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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1300/2012 г., внесена от Marco Bava, с италианско гражданство, 
относно превръщане на изтезанието в престъпление в  Европейския 
съюз

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, като се позовава на Конвенцията на ООН против изтезанията, 
призовава за въвеждане на единни разпоредби във всички държави – членки на 
Европейския съюз, като изтезанието се превърне в престъпление, което се наказва с 
минимално наказание от една година лишаване от свобода.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 февруари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Вносителят на петицията предлага въвеждането на наказателни разпоредби в 
националните правни системи за всички, участвали в ядрени катастрофи, 
квалифицирани като престъпления. 
Забележки на Комисията

Директива № 2008/99/ЕО от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда 
чрез наказателно право посочва, че държавите членки гарантират, че определено 
поведение съставлява престъпление. Това включва незаконното производство, 
преработка, обработка, използване, притежаване, съхраняване, транспортиране, внос, 
износ или изхвърляне на ядрени материали или други опасни радиоактивни вещества, 
което причинява или може да причини смърт или сериозно нараняване на всяко лице 
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или значима вреда на качеството на въздуха, качеството на почвата или на водата, или 
на животни, или растения. Държавите членки също така са задължени да определят 
наказателни санкции за тези, които подстрекават и подпомагат или насърчават тези 
правонарушения. 

Заключение
Европейската комисия отбелязва, че вече съществува законодателство на равнище ЕС, 
което изисква държавите членки да считат за извършители на престъпление 
участвалите в ядрени катастрофи, квалифицирани като престъпление. Понастоящем тя 
проучва дали държавите членки спазват изискванията съгласно Директива 
№ 2008/99/ЕО. В този контекст загрижеността, изразена от вносителя на петицията, ще 
бъде взета предвид.


