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RÖVID INDOKOLÁS 

A legutóbbi kutatási adatok szerint az Európai Unióban a tiltott piacok forgalma körülbelül 

110 milliárd EUR, vagyis az EU 2010. évi GDP-jének hozzávetőleg 1%-a. Így tehát a 

bűnözés hasznának elvonása, és annak elérése, hogy a „bűnözés ne érje meg”, igen hatékony 

mechanizmust jelent a bűnözés elleni küzdelemben. A bűnözés eredményeként keletkezett 

vagyoni eszközök elkobzása a bűnözés, így a szervezett bűnözés megelőzésére és 

leküzdésére, a sértettek kártérítésére, valamint arra irányul, hogy további forrásokat 

biztosítson a bűnüldözési tevékenységek, illetve az egyéb bűnmegelőzési kezdeményezések 

számára. 

Jóllehet korlátozott statisztikai adatok állnak rendelkezésre, a bűncselekményből származó 

jövedelem Unión belül visszaszerzett összege csak kis hányadot tesz ki: a bűncselekményből 

származó becsült jövedelem 98,9%-át nem kobozzák el, és az továbbra is a bűnözők 

rendelkezésére áll. Egy működőképes vagyon-visszaszerzési szabályozás jelenti az 

előfeltételét annak, hogy több bűnözésből származó vagyoni eszközt lehessen lefoglalni. Ez 

magában foglalja a vagyoni eszközök befagyasztását és vagyonelkobzást elrendelő 

határozatok kölcsönös elismerésének hatékony keretszabályozását. 

 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Jogi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A bűncselekmények elkövetési 

eszközeinek és az azokból származó 

jövedelemnek a befagyasztása és elkobzása 

a bűnözés elleni küzdelem egyik 

leghatékonyabb eszköze. Az Európai Unió 

elkötelezett a bűncselekményekből 

származó vagyoni eszközök hatékonyabb 

azonosításának, elkobzásának és újbóli 

felhasználásának biztosítása iránt24. 

(3) A bűncselekmények elkövetési 

eszközeinek és az azokból származó 

jövedelemnek a befagyasztása és elkobzása 

a – különösen a szervezett bűnözői 

csoportok által elkövetett – bűnözés, a 

törvényszegés és a terrorizmus elleni 

küzdelem egyik leghatékonyabb eszköze, 

mivel megfosztja a bűnözőket a jogellenes 

tevékenységekből származó jövedelemtől, 

illetve lehetetlenné teszi a terrorista 

támadások szervezését.  Az Európai Unió 

elkötelezett a bűncselekményekből 

származó vagyoni eszközök hatékonyabb 
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azonosításának, elkobzásának és újbóli 

felhasználásának biztosítása iránt24. A 

bűncselekményekből származó elkobzott 

vagyoni eszközöket fel lehet használni a 

bűnmegelőzésben, a bűnüldözésben vagy 

a sértettek kárenyhítésében.  

_________________ _________________ 

24 „A stockholmi program – A 

polgárokat szolgáló és védő, nyitott és 

biztonságos Európa”, HL C 115., 

2010.5.4., 1. o. 

24 „A stockholmi program – A 

polgárokat szolgáló és védő, nyitott és 

biztonságos Európa”, HL C 115., 

2010.5.4., 1. o. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Mivel a bűnözés gyakran 

nemzetközi jellegű, a határon átnyúló 

együttműködés alapvető fontosságú a 

bűncselekményből származó jövedelem és 

az elkövetési eszközök befagyasztásához 

és elkobzásához. 

