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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy korrupcióellenes jogszabály bevezetését javasolja, amely kimondja, 
hogy a közbeszerzési és/vagy magánszerződések odaítélése kapcsán felmerülő korrupció 
miatti vádemelés esetén a károsult intézménynek vagy cégnek el kell különítenie egy 
kamatozó folyószámlán a kifizetendő összeget.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

A petíció benyújtója egy korrupcióellenes jogszabály bevezetését javasolja, amely kimondja, 
hogy a közbeszerzési és/vagy magánszerződések odaítélése kapcsán felmerülő korrupció 
miatti vádemelés esetén a károsult intézménynek vagy cégnek a végső ítéletig egy 
elkülönített, kamatozó folyószámlán félre kell tennie a kifizetendő összeget. Amennyiben a 
vádlottat felmentik, az intézménynek vagy a cégnek a szerződés elkülönített folyószámlán 
levő értéke mellett meg kell fizetnie a számlán felhalmozódott kamatokat is. Amennyiben 
ítélet születik, az intézmény vagy cég azonnal követelheti, hogy az elítélt cég, igazgatóival 
együtt, fizesse meg a megrendelés összegének kétszeresét kitevő kártérítést.
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A Bizottság észrevételei
A büntetőeljárásokban a bűncselekmények áldozatai eljárási jogainak megerősítésére az EU 
2012. október 25-én elfogadta a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és 
védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU horizontális 
irányelvet. Ez az új rendelkezés felváltja a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról szóló 2001-
es kerethatározatot, és biztosítja a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és 
védelmére vonatkozó szabályok minimális szintjét az EU-ban, függetlenül attól, hogy honnan 
jönnek vagy hol élnek. Az irányelv azonban csak azokra a természetes személyekre 
vonatkozik, akiknek egy bűncselekményből eredően káruk származott, és nem foglalkozik a 
jogi személyekkel. Az áldozatok jogaival kapcsolatos fellépés következő szakaszként a 
Bizottság most tekinti át a bűncselekmények áldozatainak kártalanítására vonatkozó jogi 
keretet. Ennek során figyelembe fogják venni a petíció benyújtójának javaslatát.

A Bizottság megjegyzi, hogy a legtöbb tagállamban az áldozatok kártalanítása a kár 
megtérítésére korlátozódik. Az arra irányuló javaslat, hogy az áldozatot a megrendelés 
értékének kétszeresével kellene kárpótolni, túlmutat a kártérítésjellegen, és valamiféle büntető 
hatást felételez. Emiatt a Bizottság azt is meg fogja vitatni, hogy javasolhatja-e azon lehetőség 
beillesztését az uniós tagállamok jogrendjébe, hogy a megrendelés összegének kétszeresét 
kitevő büntetést szabjanak ki. Annak érdekében, hogy a Bizottság az EUMSZ 83. cikke 
alapján a büntetőszankciók harmonizálását javasolhassa az uniós tagállamokban, bizonyítania 
kell, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elvével összhangban egyértelműen szükség van e 
szankciók harmonizálására. Jelenleg nem bizonyított, hogy a korrupció esetén kiszabott 
büntetőszankciók mostani szintje nem eléggé elrettentő. 

Az Európai Unión belüli korrupció elleni harcról szóló 2011. június 6-i bizottsági 
közleményben ugyanis a Bizottság egyértelműen kijelenti, hogy a korrupció elleni sikeres 
fellépés fő akadálya a korrupció felszámolása melletti politikai elkötelezettség hiánya vagy 
legalábbis nem megfelelő szintje. Nemzetközi, uniós és nemzeti szinten ugyanis nagyjából 
rendelkezésre állnak a szükséges jogszabályok és korrupcióellenes politikák. Inkább e 
jogszabályok és politikák hatékonyabb érvényesítésére van szükség.

A 2011 júniusában létrehozott uniós korrupcióellenes mechanizmus (uniós antikorrupciós 
jelentés) keretében a Bizottság szorosan nyomon követi a korrupcióellenes politikák 
végrehajtását valamennyi tagállamban, beleértve Olaszországot is. Az uniós antikorrupciós 
jelentés értékelni fogja a rendszerszintű problémákat felvető korrupcióval szembeni tagállami 
erőfeszítéseket, azonosítani fogja a bevált gyakorlatokat, és ösztönözni fogja az egymástól 
való kölcsönös tanulást. A jelentési mechanizmus olyan eszköz, melynek célja a politikai 
szándék erősítése azon esetekben, amikor a korrupció elleni fellépés nem elég hatékony, 
továbbá a sikertörténetek megosztása és a tagállamok biztatása a nemzetközileg elfogadott 
standardok betartására. A jelentést a Bizottság állítja össze, és 2013 közepétől kezdve 
kétévente teszi közzé.

Összegzés
Az Európai Bizottság elismeri a petíció benyújtója által felvetett általános kérdések 
fontosságát, és figyelembe fogja azokat venni a bűncselekmények áldozatainak kártalanítására 
vonatkozó jogi keret felülvizsgálata és az EU-ban az uniós korrupcióellenes jelentési 
mechanizmus révén végzett ellenőrzési folyamat során.


