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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0529/2010, adresată de Aleksandar Nenchev, de cetățenie bulgară, 
privind neaplicarea de către autoritățile italiene a Directivei 2004/80/CE a 
Consiliului privind despăgubirea victimelor infracționalității

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care a fost victima unei infracțiuni în Italia, a trimis, în noiembrie 2009, o cerere 
de despăgubire, în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2004/80/CE a Consiliului privind 
despăgubirea victimelor infracționalității, la autoritățile competente din Bulgaria, care, în 
ianuarie 2010, l-au informat că cererea de despăgubire a fost trimisă mai departe autorității de 
decizie din Italia. Întrucât aceasta nu a reacționat, autoritatea competentă din Bulgaria a trimis 
o notificare, în conformitate cu articolul 7 din directivă. Întrucât autoritatea de decizie încă nu 
a răspuns, petiționarul solicită Parlamentului European să intervină pentru a se asigura că 
autoritățile responsabile din Italia respectă dispozițiile directivei menționate mai sus.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 septembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 iulie 2011

Directiva 2004/80/CE privind despăgubirea victimelor infracționalității stabilește un sistem de 
cooperare în vederea facilitării accesului victimelor infracționalității la despăgubire, în situații 
transfrontaliere. Obiectivul acesteia este de a asigura o despăgubire corespunzătoare a 
victimelor infracționalității în întreaga Uniune Europeană și de a facilita solicitarea de 
despăgubiri în situații transfrontaliere. Sistemul funcționează în temeiul sistemelor din statele 
membre de despăgubire a victimelor infracțiunilor premeditate săvârșite prin violență pe 
teritoriile lor respective.
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În ceea ce privește aspectele procedurale, directiva prevede, printre altele, la articolul 7 că:
„De îndată ce primește o cerere transmisă în conformitate cu articolul 6, autoritatea de decizie 
transmite autorității responsabile cu asistența și solicitantului, în cel mai scurt timp posibil,
următoarele informații și documente:
(a) numele persoanei de contact sau al departamentului care se ocupă de dosar;
(b) o confirmare de primire a cererii;
(c) dacă este posibil, o indicație privind termenul aproximativ în care se va emite o decizie 
privind cererea.”

Cererea de despăgubire a petiționarului a fost trimisă de autoritatea bulgară responsabilă cu 
asistența autorității italiene de decizie în ianuarie 2010. Petiționarul susține că autoritatea 
italiană de decizie nu a răspuns și nu a trimis o confirmare de primire a cererii. Autoritatea 
bulgară responsabilă cu asistența a trimis o atenționare autorității italiene de decizie. Potrivit 
petiționarului, autoritatea italiană nu a răspuns la cererea sa. 

Comisia își exprimă îngrijorarea cu privire la punerea corectă în aplicare a 
Directivei 2004/80/CE privind despăgubirea victimelor infracționalității, precum și cu privire 
la aplicarea practică a dispozițiilor în cauză în Italia. 

Comisia este de acord cu petiționarul că autoritatea italiană de decizie ar trebui să respecte 
obligația de a răspunde autorității responsabile cu asistența și solicitantului „în cel mai scurt 
timp posibil”, astfel cum se prevede la articolul 7 din Directiva 2004/80/CE. 

Comisia a invitat autoritățile italiene să prezinte observații cu privire la această petiție, 
precum și cu privire la alte plângeri referitoare la despăgubirea victimelor în situații 
transfrontaliere în Italia în cadrul „EU Pilot”1.  

Ca urmare a răspunsului oferit de autoritățile italiene, Comisia va lua în considerare aspectul 
dacă trebuie să fie luate măsuri suplimentare, inclusiv dacă trebuie inițiate proceduri privind 
încălcarea dreptului comunitar, pentru a asigura punerea completă și corectă în aplicare a 
Directivei 2004/80/CE de către Italia. 

Pachetul recent de propuneri al Comisiei cu privire la drepturile victimelor este un prim pas în 
asigurarea faptului că victimele sunt protejate și sprijinite în mod corespunzător în cadrul UE. 
Ca etapă viitoare, Comisia și-a exprimat intenția, printre alte măsuri, de a revizui 
Directiva 2004/80/CE privind despăgubirea victimelor infracționalității. În scopul de a evalua 
funcționarea concretă a sistemelor transfrontaliere de despăgubire, Comisia va lansa un studiu 
amplu de evaluare a impactului.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 17 februarie 2012

În iunie 2011, Comisia a invitat autoritățile italiene să prezinte o explicație cu privire la cazul 
petiționarului. În răspunsul acestora, autoritățile italiene au indicat faptul că acest caz a fost 
soluționat în mod pozitiv cu ajutorul centrului SOLVIT din Italia, în colaborare cu 
                                               
1 Un proiect numit EU Pilot a fost elaborat pentru a îmbunătăți viteza și eficiența schimbului de informații între 
Comisie și statele membre. Statele membre sunt invitate să răspundă în termen de zece săptămâni la întrebările 
adresate de către Comisie.
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administrația italiană, precum și că petiționarul a acceptat soluția propusă.


