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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0013, imressqa minn Julio César de Oliveira Lopes, ta’ 
nazzjonalità Portugiża, dwar id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-prinċipju 
tal-legalità u l-proporzjonalità fl-offiżi kriminali u l-pieni kif stipulati fl-
Artikolu 49 tal-Karta tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddeskrivi s-sitwazzjoni diffiċli li sab ruħu fiha f’xogħlu bħala aġent tal-
assigurazzjoni li wasslet għal kawża legali. Huwa jgħid li minħabba n-nuqqas ta’ rispett għall-
prinċipju habeas corpus, l-awtoritajiet Portugiżi huma ħatja ta’ ksur sfaċċat tad-
dispożizzjonijiet tal-prinċipju tal-legalità u l-proporzjonalità fl-offiżi kriminali u l-pieni kif 
stipulati fl-Artikolu 49 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.  Il-
petizzjonant jaċċenna wkoll li f’dan il-każ huwa kien vittma ta’ nuqqas ta’ implimentazzjoni 
tad-Direttiva 2000/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra ħlasijiet 
tard fi transazzjonijiet kummerċjali, u għalhekk jitlob lill-Parlament Ewropew jiżgura li ssir 
ġustizzja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ April 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant sab ruħu f’sitwazzjoni legali diffiċli li tidher li oriġinat minn sempliċi ksur ta’ 
kuntratt bejnu, bħala sensar tal-assigurazzjoni (broker), u assiguratur ibbażat fl-Iżvizzera. 
Skontu, minħabba partikularitajiet tal-liġi Portugiża u allegatament minħabba xi żbalji fil-
proċedura ġudizzjarja fil-Portugall, is-sitwazzjoni issa waslet sal-punt li nġabu akkużi 
kriminali. Huwa jsostni li dan ifisser ksur tad-drittijiet fundamentali tiegħu, partikolarment 
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tal-Artikolu 49 tal-Karta, dwar il-proporzjonalità tal-pieni. Huwa jesprimi l-eżasperazzjoni 
tiegħu fir-rigward tal-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku Portugiż u għall-fatt li ma kellux 
riżultati mingħand l-Ombudsman. Huwa jitlob lill-Parlament biex jintervieni fil-każ tiegħu. 
Waqt li jgħid dan, huwa jsemmi Direttiva Ewropea dwar ħlasijiet tard li hija maħsuba biex 
tipproteġi negozji żgħar bħal tiegħu.

Il-Kummissjoni qabelxejn tirrimarka li normalment it-tweġiba tal-Parlament għal 
petizzjonijiet ta’ din ix-xorta, fejn il-petizzjonant jitlob l-intervent tal-Parlament f’kawża 
legali, tkun li tiddikjara li l-petizzjoni ma tkunx ammissibbli minħabba li l-Parlament 
m’għandux dritt jindaħal fix-xogħol tal-Qrati tal-Istati Membri. 

Il-Kummissjoni tfakkar ukoll li, kif jingħad ta’ sikwit fil-kuntest ta’ għadd kbir ta’ 
petizzjonijiet oħra, skont it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u t-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea m’għandhiex setgħat li tintervieni fi kwistjoni li 
ma jkollhiex x’taqsam mad-dritt Komunitarju Ewropew. 

L-għerq tal-problema tal-petizzjonant huwa n-nuqqas ta’ tħaris ta’ obbligu kuntrattwali min-
naħa tas-senserija lejn l-assiguratur, li l-petizzjonant ċertament ma jiċħadx. Id-Direttiva dwar 
ħlasijiet tard li l-petizzjonant isemmi mhix rilevanti u f’kull każ tagħti protezzjoni fid-
direzzjoni opposta, jiġifieri favur is-sensar meta jkun l-assiguratur li jdum ma jħallas. 

Dwar l-allegat ksur tad-drittijiet fundamentali tal-petizzjonant, il-Kummissjoni mhix 
f’pożizzjoni li teżamina allegat ksur ta’ drittijiet fundamentali li m’għandu ebda rabta mad-
dritt Komunitarju.

Konklużjoni

F’din il-petizzjoni, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika ebda kwistjoni li tiġġustifika li l-każ 
ikun investigat aktar. Il-petizzjonant qed jieħu l-passi korretti biex ifittex rimedji f’livell 
nazzjonali, u jekk jeżawrixxihom mingħajr ma jkun għadu ħa sodisfazzjon, huwa jkun jista’ 
mbagħad jikkunsidra li jressaq rikors quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.


