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Módosítás 24
Angelika Werthmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ahhoz, hogy vagyonuk tekintetében 
jogbiztonságot teremtsünk, valamint 
bizonyos mértékű kiszámíthatóságot 
biztosítsunk a házaspárok számára, a 
házassági vagyonjogi rendszerekre 
alkalmazandó szabályok összességét 
helyénvaló egyetlen jogi aktusba 
belefoglalni.

(8) Ahhoz, hogy vagyonuk tekintetében 
jogbiztonságot teremtsünk a házaspárok 
számára, továbbá hogy házassági 
vagyonjogi rendszereik tekintetében 
jogbiztonságot biztosítsunk a házastársak 
és a bejegyzett élettársi kapcsolatban élő 
párok számára, harmonizálni kell a 
jogszabályokat ezen a területen, valamint
olyan szabályokat kell bevezetni, amelyek 
rendelkeznek az ilyen ügyekben hozott 
határozatok automatikus elismeréséről és 
végrehajtásáról. Ezzel kiküszöböljük az 
ilyen rendszerekkel kapcsolatban a 
tekintetben jelenleg gyakran felmerülő 
zavart, hogy mely jog alkalmazandó, mely 
bíróság illetékes stb.; és annak érdekében, 
hogy bizonyos mértékű kiszámíthatóságot 
biztosítsunk a házaspárok számára, a 
házassági vagyonjogi rendszerekre 
alkalmazandó szabályok összességét 
helyénvaló egyetlen jogi aktusba 
belefoglalni.

Or. en

Módosítás 25
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) E rendelet hatályának ki kell terjednie 
a házassági vagyonjogi rendszerekkel 
kapcsolatos valamennyi olyan polgári jogi 
kérdésre, amely a házastársak vagyonának 

(11) E rendelet hatályának ki kell terjednie 
a házassági vagyonjogi rendszerekkel 
kapcsolatos valamennyi olyan polgári jogi 
kérdésre, amely a házastársak vagyonának 
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mindennapi kezelését, valamint annak – a 
pár különválásából vagy a házastársak 
egyikének halálából fakadó – megosztását 
érinti.

mindennapi kezelését, valamint annak – a 
pár különválásából, válásból vagy a 
házastársak egyikének halálából fakadó –
megosztását érinti.

Or. fr

Módosítás 26
Edite Estrela

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Mivel a házastársak között fennálló 
tartási kötelezettségekkel a tartással 
kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 
alkalmazandó jogról, a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról, valamint 
az e területen folytatott együttműködésről 
szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK
tanácsi rendelet, az ajándékozás 
érvényességét és hatásait érintő 
kérdésekkel pedig a szerződéses 
kötelezettségekre alkalmazandó jogról 
szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet
szabályozza, azokat ki kell zárni e rendelet 
hatálya alól.

(12) Mivel a házastársak között fennálló 
tartási kötelezettségeket a tartással 
kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 
alkalmazandó jogról, a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról, valamint 
az e területen folytatott együttműködésről 
szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK 
rendelet szabályozza, azokat ki kell zárni e 
rendelet hatálya alól.

Or. pt

Indokolás

A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) szóló 593/2008/EK rendelet 
nem vonatkozik sem a családjogi kötelezettségekre, sem a házassági vagyonjogi rendszerekből 
eredő kötelezettségekre. A szabályozás egyértelműen nem szándékozott kiterjeszteni a rendelet 
hatályát a nemzeti családjogi jogszabályokra, például arra a szabályra, hogy a házastársak 
közötti ajándékozást a megajándékozott személyes tulajdonának kell tekinteni, nem pedig a 
házaspár közös tulajdonának.

Módosítás 27
Angelika Werthmann



AM\897169HU.doc 5/10 PE486.089v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A párok házas életük alatti egyre 
növekvő mobilitásának figyelembe vétele 
érdekében, valamint a megfelelő uniós
igazságszolgáltatás előmozdítása céljából, 
az e rendeletben foglalt joghatósági 
szabályok előírják, hogy a házassági 
vagyonjogi rendszerrel kapcsolatos 
kérdésekkel – ideértve a házassági 
vagyonjogi rendszernek a házasság 
felbontásához, a házaspárok 
különválásához és a házasság 
érvénytelenítéséhez kapcsolódó 
megszüntetését is – kapcsolatban a 
házassági ügyekben és a szülői felelősségre 
vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, 
valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
2201/2003/EK tanácsi rendelet szerint a 
házasság felbontása, a házaspárok 
különválása és a házasság érvénytelenítése 
ügyében hatáskörrel rendelkező tagállami 
bíróságok járnak el.