(4) Mivel a bűnözés gyakran 

nemzetközi jellegű, a határon átnyúló 

együttműködés alapvető fontosságú a 

bűncselekményből származó jövedelem és 

az elkövetési eszközök befagyasztásához 

és elkobzásához. A vonatkozó uniós 

jogszabályok aktualizálására és 

végrehajtására vonatkozó határozott, 

gyors és összehangolt intézkedések révén 

javítani lehet a tagállamok és a harmadik 

országok közötti együttműködést. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A bűncselekményekből származó 

illegális bevételeket a bűnszervezetek 

nagyüzemben mossák tisztára a legális 

európai gazdaságban, és ha az ilyen 

vagyonokat visszaforgatják a gazdaságba, 

az súlyosan fenyegeti a vállalkozás és a 

verseny szabadságát, mivel jelentős torzító 

hatást fejt ki. 
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Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7b) A szervezett bűnözés, a korrupció 

és a pénzmosás komoly fenyegetést jelent 

az Unió gazdaságára, mivel a 

tagállamoknak és az Unió egészének 

adóbevételeit jelentősen csökkenti, 

valamint súlyos kihatása van az uniós 

forrásokból finanszírozott projektek 

elszámoltathatóságára, mivel a 

bűnszervezetek számos különböző 

ágazatban működnek, melyek közül sok 

kormányzati irányítás alatt áll. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A biztosítási intézkedést és 

vagyonelkobzást elrendelő határozatok 

hatékony kölcsönös elismerése érdekében 

az e határozatok elismerésére és 

végrehajtására vonatkozó szabályokat 

jogilag kötelező és közvetlenül 

alkalmazandó uniós jogi aktusban kell 

megállapítani. 

(11) A biztosítási intézkedést és 

vagyonelkobzást elrendelő határozatok 

hatékony kölcsönös elismerése érdekében 

az e határozatok elismerésére és 

végrehajtására vonatkozó szabályokat 

jogilag kötelező és közvetlenül 

alkalmazandó uniós jogi aktusban kell 

megállapítani, amelynek hatálya szélesebb 

körű, mint a hatályban lévő egyéb jogi 

aktusoké, és amely egyértelmű előírásokat 

tartalmaz az eszközök befagyasztásának és 

elkobzásának elrendelésére. A 

befagyasztást és vagyonelkobzást 

elrendelő határozatok kölcsönös 

elismeréséről szóló, tanúsítványmintát és 

formanyomtatvány-mintát, valamint az 

alkalmazandó szabályokat és határidőket 

tartalmazó egységes jogi aktus biztosítja, 

hogy a határozatokat késlekedés nélkül 

elismerjék és végrehajtsák az Unióban. 
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Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Lényeges, hogy olyan szabályok 

megállapításával segítsék elő a biztosítási 

intézkedést és vagyonelkobzását elrendelő 

határozatok kölcsönös elismerését és 

végrehajtását, amelyek kötelezik a 

tagállamokat arra, hogy területükön 

ismerjék el és hajtsák végre a más tagállam 

által büntetőeljárás keretében kibocsátott, 

biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást 

elrendelő határozatokat. 

(12) Lényeges, hogy olyan szabályok 

megállapításával segítsék elő a biztosítási 

intézkedést és vagyonelkobzását elrendelő 

határozatok kölcsönös elismerését és 

végrehajtását, amelyek kötelezik a 

tagállamokat arra, hogy területükön 

indokolatlan késedelem és további 

formalitások nélkül ismerjék el és hajtsák 

végre a más tagállam által büntetőeljárás 

keretében kibocsátott, biztosítási 

intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő 

határozatokat. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Ez a rendelet nem módosítja az 

EUSZ 6. cikkébe foglalt alapvető jogok és 

alapvető jogelvek tiszteletben tartásának 

kötelezettségét. 

(16) Ez a rendelet nem sérti az EUSZ 6. 

cikkében foglalt alapvető jogok és alapvető 

jogelvek tiszteletben tartásának 

kötelezettségét. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, valamint az Európai Unió 

Alapjogi Chartájában (a továbbiakban: a 

Charta) és az emberi jogok és alapvető 

szabadságok védelméről szóló európai 

egyezményben (a továbbiakban: EJEE) 

(17) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat és az eljárási jogokat, 

valamint az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában (a továbbiakban: a Charta) és 

az emberi jogok és alapvető szabadságok 

védelméről szóló európai egyezményben (a 
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elismert alapelveket. E rendeletet az 

említett jogokkal és elvekkel összhangban 

kell alkalmazni. 

továbbiakban: EJEE) elismert alapelveket. 

