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Utskottet för framställningar

21.10.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0960/2007, ingiven av Gerardine O'Brien (irländsk medborgare), 
om ekonomisk förlust på grund av en lokal banktjänstemans bedrägeri

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att en lokal banktjänsteman på AIB har lurat in hennes mor i illegala 
transaktioner och därmed orsakat henne allvarliga ekonomiska förluster. Framställaren påstår 
att banktjänstemannen har placerat hennes mors pengar på flera falska konton och i flera 
falska förvaltningsfonder. Enligt framställaren var en tredje man inblandad och man har 
skapat falska namn och falska konton för att underlätta penningtvätt. Framställaren hävdar att 
hennes förfrågningar om kontoutdrag från den irländska enheten för uppgiftsskydd inte har 
besvarats. Bedrägeriroteln har inte svarat på hennes skrivelse och inte heller hennes 
framställningar till ombudsmannen för finansiella frågor har gett resultat. Framställaren anser 
att man har brutit mot direktiv 2001/97/EG om ändring av rådets direktiv 91/308/EEG om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar och ber 
Europaparlamentet att se över hennes mors ärende.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 22 februari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008.

Mot bakgrund av den information som har tillhandahållits verkar det som att framställarens 
mor, som framställaren agerar för, mellan 1991 och 1992 kan ha fallit offer för bankbedrägeri 
och möjligen identitetsstöld. Därmed anser framställaren att man har överträtt 
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direktiv 2001/97/EG om ändring av rådets direktiv 91/308/EEG1 om åtgärder för att förhindra 
att det finansiella systemet används för tvättning av pengar.

Efter att ha övervägt de uppgifter framställaren har lagt fram, har Europeiska kommissionen, 
hur mycket den än beklagar det framställarens mor drabbats av såväl som de svårigheter 
framställaren ställts inför, kommit fram till att den inte har behörighet att agera i ärendet. 

När det gäller det aktuella ärendet kan inte Europeiska kommissionen undersöka om privata 
parter har varit inblandade i brottslig verksamhet eller om de har brutit mot nationell 
lagstiftning eller gemenskapslagstiftningen. 

När det gäller en eventuell överträdelse av direktiv 2001/97/EG bör det betonas att enligt 
artikel 226 i fördraget har kommissionen bara befogenhet att vidta åtgärder mot 
medlemsstater som inte fullföljer sina åtaganden enligt gemenskapslagstiftningen, vilket till 
exempel innebär felaktigt införlivande eller felaktig tillämpning av gemenskapslagstiftningen. 
Mot bakgrund av den information som lagts fram verkar det inte gälla det aktuella ärendet. 

Europeiska kommissionen föreslår att framställaren söker upprättelse på nationell nivå så fort 
som möjligt, samt juridisk rådgivning om så behövs. 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG av den 4 december 2001 om ändring av rådets 
direktiv 91/308/EEG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar.


