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Módosítás 28
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) E rendeletnek megfelelő garanciákat 
kell nyújtania a végzéssel való visszaélés 
ellen. Különösen, ha a hitelező a 
végrehajtás helye szerinti tagállamban még 
nem rendelkezik végrehajtható bírósági 
határozattal, a bíróságnak lehetőséggel kell
rendelkeznie arra, hogy kötelezze a 
hitelezőt biztosíték adására az 
indokolatlanul kibocsátott végzés miatt az 
adós által elszenvedett károk megtérítésére.
A nemzeti jognak kell irányadónak lennie 
abban a kérdésben, hogy a hitelezőnek 
milyen feltételek mellett kell megtérítenie 
az adós ilyen jellegű kárát. Amennyiben 
valamely tagállam joga nem írja elő a 
kérelmező törvényes felelősségét, e 
rendeletnek nem szabad kizárnia az 
egyenértékű intézkedések igénybevételét, 
például a kérelmező azon kötelezettségét, 
hogy a károk vonatkozásában tegyen 
kötelezettségvállalást.

(15) E rendeletnek megfelelő garanciákat 
kell nyújtania a végzéssel való visszaélés 
ellen. Különösen, ha a hitelező a 
végrehajtás helye szerinti tagállamban még 
nem rendelkezik végrehajtható bírósági 
határozattal, a bíróságnak biztosíték 
adására kell köteleznie a hitelezőt az 
indokolatlanul kibocsátott végzés miatt az 
adós által elszenvedett károk megtérítésére.
A nemzeti jognak kell irányadónak lennie 
abban a kérdésben, hogy a hitelezőnek 
milyen részletes feltételek mellett kell 
megtérítenie az adós ilyen jellegű kárát, ám 
a tagállamoknak biztosítaniuk kell azon 
előírások meglétét, amelyek révén a 
végzéssel való visszaélés áldozatai 
kártalaníthatók.

Or. en

Módosítás 29
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A számlazárolást elrendelő végzés
gyors végrehajtásának biztosítása 
érdekében a rendeletnek elő kell írnia, 
hogy a tagállamokban a polgári és 
kereskedelmi ügyekben a bírósági és 

(17) Arra az esetre, ha a kérelmező már 
rendelkezik az ügy érdemében meghozott 
bírósági határozattal vagy egyéb 
végrehajtható jogcímmel, és a 
számlazárolást elrendelő végzés gyors 
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bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 
1393/2007/EK rendeletben meghatározott 
közvetlen kézbesítés útján továbbítsák a 
végzést a kibocsátó bíróságtól az érintett 
bankhoz. E rendeletnek a végzés bank 
általi végrehajtására vonatkozóan is 
megfelelő szabályokat kell előírnia, és 
köteleznie kell a bankot az arra vonatkozó 
nyilatkozat megtételére, hogy a végzés 
sikeresen zárolta-e az adós pénzeszközeit.

végrehajtásának biztosítása érdekében a 
rendeletnek elő kell írnia, hogy a 
tagállamokban a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli 
iratok kézbesítéséről szóló 1393/2007/EK 
rendeletben meghatározott közvetlen 
kézbesítés útján továbbítsák a végzést a 
kibocsátó bíróságtól az érintett bankhoz. E 
rendeletnek a végzés bank általi 
végrehajtására vonatkozóan is megfelelő 
szabályokat kell előírnia, és köteleznie kell 
a bankot az arra vonatkozó nyilatkozat 
megtételére, hogy a végzés sikeresen 
zárolta-e az adós pénzeszközeit.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslattal összhangban a végrehajthatóvá nyilvánítás követelményét meg kell 
szüntetni abban az esetben, ha az ügy érdemében meghozott bírósági határozat már megítélt 
valamilyen összeget a hitelezőnek, mivel az ideiglenes számlazárolást elrendelő végzés célja 
csupán az, hogy valamely személynek lehetővé tegye a saját jogos tulajdona feletti 
rendelkezést.

Módosítás 30
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Abban az esetben, ha a kérelmező 
még nem rendelkezik az ügy érdemében
meghozott bírósági határozattal vagy 
egyéb végrehajtható jogcímmel, az 
ideiglenes számlazárolást elrendelő végzés 
minimumkövetelményeknek megfelelő, 
arányos minimumeljárások tárgyát 
képezheti azon tagállamok bíróságai előtt, 
amelyekben a számlákat vezetik. Az ilyen 
bírósági eljárásokat arra a 
legszükségesebb szintre kell szorítani, 
amelyen az adós megfelelő védelme 
biztosítható. Az adóst az eljárásról a 
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végzés végrehajtása előtt nem szabad 
értesíteni.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a tagállamok képesek legyenek biztosítani polgáraik védelmét az 
ideiglenes számlazárolást elrendelő végzés végrehajthatóvá nyilvánítási eljárásával való 
rosszhiszemű visszaéléstől, módjukban kell állnia, hogy végrehajthatóvá nyilvánítási 
követelményeket alkalmazzanak az egyes végzések végrehajtásának vonatkozásában a 
tagállamokban. Ezek az eljárások nem bírálhatják felül a kibocsátó bíróság ítéletét a végzés 
iránti kérelem megalapozottsága tekintetében, hanem arról dönthetnek, hogy biztosítva van-e 
a megfelelő védelem.

