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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a már létező jogszabály, illetve érintett 
rendelkezésének megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament 
által módosítani kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított –
rendelkezésének idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen 
részekben az esetleges törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a polgári és kereskedelmi ügyekben a határokon átnyúló követelésbehajtás 
megkönnyítése érdekében ideiglenes számlazárolást elrendelõ európai végzés 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: elsõ olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0445),

– tekintettel az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
81. cikke (2) bekezdésének a), e) és f) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát 
benyújtotta a Parlamenthez (C7–0211/2011),

– tekintettel az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére 
(A7–0000/2013),

1. elfogadja elsõ olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A számlazárolást elrendelõ végzés 
kibocsátási feltételeinek megfelelõ 
egyensúlyt kell teremteniük a hitelezõ 
végzéshez fûzõdõ érdeke és az adós azon 
érdeke között, hogy a végzéshez való 
visszaélést megakadályozzák Ezért a 
számlavezetés helye szerinti tagállamban 
végrehajtható bírósági határozat 
meghozatala elõtt a bíróságnak meg kell 
gyõzõdnie arról, hogy a hitelezõ adóssal 

(12) A számlazárolást elrendelõ végzés 
kibocsátási feltételeinek megfelelõ 
egyensúlyt kell teremteniük a hitelezõ 
végzéshez fûzõdõ érdeke és az adós azon 
érdeke között, hogy a végzéssel való 
visszaélést megakadályozzák Ezért a 
számlavezetés helye szerinti tagállamban 
végrehajtható bírósági határozat 
meghozatala elõtt a bíróságnak meg kell 
gyõzõdnie arról, hogy a hitelezõ követelése 
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szembeni követelése jól megalapozottnak 
tûnik, és hogy a végzés hiányában a 
bíróság késõbb meghozandó határozatának 
végrehajtása valószínûleg meghiúsul vagy 
lényegesen nehezebbé válik.

jogszerû, és hogy a végzés hiányában 
valóban fennáll a veszélye, hogy a hitelezõ 
követeléshez való joga – legalább 
részlegesen – sérül, valamint a bíróság 
késõbb meghozandó határozatának 
végrehajtása valószínûleg meghiúsul vagy 
lényegesen nehezebbé válik. Ezért a 
hitelezõnek elegendõ számú, megfelelõ 
tényekkel alátámasztott bizonyítékot kell 
benyújtania a bíróság számára, 
amelyekkel igazolni tudja a követelése 
megalapozottságát.

Or. it

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A számlazárolást elrendelõ végzés 
meglepetésjellegének megõrzése 
érdekében az adóst nem szabad 
tájékoztatni a kérelemrõl, illetve a végzés 
kibocsátása elõtt nem szabad meghallgatni
vagy értesíteni a végzésrõl annak a bank 
általi végrehajtása elõtt. Az adósnak 
azonban a végzés végrehajtása után 
azonnal lehetõséget kell kapnia a végzés 
megtámadására. 

(13) A számlazárolást elrendelõ végzés 
meglepetésjellegének megõrzése 
érdekében ajánlott, hogy az adóst ne 
tájékoztassák a kérelemrõl, illetve a végzés 
kibocsátása elõtt ne hallgassák meg és ne 
értesítsék a végzésrõl annak a bank általi 
végrehajtása elõtt. Az adósnak azonban a 
végzés végrehajtása után azonnal 
lehetõséget kell kapnia a végzés 
megtámadására.

Or. it

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a)A fokozottabb jogbiztonság 
érdekében célszerû rendelkezni arról, 
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hogy a számlazárolási végzés 
alkalmazásával megbízott bíróság 
lehetõséget kapjon az adós 
meghallgatására, amennyiben azt a 
végleges határozat meghozatala 
szempontjából szükségesnek ítéli. A végzés 
meglepetésjellegének megõrzése 
érdekében biztosítani kell, hogy az adós 
bíróság által történõ meghallgatása csak 
rendkívüli esetekre korlátozódjon.

Or. it

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) E rendeletnek megfelelõ garanciákat 
kell nyújtania a végzéssel való visszaélés 
ellen. Különösen, ha a hitelezõ a 
végrehajtás helye szerinti tagállamban még 
nem rendelkezik végrehajtható bírósági 
határozattal, a bíróságnak lehetõséggel kell 
rendelkeznie arra, hogy kötelezze a 
hitelezõt biztosíték adására az 
indokolatlanul kibocsátott végzés miatt az 
adós által elszenvedett károk megtérítésére. 
A nemzeti jognak kell irányadónak lennie 
abban a kérdésben, hogy a hitelezõnek 
milyen feltételek mellett kell megtérítenie 
az adós ilyen jellegû kárát. Amennyiben 
valamely tagállam joga nem írja elõ a 
kérelmezõ törvényes felelõsségét, e 
rendeletnek nem szabad kizárnia az 
egyenértékû intézkedések igénybevételét, 
például a kérelmezõ azon kötelezettségét, 
hogy a károk vonatkozásában tegyen 
kötelezettségvállalást.

