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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0392/2006 złożona przez Hermenegildo Gomesa de Abreu Ferreirę (Portugalia), 
w sprawie nieprawidłowości, jakich miał się dopuścić portugalski bank Millennium bcp i 
błędów portugalskiej administracji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opisuje swoje problemy z portugalskim bankiem Millennium bcp, który 
zdaniem składającego petycję nie zarządza inwestycjami w sposób właściwy. Składający 
petycję twierdzi również, że podmioty świadczące usługi na portugalskim rynku 
inwestycyjnym nie są autonomiczne, ale uzależnione od potężnego lobby bankowego. 
Składający petycję, który zwracał się już w tej sprawie do szeregu organów krajowych, w tym 
portugalskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (Provedor de Justiça), co jednak nie 
przyniosło skutku, twierdzi, że portugalską administrację cechuje brak przejrzystości i że w 
jego przypadku miały miejsce liczne błędy i zaniedbania. Składający petycję uważa, że 
ucierpiał na skutek nieprzestrzegania przez władze krajowe właściwych przepisów prawa 
WE, dlatego wzywa Parlament Europejski do interwencji.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 22 września 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

Petycja

Jak rozumieją służby Komisji, składający petycję utrzymuje, że poniósł straty w wyniku 
niewłaściwego działania portugalskiego banku Millennium BCP. W szczególności twierdzi 
on, że bank bezprawnie zablokował jego konta, sprzeniewierzył jego środki finansowe i 
sfałszował dokumenty. 

Składający petycję bezskutecznie zwracał się do władz portugalskich, w tym do 
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portugalskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, i utrzymuje, że władze te działają 
nieskutecznie ponieważ nie stanęły w obronie jego praw. Składający petycję uważa, że padł 
ofiarą nieprzestrzegania mającego zastosowanie prawodawstwa Unii Europejskiej. 

O ile wiadomo służbom Komisji, Hermenegildo Gomes de Abreu Ferreira nie skierował 
żadnej skargi do Komisji Europejskiej.

Analiza Komisji Europejskiej

Służby Komisji zauważają, że fakty, na które powołuje się składający petycję, nie wchodzą w 
zakres prawa wspólnotowego. 

Prawodawstwo wspólnotowe w dziedzinie bankowości nie ma zastosowania w przypadku 
składającego petycję. Z wyjątkiem kilku przepisów dotyczących płatności transgranicznych, 
prawo wspólnotowe dotyczące bankowości ma na celu zapewnienie swobody 
przedsiębiorczości instytucjom kredytowym oraz swobody świadczenia usług finansowych w 
UE. Mówiąc konkretniej, dyrektywy bankowe zharmonizowały podstawowe warunki dostępu
do działalności bankowej i zasady prowadzenia takiej działalności w UE oraz ustanowiły 
minimalne wymogi dotyczące nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi. 
Celem nadzoru ostrożnościowego jest zapobieganie upadłości banków z myślą o ochronie 
deponentów i zapewnieniu ogólnej stabilności systemu finansowego i gospodarczego. 
Przedmiotem nadzoru ostrożnościowego są tylko niektóre aspekty działalności bankowej, 
kluczowe dla zapewnienia właściwego zarządzania finansowego i wypłacalności banków. Są 
to wymogi kapitałowe, jakość zarządzania, ryzyko kredytowe, przedstawianie przez banki 
rocznego sprawozdania finansowego. 

W związku z powyższym Komisja Europejska nie jest uprawniona do badania sporów 
pomiędzy bankami a ich klientami w rodzaju tego, jaki ma miejsce pomiędzy Hermenegildo 
Gomesem de Abreu Ferreirą a bankiem Millennium BCP. Wszelkie sprawy związane z takimi 
sporami powinny być rozstrzygane w świetle właściwego prawa krajowego i w drodze 
przewidzianych w nim środków odwoławczych. 

W odniesieniu do praktyki administracyjnej władz portugalskich, składający petycję nie 
dostarczył żadnego opisu ani dokładnego wskazania faktów lub uchybień, których działając 
na jego szkodę rzekomo dopuściły się różne wspomniane w petycji władze. Ponadto z 
dostarczonych informacji nie można wywnioskować, czego konkretnie dotyczą zastrzeżenia 
składającego petycję. Służby Komisji Europejskiej nie mogą zatem wyrazić opinii na temat 
konkretnej sytuacji ani ocenić praktyk portugalskiej administracji publicznej w tej sprawie.

Wnioski

W związku z powyższym służby Komisji uważają, że petycja Hermenegildo Gomesa de 
Abreu Ferreiry nie ukazuje przypadku złamania prawa wspólnotowego.