E rendeletet az említett jogokkal és 

elvekkel összhangban kell alkalmazni. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Ezt a rendeletet a büntetőeljárás 

során az eljárási jogokról szóló 

2010/64/EU30, a 2012/13/EU31, a 

2013/48/EU32, az (EU) 2016/34333, az 

(EU) 2016/80034 és az (EU) 2016/191935 

európai parlamenti és tanácsi irányelvek 

rendelkezéseinek figyelembevételével kell 

alkalmazni. 

(18) Ezt a rendeletet a büntetőeljárás 

során az eljárási jogokról szóló 

2010/64/EU30, a 2012/13/EU31, a 

2013/48/EU32, az (EU) 2016/34333, az 

(EU) 2016/80034 és az (EU) 2016/191935 

európai parlamenti és tanácsi irányelvek 

rendelkezéseinek megfelelően kell 

alkalmazni. 

_________________ _________________ 

30 Az Európai Parlament és a Tanács 

2010/64/EU irányelve (2010. október 20.) 

a büntetőeljárás során igénybe vehető 

tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról 

(HL L 280., 2010.10.26., 1. o.). 

30 Az Európai Parlament és a Tanács 

2010/64/EU irányelve (2010. október 20.) 

a büntetőeljárás során igénybe vehető 

tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról 

(HL L 280., 2010.10.26., 1. o.). 

31 Az Európai Parlament és a Tanács 

2012/13/EU irányelve (2012. május 22.) a 

büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való 

jogról (HL L 142., 2012.6.1., 1. o.). 

31 Az Európai Parlament és a Tanács 

2012/13/EU irányelve (2012. május 22.) a 

büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való 

jogról (HL L 142., 2012.6.1., 1. o.). 

32 Az Európai Parlament és a Tanács 

2013/48/EU irányelve (2013. október 22.) 

a büntetőeljárás során és az európai 

elfogatóparancshoz kapcsolódó 

eljárásokban ügyvédi segítség 

igénybevételéhez való jogról, valamint 

valamely harmadik félnek a 

szabadságelvonáskor történő 

tájékoztatásához való jogról és a 

szabadságelvonás ideje alatt harmadik 

felekkel és a konzuli hatóságokkal való 

kommunikációhoz való jogról (HL L 294., 

2013.11.6., 1. o.). 

32 Az Európai Parlament és a Tanács 

2013/48/EU irányelve (2013. október 22.) 

a büntetőeljárás során és az európai 

elfogatóparancshoz kapcsolódó 

eljárásokban ügyvédi segítség 

igénybevételéhez való jogról, valamint 

valamely harmadik félnek a 

szabadságelvonáskor történő 

tájékoztatásához való jogról és a 

szabadságelvonás ideje alatt harmadik 

felekkel és a konzuli hatóságokkal való 

kommunikációhoz való jogról (HL L 294., 

2013.11.6., 1. o.). 

33 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/343 irányelve (2016. március 9.) a 

büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme 

egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson 

33 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/343 irányelve (2016. március 9.) a 

büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme 

egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson 
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való jelenlét jogának megerősítéséről (HL 

L 65., 2016.3.11., 1. o.). 

való jelenlét jogának megerősítéséről (HL 

L 65., 2016.3.11., 1. o.). 

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/800 irányelve (2016. május 11.) a 

büntetőeljárás során gyanúsított vagy 

vádlott gyermekek részére nyújtandó 

eljárási biztosítékokról (HL L 132., 

2016.5.21., 1. o.). 

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/800 irányelve (2016. május 11.) a 

büntetőeljárás során gyanúsított vagy 

vádlott gyermekek részére nyújtandó 

eljárási biztosítékokról (HL L 132., 

2016.5.21., 1. o.). 

35 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/1919 irányelve (2016. október 26.) a 

büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a 

vádlottak, valamint az európai 

elfogatóparancshoz kapcsolódó 

eljárásokban a keresett személyek 

költségmentességéről (HL L 297., 

2016.11.4., 1. o.). 

