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Betreft: Verzoekschrift 1300/2012, ingediend door Marco Bava (Italiaanse 
nationaliteit) over het strafbaar stellen van marteling in de Europese Unie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar het VN-Verdrag tegen marteling en verlangt de invoering van uniforme 
bepalingen in alle lidstaten van de Europese Unie waarmee marteling een misdrijf wordt dat 
bestraft wordt met een minimale gevangenisstraf van één jaar.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

Indiener stelt voor strafrechtelijke bepalingen in te voeren in de nationale rechtsstelsels voor 
al degenen die betrokken zijn bij criminele kernrampen.

Opmerkingen van de Commissie
In Richtlijn 2008/99/EG van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door 
middel van het strafrecht is bepaald dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat bepaalde 
gedragingen als strafbare feiten worden aangemerkt. Het gaat onder meer om het produceren, 
bewerken, hanteren, gebruiken, voorhanden hebben, opslaan, vervoeren, in- en uitvoeren en 
verwijderen van kernmateriaal of andere gevaarlijke radioactieve stoffen, waardoor de dood 
van of ernstig letsel aan personen dan wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, 
grond of water of aan dieren of planten wordt veroorzaakt dan wel dreigt te worden 
veroorzaakt. De lidstaten dienen eveneens te zorgen voor strafrechtelijke sancties voor 
degenen die aanzetten tot of helpen bij dergelijke misdrijven. 
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Conclusie
De Europese Commissie wijst erop dat er reeds EU-regelgeving bestaat die de lidstaten 
verplicht degenen die betrokken zijn bij criminele kernrampen strafbaar te stellen. Ze 
onderzoekt momenteel of de lidstaten de eisen van Richtlijn 2008/99/EG naleven. In deze 
context zal rekening worden gehouden met de bezorgdheid van de indiener.


