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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Gerardine O’Brien, ír állampolgár által benyújtott 0960/2007 sz. petíció 
egy helyi banki vezető tisztességtelen magatartása miatt elszenvedett anyagi 
veszteségről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy édesanyja a helyi AIB Bank egy vezetőjének esetett 
áldozatul, aki illegális tranzakciók lebonyolítására vette rá, és ily módon komoly anyagi 
károkat okozott neki. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a banki vezető édesanyja pénzét 
több fiktív számlán és vagyonkezelői alapban helyezte el. Ezenkívül rámutat, hogy egy 
harmadik személy bevonásával és fiktív nevek használatával pénzmosás céljából fiktív 
számlákat nyitottak. A petíció benyújtója szerint az írországi adatvédelmi hivatalhoz 
továbbított banki adatok iránti kérelmek mindezidáig megválaszolatlanok maradtak, a 
csalásellenes ügyosztály nem válaszolt leveleire, a pénzügyi ombudsmanhoz benyújtott 
panaszai pedig szintén nem vezettek sikerre. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a 
91/308/EGK tanácsi irányelvet módosító, a pénzügyi rendszer pénzmosási célú 
felhasználásának megelőzéséről szóló irányelv sérült, ezért az Európai Parlamentet kéri 
édesanyja ügyének kivizsgálására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A rendelkezésre álló információ alapján úgy tűnik, hogy 1991 és 1992 között a petíció 
benyújtójának édesanyja, akinek nevében a petíció benyújtója eljár, banki csalás, ezen belül 
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valószínűleg személyazonossággal való visszaélés áldozatává válhatott. Ezzel összefüggésben 
a petíció benyújtója úgy véli, hogy megsértették a második pénzmosás elleni irányelvet1.

A petíció benyújtója által előadott részleteket figyelembe véve az Európai Bizottság – bár
sajnálja, hogy a petíció benyújtójának édesanyja ilyen helyzetbe került, valamint, hogy a 
petíció benyújtója ilyen nehézségekkel szembesül – arra a következtetésre jutott, hogy nincs 
hatásköre ebben az esetben eljárni. 

A szóban forgó helyzetben az Európai Bizottság nem folytathat az annak értékelésére irányuló
vizsgálatot, hogy az illető magánszemélyek bűncselekményekben vettek-e részt, vagy hogy 
megsértették-e a nemzeti, vagy a közösségi jogot. 

A második pénzmosás elleni irányelv esetleges megsértésére való utalásra tekintettel 
hangsúlyozni kell, hogy a Szerződés 226. cikke értelmében a Bizottságnak, hatásköréből 
adódóan, csupán azon tagállamok elleni fellépésre nyílik lehetősége, amelyek elmulasztják 
teljesíteni a közösségi jog által előírt kötelezettségeiket, így például, ha jogsértő módon ültetik 
át vagy alkalmazzák a közösségi jogszabályokat. A rendelkezésre álló információk alapján a 
petícióban leírt helyzet esetében úgy tűnik, nem ez a helyzet.

Az Európai Bizottság azt tanácsolja a petíció benyújtójának, hogy a lehető leghamarabb 
keressen nemzeti szinten jogorvoslatot, szükség esetén jogi segítséget is igénybe véve.

                                               
1 A pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 91/308/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló 2001/97/EK irányelv 


