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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0960/2007 imressqa mis-Sra. Gerardine O'Brien (ta’ nazzjonalità 
Irlandiża), dwar telf finanzjarju bħala riżultat tal-attività qarrieqa ta’ 
maniġer ta’ bank lokali

1. Sommarju tal-Petizzjoni

Il-petizzjonanta ssostni li ommha kienet sfat vittma ta’ maniġer ta’ Bank AIB lokali, li 
allegatament involviha fi transazzjonijiet illegali u sussegwentement ikkawżalha telf 
finanzjarju serju. Il-petizzjonanta ssostni li l-maniġer poġġa l-flus ta’ ommha f’diversi 
kontijiet u trust funds foloz. Skond il-petizzjonanta, setgħet kienet involuta terza persuna u 
nħolqu ismijiet u kontijiet foloz biex jiffaċilitaw il-ħasil tal-flus. Skond il-petizzjonanta, it-
talbiet għar-reġistri tal-bank imressqa lill-Protezzjoni tad-Dejta fl-Irlanda baqgħu ma ġewx 
imwieġba, l-Iskwadra tal-Frodi naqset milli twieġeb l-ittri tagħha u l-proċeduri politiċi 
mressqa lill-Ombudsman Finanzjarju ma rnexxewx. Il-petizzjonanta tqis li d-Direttiva 
2001/97/KE li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/308/KEE dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-
sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus ġiet miksura u għaldaqstant qiegħda titlob lill-
Parlament Ewropew biex jistħarreġ il-każ ta’ ommha.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Frar 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regola ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Abbażi tal-informazzjoni mogħtija, jidher li bejn l-1991 u l-1992 il-petizzjonanta, li qed tidher 
f’isem ommha, setgħet kienet vittma ta’ frodi bankarja, u possibilment anke ta’ serq tal-
identità. F’dan il-kuntest, il-petizzjonanta tqis li t-Tieni Direttiva dwar il-Prevenzjoni tal-Ħasil 
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tal-Flus1 inkisret.

Wara li kkunsidrat l-elementi mressqa mill-petizzjonanta, u għalkemm il-Kummissjoni 
Ewropea jiddispjaċiha għas-sitwazzjoni li omm il-petizzjonanta sabet ruħha fiha, kif ukoll 
għad-diffikultajiet li l-petizzjonanta qed tiffaċċja, hija waslet għall-konklużjoni li m’għandha 
l-ebda kompetenza biex tieħu azzjoni f’dan il-każ. 

F’din is-sitwazzjoni, l-Kummissjoni Ewropea ma tistax tagħmel investigazzjonijiet biex 
tiskopri jekk kienx hemm partijiet privati involuti f’attivitajiet kriminali, jew jekk dawn 
wettqux xi ksur tal-liġi nazzjonali u/jew Komunitarja. 

Fir-rigward tar-referenza għall-possibiltà ta’ ksur tat-Tieni Direttiva dwar il-Prevenzjoni tal-
Ħasil tal-Flus, ta’ min jenfasizza li skont l-Artikolu 226 tat-Trattat, il-Kummissjoni għandha 
s-saħħa li tieħu azzjoni biss kontra l-Istati Membri jekk dawn ma jissodisfawx l-obbligi 
tagħhom skont il-liġi Komunitarja, pereżempju jekk dawn jagħmlu traspożizzjoni jew 
applikazzjoni żbaljata tal-liġi Komunitarja. Abbażi tal-informazzjoni pprovduta, ma jidhirx li 
dan hu l-każ fis-sitwazzjoni deskritta fil-petizzjoni.

Il-Kummissjoni Ewropea tissuġġerixxi li l-petizzjonanta tfittex li tikseb rimedju f’livell 
nazzjonali għal din is-sitwazzjoni mill-aktar fis, u tieħu parir legali jekk hemm bżonn.

                                               
1 Id-Direttiva 2001/97/KE li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/308/KEE dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema 
finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus
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