35 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/1919 irányelve (2016. október 26.) a 

büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a 

vádlottak, valamint az európai 

elfogatóparancshoz kapcsolódó 

eljárásokban a keresett személyek 

költségmentességéről (HL L 297., 

2016.11.4., 1. o.). 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A végrehajtó hatóságnak további 

alaki követelmények nélkül el kell ismernie 

a vagyonelkobzást elrendelő határozatot, és 

meg kell hoznia az annak végrehajtásához 

szükséges intézkedéseket. A 

vagyonelkobzást elrendelő határozat 

elismerésére és végrehajtására vonatkozó 

határozatot meg kell hozni, és a 

vagyonelkobzást ugyanolyan gyorsan és 

ugyanolyan elsőbbséggel kell ténylegesen 

elvégezni, mint egy hasonló belföldi 

ügyben. Határidőket kell megállapítani 

annak érdekében, hogy gyorsan és 

hatékonyan meghozzák a határozatot és 

végrehajtsák a vagyonelkobzást elrendelő 

határozatot. 

(22) A végrehajtó hatóságnak további 

alaki követelmények és indokolatlan 

késedelem nélkül el kell ismernie a 

vagyonelkobzást elrendelő határozatot, és 

meg kell hoznia az annak végrehajtásához 

szükséges intézkedéseket. A 

vagyonelkobzást elrendelő határozat 

elismerésére és végrehajtására vonatkozó 

határozatot indokolatlan késlekedés nélkül 

kell meghozni, és a vagyonelkobzást 

ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan 

elsőbbséggel kell elvégezni, mint egy 

hasonló belföldi ügyben. E rendelet 

határidőket állapít meg az eljárás egyes 

fázisainak lezárása tekintetében annak 

érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan 

meghozzák a határozatot és végrehajtsák a 

vagyonelkobzást elrendelő határozatot. 
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Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) A végrehajtó hatóságnak további 

alaki követelmények nélkül el kell ismernie 

a biztosítási intézkedést elrendelő 

határozatot, és azonnal meg kell hoznia az 

annak végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket. A biztosítási intézkedést 

elrendelő határozat elismerésére és 

végrehajtására vonatkozó határozatot meg 

kell hozni, és a befagyasztást ugyanolyan 

gyorsan és ugyanolyan elsőbbséggel kell 

ténylegesen megtenni, mint egy hasonló 

belföldi ügyben. Határidőket kell 

megállapítani annak érdekében, hogy 

gyorsan és hatékonyan meghozzák a 

határozatot és végrehajtsák a biztosítási 

intézkedést elrendelő határozatot. 

(24) A végrehajtó hatóságnak további 

alaki követelmények és indokolatlan 

késedelem nélkül el kell ismernie a 

biztosítási intézkedést elrendelő 

határozatot, és haladéktalanul meg kell 

hoznia az annak végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket. A biztosítási intézkedést 

elrendelő határozat elismerésére és 

végrehajtására vonatkozó határozatot 

indokolatlan késlekedés nélkül kell 

meghozni, és a biztosítási intézkedést 

ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan 

elsőbbséggel kell ténylegesen elvégezni, 

mint egy hasonló belföldi ügyben. E 

rendelet konkrét határidőket állapít meg az 

eljárás egyes fázisainak lezárása 

tekintetében annak érdekében, hogy 

gyorsan és hatékonyan hozzák meg a 

határozatot és hajtsák végre a biztosítási 

intézkedést elrendelő határozatot. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) A biztosítási intézkedést vagy 

vagyonelkobzást elrendelő határozat 

elismerése és végrehajtása csak az e 

rendeletben foglalt indokok alapján 

tagadható meg. Mindenekelőtt a végrehajtó 

hatóság számára lehetővé kell tenni a 

vagyonelkobzást elrendelő határozat 

elismerésének és végrehajtásának 

megtagadását a non bis in idem elve 

alapján, ha valamely érdekelt fél jogai vagy 

a tárgyaláson való jelenléthez való jog 

sérülnének. 

