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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0994/2012, внесена от Марко Бава, с италианско гражданство, 
относно въвеждането на законодателство в областта на борбата срещу 
корупцията на равнище ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят предлага въвеждането на антикорупционен закон, който в случаи на 
обвинение в корупция при възлагането на договори за обществени и/или частни 
поръчки да предвижда органът или дружеството, на който/което е нанесена вреда, да 
внесе сумата, която би следвало да заплати, в специална текуща сметка, носеща лихва.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 27 март 2013 г.

Вносителят предлага въвеждането на антикорупционен закон, който в случай на 
обвинение в корупция при възлагането на договори за обществени и/или частни 
поръчки да предвижда органът или дружеството, на който/което е нанесена вреда, да 
внесе сумата, която би следвало да заплати, в специална текуща сметка, носеща лихва, 
съответстваща на пазарния лихвен процент, докато бъде произнесено окончателното 
решение на съда. Ако ответникът бъде оправдан, органът или дружеството следва да 
заплати освен заделената в съответната текуща сметка сума по договора и законната 
лихва, начислена по сметката. В случай на осъдителна присъда, органът или 
дружеството е в правото си да подаде жалба, подлежаща на незабавно изпълнение, в 
която да постави искане осъденото дружество, съвместно с управителите му, да заплати 
компенсация, равняваща се на удвоения размер на сумата на самата поръчка.
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Наблюдения на Комисията

За укрепване на процесуалните права на жертвите на престъпления в наказателното 
производство ЕС прие на 25 октомври 2012 г. хоризонтална Директива 2012/29/EС за 
установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите 
на престъпления.  Тази нова директива заменя Рамковото решение от 2001 г. относно 
правното положение в наказателното производство на жертвите от престъпления и ще 
осигури минимално равнище на права, подкрепа и защита на жертвите на престъпления 
в целия ЕС, независимо от произхода и местоживеенето им. Директивата се прилага 
обаче само за физически лица, претърпели вреди вследствие на престъпление, но не за 
юридически лица.  Като следващ етап на действие по отношение на правата на 
жертвите на престъпления Комисията понастоящем извършва преглед на правната 
рамка относно обезщетението на жертвите на престъпления. Предложението на 
вносителя на петицията ще бъде разгледано в този контекст.○

Комисията отбелязва, че обезщетението на жертвите на престъпления в повечето 
държави членки се ограничава до възстановяване на нанесените вреди. Предложението 
компенсацията на жертвата на престъпление да възлиза на удвоения размер на сумата 
на самата поръчка, надминава този възстановителен характер и изглежда добавя 
наказателен ефект към него. По тази причина Комисията ще проведе също така 
разисквания във връзка с това, дали може да предложи включване в правните системи 
на държавите членки на ЕС възможността за налагане на глоба, възлизаща на удвоения 
размер на сумата на самата поръчка. За да може Комисията да предложи по силата на 
член 83 от ДФЕС хармонизиране на наказателните санкции в държавите – членки на 
ЕС, тя трябва да докаже – в съответствие с принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, че е налице ясна нужда от хармонизиране на тези санкции. 
Понастоящем няма доказателство, че настоящите равнища на наказателни санкции за 
корупция са недостатъчно възпиращи. 
В съобщението си относно борбата с корупцията в ЕС от 6 юни 2011 г. Комисията ясно 
заяви, че основната пречка за постигане на успех в борбата срещу корупцията е липсата 
на твърд политически ангажимент за справяне с корупцията – или поне недостатъчната 
му изява. Необходимото законодателство, както и политиките за борба с корупцията са 
в достатъчна степен налице на международно, европейско и национално равнище. 
Нужно е по-ефективно прилагане на тези закони и политики.
Комисията следи отблизо прилагането на политиките за борба с корупцията във всички 
държави членки, включително в Италия, в рамките на механизма на ЕС за докладване в 
областта на борбата с корупцията („Доклад на ЕС за борбата с корупцията“), установен 
през юни 2011 г. Докладът на ЕС за борбата с корупцията извършва оценка на усилията 
на държавите членки за справяне с корупцията, като излага проблемите със 
систематичен характер, а също така откроява добрите практики и насърчава взаимното 
обучение между партньорите. Този механизъм за докладване представлява инструмент, 
насочен към стимулиране на политическата воля там, където борбата срещу корупцията 
изостава, както и към популяризиране на успешни модели и насърчаване на държавите 
членки да спазват международно договорените стандарти. Докладът се изготвя от 
Комисията и се публикува на всеки две години, като началото ще бъде поставено през 
средата на 2013 г.
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Заключения
Европейската комисия признава значението на общите въпроси, повдигнати от 
вносителя на петицията и ще обмисли тези аспекти в рамките на преразглеждането на 
правната рамка относно обезщетението на жертвите на престъпления и в рамките на 
процеса на надзор, който следва да се извършва чрез механизма на ЕС за докладване в 
областта на борбата с корупцията.