(15) E rendeletnek megfelelõ garanciákat 
kell nyújtania a végzéssel való visszaélés 
ellen. Különösen, ha a hitelezõ a 
végrehajtás helye szerinti tagállamban még 
nem rendelkezik végrehajtható bírósági 
határozattal, a bíróságnak lehetõséggel kell 
rendelkeznie arra, hogy kötelezze a 
hitelezõt biztosíték adására az 
indokolatlanul kibocsátott végzés miatt az 
adós által elszenvedett károk megtérítésére. 

Or. it
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a)E rendeletnek elő kell írnia, hogy 
amennyiben az eljárás utólag 
megalapozatlannak bizonyul, a kérelmező 
a kérelmezettel szemben felelősséggel 
tartozik a kérelmezettnek esetlegesen 
okozott károkért. A nemzeti jognak kell 
irányadónak lennie abban a kérdésben, 
hogy a hitelezőnek milyen feltételek 
mellett kell megtérítenie az adós ilyen 
jellegű kárát. A kártérítésnek ki kell 
terjednie legalább az elmaradt haszonra 
és az eljárás során felmerült költségekre.

Or. it

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Mivel a hitelezõk jelenleg gyakorlati 
nehézségekbe ütköznek, amikor határokon 
átnyúló összefüggésben az adósra 
vonatkozó információkhoz kívánnak jutni 
állami vagy magánforrásokból, a 
rendeletnek olyan mechanizmust kell 
létrehoznia, amely lehetõvé teszi a 
végrehajtás helye szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak az adós bankszámláira 
vonatkozó információk beszerzését, akár 
oly módon, hogy kötelezik a bankokat 
annak közlésére, hogy az adós mely 
banknál vezet bankszámlát az adott 
tagállamban, akár pedig a hatósági vagy 
közigazgatási nyilvántartásokban vagy 
más módon tárolt információkba való
betekintés jogának biztosításával. 

(16) Mivel a hitelezõk jelenleg gyakorlati 
nehézségekbe ütköznek, amikor határokon 
átnyúló összefüggésben az adósra 
vonatkozó információkhoz kívánnak jutni 
állami vagy magánforrásokból, a 
rendeletnek olyan mechanizmust kell 
létrehoznia, amely lehetõvé teszi a 
végrehajtás helye szerinti tagállam illetékes 
hatóságainak az adós bankszámláinak 
azonosításához szükséges információk 
beszerzését. E mechanizmust a 
tagállamok a nemzeti jog alapján teszik 
elérhetõvé, és ennek keretében kötelezni 
lehet a bankokat annak közlésére, hogy az 
adós mely banknál vezet bankszámlát az 
adott tagállamban, betekintési jogot lehet 
biztosítani a hatósági vagy közigazgatási 
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nyilvántartásokba vagy más módon tárolt 
információkba, kötelezni lehet az adóst 
arra, hogy felfedje a számlavezetõ bank 
kilétét, valamint meg lehet tiltani számára 
a bankszámláján lévõ és a végzés szerint 
fizetendõ összeggel megegyezõ 
pénzeszközökkel való rendelkezést, azok 
felvételét vagy átutalását.

Or. it

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A számlazárolási végzés a hitelezõ 
számára a tagállami jog értelmében 
meglévõ biztosítási intézkedések helyett áll 
rendelkezésére.

(2) A számlazárolási végzés a hitelezõ 
számára a nemzeti jog értelmében meglévõ 
biztosítási intézkedések helyett áll 
rendelkezésére.

Or. it

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ez a rendelet házassági vagyonjogi 
ügyekre, regisztrált élettársi kapcsolatok 
vagyonjogi következményeire és öröklésre 
akkor vonatkozik, ha ezekre az ügyekre a 
joghatóságra, valamint a határozatok 
elismerésére és végrehajtására vonatkozó 
európai jogszabályokat alkalmazni kell. 

törölve

Or. it
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában minden olyan 
ügy határokon átnyúlónak minõsül, 
amelyben a számlazárolási végzés 
alkalmazásával megbízott bíróság, a 
végzéssel zárolandó összes bankszámla 
vezetésének helye és a felek lakóhelye 
nem azonos tagállamban van.

E rendelet alkalmazásában minden olyan 
ügy határokon átnyúlónak minõsül, 
amelyben az adós lakhelye és/vagy a 
zárolandó bankszámla vagy bankszámlák 
vezetési helye szerinti tagállam eltér a
számlazárolási végzésre irányuló 
kérelemmel megkeresett bíróság
székhelyéül szolgáló tagállamtól. 

Or. it

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „bank”: olyan vállalkozás, amelynek 
tevékenysége betétek vagy más 
visszafizetendõ pénzeszközök nyilvános 
gyûjtése és hitelek nyújtása saját 
számlára;

2. „bank”: a) a hitelintézetek 
tevékenységének megkezdésérõl és 
folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 
2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (átdolgozott szöveg)1 4. cikkének 
(1) bekezdése szerinti hitelintézet; 
b) az elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmények tevékenységének 
megkezdésérõl, folytatásáról és 
prudenciális felügyeletérõl szóló, 2009. 
szeptember 16-i 2009/110/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv2 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény. 
________
1HL L 177., 2006.6.30., 1. o.;
1HL L 267., 2009.10.10., 7. o. 
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Or. it

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „pénzügyi eszközök”: a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdése értelmében vett 
pénzügyi eszközök;

törölve

Or. it

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „pénzeszközök”: a készpénz vagy a 
pénzügyi eszközök;

