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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0960/2007, adresată de Gerardine O'Brien, de naționalitate 
irlandeză, privind pierderile financiare suferite ca rezultat al fraudelor 
comise de directorul unei bănci locale

1. Rezumatul petiției 

Petiționara susține că mama ei a fost victima directorului unei sucursale a băncii AIB Bank, 
care ar fi implicat-o în tranzacții ilegale care au condus la pierderi financiare substanțiale. 
Petiționara susține că directorul ar fi plasat banii mamei ei în câteva conturi și fonduri false. 
Potrivit celor declarate de petiționară, o a treia persoană este implicată, iar numele și conturile 
false ar fi fost create pentru a facilita spălarea de bani. Potrivit petiționarei, cererile de acces la 
înscrisurile băncii depuse la Protecția Datelor în Irlanda au rămas fără răspuns, Departamentul 
Antifraudă nu i-a răspuns la scrisori, iar demersurile către Ombudsmanul Financiar au eșuat. 
Petiționara consideră că s-a încălcat Directiva 2001/97/CE care modifică Directiva 
91/308/CEE a Consiliului privind utilizarea sistemului financiar în scopul spălării banilor și 
solicită Parlamentului European să analizeze cazul mamei ei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

Pe baza informațiilor furnizate, se pare că, în perioada 1991-1992, mama petiționarei, în 
numele căreia aceasta acționează, a fost victima unei fraude bancare, existând și posibilitatea 
furtului identității. În acest context, petiționara consideră că a fost încălcată cea de-a doua 
Directivă privind prevenirea spălării banilor1. 
                                               
1 Directiva 2001/97/CE de modificare a Directivei 91/308/CEE a Consiliului pentru prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării banilor
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Având în vedere elementele prezentate de petiționară, deși Comisia Europeană regretă situația 
prin care a trecut mama petiționarei, precum și dificultățile întâmpinate de petiționară, aceasta 
a stabilit că nu este de competența sa să acționeze în cazul de față. 

În această situație, Comisia Europeană nu poate desfășura investigații pentru a stabili dacă 
entități private au fost implicate în activități infracționale sau au comis o posibilă încălcare a 
dreptului național și/sau comunitar. 

În ceea ce privește trimiterea la o posibilă încălcare a celei de-a doua Directive privind
prevenirea spălării banilor, trebuie subliniat faptul că, în temeiul articolului 226 din tratat, 
Comisia are competența de a lua măsuri împotriva statelor membre doar în cazul nerespectării 
de către acestea a obligațiilor prevăzute de dreptul comunitar, de exemplu în cazul 
transpunerii sau aplicării necorespunzătoare a dreptului comunitar. Pe baza informațiilor 
furnizate, acest lucru nu pare să fie valabil și în cazul situației descrise în petiție.  

Comisia Europeană recomandă petiționarei să înainteze, cât de curând posibil, o acțiune în 
despăgubire pentru a încerca soluționarea cazului la nivel național, inclusiv obținerea de 
asistență juridică dacă este cazul. 


