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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0960/2007, внесена от г-ца Gerardine O'Brien, с ирландско 
гражданство, относно финансова загуба в резултат на измамна дейност 
на местен банков мениджър

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията твърди, че майка й е станала жертва на местен мениджър в 
AIB Bank, който я e замесил в незаконни операции, вследствие на което са й били 
причинени сериозни финансови загуби. Вносителката на петицията уверява, че 
мениджърът е депозирал парите на нейната майка в няколко фалшиви сметки и 
доверителни фондове. Според вносителката на петицията още един човек е бил замесен 
и са били създадени фалшиви имена и фалшиви сметки с цел да се улесни пране на 
пари. Според вносителката на петицията исканията за банкови сведения, отправени към 
Защита на данните в Ирландия, са останали без отговор, екипът по измамите не е 
отговорил на нейните писма, а постъпките пред финансовия омбудсман са били 
безуспешни. Вносителката на петицията счита, че Директива 2001/97/ЕО за изменение 
на Директива 91/308/ЕИО на Съвета относно превенцията на използването на 
финансовата система за целите на прането на пари е била нарушена и призовава 
Европейския парламент да разгледа случая с нейната майка.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 февруари 2008 г., Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Въз основа на предоставената информация става ясно, че между 1991 и 1992 г. майката 
на вносителката на петицията, от чието име е подадена петицията, може да е била 
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жертва на банкова измама, потенциално включваща кражба на самоличността. В този 
контекст вносителят на петицията счита, че втората Директива за борба срещу прането 
на пари1 е била нарушена.

Вземайки предвид изложеното от вносителката, въпреки че Европейската комисия 
изразява съжалението си относно ситуацията, през която е преминала майката на 
вносителката, както и трудностите, с които се е сблъскала вносителката, Комисията 
стигна до заключението, че няма компетенции да предприеме действия по този случай.

Във въпросната ситуация Европейската комисия не може да извърши разследване, за да 
прецени дали частни страни са били въвлечени в криминални дейности, или е 
възможно да са извършили нарушение на националното и/или общностното право.

Що се отнася до възможното нарушаване на втората Директива за борба срещу прането 
на пари, трябва да се подчертае, че съгласно член 226 от Договора за ЕО Комисията 
има пълномощия единствено да предприема действия срещу държави-членки за 
неизпълнение на задълженията им съгласно правото на Общността, например в случай 
на неправилно транспониране или неправилно прилагане на правото на Общността. Въз 
основа на предоставената информация, случаят с описаната в петицията ситуация не 
изглежда такъв.

Европейската комисия би предложила на вносителката на петицията да потърси 
възможно най-скоро обезщетение на национално равнище, включително юридическа 
консултация, ако е необходимо.

                                               
1 Директива 2001/97/ЕО за изменение на Директива 91/308/ЕИО на Съвета относно превенцията 
на използването на финансовата система за целите на прането на пари.
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