5. „pénzeszközök”: a készpénz;

Or. it

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a pénzeszközök tartására szolgáló 
bankszámla esetében a számla IBAN-
számában feltüntetett tagállam;

a) a számla IBAN-számában feltüntetett 
tagállam;

Or. it
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Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) pénzügyi eszközök tartására szolgáló 
bankszámla esetében az a tagállam, 
amelyben a számlát vezetõ bank az 
593/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 19. cikkében 
meghatározott szokásos tartózkodási helye 
van;

törölve

Or. it

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „követelés”: meghatározott vagy 
meghatározható pénzösszeg kifizetésére 
fennálló igény;

7. „követelés”: meghatározott vagy 
meghatározható pénzösszeg kifizetésére 
fennálló likvid és esedékes igény;

Or. it

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A számlazárolási végzést bíróság 
bocsátja ki.

törölve

Or. it
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A számlazárolási végzés kibocsátására 
azon tagállam bíróságainak van 
joghatósága, amelyben az alkalmazandó 
joghatósági szabályok szerint az ügy 
érdemében az eljárást meg kell indítani. 
Amennyiben az ügy érdemére több 
bíróságnak van joghatósága, azon 
tagállam bírósága rendelkezik 
joghatósággal, amelyben a kérelmezõ az 
érdemi eljárást megindította vagy meg 
kívánja indítani.

(2) A számlazárolási végzés kibocsátására 
azon tagállam bíróságainak van 
joghatósága, amelyben az alkalmazandó 
joghatósági szabályok szerint az ügy 
érdemében az eljárást meg kell indítani.

Or. it

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) és (3) bekezdéstõl eltérõen, az 
adós által – fogyasztói minõségében, nem 
kereskedelmi célból, illetve szakmai 
tevékenységétõl függetlenül – kötött 
szerzõdéses kötelezettségbõl fennálló 
követelésre vonatkozó számlazárolási 
végzés kibocsátására az adós lakóhelye 
szerinti tagállam bíróságának van 
joghatósága.

Or. it
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A számlazárolási végzést arra az 
összegre, illetve annak egy részére kell 
megadni, amelyre annak kibocsátását 
kérik, ha a kérelmezõ bizonyítékokkal 
ésszerûen alátámasztva elõadja a 
jelentõséggel bíró tényeket, hogy 
meggyõzze a bíróságot mindkét alábbi 
kérdésrõl: 

(1) A számlazárolási végzést arra az 
összegre, illetve annak egy részére kell 
megadni, amelyre annak kibocsátását 
kérik, ha a kérelmezõ elegendõ 
bizonyítékot nyújt be, hogy meggyõzze a 
bíróságot mindkét alábbi kérdésrõl: 

Or. it

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a végzés kibocsátásának mellõzése 
valószínûsíthetõen hátráltatná vagy 
lényegesen megnehezítené a kérelmezettel 
szemben létezõ vagy jövõbeni jogcím 
késõbbi végrehajtását, ideértve azt az 
esetet is, amikor fennáll annak valós 
kockázata, hogy a kérelmezett a zárolandó 
bankszámlán vagy bankszámlákon tartott 
vagyonát elviheti, elidegenítheti vagy 
elrejtheti. 

b) a végzés kibocsátásának mellõzése 
esetén fennáll annak aktuális és valós 
kockázata, hogy a kérelmezõ követelésre 
vonatkozó joga teljes egészében vagy 
részben sérülhet. 

Or. it



PR\892675HU.doc 15/34 PE483.539v01-00

HU

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kérelmezett, és adott esetben a 
kérelmezett képviselõjének neve és címe;

b) a kérelmezett, és adott esetben a 
kérelmezett képviselõjének neve, címe, 
születési ideje és azonosító adatai vagy 
útlevélszáma;

Or. it

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – k pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) nyilatkozat, amely tanúsítja, hogy a 
kérelmezõ által benyújtott számlazárolási 
végzés iránti kérelemben szereplõ 
információk valósak és teljes körûek, 
valamint hogy a kérelmezõ tudatában van 
a kérelem benyújtása szerinti tagállam 
joga által megállapított jogi 
következményeknek arra az esetre 
vonatkozóan, ha nyilatkozatai 
szándékoltan valótlanok vagy hiányosak 
lennének.

Or. it

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kérelmet bármely kommunikációs 
eszközzel – az elektronikus utat is 

(4) A kérelmet és szükség esetén a
vonatkozó dokumentációt bármely 
kommunikációs eszközzel – az 
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beleértve – be lehet nyújtani. elektronikus utat is beleértve – be lehet 
nyújtani.

Or. it

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívüli esetekben a számlazárolási 
végzés iránti kérelemmel megkeresett 
bíróság – amennyiben a végsõ határozat 
meghozatalához szükségesnek tartja –
kérheti a kérelmezett meghallgatását.

Or. it

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az illetékes bíróság 
megítélése szerint a számlazárolási végzést 
további bizonyíték nélkül nem tudja 
kibocsátani, ilyen bizonyítékot írásbeli 
tanúvallomás vagy szakértõi vélemény 
formájában fogadhat el.