(14) A párok házas életük alatti egyre 
növekvő, karrierrel kapcsolatos
mobilitásának és migrációs lehetőségeinek
figyelembe vétele érdekében, valamint a 
megfelelő igazságszolgáltatás előmozdítása
és egyértelmű uniós jogi keret kialakítása
céljából, az e rendeletben foglalt 
joghatósági szabályok előírják, hogy a 
házassági vagyonjogi rendszerrel 
kapcsolatos kérdésekkel – ideértve a 
házassági vagyonjogi rendszernek a 
házasság felbontásához, a házaspárok 
különválásához és a házasság 
érvénytelenítéséhez kapcsolódó 
megszüntetését is – kapcsolatban a 
házassági ügyekben és a szülői felelősségre 
vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, 
valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
2201/2003/EK tanácsi rendelet szerint a 
házasság felbontása, a házaspárok 
különválása és a házasság érvénytelenítése 
ügyében hatáskörrel rendelkező tagállami 
bíróságok járnak el.

Or. en

Módosítás 28
Angelika Werthmann

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Amennyiben a házassági vagyonjogi 
rendszerrel kapcsolatos kérdések nem 
kapcsolódnak sem házasságfelbontáshoz, 
sem különváláshoz, sem házasság 

(16) Amennyiben a házassági vagyonjogi 
rendszerrel kapcsolatos kérdések nem 
kapcsolódnak sem házasságfelbontáshoz, 
sem különváláshoz, sem házasság 
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érvényesítéséhez, sem az egyik házastárs 
halálához, a házastársak a házassági 
vagyonjogi rendszerüket érintő kérdéseket 
azon tagállam bíróságai elé vihetik, 
amelynek jogát a házassági vagyonjogi 
rendszerükre alkalmazandó jogként 
választották meg. E döntésüket egymás 
közötti megállapodás formájában fejezik 
ki, amelyet bármikor – az eljárás folyamán 
is – megköthetnek.

érvényesítéséhez, sem az egyik házastárs 
halálához, a házastársak a házassági 
vagyonjogi rendszerüket érintő kérdéseket 
azon tagállam bíróságai elé vihetik, 
amelynek jogát a házassági vagyonjogi 
rendszerükre alkalmazandó jogként 
választották meg. Az alkalmazandó jogra 
vonatkozó szabályok, vagy más néven 
kollíziós szabályok célja annak 
meghatározása, hogy egy adott esetben a 
különböző országok jogszabályai közül 
mely országéi alkalmazandók. Az 
alkalmazandó jogot általában kapcsoló 
tényezők, vagy a jogi hatáskörrel 
rendelkező bíróság országa szerinti jog 
(lex fori) alapján állapítják meg. E 
döntésüket egymás közötti megállapodás 
formájában fejezik ki, amelyet bármikor –
az eljárás folyamán is – megköthetnek.

Or. en

Módosítás 29
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Előfordulhat, hogy a kiszolgáltatott 
házastárs adott körülmények, például 
gazdasági vagy pénzügyi függőség, 
fizetésbeli különbség, az információkhoz 
vagy jogi tanácsadáshoz való hozzáférés 
hiánya, vagy betegséggel vagy családon 
belüli erőszakkal összefüggő körülmények 
miatt nem tud szabadon és méltányosan 
dönteni a házastársi vagyon 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A jogválasztási lehetőség hiányával már foglalkozik a házastársi vagyonjogról szóló javaslat 
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(21) preambulumbekezdése. Mivel a javaslat szabályokat ír elő arra az esetre, ha a 
házastársak nem választanak alkalmazandó jogot, a javasolt módosítás csak néhány olyan 
körülményt említ, amikor nem lehetséges az alkalmazandó jog megválasztása. Emiatt törlésre 
került a preambulumbekezdés eredeti szövegéből a „jogválasztási lehetőség hiányában” rész.

Módosítás 30
Edite Estrela

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Tekintettel a házassági vagyonjogi 
rendszerre alkalmazandó jog 
megválasztásának fontosságára, a 
rendeletnek bizonyos garanciákkal kell 
biztosítania, hogy a házastársak vagy 
leendő házastársak tudatában vannak 
választásuk következményeinek. Az 
alkalmazandó jog megválasztása a 
választott állam joga, vagy az aktus 
kiállításának helye szerinti állam joga által 
a házassági szerződésre előírt formában 
történik, de mindenképpen írásban, 
keltezéssel és a házastársak aláírásával 
ellátva. Továbbá, tiszteletben kell tartani a 
választott állam joga, vagy az aktus 
kiállításának helye szerinti állam joga által 
az ilyen szerződések érvényességét, 
nyilvánosságát vagy bejegyzését illetően 
előírt további alaki szabályokat.

