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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0960/2007 af Gerardine O'Brien, irsk statsborger, om økonomisk tab 
som følge af en lokal bankrådgivers svigagtighed

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at hendes moder er blevet offer for en lokal bankrådgiver fra AIB, der 
skulle have involveret hende i ulovlige transaktioner og efterfølgende påført hende alvorlige 
økonomiske tab. Andrageren hævder, at bankrådgiveren placerede hendes moders penge på en 
række falske konti og i forvaltningsfonde. Ifølge andrageren har der været en tredjemand 
involveret, og der er blevet anvendt falske navne og falske konti med henblik på hvidvaskning 
af penge. Ifølge andrageren har hun ikke fået svar på sine henvendelser til det irske 
databeskyttelsesorgan Data Protection om udlevering af registrerede bankoplysninger, 
bagmandspolitiet har ikke svaret på hendes skrivelser, og hendes henvendelser til 
ombudsmandsinstitutionen for finansielle anliggender har ikke båret frugt. Andrageren mener, 
at direktiv 2001/97/EF om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende 
foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge er blevet 
overtrådt, og anmoder Parlamentet om at se nærmere på moderens sag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. februar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"På baggrund af de foreliggende oplysninger fremgår det, at andragerens moder, som 
andrageren repræsenterer, i perioden 1991-1992 kan have været offer for banksvindel, 
herunder muligvis identitetstyveri. I denne forbindelse mener andrageren, at det andet direktiv 
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om hvidvaskning af penge er blevet overtrådt1.

Efter at have overvejet de af andrageren forelagte elementer er Kommissionen nået til den 
konklusion, at den beklager den situation, som andragerens moder har været igennem, samt de 
problemer, som andrageren står over for, men at den ikke har kompetence til at handle i denne 
sag.

I den relevante situation kan Kommissionen ikke gennemføre undersøgelser med henblik på 
at vurdere, om private parter har været involveret i kriminelle aktiviteter eller muligvis har 
overtrådt national lovgivning og/eller fællesskabslovgivning.

Med hensyn til henvisningen til en mulig overtrædelse af det andet direktiv om hvidvaskning 
af penge bør det understreges, at Kommissionen i henhold til traktatens artikel 226 kun har 
beføjelser til at træffe foranstaltninger mod medlemsstater for manglende opfyldelse af deres 
forpligtelser i henhold til fællesskabslovgivning, for eksempel i tilfælde af forkert 
gennemførelse eller forkert anvendelse af fællesskabslovgivningen. På baggrund af de 
fremlagte oplysninger synes dette ikke at være tilfældet i den i andragendet beskrevne 
situation.

Kommissionen foreslår, at andrageren hurtigst muligt klager på nationalt plan, herunder om 
nødvendigt søger juridisk rådgivning."

                                               
1 Direktiv 2001/97/EF om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge.