(1) A bíróság a bizonyítékok gyûjtéséhez a 
nemzeti jog szerinti legmegfelelõbb 
módszert veszi igénybe. 

Or. it
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Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A bíróság tanúmeghallgatást csak az 
általa szükségesnek tartott esetben folytat 
le. Amennyiben a kérelmezõ, a tanú vagy 
a szakértõ lakóhelye az illetékes bíróságtól 
eltérõ tagállamban van, a bíróság a 
bizonyítást videokonferencia vagy más 
kommunikációs technológia formájában 
folytatja le, amennyiben az rendelkezésre 
áll.

(2) A bíróság tanúmeghallgatást csak az 
általa szükségesnek tartott esetben folytat 
le, többek között videokonferencia vagy 
más kommunikációs technológia 
igénybevételével, amennyiben az 
rendelkezésre áll.

Or. it

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bíróság a számlazárolási végzés 
kibocsátása elõtt elõírhatja a kérelmezõ 
számára biztosíték letétbe helyezését vagy 
egyenértékû garancia nyújtását, hogy 
biztosítsa a kérelmezett kárának 
megtérítését a kérelmezõ nemzeti jog
szerinti kártérítési kötelezettsége 
mértékéig.

A bíróság a számlazárolási végzés 
kibocsátása elõtt elõírja a kérelmezõ 
számára biztosíték letétbe helyezését vagy 
elégséges garancia nyújtását, hogy 
biztosítsa a kérelmezett kárának 
megtérítését a kérelmezõ 12a. cikk szerinti 
kártérítési kötelezettsége mértékéig.

Or. it
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Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes bíróság mentesítheti a 
kérelmezõt az elsõ albekezdés szerinti 
biztosíték letétbe helyezése vagy a 
garancia nyújtása alól, amennyiben azt –
különösen a hitelezõ gazdasági helyzetét 
figyelembe véve – feleslegesnek ítéli.

Or. it

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk

A kérelmezõ felelõssége
(1) A számlazárolási végzés visszavonása, 
módosítása vagy a végzés végrehajtásának 
felfüggesztése esetén, továbbá 
amennyiben az ügy érdemében folytatott 
eljárás során a kérelem 
megalapozatlannak bizonyul, a kérelmezõ 
a számlazárolási végzéssel okozott 
valamennyi kárért felelõsséggel tartozik a 
kérelmezett felé.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kár 
megállapítására a számlazárolási végzés 
visszavonása vagy módosítása szerinti 
tagállam bírósága jogosult.

Or. it
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Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
esetekben, amennyiben a kérelmezõ 
bírósági határozat vagy perbeli egyezség 
birtokában van, számlazárolási végzés 
kibocsátására is kérheti a határozatot hozó 
vagy a perbeli egyezséget jóváhagyó 
bíróságot.

(1) Az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
esetekben a határozatot hozó vagy a perbeli 
egyezséget jóváhagyó bíróság jogosult a 
számlazárolási végzés kibocsátására.

Or. it

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a kérelmezõ közokirattal 
rendelkezik, számlazárolási végzés 
kibocsátására is kérheti a közokirat 
kiállításának helye szerinti tagállam e célra 
kijelölt illetékes hatóságot.

(2) Amennyiben a kérelmezõ közokirattal 
rendelkezik, a közokirat kiállításának helye 
szerinti tagállam illetékes hatósága 
jogosult a közokiratban meghatározott 
követelésre vonatkozó számlazárolási 
végzés kibocsátására.

Or. it

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kérelmezett, és adott esetben a 
kérelmezett képviselõjének neve és címe;

b) a kérelmezett, és adott esetben a 
kérelmezett képviselõjének neve, címe, 
születési ideje és azonosító adatai vagy 
útlevélszáma;
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Or. it

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a számlá(k)ra vonatkozó információk a 
16. cikknek megfelelõen, kivéve ha a 
kérelem a 17. cikk szerint 
számlainformációk beszerzésére irányul;

d) a számlá(k)ra vonatkozó információk a 
16. cikknek megfelelõen – köztük az adós 
számlavezetõ bankjának neve és címe –, 
kivéve ha a kérelem a 17. cikk szerint 
számlainformációk beszerzésére irányul;

Or. it

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) nyilatkozat, amely tanúsítja, hogy a 
kérelmezõ által benyújtott számlazárolási 
végzés iránti kérelemben szereplõ 
információk valósak és teljes körûek, 
valamint hogy a kérelmezõ tudatában van 
a kérelem benyújtása szerinti tagállam 
joga által megállapított jogi 
következményeknek arra az esetre 
vonatkozóan, ha nyilatkozatai 
szándékoltan valótlanok vagy hiányosak 
lennének.

Or. it
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Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kérelmet bármely kommunikációs 
eszközzel – az elektronikus utat is 
beleértve – be lehet nyújtani.

(3) A kérelmet és szükség esetén a 
vonatkozó dokumentációt bármely 
kommunikációs eszközzel – az 
elektronikus utat is beleértve – be lehet 
nyújtani.

