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Tárgy: Aleksandar Nenchev bolgár állampolgár által benyújtott 0529/2010. számú 
petíció a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló 2004/80/EK 
tanácsi irányelv rendelkezéseinek az olasz hatóságok általi végre nem 
hajtásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Olaszországban bűncselekmény áldozatává vált, 2009 
novemberében a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló 2004/80/EK tanácsi 
irányelv 6. cikkének értelmében kárenyhítési kérelmet nyújtott be a támogató hatósághoz 
Bulgáriában, majd a támogató hatóság 2010 januárjában arról tájékoztatta, hogy kérelmét 
továbbította Olaszországba, a döntéshozó hatóság részére. Mivel az olaszországi döntéshozó 
hatóság nem válaszolt, ezért a támogató hatóság az irányelv 7. cikkének megfelelően 
emlékeztetőt küldött részére. Mivel a döntéshozó hatóság ezt követően sem válaszolt, petíció 
benyújtója az Európai Parlament intézkedését kéri annak biztosítása érdekében, hogy az 
illetékes olasz hatóságok haladéktalanul tegyenek eleget a fent említett irányelvben 
meghatározott rendelkezéseknek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. szeptember 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. július 18.

A bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló 2004/80/EK irányelv együttműködési 
rendszert hoz létre a nemzeti hatóságok között, hogy megkönnyítse a határokon átnyúló 
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helyzetekben a kárenyhítéshez való hozzáférést. A cél az, hogy az egész Európai Unióban 
megfelelő kárenyhítést nyújtsanak a bűncselekmények áldozatai számára, és határokon 
átnyúló helyzetekben megkönnyítsék a kárenyhítés kérését. A rendszer működése a 
tagállamok területén szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmények áldozatainak 
kárenyhítésével kapcsolatos tagállami szabályozásokon alapul.

Az eljárási szempontokat illetően az irányelv többek között 7. cikkében kimondja, hogy „a 6. 
cikkel összhangban továbbított kérelem átvételekor a döntéshozó hatóság a következő 
információkat küldi el a lehető legrövidebb időn belül a támogató hatóság és a kérelmező 
részére:
a) az ügy kezeléséért felelős kapcsolattartó vagy szervezeti egység neve;
b) a kérelem kézhezvételének igazolása;
c) lehetőség szerint olyan hozzávetőleges időpont jelzése, ameddig határozatot hoznak a 
kérelemmel kapcsolatban”.

A petíció benyújtójának kárenyhítési kérelmét a bolgár támogató hatóság 2010 januárjában 
küldte el az olasz döntéshozó hatóságnak. A petíció benyújtója azt állítja, hogy az olasz 
döntéshozó hatóság nem válaszolt és nem küldött igazolást a kérelem kézhezvételéről. A 
bolgár támogató hatóság emlékeztetőt küldött az olasz döntéshozó hatóságnak. A petíció 
benyújtója szerint az olasz hatóság egyáltalán nem válaszolt a kérelemre. 

A Bizottság problémásnak tartja a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló 
2004/80/EK irányelv megfelelő végrehajtását és a vonatkozó rendelkezések gyakorlati 
alkalmazását Olaszországban. 

A Bizottság egyetért a petíció benyújtójával, hogy az olasz döntéshozó hatóságnak eleget kell 
tennie azon kötelezettségének, hogy a 2004/80/EK irányelv 7. cikkében előírtak szerint „a 
lehető legrövidebb időn belül” válaszol a támogató hatóságoknak és a kérelmezőnek. 

A Bizottság felkérte az olasz hatóságokat, hogy az EU Pilot1 keretében tegyék meg 
észrevételeiket e petícióval kapcsolatban, valamint a határokon átnyúló ügyekben az 
áldozatok kárenyhítésére vonatkozó egyéb olaszországi panaszokkal kapcsolatban.  

A Bizottság az olasz hatóságok által adott választ követően mérlegelni fogja, hogy szükséges-
e további lépéseket tenni – ideértve jogsértési eljárások indítását is – a 2004/80/EK irányelv 
teljes körű és helyes olaszországi végrehajtásának és alkalmazásának biztosítása érdekében. 

Az áldozatok jogairól szóló új bizottsági csomag az első lépések egyike, amely annak 
biztosítását szolgálja, hogy az áldozatok az egész EU-ban megfelelő védelemben és 
támogatásban részesüljenek. A következő szakaszt illetően a Bizottság bejelentette azt a 
szándékát, hogy egyéb intézkedések mellett felülvizsgálja a bűncselekmények áldozatainak 
kárenyhítéséről szóló 2004/80/EK irányelvet. A Bizottság a határokon átnyúló kárenyhítési 
rendszerek konkrét működésének értékelése érdekében széles körű hatásvizsgálatot indít.

                                               
1 Az EU Pilot elnevezésű projektet a Bizottság és a tagállamok közötti információcsere gyorsítása és 
hatékonyabbá tétele érdekében hozták létre. A tagállamokat arra kérik, hogy tíz héten belül válaszoljanak a 
Bizottság által feltett kérdésekre.



CM\892844HU.doc 3/3 PE469.898v02-00

HU

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. február 17.

A Bizottság 2011 júniusában felkérte az olasz hatóságokat, hogy szolgáljanak magyarázattal a 
petíció benyújtója által felhozott ügyről. Válaszukban az olasz hatóságok jelezték, hogy az 
ügy pozitívan zárult az olaszországi SOLVIT-központ közreműködésével, illetve az olasz 
közigazgatással folytatott együttműködés révén, és hogy a petíció benyújtója elfogadta a 
javasolt megoldást.