(24) Tekintettel a házassági vagyonjogi 
rendszerre alkalmazandó jog 
megválasztásának fontosságára, a 
rendeletnek bizonyos garanciákkal kell 
biztosítania, hogy a házastársak vagy 
leendő házastársak tudatában vannak 
választásuk következményeinek, ideértve 
az ingyenes jogi tanácsadást is, ha a 
házastársak egyike pénzügyi 
nehézségekkel küzd. Az alkalmazandó jog 
megválasztása a választott állam joga, vagy 
az aktus kiállításának helye szerinti állam 
joga által a házassági szerződésre előírt 
formában történik, de mindenképpen 
írásban, keltezéssel és a házastársak 
aláírásával ellátva. Továbbá, tiszteletben 
kell tartani a választott állam joga, vagy az 
aktus kiállításának helye szerinti állam joga 
által az ilyen szerződések érvényességét, 
nyilvánosságát vagy bejegyzését illetően 
előírt további alaki szabályokat.

Or. pt

Indokolás

Az, hogy a házastársak egyike (az esetek többségében a nő) pénzügyi nehézségekkel küzd, nem 
szabad, hogy kizárja a független jogi tanácsadás lehetőségét.

Módosítás 31
Edite Estrela
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a házastársak közötti ajándékozás, törölve

Or. pt

Indokolás

Ha a házastársak közötti ajándékozás maradéktalanul ki van zárva, két jogszabály is 
alkalmazandó lehet, például a házastársak személyes tulajdonának meghatározásakor. Ez 
bonyolultabbá, hosszadalmasabbá és drágábbá tenné az eljárást, és mindez a 
kiszolgáltatottabb helyzetben lévő fél kárára történne.

Módosítás 32
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) nyugdíjjogosultságok, hacsak az
alkalmazandó nemzeti jog elő nem írja, 
hogy a házasság ideje alatt szerzett 
nyugdíjjogosultságot válás esetén fel kell 
osztani.

Or. fr

Módosítás 33
Angelika Werthmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „házassági vagyonjogi rendszer”: a
házastársak egymás közötti, illetve 
harmadik személyekkel szemben fennálló 

a) „házassági vagyonjogi rendszer”: a
házasság során és váláskor a házastársak 
tulajdonában lévő vagyon tulajdonjogát és 
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vagyonjogi viszonyaival kapcsolatos 
szabályok összessége;

kezelését szabályozó joghatóság jogába 
beépített egy vagy több szabálycsoportra 
utaló általános fogalom.

Or. en

Módosítás 34
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „házassági szerződés”: valamennyi 
olyan megállapodás, amelyben a 
házastársak vagyonjogi viszonyaikat 
rendezik egymás között vagy harmadik
személyekkel szemben;

b) „házassági szerződés”: valamennyi 
olyan megállapodás, amelyben a 
házastársak házasságkötéskor vagy a 
házasság alatt vagyonjogi viszonyaikat 
rendezik egymás között vagy harmadik
felekkel szemben;

Or. fr

Módosítás 35
Edite Estrela

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E beleegyezésüket bármikor – az eljárás 
folyamán is – megadhatják. Amennyiben 
még az eljárás előtt beleegyezésüket adják, 
azt írásban kell megtenni keltezéssel, 
valamint a felek aláírásával ellátva.

E beleegyezésüket bármikor – az eljárás 
folyamán is – megadhatják. Amennyiben 
még az eljárás előtt beleegyezésüket adják,
azt írásban kell megtenni keltezéssel, 
valamint a felek aláírásával ellátva. A 
beleegyezés hivatalossá tétele előtt egy 
jogásznak mindkét házastársat külön-
külön tájékoztatnia kell a beleegyezéssel 
járó jogkövetkezményekről, és arról, hogy 
pénzügyi nehézségek esetén ingyenes jogi 
tanácsadásban részesülhetnek.

Or. pt
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Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a házastársak az eljárás során mindvégig egyenlő 
helyzetben legyenek, ha megállapodásra jutnak annak megelőzése érdekében, hogy döntéseket 
kényszerítsenek rájuk, mindkettejüknek – különösen a nőnek, aki gyakrabban van 
kiszolgáltatott helyzetben – jogi tanácsadást kell biztosítani, pénzügyi nehézségek esetén is. 

Módosítás 36
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E beleegyezésüket bármikor – az eljárás 
folyamán is – megadhatják. Amennyiben 
még az eljárás előtt beleegyezésüket adják, 
azt írásban kell megtenni keltezéssel, 
valamint a felek aláírásával ellátva.

E beleegyezésüket bármikor – az eljárás 
folyamán is – megadhatják. Amennyiben 
még az eljárás előtt beleegyezésüket adják, 
azt írásban kell megtenni keltezéssel, 
valamint a felek aláírásával ellátva, és azt a 
beleegyezés hivatalossá tétele szerinti 
tagállamban előírt eljárásnak megfelelően 
nyilvántartásba kell venni.

Or. fr

Módosítás 37
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 16., 17. és 18. cikk értelmében a 
házassági vagyonjogi rendszerre 
alkalmazandó jog a házastársak teljes
vagyonára alkalmazandó.

A 16., 17. és 18. cikk értelmében a 
házassági vagyonjogi rendszerre 
alkalmazandó jog a házastársak közös
vagyonára alkalmazandó.

Or. fr