Or. it

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kérelmezett teljes neve, a) amennyiben a kérelmezett természetes 
személy, teljes neve, születési ideje vagy 
nemzeti személyazonosító igazolványának 
vagy útlevelének száma,

Or. it

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) amennyiben a kérelmezett jogi 
személy, annak cégjegyzékszáma,

Or. it
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Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. amennyiben a kérelmezett természetes 
személy, születési ideje vagy nemzeti 
személyazonosító igazolványának vagy 
útlevelének száma,

törölve

Or. it

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – c pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. amennyiben a kérelmezett jogi személy, 
annak cégjegyzékszáma.

törölve

Or. it

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a kérelmezõ nem rendelkezik a 
számlára vonatkozó, 16. cikk szerint elõírt 
összes információval, kérheti, hogy a 
végrehajtás helye szerinti tagállam illetékes 
hatósága szerezze be a szükséges 
információkat. Erre irányuló kérését a 
számlazárolási végzés iránti kérelemben 
kell megtennie.

(1) Ha a kérelmezõ nem rendelkezik a 
számlára vonatkozó, 16. cikk szerint elõírt 
összes információval, kérheti, hogy a 
végrehajtás helye szerinti tagállam illetékes 
hatósága szerezze be az adós 
bankszámlájának vagy bankszámláinak 
azonosításához szükséges információkat. 
Erre irányuló kérését a számlazárolási 
végzés iránti kérelemben kell megtennie.

Or. it
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Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a 
kérelmezõ rendelkezésére álló, a 
kérelmezettre és bankszámláira vonatkozó 
valamennyi információt.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a 
kérelmezõ rendelkezésére álló, a 
kérelmezettre és bankszámláira vonatkozó 
valamennyi információt. A kérelmezõnek 
meg kell neveznie azt a tagállamot, ahol 
az adós a számlazárolási kérelem által 
érintett bankszámláját vagy bankszámláit 
vezeti, és kérelmét megfelelõ indokokkal 
kell alátámasztania.

Or. it

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az információk beszerzésére 
vonatkozó, és a 48. cikk szerint a 
Bizottságnak bejelentendõ nemzeti jog 
szerinti módszer a következõk egyike lehet:

(5) A hitelezõ bankszámlájának vagy 
bankszámláinak azonosításához szükséges 
információk beszerzése érdekében a 
tagállamok a nemzeti jog alapján lehetõvé 
teszik a következõ módszerek egyikét:

Or. it

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az a lehetõség, hogy a területükön lévõ 
összes bankot kötelezzék annak közlésére, 

a) a területükön lévõ összes bankot érintõ, 
annak közlésére vonatkozó kötelezettség, 
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hogy a kérelmezettnek vezet-e náluk 
számlát; 

hogy a kérelmezett vezet-e náluk számlát; 

Or. it

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az a lehetõség, hogy a kérelmezettet 
kötelezzék annak felfedésére, hogy mely 
banknál vezet bankszámlát, valamint hogy 
megtiltsák számára a bankszámláján lévõ 
és a végzés szerint fizetendõ összeggel 
megegyezõ pénzeszközökkel való 
rendelkezést, azok felvételét vagy 
átutalását.

Or. it

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kérelmezõnek a számlazárolási 
végzés kérelmezésekor közölnie kell, hogy 
más bíróságtól is kérte-e azonos követelés 
biztosítását célzó számlazárolási végzés 
vagy a nemzeti jog szerinti biztosítási 
intézkedés ugyanazon kérelmezettel 
szembeni kibocsátását. 

(1) A kérelmezõnek a számlazárolási 
végzés kérelmezésekor közölnie kell, hogy 
más bíróságtól is kérte-e azonos követelés 
biztosítását célzó számlazárolási végzés 
vagy a nemzeti jog szerinti biztosítási 
intézkedés ugyanazon kérelmezettel 
szembeni kibocsátását. A kérelmezõnek, 
adott esetben, be kell jelentenie az 
elõzõleg elutasított számlazárolási 
kérelmeit.

Or. it
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Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kérelmezőnek tájékoztatnia kell a 
számlazárolási végzés iránti kérelemmel 
megkeresett bíróságot, ha az (1) bekezdés 
szerinti kérelem alapján számlazárolási 
végzést vagy a nemzeti jog szerinti 
biztosítási intézkedést bocsátottak ki. Ilyen 
esetben a bíróság vagy a kibocsátó hatóság 
mellőzheti további végzés kibocsátását, ha 
álláspontja szerint a már biztosított 
intézkedések megfelelően védik a 
kérelmező érdekeit. 

(2) A kérelmezőnek tájékoztatnia kell a 
számlazárolási végzés iránti kérelemmel 
megkeresett bíróságot, ha az (1) bekezdés 
szerinti kérelem alapján számlazárolási 
végzést vagy a nemzeti jog szerinti 
biztosítási intézkedést bocsátottak ki. Ilyen 
esetben a bíróság vagy a kibocsátó hatóság 
mellőzheti további végzés kibocsátását, ha 
álláspontja szerint a már biztosított 
intézkedések megfelelően védik a 
kérelmező érdekeit. A kérelmezőnek, adott 
esetben, tájékoztatnia kell a bíróságot az 
előzőleg elutasított számlazárolási 
kérelmeiről.

