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Temats: Lūgumraksts Nr. 0960/2007, ko iesniedza Īrijas valsts piederīgā Gerardine 
O'Brien, par finansiālu zaudējumu, ko radījusi vietējās bankas menedžera 
krāpnieciskā darbība

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka viņas māte ir kļuvusi par vietējās AIB bankas menedžera 
darbības upuri; šis menedžeris iesaistīja viņu nelikumīgos darījumos un tādējādi radīja 
nopietnus finansiālus zaudējumus. Lūgumraksta iesniedzēja apalvo, ka šis menedžeris 
ieguldīja viņas mātes naudu vairākos fiktīvos kontos un ieguldījumu fondos. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju tika iesaistīta kāda trešā persona un izveidoti 
fiktīvi nosaukumi un fiktīvi konti, lai atvieglotu nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanu. 
Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka nav saņemtas atbildes uz Īrijas Datu aizsardzības birojam 
iesniegtajām prasībām par bankas informāciju, Krāpšanas apkarošanas nodaļa nav atbildējusi 
uz viņas vēstulēm un vēršanās pie finanšu ombuda nav bijusi rezultatīva. Lūgumraksta 
iesniedzēja uzskata, ka ir pārkāpta Direktīva 2001/97/EK, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 91/308/EKK, par to, kā novērst finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanai, un aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo gadījumu, kurā iesaistīta viņas 
māte.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 22. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī.

Balstoties uz sniegto informāciju, šķiet, ka laikā no 1991. līdz 1992. gadam lūgumraksta 
iesniedzējas māte, kuras labā rīkojas lūgumraksta iesniedzēja, iespējams, bijusi bankas veiktas 
krāpnieciskas darbības, kas, iespējams, ietver zādzību, upuris. Šajā kontekstā lūgumraksta 
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iesniedzēja uzskata, ka ir pārkāpta Otrā naudas atmazgāšanas direktīva1.

Ņemot vēra lūgumraksta iesniedzējas pausto informāciju, Eiropas Komisija ir secinājusi, ka, 
neraugoties uz tās nožēlu par situāciju, kuru piedzīvojusi lūgumraksta iesniedzējas māte, kā 
arī grūtībām, ar kurām sastapās lūgumraksta iesniedzēja, tai nav pilnvaru, lai rīkotos šajā lietā. 

Šajā situācijā Eiropas Komisija nevar veikt izmeklēšanu, lai novērtētu, vai privātas puses ir 
bijušas iesaistītas krimināla rakstura darbībās vai, iespējams, pārkāpušas valsts un/vai 
Kopienas tiesību aktus. 

Attiecībā uz atsauci uz iespējamu Otrās naudas atmazgāšanas direktīvas pārkāpumu jāuzsver, 
ka saskaņā ar EK Līguma 226. pantu Komisijai ir tiesības veikt pasākumus pret dalībvalsti par 
tās pienākumu neveikšanu saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, piemēram, Kopienas tiesību 
aktu nepareizas piemērošanas gadījumā. Balstoties uz sniegto informāciju, lūgumrakstā 
aprakstītā situācija nav šāds gadījums. 

Eiropas Komisija lūgumraksta iesniedzējai iesaka pēc iespējas drīzāk pieprasīt kompensāciju 
dalībvalsts līmenī, nepieciešamības gadījumā — arī juridiskās konsultācijas.

                                               
1 Direktīva 2001/97/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 91/308/EEK, par to, kā novērst finanšu 
sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai.
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