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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1259/2012, imressqa minn Marius Văduva, ta’ ċittadinanza 
Rumena, f’isem id-ditta SC Cynegis Engineering SRL, dwar il-finanzjament 
ta’ proġett fil-Gana u l-akkużi ta’ ħasil tal-flus 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant u d-ditta li jirrappreżenta qed jiġu investigati għal ħasil tal-flus. Il-petizzjonant 
huwa l-maniġer ta’ ditta li investiet somom kbar ta’ flus fi proġett fir-Repubblika tal-Gana, 
pajjiż ikklassifikat f’riskju għoli fir-rigward tal-finanzjament tat-terroriżmu. F’April 2012, 
somom kbar kienu ssekwestrati mill-kont privat tiegħu u mill-kont tad-ditta. Il-petizzjonant 
ikkontesta dawn il-miżuri billi ppreżenta lment ġudizzjarju, iżda s’issa għadu ma rċieva l-ebda 
tweġiba. Il-petizzjonant talab ukoll lill-korp tal-appell biex jirreferi l-kwistjoni ta’ jekk il-liġi 
nazzjonali hijiex kompatibbli mad-dritt Komunitarju lill-Qorti tal-Ġustizzja, iżda din it-talba 
ġiet miċħuda. Il-petizzjonant jemmen li n-nuqqas ta’ kwalunkwe mezz ta’ kontestazzjoni tad-
deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet kompetenti fil-qrati tikser id-Direttiva 2007/64/KE 
dwar is-servizzi ta’ ħlas fis-suq intern

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Il-petizzjonant u d-ditta li jirrappreżenta qed jiġu investigati għal ħasil tal-flus. Il-petizzjonant 
huwa l-maniġer ta’ ditta li investiet ammont kbir ta’ flus fi proġett fir-Repubblika tal-Gana, 
pajjiż ikklassifikat f’riskju għoli fir-rigward tal-finanzjament tat-terroriżmu. F’April 2012, 
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somom kbar kienu ssekwestrati mill-kont privat tiegħu u mill-kont tad-ditta mill-prosekutur 
penali. Il-petizzjonant ikkontesta dawn il-miżuri billi ppreżenta lment lill-prosekutur 
responsabbli mis-sekwestru, kif stipulat fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 

L-ilment ġie miċħud. Il-petizzjonant ippreżenta lment lill-qrati kontra din id-deċiżjoni, l-
ewwel lit-tribunal u wara lit-Tribunal ta' Bucharest u t-tnejn ċaħdu l-ilment bħala 
inammissibbli, apparentement bir-raġunament li l-Artikolu 168 tal-liġi nazzjonali proċedurali 
inkwistjoni jipprovdi biss għal proċedura ta' lment mal-prosekutur jew mat-tribunal iżda 
mhux mat-tnejn. Il-petizzjonant ilmenta kontra dawn id-deċiżjonijiet fil-qorti tal-appell ta’ 
Bucharest u din irrifjutat l-appell u rriferiet għal-legalità tad-deċiżjoni meħuda mill-qorti 
ġenerali.

Ċaħdet ukoll it-talba tal-petizzjonant biex il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tintalab tagħti 
deċiżjoni preliminari dwar l-interpretazzjoni tad-dritt Komunitarju. Il-petizzjonant iqis li n-
nuqqas ta’ mezzi oħra ta’ kontestazzjoni tad-deċiżjoni meħuda mill-awtoritajiet kompetenti 
fil-qrati tikser il-liġi Ewropea, id-drittijiet fundamentali u l-leġiżlazzjoni sekondarja, bħad-
Direttiva 2007/64/KE dwar is-servizzi ta’ ħlas fis-suq intern.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Id-Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2007 dwar 
is-servizzi ta’ ħlas fis-suq intern (‘PSD’), li ġiet stabbilita mill-Istati Membri kollha, tinforza 
d-drittijiet tal-konsumaturi fil-qasam tas-servizzi ta’ ħlas fl-Unjoni Ewropea. 

Minħabba li din il-kwistjoni ma tikkonċernax ir-relazzjoni bejn il-petizzjonant u l-fornitur 
tiegħu ta’ servizzi ta’ ħlas, il-PSD mhijiex rilevanti. Bl-istess mod, din tidher li hi kwistjoni 
ta’ liġi proċedurali kriminali nazzjonali, u mhux il-leġiżlazzjoni tal-UE kontra l-ħasil tal-flus. 
Id-Direttiva 2005/60/KE dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-
ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu teħtieġ li ċerti entitajiet jieħdu miżuri biex 
jipprevjenu l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Madanakollu, ma tindirizzax 
investigazzjonijiet kriminali jew proċedimenti tal-qrati fil-kuntest ta’ suspett ta’ ħasil tal-flus.  

Fir-rigward tal-aspett ta’ proċediment kriminali tal-petizzjoni, skont it-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea 
m’għandha l-ebda kompetenza li tintervjeni fl-amministrazzjoni ta’ kuljum tas-sistemi 
ġudizzjarji ta’ Stati Membri individwali billi każijiet individwali jaqgħu fi ħdan il-kompetenza 
esklussiva tal-awtoritajiet tal-Istati Membri.

Madanakollu, ir-Rumanija hija firmatarja tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem, li jfisser li għandha tirrispetta d-drittijiet fundamentali kif previst f'dik il-Karta. Il-
petizzjonant jista’ jirreferi għall-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, jekk inkisru d-
drittijiet individwali tiegħu. L-appelli lill-Qorti huma ammissibbli jekk il-possibiltajiet kollha 
ta’ appelli domestiċi jkunu ġew eżawriti u fi żmien sitt xhur mid-data tad-deċiżjoni finali ta’ 
qorti nazzjonali.

Konklużjoni
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Il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tintervjeni f’isem il-petizzjonant billi l-kwistjoni ma 
taqax taħt il-kompetenza tagħha.