Or. it

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bíróságok közötti kommunikáció és 
együttmûködés

törölve

(1) Amennyiben valamely tagállam 
bíróságát számlazárolási végzés iránti 
kérelemmel keresték meg és az ügy 
érdemére vonatkozó eljárás más tagállam 
bírósága elõtt van folyamatban, az érintett 
bíróságok együttmûködhetnek, hogy 
megfelelõen összehangolják az ügy 
érdemében és a számlazárolási végzéssel 
kapcsolatosan folytatott eljárásokat. 
(2) A számlazárolási végzés iránti 
kérelemmel megkeresett bíróság az ügy 
valamennyi vonatkozó körülményével 
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kapcsolatban – mint például a vagyon 
kérelmezett általi elherdálásának 
kockázata vagy az ügy érdemében 
megkeresett bíróság általi elutasítás vagy 
más hasonló intézkedés – tájékoztatást 
kérhet az (1) bekezdésben említett másik 
bíróságtól, vagy kötelezheti a kérelmezõt 
ezen információk beszerzésére. Az említett 
információk igénylése történhet 
közvetlenül vagy a 2001/470/EK 
határozattal létrehozott, polgári és 
kereskedelmi ügyekben illetékes Európai 
Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó 
pontjain keresztül.

Or. it

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a számlán tartott 
pénzeszközök pénzneme eltér a 
számlazárolási végzés kibocsátásának 

(4) Amennyiben a számlán tartott 
pénzeszközök pénzneme eltér a 
számlazárolási végzés kibocsátásának 
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pénznemétõl, a bank az összeget a 
végrehajtás napján érvényes hivatalos 
árfolyamra hivatkozással határozza meg. 

pénznemétõl, a bank az összeget a 
végrehajtás napján a számlát vezetõ bank 
helye szerinti tagállamban alkalmazandó
hivatalos árfolyamra hivatkozással 
határozza meg. 

Or. it

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bank a nyilatkozatát biztonságos
elektronikus kommunikációs eszközzel 
továbbíthatja. 

(3) A bank a nyilatkozatát elektronikus 
kommunikációs eszközzel továbbíthatja, 
amennyiben ez az eszköz a 95/46/EK 
irányelv 16. és 17. cikkének megfelelõen 
biztonságosnak tekinthetõ. 

Or. it

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a számlazárolási végzés a 
kérelmezett ugyanazon bank által vezetett 
több számlájára vonatkozik, a bank a 
végzést csak az abban meghatározott 
összeg erejéig hajtja végre. 

(1) A bank a végzést csak az abban 
meghatározott összeg erejéig hajtja végre. 
Amennyiben a kérelmezett több 
bankszámlát vezet ugyanannál a banknál, 
a bank a korrektség és a jóhiszemûség 
elvét szem elõtt tartva zárolja az összeget, 
hogy ezáltal a lehetõ legkisebb kárt okozza 
a kérelmezett számára.

Or. it
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Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A bank csak akkor kérheti a 
számlazárolási végzés vagy a 17. cikk (4)
bekezdésének a) pontja szerinti végzés 
végrehajtása során felmerült költségeinek 
kifizetését vagy megtérítését, ha ilyen 
díjazásra vagy költségtérítésre a nemzeti 
jog alapján kibocsátott, azonos hatású 
végzések tekintetében is jogosult. 

(1) A bank csak a számlazárolási végzés 
vagy a 17. cikk (5) bekezdésének a) pontja 
szerinti végzés végrehajtása során 
felmerült költségeinek kifizetését vagy 
megtérítését kérheti.

Or. it

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a 48. cikkel összhangban 
közlik a Bizottsággal, hogy a bankok 
jogosultak-e költségtérítésre, és 
amennyiben igen, a (2) bekezdés szerinti 
díj összegét.

törölve

Or. it

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Harmadik személyek kifogást emelhetnek 
a számlazárolási végzés ellen a származási
vagy a végrehajtás helye szerinti tagállam 
bíróságai elõtt, amennyiben a végzés vagy 

Harmadik személyek a származási 
tagállamban alkalmazandó nemzeti jog 
alapján bíróság elõtt kifogást emelhetnek a 
számlazárolási végzés ellen.
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annak végrehajtása sérti a jogaikat.

Or. it

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Harmadik személyek a végrehajtás 
helye szerinti tagállamban alkalmazandó 
nemzeti jog alapján a nemzeti hatóság 
elõtt kifogást emelhetnek a számlazárolási 
végzés végrehajtása ellen.

Or. it
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INDOKOLÁS

1. Bevezetés

Jelenleg különböző uniós eszközök állnak rendelkezésre a meg nem fizetett követelések 
behajtásának megkönnyítésére. Többek között: a kis értékű követelések esetén alkalmazható 
európai eljárás, az európai fizetési meghagyásos eljárás és a nem vitatott követelésekre 
vonatkozó európai végrehajtható okirat. Bár ezen eszközök megkönnyítik a határokon átnyúló 
követelésbehajtásra vonatkozó ítéletek elismerését, az átmeneti intézkedések tekintetében még 
sok a tennivaló. 

Becslések szerint ugyanis az európai vállalkozások éves forgalmuknak évente körülbelül 
2,6%-át veszítik el rendezetlen követelések miatt. A követelések behajtása terén meglévõ 
nemzeti rendelkezések különbözõsége következtében az adós könnyedén át tudja helyezni a 
pénzét az egyik tagállambeli bankszámlájáról egy másik tagállambelire.

