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Suġġett: Petizzjoni 0529/2010, imressqa minn Alexander Nenchev, ta’ ċittadinanza 
Bulgara, dwar in-nuqqas tal-awtoritajiet Taljani li jimplimentaw id-Direttiva 
tal-Kunsill 2004/80/KE li għandha x’taqsam ma’ kumpens għal vittmi ta’ 
delitti

1. Sommarju tal-petizzjoni

F’Novembru 2009, il-petizzjonant, li kien vittma ta’ att kriminali fl-Italja, bagħat it-talba 
tiegħu għal kumpens, skont l-Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/80/KE li għandha 
x’taqsam ma’ kumpens għal vittmi ta’ delitti, lill-awtorità ta’ assistenza fil-Bulgarija, li 
f’Jannar 2010 informatu li t-talba tiegħu ntbagħtet lill-awtorità responsabbli għal tali 
deċiżjonijiet fl-Italja. Peress li l-awtorità responsabbli għal tali deċiżjonijiet fl-Italja ma 
weġbitx, l-awtorità ta’ assistenza bagħtet tfakkira skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva. Peress li l-
awtorità responsabbli għal tali deċiżjonijiet baqgħet ma weġbitx, il-petizzjonant jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jintervjeni bl-għan li jiġi żgurat li l-awtoritajiet responsabbli Taljani 
jikkonformaw minnufih mad-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq tad-Direttiva.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Settembru 2010. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta’ Lulju 2011

Id-Direttiva 2004/80/KE li għandha x’taqsam ma’ kumpens għal vittmi ta’ delitti tistabbilixxi 
sistema ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali biex jiġi ffaċilitat aċċess għal kumpens 
f’sitwazzjonijiet tal-qsim tal-fruntieri. L-għan huwa li jiġi żgurat kumpens xieraq għal vittmi 
ta’ delitti madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi u li tiġi ffaċilitata t-talba għal kumpens 
f’sitwazzjonijiet tal-qsim tal-fruntieri. Is-sistema topera fuq il-bażi ta’ skemi tal-Istati Membri 
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fuq kumpens ta’ vittmi ta’ delitti vjolenti u intenzjonali, kommessi fit-territorji rispettivi 
tagħhom.

Rigward l-aspetti proċedurali, id-Direttiva tistipula, inter alia, fl-Artikolu 7 li: “Malli tiġi 
rċevuta applikazzjoni trasmessa bi qbil mal-Artikolu 6, l-awtorità li qed tiddeċiedi għandha 
tibgħat l-informazzjoni li ġejja kemm jista’ jkun malajr lill-awtorità li qed tgħin u lill-
applikant:
(a) il-persuna tal-kuntatt jew id-dipartiment responsabbli għall-maniġġjar tal-materja;
(b) għarfien tal-irċevuta tal-applikazzjoni;
(c) jekk ikun possibbli, indikazzjoni tal-ħin approssimat sa meta deċiżjoni fuq l-applikazzjoni 
trid issir.”

L-applikazzjoni tal-petizzjonant għal kumpens intbagħtet mill-awtorità Bulgara li qed tgħin 
lill-awtorità Taljana li tiddeċiedi f’Jannar 2010. Il-petizzjonant isostni li l-awtorità Taljana li 
tiddeċiedi la rrispondiet u anqas ma bagħtet għarfien tal-irċevuta tal-applikazzjoni. L-awtorità 
Bulgara li qed tgħin bagħtet tfakkira lill-awtorità Taljana li tiddeċiedi. Skont il-petizzjonant, l-
awtorità Taljana qatt ma rrispondiet għall-applikazzjoni.

Il-Kummissjoni tinsab imħassba dwar l-implimentazzjoni tajba tad-Direttiva 2004/80/KE li 
għandha x’taqsam ma’ kumpens għal vittmi ta’ delitti u anki dwar l-applikazzjoni prattika tad-
dispożizzjonijiet rilevanti fl-Italja.

Il-Kummissjoni taqbel mal-petizzjonant li l-awtorità Taljana li tiddeċiedi għandha 
tikkonforma mal-obbligu li tirrispondi lill-awtoritajiet li qed jgħinu u lill-applikant “kemm 
jista’ jkun malajr”, skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2004/80/KE.

Il-Kummissjoni stiednet lill-awtoritajiet Taljani jikkummentaw dwar din il-petizzjoni kif ukoll 
dwar ilmenti lil ilmentaturi oħra fir-rigward tal-kumpens għal vittmi f’każijiet tal-qsim tal-
fruntieri fl-Italja fil-qafas tal-“EU Pilot” 1.  

Wara r-risposta pprovduta mill-awtoritajiet Taljani, il-Kummissjoni se tqis jekk hemmx bżonn 
jittieħdu passi ulterjuri, inkluż il-ftuħ ta’ proċeduri ta’ ksur, sabiex jiġi żgurat li l-Italja 
timplimenta u tapplika għalkollox u kif suppost id-Direttiva 2004/80/KE.

Il-pakkett ta’ proposti reċenti tal-Kummissjoni dwar id-drittijiet tal-vittmi huwa l-ewwel pass 
sabiex jiġi żgurat li l-vittmi jiġu protetti u appoġġjati kif suppost madwar l-UE. Għall-fażi li 
jmiss, il-Kummissjoni ħabbret li beħsiebha, fost miżuri oħra, tirrevedi lid-Direttiva 
2004/80/KE li għandha x’taqsam ma’ kumpens għal vittmi ta’ delitti. Sabiex jiġi evalwat it-
tħaddim konkret tal-iskemi ta’ kumpens tal-qsim tal-fruntieri, il-Kummissjoni se tniedi studju 
wiesa’ dwar l-istima tal-impatt.

4. Risposta tal-Kummissjoni REV, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012

F'Ġunju 2011, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Taljani jagħtu spjegazzjoni dwar il-każ 

                                               
1 Ġie stabbilit proġett imsemmi EU Pilot sabiex l-iskambju ta’ informazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jkun aktar rapidu u effiċjenti. L-Istati Membri huma mitluba jirrispondu, f’perjodu ta’ għaxar ġimgħat, 
għall-mistoqsijiet magħmula mill-Kummissjoni.
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tal-petizzjonant. Fit-tweġiba tagħhom, l-awtoritajiet Taljani indikaw li l-każ issolva b'mod 
pożittiv permezz taċ-ċentru SOLVIT fl-Italja bil-kollaborazzjoni tal-amministrazzjoni 
Taljana, u li l-petizzjonant aċċetta s-soluzzjoni proposta.


