequaat acht. Hij vindt ook dat de 
dienstverleners op de Portugese beleggingsmarkt niet onafhankelijk zijn, maar gedomineerd 
worden door een krachtige banklobby. Indiener, die reeds vergeefs heeft aangeklopt bij 
talrijke nationale instanties waaronder de Portugese ombudsman (Provedor de Justiça), 
beweert dat de Portugese overheid onvoldoende transparantie betracht en dat zij zich in deze 
zaak schuldig heeft gemaakt aan ernstige fouten en omissies. Omdat indiener vindt dat hij 
slachtoffer is van de niet-naleving van de relevante EU-wetgeving door de bevoegde 
autoriteiten, vraagt hij om tussenkomst van het Europees Parlement.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 september 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007.

Het verzoekschrift

Als de diensten van de Commissie indiener goed hebben begrepen beweert deze dat hij 
schade heeft geleden als gevolg van onregelmatigheden van de Portugese bank Millenium 
BCP. Met name beweert hij dat de bank zijn rekeningen onrechtmatig heeft geblokkeerd, 
middelen heeft verduisterd en documenten heeft vervalst.

Indiener heeft reeds vergeefs aangeklopt bij tal van nationale instanties waaronder de 
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Portugese ombudsman, en beweert dat deze instanties inefficiënt werken aangezien ze zijn 
rechten niet zouden hebben beschermd. Indiener meent dat hij het slachtoffer is van niet-
naleving van de toepasselijke EU-wetgeving. 

De heer Gomes de Abreu Ferreira heeft bij weten van de diensten van de Commissie geen 
klacht ingediend bij de Commissie.

Analyse van de Commissie

De diensten van de Commissie stellen vast dat de door indiener genoemde feiten niet binnen 
de werkingssfeer van de Gemeenschapswetgeving vallen.

De Gemeenschapswetgeving betreffende bankdiensten is niet van toepassing op de zaak van 
indiener. Met uitzondering van een aantal regels aangaande grensoverschrijdende betalingen 
is de Gemeenschapswetgeving betreffende bankdiensten erop gericht de vrijheid van 
vestiging van kredietinstellingen en het vrij verlenen van financiële diensten in de EU 
te garanderen. Meer in het bijzonder hebben de richtlijnen betreffende bankdiensten 
de essentiële voorwaarden voor de toegang tot en het uitoefenen van 
bankactiviteiten in de EU geharmoniseerd. Ook zijn hierin de minimumvereisten 
betreffende zorgvuldig toezicht op kredietinstellingen neergelegd. Het doel van 
zorgvuldig toezicht is om gebreken van banken te voorkomen teneinde deposanten
te beschermen en de algemene stabiliteit van het financiële en economische 
systeem te waarborgen. Slechts bepaalde elementen van de bankactiviteit, die
essentieel zijn om de financiële gezondheid en solventie van banken te garanderen, 
zoals de kapitaalvereisten, de bestuurskwaliteit, de kredietblootstelling en de 
presentatie van jaarrekeningen van banken zijn onderwerp van zorgvuldig toezicht.

Dientengevolge heeft de Commissie geen enkele bevoegdheid om geschillen tussen banken en 
klanten zoals dat tussen de heer Gomes de Abreu Ferreira en Millennium BCP te 
onderzoeken. Elk dergelijk geschil moet dus onder inachtneming van de toepasselijke 
nationale wetgeving en met de door die wetgeving voorziene rechtsmiddelen worden 
opgelost.

Wat betreft de administratieve praktijken van de Portugese autoriteiten heeft indiener geen 
beschrijving of concrete informatie verstrekt met betrekking tot de vermeende fouten en 
omissies die door de in het verzoekschrift genoemde instanties ten nadele van indiener zouden 
zijn begaan. Aan de hand van de verstrekte informatie kan bovendien onmogelijk worden 
vastgesteld wat de precieze grieven van indiener zijn. Derhalve kunnen de diensten van de 
Commissie in dit geval geen standpunt met betrekking tot de specifieke situatie innemen of 
tot een beoordeling van de praktijken van de bestuurlijke instanties van Portugal komen. 

Conclusies

Gezien bovengenoemde overwegingen zijn de diensten van de Commissie van mening dat het
verzoekschrift van de heer Gomes de Abreu Ferreira geen overtreding van het 
Gemeenschapsrecht aantoont.


