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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0529/2010, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais 
Alexander Nenchev, par to, ka Itālijas varas iestādes neīsteno Padomes 
Direktīvu 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir nozieguma upuris Itālijā, 2009. gada novembrī nosūtīja 
pieteikumu kompensācijai saskaņā ar Padomes Direktīvas 2004/80/EK par kompensāciju 
noziegumos cietušajiem 6. pantu palīgiestādei Bulgārijā, kas 2010. gada janvārī viņu 
informēja, ka pieteikums ir pārsūtīts lēmējiestādei Itālijā. Tā kā lēmējiestāde Itālijā 
neatbildēja, palīgiestāde nosūtīja atgādinājumu saskaņā ar direktīvas 7. pantu. Tā kā 
lēmējiestāde joprojām nav atbildējusi, lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
iejaukties, lai nodrošinātu, ka atbildīgās Itālijas varas iestādes nekavējoties izpilda iepriekš 
minētos direktīvas noteikumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 27. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 18. jūlijā

Ar Direktīvu 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem izveido dalībvalstu 
iestāžu sadarbības sistēmu, lai atvieglotu kompensācijas saņemšanu pārrobežu gadījumos.
Direktīvas mērķis ir nodrošināt samērīgu kompensāciju noziegumos cietušajiem visā Eiropas 
Savienībā un atvieglot kompensācijas saņemšanu pārrobežu gadījumos. Šīs sistēmas darbību 
nodrošina dalībvalstu sistēmas par kompensācijām cietušajiem tīšos, vardarbīgos noziegumos, 
kas izdarīti šo valstu attiecīgajās teritorijās.
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Attiecībā uz procedūrām cita starpā Direktīvas 7. pantā noteikts, ka: „Saņemot pieteikumu, 
kas nosūtīts saskaņā ar 6. pantu, lēmējiestāde, tiklīdz tas iespējams, nosūta palīgiestādei un 
prasītājam šādu informāciju:
a) kontaktpersona vai struktūrvienība, kas ir atbildīga par lietas izskatīšanu;
b) pieteikuma saņemšanas apstiprinājums;
c) ja iespējams — norāde uz aptuveno laiku, līdz kuram tiks pieņemts lēmums.”

Palīgiestāde Bulgārijā lūgumraksta iesniedzēja kompensācijas pieteikumu lēmējiestādei Itālijā 
nosūtīja 2010. gada janvārī. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka lēmējiestāde Itālijā nav 
atbildējusi un nav nosūtījusi viņam pieteikuma saņemšanas apstiprinājumu. Palīgiestāde 
Bulgārijā lēmējiestādei Itālijā nosūtīja atgādinājumu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 
Itālijas varas iestāde nav atbildējusi uz viņa pieteikumu.

Komisija pauž bažas par to, vai Direktīva 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos 
cietušajiem tiek pareizi īstenota un vai Itālijā attiecīgie noteikumi tiek piemēroti praksē.

Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzējam, ka lēmējiestādei Itālijā, ievērojot 
Direktīvas 2004/80/EK 7. pantā noteikto prasību, „tiklīdz tas iespējams” būtu jāpilda 
pienākums atbildēt palīgiestādēm un prasītājam.

Komisija projekta EU Pilot1 ietvaros aicināja Itālijas varas iestādes sniegt komentārus par šo 
lūgumrakstu, kā arī par citām sūdzībām attiecībā uz kompensāciju pārrobežu noziegumos 
cietušajiem Itālijā.  

Pēc Itālijas varas iestāžu atbildes saņemšanas Komisija apsvērs, vai jāveic turpmāki 
pasākumi, tostarp jāierosina pārkāpuma procedūras, lai nodrošinātu pilnīgu un pareizu 
Direktīvas 2004/80/EK īstenošanu un piemērošanu Itālijā.

Nesenais Komisijas priekšlikumu kopums par noziegumos cietušo tiesībām ir pirmais 
pasākums nolūkā cietušajiem nodrošināt atbilstīgu aizsardzību un atbalstu visā ES. Komisija 
paziņojusi savu nodomu nākamajā posmā citu pasākumu starpā pārskatīt 
Direktīvu 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem. Lai novērtētu, kā konkrēti 
darbojas pārrobežu kompensāciju sistēmas, Komisija sāks plašu ietekmes novērtējuma 
pētījumu.

4. REV Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Komisija 2011. gada jūnijā lūdza Itālijas iestādēm sniegt paskaidrojumu par lūgumraksta 
iesniedzēja lietu. Itālijas iestādes savā atbildē norādīja, ka lieta ir atrisināta pozitīvi, 
izmantojot SOLVIT centru Itālijā, sadarbībā ar Itālijas administrāciju, un ka lūgumraksta 
iesniedzējs ir piekritis ierosinātajiem risinājumiem.

                                               
1 Projektu EU Pilot izveidoja, lai uzlabotu informācijas apmaiņas tempu un efektivitāti starp Komisiju un 
dalībvalstīm. Dalībvalstīm uz Komisijas jautājumiem jāatbild desmit nedēļu laikā.