Módosítás 31
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A számlazárolást elrendelő végzés 
iránti eljárásban biztosítani kell az adós 
tisztességes eljáráshoz való jogát. Ez 
először is szükségessé teszi, hogy a végzés 
végrehajtása után haladéktalanul 
kézbesítsék a kérelmezettnek a végzést és a 
kérelmező által benyújtott összes iratot, 
valamint hogy a kérelmezett kérhesse a 
végzés felülvizsgálatát. A felülvizsgálatra
– a végrehajtási vonatkozások vitatása 
kivételével – annak a bíróságnak kell 
joghatósággal rendelkeznie, amelyik a 
végzést kibocsátotta. Ha azonban a
kérelmezett fogyasztó, munkavállaló vagy 
biztosított, lehetőséget kell kapnia arra, 
hogy a végzés felülvizsgálatát a lakóhelye 
szerinti tagállam bíróságai előtt kérhesse.
Az adósnak jogosultnak kell lennie arra, 
hogy más biztosíték nyújtása esetén a 
számlán levő pénzeszközöket 
felszabadítsák.

(18) A számlazárolást elrendelő végzés 
iránti eljárásban biztosítani kell az adós 
tisztességes eljáráshoz való jogát. Ez 
először is szükségessé teszi, hogy a végzés 
végrehajtása után haladéktalanul 
kézbesítsék a kérelmezettnek a végzést és a 
kérelmező által benyújtott összes iratot, 
valamint hogy a kérelmezett kérhesse a 
végzés felülvizsgálatát. A végzés 
felülvizsgálatára – a végrehajtási 
vonatkozások vitatása kivételével – annak 
a bíróságnak kell joghatósággal 
rendelkeznie, amelyik a végzést 
kibocsátotta. Azonban a kérelmezettnek
lehetőséget kell kapnia arra, hogy a végzés 
felülvizsgálatát annak a tagállamnak a 
bírósága előtt kérhesse, amelyben számláit 
vezetik, a végzésnek a szóban forgó 
tagállambeli végrehajtása tekintetében.
Az adósnak jogosultnak kell lennie arra, 
hogy más biztosíték nyújtása esetén a 
számlán levő pénzeszközöket 
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felszabadítsák.

Or. en

Indokolás

Mivel az ideiglenes számlazárolási végzés az Unió egész területén alkalmazandó, vitatása 
esetén az adósnak a végzést kibocsátó bíróságtól kell felülvizsgálatát kérelmeznie. Azonban 
biztosítani kell azon egyének védelmét, akik egynél több tagállamban élnek és tartanak fenn 
bankszámlát, így nekik módjukban kell állnia, hogy a végzés adott tagállambeli végrehajtását 
vitathassák bármely olyan tagállam bírósága előtt, amelyben számlájuk van.

Módosítás 32
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bíróság a számlazárolási végzés 
kibocsátása előtt előírhatja a kérelmező 
számára biztosíték letétbe helyezését vagy 
egyenértékű garancia nyújtását, hogy 
biztosítsa a kérelmezett kárának 
megtérítését a kérelmező nemzeti jog 
szerinti kártérítési kötelezettsége 
mértékéig.

A bíróság a számlazárolási végzés 
kibocsátása előtt előírja a kérelmező 
számára biztosíték letétbe helyezését vagy 
egyenértékű garancia nyújtását, hogy 
biztosítsa a kérelmezett kárának 
megtérítését. A kérelmező kártérítési
kötelezettséget visel arra az esetre, ha a 
számlazárolási végzést kibocsátó bíróság 
felülvizsgálat után úgy dönt, hogy a 
kérelmező alaptalanul kérte a 
számlazárolási végzés kibocsátását.

Or. en

Módosítás 33
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyik tagállamban a 6. cikk (2)
bekezdése és a 14. cikk (1) bekezdése 

Az egyik tagállamban az 5. cikk (2)
bekezdésében és a 14. cikk (1)



AM\888964HU.doc 7/10 PE480.510v01-00

HU

szerint kibocsátott számlazárolási végzést 
el kell ismerni és végre kell hajtani a többi 
tagállamban, a végrehajthatóvá nyilvánítás 
szükségessége és az elismerés 
megtámadhatóságának lehetősége nélkül.

bekezdésében említett esetekben
kibocsátott számlazárolási végzést el kell 
ismerni és végre kell hajtani a többi 
tagállamban, a végrehajthatóvá nyilvánítás 
szükségessége és az elismerés 
megtámadhatóságának lehetősége nélkül.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás csak abban az esetben 
szűnik meg, ha a kérelmező az 5. cikk (2) bekezdésének megfelelően már rendelkezik az ügy 
érdemében meghozott ítélettel.