(A magyar változatot nem érinti.)     
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Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Az elismerés és végrehajtás 

megtagadásával kapcsolatos valamely 

indok alkalmazására vonatkozó döntés 

meghozatal előtt a végrehajtó hatóságnak 

bármely szükséges további információ 

beszerzése érdekében konzultációt kell 

folytatnia a kibocsátó hatósággal. 

(27) Az elismerés és végrehajtás 

megtagadásával kapcsolatos valamely 

indok alkalmazására vonatkozó döntés 

meghozatala előtt a végrehajtó hatóságnak 

a szükséges további információk 

beszerzése érdekében indokolatlan 

késedelem nélkül konzultációt kell 

folytatnia a kibocsátó hatósággal. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) A kibocsátó hatóságot 

haladéktalanul értesíteni kell arról, hogy a 

határozat nem hajtható végre. A 

végrehajtás lehetetlensége az alábbi 

okokból származhat: az elkobzandó 

vagyontárgyat már elkobozták, az eltűnt, 

nem fellelhető a kibocsátó hatóság által 

megjelölt helyen, illetve a vagyon 

fellelhetőségének helyét nem kellő 

pontossággal adták meg. 

(29) A kibocsátó hatóságot 

haladéktalanul értesíteni kell arról, hogy a 

határozat miért nem hajtható végre. A 

végrehajtás lehetetlensége az alábbi 

okokból származhat: az elkobzandó 

vagyontárgyat már elkobozták, az eltűnt, 

nem fellelhető a kibocsátó hatóság által 

megjelölt helyen, illetve a vagyon 

fellelhetőségének helyét nem kellő 

pontossággal adták meg. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (29a) Amennyiben egy vagyonelkobzást 

elrendelő határozat tárgyát képező 

vagyontárgy hollétét illetően kétség merül 

fel, a tagállamok minden rendelkezésre 

álló eszközt – ideértve valamennyi 

lehetséges információs rendszert is – 
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igénybe vesznek az adott vagyontárgy 

hollétének azonosítása érdekében. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) E rendelet megfelelő gyakorlati 

működése feltételezi az érintett illetékes 

nemzeti hatóságok közötti szoros 

konzultációt, különösen egy 

vagyonelkobzást elrendelő határozat több 

tagállamban való egyidejű végrehajtása 

esetén. Ezért az illetékes nemzeti 

hatóságoknak bármely szükséges esetben 

konzultációt kell folytatniuk egymással. 

(31) E rendelet megfelelő gyakorlati 

működése feltételezi az érintett illetékes 

nemzeti hatóságok közötti szoros 

konzultációt és optimális együttműködést, 

különösen egy biztosítási intézkedést vagy 

vagyonelkobzást elrendelő határozat több 

tagállamban való egyidejű végrehajtása 

esetén. Ezért az illetékes nemzeti 

hatóságoknak konzultációt kell folytatniuk 

egymással, és az érintett tagállam 

eljárásjoga által megengedett modern 

kommunikációs technológiákat kell 

használniuk. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) Bármely érdekelt félnek, így a 

jóhiszemű harmadik feleknek – jogaik 

megóvása érdekében – jogorvoslati 

lehetőségekkel kell rendelkezniük a 

biztosítási intézkedést vagy 

vagyonelkobzást elrendelő határozattal 

szemben, beleértve a határozat bíróság 

előtti megtámadásának tényleges 

lehetőségét, illetve tulajdonjog vagy más 

vagyoni jogok érvényesítését a 

2014/42/EU irányelvnek megfelelően. A 

keresetet a végrehajtó állam bírósága előtt 

kell megindítani. 

(34) Bármely érdekelt félnek, így a 

jóhiszemű harmadik feleknek – jogaik 

megóvása érdekében – jogorvoslati 

lehetőségekkel kell rendelkezniük a 

biztosítási intézkedést vagy 

vagyonelkobzást elrendelő határozattal 

szemben, beleértve az aktákba való 

betekintés jogát, a határozat bíróság előtti 

megtámadásának tényleges lehetőségét, 

illetve tulajdonjog vagy más vagyoni jogok 

érvényesítését a 2014/42/EU irányelvnek 

megfelelően.  A keresetet a végrehajtó 

állam bírósága előtt kell megindítani. 
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Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E rendelet megállapítja azokat a 

szabályokat, amelyek alapján egy tagállam 

elismeri, és saját területén végrehajtja egy 

másik tagállam által büntetőeljárás 

keretében kibocsátott, biztosítási 

intézkedést vagy vagyonelkobzást 

elrendelő határozatokat. 