Ahogy az Európai Bizottság jelentésébõl1 kitûnik, a jelenlegi helyzetet négy problémakör 
jellemzi:

· a bankszámlákon lévõ vagyon zárolását elrendelõ végzések feltételei tagállamonként 
igen eltérõek2;

· sok tagállamban nem lehet felderíteni, hogy az adós mely pénzintézetnél vezeti a 
bankszámláját;

· határokon átnyúló helyzetekben a számlazárolási végzés megszerzése és végrehajtása 
rendszerint költségesebb, mint belföldi ügyekben;

· a nemzeti végrehajtási rendszerek és azok gyorsaságának eltérései komoly problémát 
jelentenek a hitelezõk számára.

E rendeletre irányuló javaslat a fenti problémák megoldása érdekében egy új, kármegelõzõ 
jellegû jogi eszközt vezet be, az ideiglenes számlazárolást elrendelõ európai végzést, amelyet 
a hitelezõk a nemzeti jog szerinti eljárások alternatívájaként vehetnek igénybe. A Bizottság 
becslései szerint a javasolt intézkedés alkalmazásával a társaságok akár 600 millió eurót is be 
tudnának hajtani a fennálló követelésekbõl3.

2. Az elõadó álláspontja

2.1. Hatály
                                               
1 Lásd: Rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés (COM(2011)445, 3. o.).
2 Egy számlazárolást elrendelõ végzés nem „egyetemes” fogalom az Unió jogrendszerében. Épp ellenkezõleg, a 
különbözõ végzésekben eltérõ átmeneti intézkedések szerepelnek, az általános eszközöktõl kezdve, mint fizetési 
meghagyás (Írország) vagy végzés (Dánia), a különleges eszközökig, mint biztosítási célú zár alá vétel 
[Garnishment Order] (Málta). E tekintetben lásd a CSES (Stratégiai és Értékelési Szolgáltatások Központja) által 
az Európai Bizottság megbízásából végzett és 2011-ben kiadott tanulmányban található összehasonlító elemzést 
a számlazárolási végzés nemzeti kérelmezési eljárásairól: „Study for an Impact Assessment on a Draft 
Legislative Proposal on the Attachment of Bank Accounts” (70–85. o.).
3 Lásd: A Bizottságnak a rendeletre irányuló javaslatról szóló hatásvizsgálata (35. o.), az alábbi linken érhető el: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
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Az elõadó egyetért a Bizottság által a javaslat hatálya alóli kizárások vonatkozásában 
alkalmazott jogi egységességgel. A javaslat hatálya alól kizárt területek ugyanis nagyjából 
megfelelnek a Brüsszel I. rendelet alóli kivételeknek, amelyek például a családjog, a szociális 
jog és a választottbíráskodás.

Az eladó azonban azt javasolja, hogy a vagyonjogi kéréseket és az öröklést is zárják ki a 
javaslat hatálya alól (lásd a 8. módosítást). Az elõadó szerint a rendelet hatályának ilyen 
mértékû kiterjesztéséhez konkrét hatásvizsgálatra lenne szükség. Továbbá ezek a területek 
nincsenek összhangban a javaslat fõ célkitûzéseivel, amelyek a „határokon átnyúló 
követelése[k] behajtásának elõsegítése, valamint határokon átnyúló jogvitát érintõ polgári és 
kereskedelmi ügyekben a bírósági határozatok végrehajtása hatékonyságának javítása”4. 

2.2. Fogalommeghatározások

A rendelet hatályának körülhatárolása érdekében az elõadó szükségesnek tartja a javaslat 
szövegének világosabbá és egyszerûbbé tételét a „határokon átnyúló ügyek” 
fogalommeghatározása vonatkozásában. Hasonlóképpen alapvetõ fontosságú a „határokon 
átnyúló jogvita” fogalmának megfelelõ meghatározása.  Ennek érdekében az elõadó javasolja, 
hogy a vélelem megfordítása révén szigorítsák a határokon átnyúló jelleget meghatározó 
feltételeket. Ennek következtében az ügy csak akkor minõsülne határokon átnyúlónak, ha az 
adósok lakóhelye és/vagy a zárolandó bankszámla vagy bankszámlák vezetésének helye 
szerinti tagállam eltér a számlazárolási végzésre irányuló kérelemmel megkeresett bíróság 
székhelyéül szolgáló tagállamtól (lásd a 9. módosítást). 

Az előadó úgy véli, hogy a „bankszámla” fogalommeghatározásába bele kell foglalni a 
2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 17. pontja szerinti „pénzügyi eszközöket” is 
(lásd a 11., 12. és 14. módosítást5). Ezen eszközök kiterjednek – többek között – az 
értékpapírokra, a pénzpiaci eszközökre, a kollektív befektetési vállalkozások részesedéseire, 
az opciós szerződésekre és a hitelkockázat-átruházásra irányuló származékos pénzügyi 
instrumentumokra. Az előadó úgy véli, hogy a pénzügyi eszközök megelőző befagyasztása 
más kockázattal jár, mint a „hagyományos” betéti számlák befagyasztása. A pénzügyi 
eszközök értéke ugyanis a piaci árfolyamok ingadozásának függvényében változik. Ennek 
következtében a pénzügyi eszközöknek a végzés tárgyában történő szerepeltetése 
előnytelenül érintheti mind az adóst, mind pedig a hitelezőt. 
Az előadó véleménye szerint a „követelésnek” a javaslat 4. cikkének (7) bekezdésében 
található meghatározását bővíteni és pontosítani kell. A likviditási és esedékességi 
követelményekre való hivatkozásnak köszönhetően lehetővé válna a követelés 
megalapozottságának meghatározása, valamint elkerülhetőek lennének a bíró által elrendelt 
számlazárolási végzés alapjául szolgáló követelés jellegét érintő értelmezésbeli különbségek 
(lásd a 15. módosítást).

