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Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0529/2010, внесена от Александър Ненчев, с българско 
гражданство, относно неприлагането от страна на италианските органи 
на Директива 2004/80/ЕО на Съвета относно обезщетението на жертвите 
на престъпления

1. Резюме на петицията

През ноември 2009 г. вносителят на петицията, който е станал жертва на престъпление 
в Италия, е подал молба за обезщетение съгласно член 6 от Директива 2004/80/ЕО на 
Съвета относно обезщетението на жертвите на престъпления до органите за помощ в 
България, които са го уведомили през януари 2010 г., че молбата му е предадена на 
органите, вземащи решение в Италия. Тъй като органът, вземащ решение в Италия, не е 
отговорил, органът за помощ е изпратил писмо за напомняне съгласно член 7 от 
директивата. Тъй като все още не е получен отговор от органа, вземащ решение, 
вносителят иска Европейския парламент да се намеси, за да гарантира спазването на 
гореспоменатите разпоредби на директивата от отговорните италиански органи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 септември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 18 юли 2011 г.

„Директива 2004/80/EО, относно обезщетението на жертвите на престъпления въвежда 
система за сътрудничество между националните органи за улесняване достъпа до 
обезщетение в презграничните случаи. Целта е да се осигури подходящо обезщетение 
на жертвите на престъпления в Европейския съюз и да се направи по-лесно търсенето 
на обезщетение в презграничните случаи. Системата действа въз основа на схемите на 
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държавите членки за обезщетение на жертвите на тежки предумишлени престъпления, 
извършени на съответните им територии.

Относно процедурните аспекти директивата предвижда, наред с другото, в член 7:
„След получаване на молбата, предадена по силата на член 6, органите, вземащи 
решение, предават при първа възможност следните документи и информация на 
органите за помощ и на ищеца:
а) името на лицето за контакт или службата, която разглежда досието;
б) квитанция за получаване на молбата;
в) по възможност приблизителния срок, в който ще се вземе решение по молбата.“

През януари 2010 г. българският орган за помощ е изпратил молбата за обезщетение на 
вносителя до италианския орган, вземащ решение. Вносителят твърди, че този 
италиански орган не е отговорил и не е изпратил потвърждение за получаването на 
молбата. Българският орган за помощ е изпратил напомняне на италианския орган, 
вземащ решение. Според вносителя италианският орган изобщо не е отговорил на 
молбата.

Комисията е загрижена за правилното изпълнение на Директива 2004/80/EО относно 
обезщетението на жертвите на престъпления, както и за практическото приложение на 
съответните разпоредби в Италия.

Комисията е съгласна с вносителя, че италианският орган, вземащ решение, следва да 
изпълни задължението си да отговори на органа за помощ и на вносителя на молбата 
„при първа възможност“, съгласно предвиденото в член 7 от Директива 2004/80/EО.

Комисията е приканила италианските органи да се произнесат по отношение на тази 
петиция, както и по отношение на други оплаквания, свързани с обезщетението на 
жертви в презгранични случаи в рамките на „EU Pilot“1.

След отговора, предоставен от италианските органи, Комисията ще обмисли дали 
трябва да бъдат взети допълнителни мерки, включително откриване на процедура за 
нарушение, за да се гарантира пълното и правилно изпълнение и приложение от страна 
на Италия на Директива 2004/80/EО.

Наскоро изготвеният от Комисията пакет предложения относно правата на жертвите е 
първа стъпка в посока на това да се гарантира адекватната защита и подкрепа на 
жертвите в ЕС. За следващата фаза Комисията обяви намерението си, наред с други 
мерки, да преразгледа Директива 2004/80/EО относно обезщетението на жертвите на 
престъпления. За да оцени конкретното функциониране на схемите за обезщетение, 
Комисията ще започне широкообхватно изследване за оценка на въздействието.“

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 17 февруари 2012 г.

                                               
1 Проектът, наречен EU Pilot, беше въведен с цел подобряване на скоростта и ефикасността на обмена на 
информация между Комисията и държавите членки. От държавите членки се изисква в рамките на десет 
седмици да отговорят на въпросите, поставени от Комисията.
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През юни 2011 г. Комисията поиска от италианските органи обяснение по случая на 
вносителя на петицията. В отговор италианските органи посочиха, че случаят е решен 
положително чрез центъра на SOLVIT в Италия в сътрудничество с италианската 
администрация и че вносителят на петицията е приел предложеното решение.