(1) E rendelet megállapítja azokat a 

szabályokat és feltételeket, amelyek 

alapján egy tagállam elismeri, és saját 

területén végrehajtja egy másik tagállam 

által büntetőeljárás keretében kibocsátott, 

biztosítási intézkedést vagy 

vagyonelkobzást elrendelő határozatokat. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) E rendelet nem módosítja az EUSZ 

6. cikkében foglalt alapvető jogok és 

jogelvek tiszteletben tartására vonatkozó 

kötelezettséget. 

(2) E rendelet nem sérti az EUSZ 6. 

cikkében és az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában foglalt alapvető jogok és 

jogelvek tiszteletben tartására vonatkozó 

kötelezettséget. Bármely, nem elítélésen 

alapuló elkobzásnak összhangban kell 

lennie az emberi jogok európai 

egyezményének 6. cikkében foglalt 

eljárási biztosítékokkal és a 2014/42/EU 

irányelv 8. cikkével. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. „vagyon”: minden olyan vagyon, 

beleértve az anyagi vagy eszmei, ingó vagy 

ingatlan javakat, valamint az ilyen 

vagyonnal kapcsolatos jogcímet és az 

abban való érdekeltséget igazoló okiratokat 

és okmányokat egyaránt, amely a kibocsátó 

hatóság megítélése szerint: 

3. „vagyon”: pénz vagy mindennemű 

vagyoni eszköz, beleértve az anyagi vagy 

eszmei, ingó vagy ingatlan javakat, a 

korlátozott tulajdonjogokat, valamint az 

ilyen vagyoni eszközzel kapcsolatos 

jogcímet és az abban való érdekeltséget 

igazoló – bármilyen formájú, elektronikus 
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vagy digitális – okiratokat és okmányokat 

egyaránt, amely a kibocsátó hatóság 

megítélése szerint: 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kibocsátó hatóságnak a 

vagyonelkobzást elrendelő határozatot 

vagy annak hiteles másolatát, a 7. cikkben 

meghatározott tanúsítvánnyal együtt 

közvetlenül a végrehajtó hatóságnak, vagy 

adott esetben a 27. cikk (2) bekezdésében 

említett központi hatóságnak kell 

továbbítania, a megfelelő írásbeli rögzítést 

olyan feltételek mellett biztosító bármely 

eszköz felhasználásával, amely lehetővé 

teszi a végrehajtó hatóság számára a 

hitelesség megállapítását. 

(A magyar változatot nem érinti.)   

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a b) pont alkalmazandó, a 

kibocsátó hatóság a lehető legrövidebb 

időn belül tájékoztatja a végrehajtó 

hatóságot a fent említett veszély 

megszűnéséről. 

Amennyiben a b) pont alkalmazandó, a 

kibocsátó hatóság indokolatlan késedelem 

nélkül tájékoztatja a végrehajtó hatóságot a 

fent említett veszély megszűnéséről. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kibocsátó hatóság kitölti az I. 

mellékletben található tanúsítványt, aláírja 

(1) A kibocsátó hatóság indokolatlan 

késedelem nélkül kitölti az I. mellékletben 
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azt, és igazolja, hogy annak tartalma 

pontos és helytálló. 

található tanúsítványt, aláírja azt, és 

igazolja, hogy annak tartalma pontos és 

helytálló. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A kibocsátó hatóság lefordítja a 

tanúsítványt a végrehajtó állam hivatalos 

nyelvére vagy a végrehajtó állam által a (3) 

bekezdésnek megfelelően megjelölt 

bármely más nyelvre. 

