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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas siūlo priimti kovos su korupcija teisės aktą, kuriame būtų numatyta, kad 
tokiais atvejais, kai pareiškiami oficialūs kaltinimai dėl korupcijos vykdant viešuosius 
ir (arba) privačiuosius pirkimus, žalą patyrusi institucija ar įmonė turėtų pervesti mokėtiną 
sumą į specialią einamąją sąskaitą, kurioje skaičiuojamos palūkanos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Peticijos pateikėjas siūlo priimti kovos su korupcija teisės aktą, kuriame būtų numatyta, kad 
tokiais atvejais, kai pareiškiami oficialūs kaltinimai dėl korupcijos vykdant viešuosius 
ir (arba) privačiuosius pirkimus, nukentėjusi institucija ar įmonė turėtų pervesti mokėtiną 
sumą į einamąją sąskaitą, kurioje iki galutinio sprendimo priėmimo būtų skaičiuojamos rinkos 
kurso palūkanos. Jei kaltinamieji išteisinami, institucija ar įmonė turėtų sumokėti į atitinkamą 
einamąją sąskaitą pervestą sutarties sumą ir nuo jos susikaupusias teisės aktais nustatytas 
palūkanas. Jei kaltinamieji pripažįstami kaltais, institucija ar įmonė turėtų teisę pareikšti 
nedelsiant vykdytiną reikalavimą, kad pripažinta kalta įmonė ir jos direktoriai sumokėtų du 
kartus už visą užsakymo sumą didesnę kompensaciją.

Komisijos pastabos
Siekdama stiprinti nusikaltimų aukų procesines teises nagrinėjant baudžiamąsias bylas, 
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2012 m. spalio 25 d. ES patvirtino horizontaliąją Direktyvą 2012/29/ES, kuria nustatomi 
būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai. Šia nauja priemone 
pakeičiamas 2001 m. Pamatinis sprendimas dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose ir nukentėjusiesiems visoje ES, nesvarbu, iš kur jie kilę ar kur gyvena, bus 
užtikrinamas būtiniausias teisių, paramos jiems ir jų apsaugos lygis. Tačiau ši direktyva 
taikoma tik dėl nusikalstamos veikos žalą patyrusiems fiziniams, bet ne juridiniams 
asmenims. Šiuo metu Komisija persvarsto kompensacijų nusikaltimų aukoms teisinę sistemą, 
ir tai yra kitas veiksmų dėl nukentėjusiųjų teisių etapas. Peticijos pateikėjo pateiktas 
pasiūlymas bus apsvarstytas atsižvelgiant į šias aplinkybes.
Komisija pažymi, kad daugumoje valstybių narių kompensacijos nukentėjusiesiems yra tik 
žalos atlyginimas. Pasiūlymas skirti nukentėjusiajam du kartus už visą užsakymo sumą 
didesnę kompensaciją pranoksta šį žalos atlyginimo pobūdį ir, atrodo, gali turėti tam tikrą 
baudžiamąjį poveikį. Todėl Komisija taip pat apsvarstys, ar ji gali siūlyti į ES valstybių narių 
teisės sistemas įtraukti galimybę nustatyti du kartus už visą užsakymo sumą didesnę baudą. 
Kad Komisija pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 83 straipsnį galėtų 
siūlyti suderinti baudžiamąsias sankcijas ES valstybėse narėse, ji, laikydamasi subsidiarumo ir 
proporcingumo principų, turi įrodyti, kad šias sankcijas iš tikrųjų reikia suderinti. Šiuo metu 
nėra įrodymų, kad dabartiniai baudžiamųjų sankcijų už korupciją lygiai nepakankamai 
atgrasantys.
Iš tikrųjų 2011 m. birželio 6 d. komunikate dėl kovos su korupcija Europos Sąjungoje 
Komisija aiškiai nurodė, kad pagrindinė kliūtis, trukdanti veiksmingai kovoti su korupcija, yra 
politinių įsipareigojimų kovoti su korupcija nebuvimas ar bent jų trūkumas. Iš esmės 
tarptautiniu, ES ir valstybių narių lygmenimis patvirtinti būtini teisės aktai ir kovos su 
korupcija politikos kryptys. Reikia tik veiksmingesnio šių teisės aktų vykdymo ir politikos 
krypčių įgyvendinimo.
Komisija, taikydama 2011 m. birželio mėn. įdiegtą ES kovos su korupcija ataskaitų teikimo 
mechanizmą („ES kovos su korupcija ataskaitą“), atidžiai stebi, kaip visose valstybėse narėse, 
įskaitant Italiją, įgyvendinama kovos su korupcija politika. ES kovos su korupcija ataskaitoje 
bus įvertintos valstybių narių pastangos kovoti su korupcija, atskleistos sisteminio pobūdžio 
problemos, taip pat nustatyti gerosios patirties pavyzdžiai ir skatinamas savitarpio 
mokymasis. Šis ataskaitų teikimo mechanizmas – tai priemonė, kuria siekiama didinti politinę 
valią tais atvejais, kai kovos su korupcija srityje atsiliekama, skleisti laimėjimus ir skatinti 
valstybes nares išlaikyti tarptautiniu mastu suderintus standartus. Šią ataskaitą rengia 
Komisija, ji bus skelbiama kas dvejus metus, pradedant nuo 2013 m. vidurio.

Išvados
Europos Komisija pripažįsta peticijos pateikėjo iškeltų bendrųjų klausimų svarbą ir apsvarstys 
šiuos aspektus peržiūrėdama kompensacijų nusikaltimų aukoms teisinę sistemą bei per 
stebėsenos procedūrą, kuri bus atliekama naudojantis ES kovos su korupcija ataskaitų teikimo 
mechanizmu.“


