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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0960/2007, της κ. Gerardine O'Brien, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με οικονομική ζημία που υπέστη λόγω αθέμιτης δραστηριότητας 
διευθυντή τοπικής τράπεζας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η μητέρα της υπήρξε θύμα ενός διευθυντή τοπικού 
υποκαταστήματος της τράπεζας AIB, ο οποίος την ενέπλεξε σε παράνομες συναλλαγές με 
αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές οικονομικές ζημίες. Η αναφέρουσα διατείνεται ότι ο 
διευθυντής θα τοποθετούσε τα χρήματα της μητέρας της σε διάφορους πλαστούς 
λογαριασμούς και καταπιστεύματα. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, θα εμπλεκόταν ένα τρίτο 
άτομο, και θα δημιουργούνταν πλαστά ονόματα και λογαριασμοί για να διευκολυνθεί η 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι 
αιτήσεις που απηύθυνε στην αρχή προστασίας δεδομένων της Ιρλανδίας (Data Protection 
Commissioner) για πρόσβαση στα τραπεζικά μητρώα δεν έχουν λάβει απάντηση, ότι το σώμα 
δίωξης οικονομικού εγκλήματος (Fraud Squad) παρέλειψε να απαντήσει στις επιστολές της 
και ότι τα διαβήματά της στον οικονομικό διαμεσολαβητή (Financial Ombudsman Service) 
απέβησαν άκαρπα. Η αναφέρουσα είναι της γνώμης ότι υπήρξε παραβίαση της οδηγίας 
2001/97/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη 
της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και, για τον λόγο αυτόν, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
διερευνήσει την υπόθεση της μητέρας της.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.
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Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, φαίνεται ότι μεταξύ του 1991 και του 1992, η 
μητέρα της αναφέρουσας, εξ ονόματος της οποίας δρα η αναφέρουσα, ενδέχεται να υπήρξε 
θύμα τραπεζικής απάτης, πιθανώς και κλοπής ταυτότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η αναφέρουσα 
θεωρεί ότι η δεύτερη οδηγία1 κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες έχει παραβιαστεί.

Έχοντας εξετάσει τα στοιχεία που υπεβλήθησαν από την αναφέρουσα, παρόλο που η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η μητέρα 
της αναφέρουσας, και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η αναφέρουσα, κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι δεν διαθέτει αρμοδιότητα να δράσει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Στην εν λόγω κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να διεξαγάγει έρευνες με σκοπό 
να εκτιμήσει αν ιδιωτικά μέρη έχουν εμπλακεί σε εγκληματικές δραστηριότητες ή έχουν 
πιθανώς διαπράξει παραβίαση του εθνικού ή/και του κοινοτικού δικαίου.

Όσον αφορά την αναφορά σε πιθανή παραβίαση της δεύτερης οδηγίας για την καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι 
βάσει του άρθρου 226 της Συνθήκης, η Επιτροπή έχει μόνον αρμοδιότητα ως προς την 
ανάληψη δράσης κατά κρατών μελών για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν 
στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου, για παράδειγμα σε περίπτωση εσφαλμένης μεταφοράς ή 
εσφαλμένης εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, 
αυτό δεν φαίνεται να ισχύει στην κατάσταση που περιγράφεται στην αναφορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στην αναφέρουσα να αναζητήσει αποκατάσταση σε εθνικό 
επίπεδο το συντομότερο δυνατόν, περιλαμβανομένων νομικών συμβουλών, αν κριθεί 
απαραίτητο.

                                               
1 Οδηγία 2001/97/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη 
της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες.
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