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Θέμα: Αναφορά 0994/2012, του Marco Bava, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
θέσπιση νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων προτείνει τη θέσπιση νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία 
θα προβλέπει, σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη με την κατηγορία της δωροδοκίας για 
ανάθεση δημοσίων και/ή ιδιωτικών συμβάσεων, την υποχρέωση του δωροδοκούντος φορέα ή 
οργανισμού να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό με τόκο σε ειδικό λογαριασμό.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Ο αναφέρων προτείνει τη θέσπιση νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία 
θα προβλέπει, σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη με την κατηγορία της δωροδοκίας για 
ανάθεση δημοσίων και/ή ιδιωτικών συμβάσεων, την υποχρέωση του δωροδοκούντος φορέα ή 
οργανισμού να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό, με το επιτόκιο της αγοράς, σε έναν τρεχούμενο
λογαριασμό μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση. Αν ο κατηγορούμενος αθωωθεί, ο φορέας ή
ο οργανισμός θα πρέπει να καταβάλει, επιπροσθέτως του ποσού της σύμβασης το οποίο έχει 
κατατεθεί στον προβλεπόμενο για τον σκοπό αυτό τρεχούμενο λογαριασμό, τον νόμιμο τόκο 
που οφείλεται επί του κατατεθέντος ποσού. Σε περίπτωση καταδίκης, ο φορέας ή οργανισμός
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, με άμεσα εκτελεστή ισχύ, όπως η καταδικασθείσα 
εταιρεία, αλληλεγγύως με τα άτομα που την διευθύνουν, καταβάλει αποζημίωση ίση προς το 
διπλάσιο του ποσού της συναφθείσας σύμβασης.
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Προκειμένου να ενισχυθούν τα δικονομικά δικαιώματα των θυμάτων της εγκληματικότητας
στη διάρκεια ποινικών διαδικασιών, η ΕΕ ενέκρινε στις 25 Οκτωβρίου 2012 την οριζόντια
οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την 
υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας. Το νέο μέτρο αντικαθιστά
την οδηγία πλαίσιο του 2001 σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων στις ποινικές διαδικασίες 
και θα διασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο δικαιωμάτων, υποστήριξης και προστασίας για τα 
θύματα σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξαρτήτως από πού προέρχονται και πού ζουν. Ωστόσο, η
οδηγία ισχύει μόνον για τα φυσικά πρόσωπα που υπέστησαν βλάβη ως αποτέλεσμα ποινικού 
αδικήματος, και όχι για τα νομικά πρόσωπα. Ως μια επόμενη φάση δράσης για τα δικαιώματα 
των θυμάτων, η Επιτροπή επανεξετάζει επί του παρόντος το νομικό πλαίσιο αποζημίωσης 
των θυμάτων της εγκληματικότητας. Η πρόταση του αναφέροντος θα εξετασθεί σε αυτό το 
πλαίσιο.
Η Επιτροπή σημειώνει ότι η αποζημίωση των θυμάτων, στη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών 
μελών, περιορίζεται στην επανόρθωση της βλάβης την οποία υπέστησαν. Η πρόταση για την
αποζημίωση των θυμάτων με το διπλάσιο του ποσού της συναφθείσας σύμβασης υπερβαίνει
αυτόν τον επανορθωτικό χαρακτήρα και φαίνεται να του προσθέτει ένα είδος τιμωρίας. Για
τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης εάν μπορεί να προτείνει να συμπεριληφθεί στα 
νομικά συστήματα των κρατών μελών της ΕΕ η δυνατότητα επιβολής προστίμου που θα 
ισούται με το διπλάσιο του ποσού της σύμβασης. Για να προτείνει η Επιτροπή εναρμόνιση
των ποινικών κυρώσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ βάσει του άρθρου 83 της ΣΛΕΕ, χρειάζεται 
να αποδείξει, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, μια σαφή 
ανάγκη εναρμόνισης αυτών των κυρώσεων. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν στοιχεία που να
δείχνουν ότι τα υφιστάμενα επίπεδα ποινικών κυρώσεων για τη διαφθορά δεν είναι επαρκώς 
αποτρεπτικά. 
Πράγματι, στην ανακοίνωσή της στις 6 Ιουνίου 2011 για την καταπολέμηση της διαφθοράς 
στην ΕΕ, η Επιτροπή ανέφερε σαφώς ότι το κύριο εμπόδιο για την επιτυχή καταπολέμηση της 
διαφθοράς είναι η απουσιάζουσα ή τουλάχιστον η ανεπαρκής πολιτική δέσμευση για την 
αντιμετώπιση της διαφθοράς. Η απαραίτητη νομοθεσία και οι απαραίτητες πολιτικές κατά της 
διαφθοράς έχουν ευρέως θεσπισθεί σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο ΕΕ. 
Αυτό που χρειάζεται είναι πιο αποτελεσματική επιβολή αυτών των νόμων και πολιτικών.
Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των πολιτικών κατά της διαφθοράς
σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, στο πλαίσιο του μηχανισμού της 
ΕΕ για την υποβολή εκθέσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς («έκθεση της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς») που θεσπίστηκε τον Ιούνιο του 2011. Η έκθεση της ΕΕ για
την καταπολέμηση της διαφθοράς θα αξιολογεί τις προσπάθειες των κρατών μελών κατά της 
διαφθοράς, εκθέτοντας τα συστημικά προβλήματα και, παράλληλα, εντοπίζοντας τις καλές 
πρακτικές και ενθαρρύνοντας τα διδάγματα από ομοτίμους. Αυτός ο μηχανισμός υποβολής
εκθέσεων είναι ένα μέσο το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση της πολιτικής βούλησης, όταν
η καταπολέμηση της διαφθοράς παρουσιάζει υστέρηση, προάγοντας τις επιτυχείς εμπειρίες 
και ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τα διεθνώς συμπεφωνημένα πρότυπα. Η
έκθεση αυτή θα τελεί υπό τη διαχείριση της Επιτροπής και θα δημοσιεύεται ανά διετία, αρχής 
γενομένης από τα μέσα του 2013.
Συμπεράσματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία των γενικών ζητημάτων τα οποία θέτει ο



CM\932008EL.doc 3/3 PE508.124v01-00

EL

αναφέρων και θα εξετάσει αυτές τις πτυχές στο πλαίσιο της επανεξέτασης του νομικού
πλαισίου για την αποζημίωση των θυμάτων της εγκληματικότητας καθώς και της διαδικασίας 
παρακολούθησης μέσω του μηχανισμού υποβολής εκθέσεων της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς.


