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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0960/2007, Gerardine O'Brien, Irlannin kansalainen, 
paikallisen pankinjohtajan petollisen toiminnan aiheuttamasta taloudellisesta 
menetyksestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että hänen äitinsä on joutunut AIB-pankin paikallisjohtajan 
uhriksi. Pankinjohtaja sotki vetoomuksen esittäjän äidin laittomiin liiketoimiin ja aiheutti tälle 
siten vakavia taloudellisia tappioita. Vetoomuksen esittäjä väittää, että pankinjohtaja sijoitti 
vetoomuksen esittäjän äidin rahoja useille tekaistuille tileille ja erityisrahastoihin. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan asiassa oli osallisena kolmas osapuoli, ja rahanpesun 
helpottamiseksi luotiin tekaistuja nimiä ja pankkitilejä. Vetoomuksen esittäjän mukaan 
Irlannin tietosuojaviranomainen ei ole vastannut sille esitettyihin pankkiasiakirjojen saamista 
koskeviin pyyntöihin, poliisin petosryhmä ei ole vastannut hänen kirjeisiinsä, ja hänen 
yhteydenottonsa rahoitusasiamieheen ovat olleet tuloksettomia. Vetoomuksen esittäjä katsoo, 
että tapauksessa on rikottu direktiiviä 2001/97/EY rahoitusjärjestelmien 
rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/308/ETY 
muuttamisesta, ja pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan vetoomuksen esittäjän äidin 
tapausta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 22. helmikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008

Toimitettujen tietojen perusteella näyttää siltä, että vuosina 1991 ja 1992 vetoomuksen esittäjä 
äiti, jonka puolesta vetoomuksen esittäjä toimii, on saattanut joutua pankkipetoksen ja 
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mahdollisesti jopa identiteettivarkauden uhriksi. Tässä yhteydessä vetoomuksen esittäjä on 
sitä mieltä, että toista rahanpesua koskevaa direktiiviä1 on rikottu.

Euroopan komissio on tarkastellut vetoomuksen esittäjän esittämiä tietoja. Vaikka komissio 
pitää valitettavana sitä, mitä vetoomuksen esittäjän äiti on joutunut kokemaan, sekä niitä 
vaikeuksia, joita vetoomuksen esittäjä on kohdannut, on komissio tullut siihen 
johtopäätökseen, ettei sillä ole toimivaltuuksia kyseisessä tapauksessa. 

Euroopan komissio ei voi kyseisessä tapauksessa käynnistää tutkimuksia saadakseen selville, 
ovatko yksityiset osapuolet osallistuneet rikolliseen toimintaan tai jopa mahdollisesti 
rikkoneet kansallista ja/tai yhteisön lainsäädäntöä. 

Mitä tulee toista rahanpesua koskevan direktiivin mahdolliseen rikkomiseen, on korostettava, 
että EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaan komissiolla on toimivalta ryhtyä 
toimenpiteisiin ainoastaan jäsenvaltioita vastaan, mikäli nämä eivät ole täyttäneet 
velvollisuuksiaan yhteisön lainsäädännön nojalla, esimerkiksi jos yhteisön lainsäädäntöä on 
saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä virheellisesti tai yhteisön lainsäädäntöä on sovellettu 
virheellisesti. Toimitetun tiedon mukaan vetoomuksessa esitetyssä tilanteessa asian laita ei ole 
näin. 

Euroopan komissio ehdottaa, että vetoomuksen esittäjä hakee mahdollisimman pian 
oikeussuojaa kansallisella tasolla sekä tarvittaessa oikeudellista neuvontaa.

                                               
1 Direktiivi 2001/97/EY rahoitusjärjestelmien rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä annetun 
direktiivin 91/308/ETY muuttamisesta.
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