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Petiţia 0392/2006, prezentată de Hermenegildo Gomes de Abreu Ferreira (de 
naţionalitate portugheză), privind presupuse nereguli comise de banca portugheză 
Millennium bcp şi deficienţe ale administraţiei portugheze 

1. Rezumatul petiţiei

Petentul descrie problemele pe care le-a avut cu banca portugheză Millennium bcp, a cărei 
gestiune a investiţiilor o consideră extrem de inadecvată. De asemenea, acesta consideră că 
prestatorii de servicii de pe piaţa portugheză de investiţii nu sunt independenţi, fiind dominaţi 
de un puternic lobby bancar. Petentul, care deja s-a adresat fără succes unei lungi liste de 
organisme naţionale, inclusiv ombudsmanul portughez (Provedor de Justiça), susţine că 
administraţia portugheză este caracterizată de lipsă de transparenţă şi că în cazul său a comis 
erori şi omisiuni grave. Întrucât petentul consideră că este victima unei ignorări a legislaţiei 
UE relevante de către autorităţile competente, acesta face apel la intervenţia Parlamentului 
European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 22 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

Petiţia

În cazul în care serviciile Comisiei au înţeles corect, petentul susţine că a fost păgubit datorită 
conduitei neadecvate a băncii portugheze Millennium BCP. În special, se afirmă că banca i-a 
blocat conturile în mod ilegal, a deturnat fonduri şi a falsificat documente. 

Petentul s-a adresat deja, fără succes, unui număr de autorităţi portugheze, inclusiv 
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Ombudsmanului Portughez, şi susţine că aceste autorităţi sunt ineficiente, întrucât nu au reuşit 
să-i protejeze drepturile. Petentul consideră că este victima ignorării legislaţiei UE relevante. 

Conform informaţiilor serviciilor Comisiei, dl. Gomes de Abreu Ferreira nu a depus nici o 
reclamaţie la Comisie.  

Analiza Comisiei

Serviciile Comisiei observă că faptele menţionate de petent nu fac obiectul dreptului 
comunitar. 

Legislaţia bancară comunitară nu se aplică în cazul petentului. Cu excepţia câtorva norme 
referitoare la plăţile transfrontaliere, dreptul bancar comunitar urmăreşte să asigure libertatea 
de stabilire a instituţiilor de credit şi libera prestare a serviciilor financiare în UE. Mai precis, 
directivele bancare au armonizat condiţiile esenţiale de acces şi de exercitare a activităţii 
bancare în UE şi au stabilit cerinţe minime cu privire la supravegherea prudenţială a 
instituţiilor de credit. Scopul supravegherii prudenţiale este de a preveni falimentele bancare, 
pentru a-i proteja pe deponenţi, precum şi stabilitatea generală a sistemului financiar şi 
economic. Numai anumite elemente ale activităţii bancare, esenţiale pentru asigurarea 
solidităţii financiare şi a solvabilităţii băncilor, precum cerinţele de capital, calitatea gestiunii, 
riscul de credit sau prezentarea conturilor anuale ale băncilor, sunt supuse supravegherii 
prudenţiale. 

În consecinţă, Comisia nu are, în orice caz, competenţa de a investiga litigiile dintre bănci şi 
clienţi, precum cea dintre dl. de Gomes de Abreu Ferreira şi Millennium BCP. Astfel, orice 
chestiune referitoare la asemenea litigii trebuie să fie soluţionată ţinând seama de legislaţia 
naţională aplicabilă şi prin intermediul căilor de atac prevăzute prin respectiva legislaţie. 

Cu privire la practica administrativă a autorităţilor portugheze, petentul nu a oferit vreo 
descriere sau indicaţie precisă a faptelor sau omisiunilor comise în detrimentul său de către 
diferitele autorităţi menţionate în petiţie. Mai mult, din informaţiile furnizate este imposibil de 
înţeles care sunt cu exactitate solicitările petentului. De aceea, serviciile Comisiei nu pot 
exprima un aviz asupra situaţiei specifice şi nu pot evalua  practicile administraţiei publice 
portugheze în acest caz.

Concluzii

Având în vedere cele de mai sus, serviciile Comisiei consideră că petiţia dl. Gomes de Abreu 
Ferreira nu indică nici o încălcare a dreptului comunitar.


