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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0529/2010, którą złożył Alexander Nenchev (Bułgaria) w sprawie 
niewdrożenia przez władze włoskie dyrektywy Rady 2004/80/WE 
odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw

1. Streszczenie petycji

W listopadzie 2009 r. składający petycję, który był ofiarą przestępstwa popełnionego we 
Włoszech, wysłał zgodnie z art. 6 dyrektywy Rady 2004/80/WE odnoszącej się do 
kompensaty dla ofiar przestępstw do organu pomocniczego w Bułgarii wniosek 
o kompensatę. Organ pomocniczy w Bułgarii poinformował go w styczniu 2010 r., że 
przedmiotowy wniosek został przekazany organowi orzekającemu we Włoszech. Wobec 
faktu, że organ orzekający we Włoszech nie udzielił żadnej odpowiedzi, organ pomocniczy 
przesłał zgodnie z art. 7 przedmiotowej dyrektywy przypomnienie. Ponieważ organ 
orzekający nadal nie udzielił żadnej odpowiedzi, składający petycję wzywa Parlament 
Europejski do podjęcia odpowiednich działań mających na celu zapewnienie, że władze 
włoskie niezwłocznie zastosują się do wyżej wymienionych przepisów przedmiotowej 
dyrektywy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 września 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 18 lipca 2011 r.

W dyrektywie 2004/80/WE odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw ustanowiony 
został system współpracy pomiędzy organami krajowymi służący ułatwieniu dostępu do 
kompensaty w sytuacjach transgranicznych. Ma on na celu zapewnienie odpowiedniej 
kompensaty ofiarom przestępstw w całej Unii Europejskiej oraz ułatwienie dochodzenia 
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kompensaty w sytuacjach transgranicznych. System ten funkcjonuje w oparciu o systemy 
państw członkowskich dotyczące kompensaty dla ofiar umyślnych przestępstw z użyciem 
przemocy, popełnionych na ich terytoriach.

Aspekty proceduralne zostały poruszone między innymi w art. 7 przedmiotowej dyrektywy, 
który stanowi, że: „Po otrzymaniu wniosku przekazanego zgodnie z art. 6 organ orzekający 
jak najszybciej przesyła następujące informacje organowi pomocniczemu i wnioskującemu:
a) wskazanie osoby do kontaktu lub departamentu odpowiedzialnego za rozpatrzenie sprawy;
b) potwierdzenie otrzymania wniosku;
c) w miarę możliwości – wskazanie w przybliżeniu terminu, w jakim zostanie wydane 
orzeczenie dotyczące wniosku”.

Bułgarski organ pomocniczy wysłał do włoskiego organu orzekającego wniosek składającego 
petycję o kompensatę w styczniu 2010 r. Składający petycję twierdzi, że włoski organ 
orzekający nie udzielił odpowiedzi oraz nie przesłał potwierdzenia otrzymania wniosku. 
Bułgarski organ pomocniczy wysłał do włoskiego organu orzekającego przypomnienie. 
Składający petycję utrzymuje, że organ włoski nigdy nie odpowiedział na wniosek. 

Komisja ma wątpliwości co do prawidłowego wdrożenia dyrektywy 2004/80/WE odnoszącej 
się do kompensaty dla ofiar przestępstw oraz praktycznego stosowania właściwych przepisów 
we Włoszech.

Komisja zgadza się ze składającym petycję co do tego, że włoski organ orzekający powinien 
wywiązać się z zobowiązania dotyczącego jak najszybszego udzielenia odpowiedzi organowi 
pomocniczemu i wnioskującemu, określonego w art. 7 dyrektywy 2004/80/WE.

Komisja zwróciła się do władz włoskich o wypowiedzenie się w sprawie niniejszej petycji 
oraz innych skarg odnoszących się do kompensaty dla ofiar w sytuacjach transgranicznych we
Włoszech w ramach „EU Pilot”1.

Na podstawie odpowiedzi udzielonej przez władze włoskie Komisja rozważy podjęcie 
dalszych działań, w tym wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, w celu zapewnienia pełnego i prawidłowego wdrożenia 
i stosowania dyrektywy 2004/80/WE przez Włochy. 

Ostatni pakiet wniosków Komisji dotyczących praw ofiar jest pierwszym krokiem 
zmierzającym do zapewnienia właściwej ochrony i odpowiedniego wsparcia ofiar w całej UE. 
Komisja ogłosiła, że następnym krokiem będzie między innymi przegląd dyrektywy 
2004/80/WE odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw. W celu dokonania oceny 
funkcjonowania transgranicznych systemów kompensaty Komisja przeprowadzi obszerną 
ocenę skutków.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

                                               
1 Projekt „EU Pilot” został opracowany z myślą o przyspieszeniu i zwiększeniu skuteczności wymiany 
informacji pomiędzy Komisją i państwami członkowskimi. Państwa członkowskie są proszone o udzielenie 
odpowiedzi na pytania zadane przez Komisję w ciągu dziesięciu tygodni.
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W czerwcu 2011 r. Komisja zwróciła się do włoskich władz o przedstawienie wyjaśnienia 
w sprawie składającego petycję. W swojej odpowiedzi włoskie władze stwierdziły, że sprawa 
została pozytywnie rozstrzygnięta przez centrum SOLVIT we Włoszech we współpracy 
z włoskimi organami administracyjnymi oraz że składający petycję zaakceptował 
zasugerowane rozwiązanie. 


