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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0960/2007, którą złożyła Gerardine O'Brien (Irlandia), w sprawie 
strat finansowych będących wynikiem nieuczciwej działalności dyrektora 
lokalnego banku

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że jej matka padła ofiarą działalności dyrektora lokalnego 
oddziału banku AIB, który wmanewrował ją w nielegalne transakcje i tym samym naraził na 
poważne straty finansowe. Zdaniem składającej petycję dyrektor banku umieścił pieniądze jej 
matki na kilku fikcyjnych rachunkach i funduszach powierniczych, przy czym w cały 
proceder zaangażowana była również osoba trzecia, a fikcyjne nazwiska i rachunki stworzono 
w celu ułatwienia prania pieniędzy. Składająca petycję informuje, że wnioski o wydanie 
dokumentów bankowych przedłożone do Urzędu Ochrony Danych w Irlandii pozostają bez 
odpowiedzi, Służby ds. Nadużyć nie reagują na jej pisma, a protesty kierowane do Rzecznika 
Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych nie przyniosły rezultatu. Składająca petycję 
uważa, że doszło do naruszenia dyrektywy 2001/97/WE zmieniającej dyrektywę Rady 
91/308/EWG w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania 
pieniędzy, i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie sprawy dotyczącej jej matki.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Na podstawie przekazanych informacji wydaje się, że w latach 1991-1992 matka składającej 
petycję, w imieniu której składająca petycję występuje, mogła paść ofiarą oszustwa 
bankowego, obejmującego prawdopodobnie kradzież tożsamości. W tym kontekście 
składająca petycję uważa, że doszło do naruszenia drugiej dyrektywy w sprawie 
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przeciwdziałania praniu pieniędzy1.

Po rozpatrzeniu faktów przedstawionych przez składającą petycję Komisja Europejska, choć 
ubolewa w związku z sytuacją, w jakiej znalazła się matka składającej petycję, jak również 
trudnościami, na jakie napotkała składająca petycję, doszła do wniosku, że nie posiada 
uprawnień do podejmowania działań w tej sprawie. 

W omawianej sytuacji Komisja Europejska nie może prowadzić dochodzeń w celu dokonania 
oceny, czy podmioty prywatne były zaangażowane w działalność kryminalną lub dopuściły 
się ewentualnego naruszenia prawa krajowego i/lub wspólnotowego.

Jeżeli chodzi o odwołanie do ewentualnego naruszenia drugiej dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy należy podkreślić, że na mocy art. 226 Traktatu Komisja 
ma uprawnienia do podejmowania działań tylko przeciw państwom członkowskim w związku 
z niedopełnieniem przez nie zobowiązań wynikających z prawa wspólnotowego, na przykład 
w przypadku niewłaściwej transpozycji bądź niewłaściwego stosowania prawa 
wspólnotowego. Z przekazanych informacji nie wynika, by miało to miejsce w sytuacji
opisanej w niniejszej petycji.

Komisja Europejska sugerowałaby składającej petycję dochodzenie sprawiedliwości na 
szczeblu krajowym tak szybko, jak to możliwe, w tym zasięgnięcie porady prawnej, o ile 
zajdzie taka potrzeba.

                                               
1 Dyrektywa 2001/97/WE zmieniająca dyrektywę Rady 91/308/EWG w sprawie uniemożliwienia 
korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy.


