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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0529/2010 dėl to, kad Italijos valdžios institucijos neįgyvendina 
Tarybos direktyvos 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms, 
kurią pateikė Bulgarijos pilietis Alexander Nenchev

1. Peticijos santrauka

2009 m. lapkričio mėn. peticijos pateikėjas, kuris Italijoje tapo nusikaltimo auka, nusiuntė 
paraišką dėl kompensacijos pagal Tarybos direktyvos 2004/80/EB dėl kompensacijos 
nusikaltimų aukoms 6 straipsnį padedančiajai Bulgarijos institucijai, kuri 2010 m. sausio mėn. 
informavo jį, kad paraiška perduota sprendžiančiajai Italijos institucijai. Kadangi 
sprendžiančioji Italijos institucija atsakymo nepateikė, padedančioji institucija nusiuntė jai 
priminimą pagal direktyvos 7 straipsnį. Kadangi sprendžiančioji institucija vis tiek nepateikė 
atsakymo, peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento imtis veiksmų siekiant užtikrinti, 
kad atsakingos Italijos valdžios institucijos nedelsdamos pradėtų laikytis minėtų direktyvos 
nuostatų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. rugsėjo 27 d.. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. liepos 18 d.

„Direktyvoje 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms nustatyta nacionalinių 
valdžios institucijų bendradarbiavimo sistema, skirta palengvinti galimybes nusikaltimų 
aukoms gauti kompensaciją esant užsienyje. Jos tikslas − užtikrinti atitinkamą kompensaciją 
nusikaltimų aukoms visoje Europos Sąjungoje ir palengvinti galimybę siekti kompensacijos 
užsienyje. Sistema veikia remiantis valstybių narių schemomis dėl kompensacijos smurtinių 
tyčinių nusikaltimų, įvykdytų atitinkamose jų teritorijose, aukoms.
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Dėl procedūros aspektų direktyvos 7 straipsnyje, be kita ko, numatyta, kad: „Gavusi pagal 
6 straipsnį perduotą pareiškimą, sprendžiančioji institucija nedelsdama nusiunčia 
padedančiajai institucijai ir pareiškėjui tokią informaciją:
a) nurodo kontaktinį asmenį ir departamentą, atsakingą už klausimo nagrinėjimą;
b) patvirtinimą dėl pareiškimo gavimo;
c) jei įmanoma, apytiksliai nurodo laiką, per kurį bus priimtas sprendimas dėl pareiškimo.“

Padedančioji Bulgarijos institucija 2010 m. sausio mėn. išsiuntė peticijos pateikėjo paraišką 
dėl kompensacijos sprendžiančiajai Italijos institucijai. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad 
sprendžiančioji Italijos institucija nepateikė atsakymo ir neatsiuntė patvirtinimo apie paraiškos 
gavimą. Padedančioji Bulgarijos institucija išsiuntė sprendžiančiajai Italijos institucijai 
priminimą. Anot peticijos pateikėjo, Italijos valdžios institucija taip ir nepateikė atsakymo į 
paraišką. 

Komisijai kelia nerimą tinkamas Direktyvos 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų 
aukoms įgyvendinimas ir praktinis atitinkamų nuostatų taikymas Italijoje. 

Komisija sutinka su peticijos pateikėju, kad Italijos sprendžiančioji institucija turėtų laikytis 
įsipareigojimo „nedelsiant“ atsakyti padedančiajai institucijai ir pareiškėjui, kaip nurodyta 
Direktyvos 2004/80/EB 7 straipsnyje. 

Komisija paragino Italijos valdžios institucijas pakomentuoti šią peticiją ir kitus skundus dėl 
kompensacijos nusikaltimų aukoms tarpvalstybinio pobūdžio bylose Italijoje pasinaudodama 
projektu „EU Pilot“1.  

Gavusi Italijos valdžios institucijų atsakymą, Komisija svarstys, ar reikia imtis kokių nors 
tolesnių veiksmų, pvz., pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, siekiant užtikrinti, kad 
Italija visiškai ir tinkamai įgyvendintų ir taikytų Direktyvą 2004/80/EB. 

Naujausias Komisijos pasiūlymų dėl aukų teisių rinkinys yra pirmoji priemonė siekiant 
užtikrinti, kad aukos būtų tinkamai apsaugotos ir remiamos visoje ES. Komisija paskelbė 
ketinanti, be kitų priemonių, kitame etape peržiūrėti Direktyvą 2004/80/EB dėl kompensacijos 
nusikaltimų aukoms. Siekdama įvertinti konkretų kompensacijos tarpvalstybinio pobūdžio 
bylose schemų veikimą, Komisija pradės platų poveikio vertinimo tyrimą.“

4. Komisijos atsakymas (REV.), gautas 2012 m. vasario 17 d.

2011 m. birželio mėn. Komisija paprašė Italijos valdžios institucijų pateikti peticijos pateikėjo 
bylos paaiškinimą.  Savo atsakyme Italijos valdžios institucijos nurodė, kad ši byla buvo 
sėkmingai išspręsta padedant Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklui (SOLVIT) Italijoje ir 
bendradarbiaujant su Italijos administracinės valdžios institucijomis ir kad peticijos pateikėjas 
sutiko su pasiūlytu  sprendimu.

                                               
1 Projektas „EU Pilot“ sukurtas siekiant paspartinti Komisijos ir valstybių narių keitimąsi informacija ir daryti tai 
veiksmingiau. Valstybės narės prašoma per dešimt savaičių atsakyti į Komisijos pateiktus klausimus.


