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Betreft: Verzoekschrift 0755/2012, ingediend door L.M. (Hongaarse nationaliteit), 
betreffende tekortkomingen in het rechtsstelsel van Hongarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, wiens dochter omgekomen is bij een auto-ongeluk, geeft een gedetailleerde 
beschrijving van wat hij beschouwt als tekortkomingen van de onderzoeks- en wettelijke 
procedures. Hij voert aan dat zijn grondrechten, waaronder met name het recht op een eerlijk 
proces, geschonden zijn en hij roept de hulp in van het Europees Parlement.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

In principe zijn de bevoegdheden van de Commissie met betrekking tot handelingen en 
nalatigheden van lidstaten beperkt tot het houden van toezicht op de toepassing van het 
Unierecht, onder de controle van het Hof van Justitie (zie artikel 17, lid 1, VEU). Op basis 
van de door indiener verstrekte informatie lijkt het er niet op dat de betrokken lidstaat in het 
desbetreffende geval handelde in het kader van de tenuitvoerlegging van Uniewetgeving.

De EU nam het Kaderbesluit (hierna "KB" genoemd) 2001/220/JBZ aan inzake de status van 
het slachtoffer in de strafprocedure, waarin de rechten en de bescherming van slachtoffers 
geregeld worden. Sinds de toetreding van Hongarije tot de EU (op 1 mei 2004) dient de 
nationale wetgeving van dat land volledig te voldoen aan de vereisten van dit KB. Er dient 
opgemerkt te worden dat er geen rechtstreekse effecten uitgaan van KB's en dat de 
tenuitvoerlegging e rvan  in nationale wetgeving vereist is. Bovendien vonden de 
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onderhandelingen voor dit instrument plaats volgens een "derde pijler"-procedure, hetgeen 
inhoudt dat de Commissie, zelfs in het geval van een onbevredigende uitvoering, tot 1 
december 2014 niet bevoegd is om een inbreukprocedure te starten wegens het niet-omzetten 
daarvan. (Op die datum loopt de overgangsperiode na het van kracht worden van het Verdrag 
van Lissabon af.)
Aangezien de kwaliteit van de algemene uitvoering in de lidstaten gebrekkig was1, heeft de 
Commissie een wetgevingsvoorstel ingediend voor de nieuwe slachtofferrichtlijn (Richtlijn 
2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van 
minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van 
strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ) die zojuist gepubliceerd is 
in het Publicatieblad van de Europese Unie en waarvan de uiterste omzettingstermijn 16 
november 2015 is. Dit is een essentieel instrument dat een bijdrage zal leveren om ervoor te 
zorgen dat slachtoffers en hun familieleden met respect behandeld worden en dat zij over 
procedurele rechten beschikken om geïnformeerd, ondersteund en beschermd te worden en 
dat zij toegang tot de rechter hebben en actief deel kunnen nemen aan strafprocedures. Het 
niet-voldoen aan de vereisten van de richtlijn kan bij het Hof van Justitie van de Europese 
Unie aangebracht worden zodra de tenuitvoerleggingstermijn verstreken is.

                                               
1 Zie het Commissieverslag over de tenuitvoerlegging:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0166:FIN:NL:PDF