(2) A kibocsátó hatóság indokolatlan 

késedelem nélkül lefordítja a tanúsítványt 

a végrehajtó állam hivatalos nyelvére vagy 

a végrehajtó állam által a (3) bekezdésnek 

megfelelően megjelölt bármely más 

nyelvre. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A végrehajtó hatóság minden 

további alaki követelmény nélkül elismeri 

a 4. cikkel összhangban hozzá továbbított, 

vagyonelkobzást elrendelő határozatot, és 

haladéktalanul megteszi a végrehajtáshoz 

szükséges intézkedéseket ugyanolyan 

módon, mintha a vagyonelkobzást 

elrendelő határozatot a végrehajtó állam 

hatósága bocsátotta volna ki, kivéve ha az 

érintett hatóság úgy dönt, hogy a 9. 

cikkben az elismerés, illetve a végrehajtás 

megtagadására vagy a 11. cikkben a 

végrehajtás elhalasztására vonatkozóan 

előírt okok valamelyikére hivatkozik. 

(1) A végrehajtó hatóság minden 

további alaki követelmény és indokolatlan 

késedelem nélkül elismeri a 4. cikkel 

összhangban hozzá továbbított, 

vagyonelkobzást elrendelő határozatot, és 

haladéktalanul megteszi a végrehajtáshoz 

szükséges intézkedéseket ugyanolyan 

módon, mintha a vagyonelkobzást 

elrendelő határozatot a végrehajtó állam 

hatósága bocsátotta volna ki, kivéve, ha az 

érintett hatóság úgy dönt, hogy a 9. 

cikkben az elismerés, illetve a végrehajtás 

megtagadására vagy a 11. cikkben a 

végrehajtás elhalasztására vonatkozóan 

előírt okok valamelyikére hivatkozik. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A végrehajtó hatóság megfelelő 

írásbeli rögzítést biztosító eszköz 

felhasználásával haladéktalanul jelentést 

készít a kibocsátó hatóságnak a határozat 

végrehajtásának elhalasztásáról, ismertetve 

a halasztás okait és lehetőség szerint 

várható időtartamát. 

(2) A végrehajtó hatóság megfelelő 

írásbeli rögzítést biztosító eszköz 

felhasználásával haladéktalanul jelentést 

készít a kibocsátó hatóságnak a határozat 

végrehajtásának elhalasztásáról, ismertetve 

a halasztás okait és lehetőség szerint 

várható időtartamát. Az (1) bekezdés b) 

pontjának rendelkezései szerinti elnapolás 

esetén a kibocsátó hatóság a 

vagyonelkobzást elrendelő határozat 

egynél több tagállamban azonos időben 

történő végrehajtása esetén aktualizált 

tájékoztatást nyújt az elkobozandó pénz 

pontos összegéről. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 12a. cikk 

 Az érdekelt felek tájékoztatására irányuló 

kötelezettség 

 A vagyonelkobzást elrendelő határozat 

végrehajtását követően a végrehajtó 

hatóság késlekedés nélkül értesíti 

határozatáról azt a személyt, akivel 

szemben a vagyonelkobzást elrendelő 

határozatot kibocsátotta, továbbá értesíti 

az összes érdekelt felet, a jóhiszemű 

harmadik feleket is beleértve. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A végrehajtó hatóság minden további alaki 

követelmény nélkül elismeri a 14. cikkel 

összhangban hozzá továbbított, biztosítási 

A végrehajtó hatóság minden további alaki 

követelmény és indokolatlan késedelem 

nélkül elismeri a 14. cikkel összhangban 



 

PE599.855v03-00 16/20 AD\1141450HU.docx 

HU 

intézkedést elrendelő határozatot, és 

megteszi az annak végrehajtáshoz 

szükséges intézkedéseket, kivéve ha az 

érintett hatóság úgy dönt, hogy a 18. 

cikkben az elismerés, illetve a végrehajtás 

megtagadására vagy a 20. cikkben a 

végrehajtás elhalasztására vonatkozóan 

előírt okok valamelyikére hivatkozik. 

hozzá továbbított, biztosítási intézkedést 

elrendelő határozatot, és megteszi az annak 

végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket, 

kivéve ha az érintett hatóság úgy dönt, 

hogy a 18. cikkben az elismerés, illetve a 

végrehajtás megtagadására vagy a 20. 

