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Θέμα: Αναφορά 1300/2012, του Marco Bava, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την
καθιέρωση των βασανιστηρίων ως ποινικού αδικήματος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ανατρέχοντας στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, 
ζητεί την εισαγωγή ομοιόμορφων διατάξεων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την καθιέρωση των βασανιστηρίων ως ποινικού αδικήματος που θα τιμωρείται με 
ελάχιστη ποινή φυλάκισης ενός έτους

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Ο αναφέρων προτείνει την εισαγωγή ποινικών διατάξεων στα εθνικά νομικά συστήματα για 
όλους αυτούς που εμπλέκονται σε εγκληματικές πυρηνικές καταστροφές .

Παρατηρήσεις της Επιτροπής
Η οδηγία 2008/99/ΕΚ της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν 
ότι ορισμένες ενέργειες συνιστούν ποινικό αδίκημα. Αυτό περιλαμβάνει την παράνομη 
παραγωγή, επεξεργασία, χειρισμό, χρήση, κατοχή, αποθήκευση, μεταφορά, εισαγωγή, 
εξαγωγή ή διάθεση πυρηνικών υλικών ή άλλων επικίνδυνων ραδιενεργών ουσιών που 
προκαλούν ή δύνανται να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό σε οποιοδήποτε 
άτομο ή σημαντική ζημιά στην ποιότητα του αέρα, την ποιότητα του εδάφους ή την ποιότητα 



PE513.227v01-00 2/2 CM\939057EL.doc

EL

του νερού, είτε σε ζώα ή φυτά. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να προβλέψουν ποινικές 
κυρώσεις σε αυτούς που παρακινούν και βοηθούν είτε υποστηρίζουν αυτά τα αδικήματα. 

Συμπεράσματα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι υπάρχει ήδη ευρωπαϊκή νομοθεσία που απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν όσους εμπλέκονται σε εγκληματικές πυρηνικές 
καταστροφές. Επί του παρόντος διερευνά κατά πόσον τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις 
προδιαγραφές τους σύμφωνα με την οδηγία 2008/99/ΕΚ. Οι ανησυχίες του αναφερόντος θα 
ληφθούν υπόψη σε αυτό το πλαίσιο. 


