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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 0529/2010 af Alexander Nenchev, bulgarsk statsborger, om de 
italienske myndigheders manglende gennemførelse af Rådets direktiv 
2004/80/EF om erstatning til ofre for forbrydelser korrekt

1. Sammendrag

Andrageren, som har været offer for en forbrydelse i Italien, fremsendte i november 2009 en 
ansøgning om erstatning, i henhold til artikel 6 i Rådets direktiv 2004/80/EF om erstatning til 
ofre for forbrydelser, til den bistandsydende myndighed i Bulgarien, der i januar 2010 
meddelte ham, at ansøgningen var blevet videresendt til den besluttende myndighed i Italien. 
Da den besluttende myndighed i Italien ikke reagerede, sendte den bistandsydende myndighed 
en påmindelse, i henhold til direktivets artikel 7. Da den besluttende myndighed endnu ikke 
har reageret, anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at gribe ind med henblik på at 
sikre, at de ansvarlige italienske myndigheder omgående efterkommer de i ovennævnte 
direktiv fastlage bestemmelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. september 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. juli 2011.

I direktiv 2004/80/EF om erstatning til ofre for forbrydelser etableres der et system til 
samarbejde mellem nationale myndigheder for at lette adgangen til erstatning i 
grænseoverskridende sager. Formålet er at sikre passende erstatning til ofre for forbrydelser i 
hele EU samt at gøre det lettere at søge om erstatning i grænseoverskridende sager. Ordningen 
bygger på de enkelte medlemsstaters ordninger for erstatning til ofre for forsætlige 
voldsforbrydelser begået på deres eget område.
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Vedrørende procedurespørgsmål foreskriver direktivet bl.a. i artikel 7 følgende: "Når den 
besluttende myndighed har modtaget en ansøgning, der er fremsendt efter artikel 6, sender 
den så hurtigt som muligt den bistandsydende myndighed og ansøgeren:
(a) navnet på den kontaktperson eller den afdeling, der er ansvarlig for at behandle sagen
(b) en kvittering for modtagelse af ansøgningen
(c) om muligt en foreløbig angivelse af, hvornår der vil blive truffet afgørelse om 
ansøgningen."

Andragerens ansøgning om erstatning blev sendt fra den bulgarske bistandsydende 
myndighed til den italienske besluttende myndighed i januar 2010. Ansøgeren hævder, at den 
italienske besluttende myndighed ikke har svaret og ikke har sendt nogen kvittering for 
modtagelse af ansøgningen. Den bulgarske bistandsydende myndighed har sendt en 
påmindelse til den italienske besluttende myndighed. Ifølge andrageren har den italienske 
myndighed aldrig svaret på ansøgningen. 

Kommissionen er bekymret for den korrekte gennemførelse af direktiv 2004/80/EF 
vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser samt for den praktiske anvendelse af de 
relevante bestemmelser i Italien. 

Kommissionen er enig med andrageren i, at den italienske besluttende myndighed skal 
overholde forpligtelsen til at sende svar til bistandsydende myndigheder og til andrageren "så 
hurtigt som muligt", som det hedder i artikel 7 i direktiv 2004/80/EF. 

Kommissionen har bedt de italienske myndigheder om at kommentere denne ansøgning samt 
andre klager vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser i grænseoverskridende sager i 
Italien inden for rammerne af "EU Pilot"1.  

Når de italienske myndigheder er fremkommet med deres svar, vil Kommissionen overveje, 
om der skal tages yderligere skridt, herunder iværksættelse af overtrædelsesprocedurer, for at 
sikre Italiens fuldstændige og korrekte gennemførelse og anvendelse af direktiv 2004/80/EF. 

Kommissionens for nylig fremlagte pakke med forslag om ofres rettigheder er et første skridt 
mod at sikre, at ofre får en rimelig beskyttelse og støtte i hele EU. Som næste fase har 
Kommissionen bekendtgjort sin intention om, foruden andre tiltag, at revidere direktiv 
2004/80/EF med hensyn til erstatning til ofre for forbrydelser. Men henblik på at evaluere den 
konkrete håndtering af grænseoverskridende erstatningsordninger vil Kommissionen 
igangsætte en bred konsekvensanalyse.

4. REV Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012.

I juni 2011 anmodede Kommissionen de italienske myndigheder om at afgive en redegørelse 
for andragerens sag. De italienske myndigheder anførte i deres svar, at sagen var blevet 
positivt løst via SOLVIT- centeret i Italien i samarbejde med de italienske myndigheder, og at 

                                               
1 Der er oprettet et projekt ved navn EU Pilot med henblik på at forbedre den hastighed og effektivitet, hvormed 
informationer mellem Kommissionen og medlemsstaterne udveksles. Medlemsstaten skal besvare spørgsmålene 
fra Kommissionen inden for 10 uger.
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andrageren accepterede løsningsforslaget.