Módosítás 34
Ivo Strejček

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a számlazárolási 
végzésben az (1) bekezdés szerint 
megjelölt számlán lévő pénzeszközök 
pénzügyi eszközök, értéküket a végrehajtás 
napján érvényes piaci árfolyamukra 
hivatkozással kell meghatározni.

(3) Amennyiben a számlazárolási 
végzésben az (1) bekezdés szerint 
megjelölt számlán lévő pénzeszközök 
pénzügyi eszközök, értéküket a végrehajtás 
napján érvényes piaci árfolyamukra 
hivatkozással kell meghatározni. 
Amennyiben a teljes összeg meghaladja a 
számlazárolási végzésben meghatározott 
összeget, a számlavezetés tagállamának 
illetékes bírósága dönt arról, hogy a 
számlán rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök közül melyekre kell a 
számlazárolási végzést alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a számlán különböző pénzügyi eszközök vannak, a számlavezetés tagállama 
bíróságának kell megállapítania, hogy e pénzügyi eszközök közül melyekre alkalmazandó a 
számlazárolási végzés.
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Módosítás 35
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A származási tagállamban a kérelmezett
rendelkezésére álló jogorvoslatok

A kérelmezett joga a számlazárolási 
végzés felülvizsgálatához

Or. en

Módosítás 36
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felülvizsgálat iránti kérelmet a 
végzést kibocsátó bírósághoz kell intézni.
A kérelmet bármely kommunikációs 
eszközzel – az elektronikus utat is 
beleértve – a IV. mellékletben 
meghatározott formanyomtatványon kell 
benyújtani.

(3) A számlazárolási végzés 
felülvizsgálata iránti kérelmet – mivel a 
végzés az Unió egész területén 
alkalmazandó – a végzést kibocsátó 
bírósághoz kell intézni. A kérelmet 
bármely kommunikációs eszközzel – az 
elektronikus utat is beleértve – a IV. 
mellékletben meghatározott 
formanyomtatványon kell benyújtani.

Or. en

Indokolás

Mivel az ideiglenes számlazárolási végzés az Unió egész területén alkalmazandó, vitatása 
esetén az adósnak a végzést kibocsátó bíróságtól kell felülvizsgálatát kérelmeznie. Azonban 
biztosítani kell azon egyének védelmét, akik egynél több tagállamban élnek és tartanak fenn 
bankszámlát, így nekik módjukban kell állnia, hogy a végzés adott tagállambeli végrehajtását 
vitathassák bármely olyan tagállam bírósága előtt, amelyben számlájuk van.

Módosítás 37
Arlene McCarthy
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Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A kérelmezett 35. cikkben rögzített 
jogainak sérelme nélkül a kérelmezett 
másik tagállam bírósága előtt is kérheti a 
számlazárolási végzés felülvizsgálatát. A 
számlazárolási végzés módosításáról vagy 
hatályon kívül helyezéséről e bekezdés 
alapján hozott bírósági döntés csak a 
szóban forgó bíróság tagállamában 
alkalmazható.

Or. en

Indokolás

Mivel az ideiglenes számlazárolási végzés az Unió egész területén alkalmazandó, vitatása 
esetén az adósnak a végzést kibocsátó bíróságtól kell felülvizsgálatát kérelmeznie. Azonban 
biztosítani kell azon egyének védelmét, akik egynél több tagállamban élnek és tartanak fenn 
bankszámlát, így nekik módjukban kell állnia, hogy a végzés adott tagállambeli végrehajtását 
vitathassák bármely olyan tagállam bírósága előtt, amelyben számlájuk van.

Módosítás 38
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36. cikk törölve
A kérelmezett lakóhelye szerinti 

tagállamban a rendelkezésére álló 
jogorvoslatok

Ha a kérelmezett fogyasztó, munkavállaló 
vagy biztosított, a 34. és 35. cikk szerinti 
felülvizsgálat iránti kérelmet a lakóhelye 
szerinti tagállamban illetékes, és a 48. 
cikkel összhangban a Bizottság részére 
bejelentendő bírósághoz is intézheti.

Or. en
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Indokolás

Mivel az ideiglenes számlazárolási végzés az Unió egész területén alkalmazandó, vitatása 
esetén az adósnak a végzést kibocsátó bíróságtól kell felülvizsgálatát kérelmeznie. Azonban 
biztosítani kell azon egyének védelmét, akik egynél több tagállamban élnek és tartanak fenn 
bankszámlát, így nekik módjukban kell állnia, hogy a végzés adott tagállambeli végrehajtását 
vitathassák bármely olyan tagállam bírósága előtt, amelyben számlájuk van.


