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1. Sammendrag

Andrageren, hvis datter blev dræbt i en bilulykke, beskriver i detaljer, hvad han anser for at 
være mangler i efterforskningen og de juridiske procedurer. Han hævder, at hans 
grundlæggende rettigheder, navnlig retten til en retfærdig rettergang, er blevet overtrådt, og 
søger bistand fra Europa-Parlamentet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11 oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30 januar 2013

Kommissionens beføjelser for så vidt angår medlemsstaternes handlinger og forsømmelser er 
principielt begrænset til at føre tilsyn med anvendelsen af EU-retten under Domstolens 
kontrol (jf. artikel 17, stk. 1, i TEU).  På grundlag af de oplysninger, andrageren har indsendt, 
ser det ikke ud til, at medlemsstaten i den pågældende sag handlede i forbindelse med 
gennemførelsen af EU-retten.

EU har vedtaget rammeafgørelse 2001/220/RIA om ofres stilling i forbindelse med 
straffesager, der er rettet mod ofrenes rettigheder og beskyttelse. Da Ungarn blev medlem af 
EU den 1. maj 2004, skal landets nationale lovgivning fuldt ud overholde kravene i denne 
rammeafgørelse. Det skal bemærkes, at rammeafgørelser ikke har direkte virkning i 
medlemsstaterne og kræver gennemførelse i national ret. Endvidere blev dette instrument 
forhandlet under den såkaldte tredje søjle, hvilket betyder, at Kommissionen selv i tilfælde af 
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en ikketilfredsstillende gennemførelse af rammeafgørelsen fra Ungarns side ikke har 
kompetence til at indlede overtrædelsesprocedurer for manglende gennemførelse før den 1. 
december 2014 (hvor overgangsperioden efter Lissabontraktatens ikrafttræden udløber).
Kommissionen har på grund af en generel dårlig kvalitet i gennemførelsen i medlemsstaterne1

fremlagt et forslag til et nyt direktiv til beskyttelse af ofre (Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet 
med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 
2001/220/RIA), som netop er blevet offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende, og for 
hvilken gennemførelsesfristen er den 16. november 2015. Dette vigtige instrument vil bidrage 
til at sikre, at ofre og deres familier bliver behandlet med respekt, at de har proceduremæssige 
rettigheder til at blive informeret, modtage støtte og få beskyttelse, og at de har adgang til 
retssystemet og ret til aktivt at deltage i en straffesag. En manglende overholdelse af kravene i 
direktivet kan indbringes for EU-Domstolen, når gennemførelsesfristen udløber.

                                               
1 Se Kommissionens rapport om gennemførelsen fra 2009:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0166:FIN:DA:PDF