cikkben a végrehajtás elhalasztására 

vonatkozóan előírt okok valamelyikére 

hivatkozik. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a 16. cikkben előírt 

formanyomtatvány hiányos, nyilvánvalóan 

helytelen, és a (2) bekezdés szerinti 

konzultációt követően nem egészítették ki; 

a) a 16. cikkben előírt 

formanyomtatvány hiányos, nincs 

lefordítva az eljáró állam valamely 

hivatalos nyelvére, nyilvánvalóan 

helytelen, és a (2) bekezdés szerinti 

konzultációt követően nem egészítették ki; 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 22. cikk sérelme nélkül, a 

végrehajtó hatóság a végrehajtást követően 

értesíti határozatáról azt a személyt, akivel 

szemben a biztosítási intézkedést elrendelő 

határozatot hozták, valamint minden más 

érdekelt felet, így azokat a jóhiszemű 

harmadik feleket, akiket a végrehajtó 

hatóság a 14. cikk (6) bekezdésének 

megfelelően tájékoztatott. 

(1) A 22. cikk sérelme nélkül, a 

végrehajtó hatóság a végrehajtást követően 

késlekedés nélkül értesíti határozatáról azt 

a személyt, akivel szemben a biztosítási 

intézkedést elrendelő határozatot hozták, 

valamint minden más érdekelt felet, így 

azokat a jóhiszemű harmadik feleket, 

akiket a végrehajtó hatóság a 14. cikk (6) 

bekezdésének megfelelően tájékoztatott. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az értesítés legalább rövid 

információt tartalmaz a biztosítási 

intézkedést elrendelő határozat indokairól, 

a határozatot kibocsátó hatóságról, 

valamint a végrehajtó állam nemzeti joga 

szerint igénybe vehető, hatályos 

jogorvoslati lehetőségekről. 

(2) Az értesítés elegendő mennyiségű 

és érthető információt tartalmaz a 

biztosítási intézkedést elrendelő határozat 

indokairól, a határozatot kibocsátó 

hatóságról, valamint a végrehajtó állam 

nemzeti joga szerint igénybe vehető, 

hatályos jogorvoslati lehetőségekről. 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A folyamatban lévő nyomozások 

érdekeinek megóvása érdekében a 

kibocsátó hatóság kérheti a végrehajtó 

hatóságot, hogy egy korlátozott időszakban 

tartsa titokban a biztosítási intézkedést 

elrendelő határozat végrehajtását. 

(3) A folyamatban lévő nyomozások 

érdekeinek megóvása érdekében a 

kibocsátó hatóság kérheti a végrehajtó 

hatóságot, hogy egy korlátozott időszakban 

tartsa titokban a biztosítási intézkedést 

elrendelő határozat végrehajtását. A 

kibocsátó hatóság tájékoztatja a 

végrehajtó hatóságot, amennyiben a 

biztosítási intézkedést elrendelő határozat 

titokban tartását szükségessé tevő okok 

már nem állnak fenn. 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E rendelet hatékony 

alkalmazásának biztosítása érdekében a 

kibocsátó hatóság és a végrehajtó hatóság 

szükség esetén bármely megfelelő módon 

konzultál egymással. 

(1) E rendelet hatékony 

alkalmazásának biztosítása érdekében a 

kibocsátó hatóság és a végrehajtó hatóság 

szükség esetén bármely megfelelő módon – 

többek között modern kommunikációs 

technológiák révén – konzultál egymással. 

 

Módosítás  34 
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Rendeletre irányuló javaslat 

31 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) amennyiben a vagyonelkobzást 

elrendelő határozat végrehajtásából befolyt 

összeg több mint 10 000 EUR, a végrehajtó 

államnak az összeg 50 %-át át kell utalnia 

a kibocsátó államnak. 

b) amennyiben a vagyonelkobzást 

elrendelő határozat végrehajtásából befolyt 

összeg több mint 10 000 EUR, a végrehajtó 

államnak az összeg 70%-át át kell utalnia a 

kibocsátó államnak. 
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