                                               
4 A Bizottság e javaslathoz mellékelt bevezető jelentése, COM(2011)445, 4. o.
5 A javasolt módosítással összhangban törölni kell a 26. cikk (3) bekezdését, amely a pénzügyi eszközök 
vonatkozásában szabályozza a számlazárolási végzés végrehajtását (lásd: 48. módosítás).
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Végül a jogbiztonság megerősítése érdekében az előadó úgy véli, hogy a hitelintézet és az 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény megkülönböztetése révén pontosítani kell a bank 
meghatározását (lásd a 10. módosítást).

2.3. A számlazárolási végzés beszerzése iránti eljárás

 Eljárás a másik fél meghallgatásának mellőzésével
Az intézkedés maximális hatékonyságának biztosítása érdekében a javaslat a számlazárolási 
végzés végrehajtási szakaszában bevezeti a „meglepetésjelleget”. Ennek célja, hogy 
megakadályozza az adóst abban, hogy az eljárás szerinti tagállamtól eltérõ tagállamban 
vezetett bankszámlákon tartott pénzeszközeit kivegye vagy átutalja. E célból a javaslat 
értelmében az európai eljárást már az adós lakóhelye szerinti tagállamban végrehajtható 
jogcím megszerzése elõtt is alkalmazni lehet6, a számlazárolási végzés pedig elrendelhetõ ex 
parte eljárás keretében, azaz az adós meghallgatásának mellõzésével7.

Bár a számlazárolási végzés kibocsátása során a másik fél meghallgatásának mellõzésével 
zajló eljárás révén alapvetõ fontosságú a meglepetéshatás megõrzése, az elõadó úgy véli, 
hogy a rendelkezés tartalmát a hitelezõ és az adós jogainak megfelelõ kiegyensúlyozása 
végett felül kell vizsgálni. Nevezetesen úgy tûnik, hogy a javaslat túlzott mértékben kedvez a 
kérelmezõnek, miközben nem nyújt kellõ garanciát a számlazárolási végzés lehetséges drákói 
jellegének enyhítéséhez. 

A fentiek figyelembevételével az elõadó kívánatosnak tartja egy olyan rendelkezés 
bevezetését, amely kivételes és kellõképpen indokolt esetekben olyan hatáskört ruház az 
ügyben eljáró bíróságra, hogy az további információk megszerzése érdekében 
meghallgathassa a kérelmezettet8, lehetõvé téve ezáltal a kereset megalapozottságának 
pontosabb értékelését (lásd a 3. és 24. módosítást).

· A végzés kibocsátásának feltételei

Az adós és a hitelezõ jogainak kiegyensúlyozása érdekében az elõadó úgy véli, hogy a 
számlazárolási végzés kibocsátásának feltételeit pontosabban és szigorúbban kell 
szabályozni9. Következésképpen az (1) bekezdés b) pontjában bevezetett módosítás 
pontosabban meghatározza a kérelem benyújtásának feltételeit. A bevezetett módosítás 
értelmében az kérhet végzést, akinek a követeléshez való joga – akár teljes egészében, akár 
részben – sérülhet (lásd az 1. és 20. módosítást). Ugyanakkor az „elegendõ” feltétel 
bevezetésével a javaslat szigorúbb bizonyítási kötelezettséget ír elõ a követelés 
alátámasztására (lásd a 19. módosítást), valamint a „valós” és „aktuális” kifejezések 
alkalmazásával a kár vonatkozásában (lásd az 1. és 20. módosítást). 

· A számlazárolási végzés iránti kérelem

Az elõadó javasolja, hogy bõvítsék és pontosítsák az adós által a számlazárolási végzés iránti 
kérelem összeállításakor kötelezõen benyújtandó információkat (lásd a 21., 23., 32., 33. és 35. 

                                               
6 5. cikk (Igénybevétel).
7 10. cikk (Eljárás a másik fél meghallgatásának mellőzésével).
8 A kontradiktórius eljárás elve a tagállamok jogrendjének egyik alapelve.
9 Lásd a javaslat 7. cikkét.
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módosítást). Ugyanezen logika szerint, egy másik módosítás kötelezõvé teszi a hitelezõ 
számára, hogy a kérvénye mellett nyújtson be egy nyilatkozatot, amelyben tanúsítja, hogy a 
kérvényben szereplõ információk valósak és teljes körûek, valamint hogy tudomásul veszi, 
hogy minden szándékosan valótlan és hiányos nyilatkozat a kérelem benyújtása szerinti 
tagállam joga által megállapított következményekkel járhat (lásd a 22. és 34. módosítást).

· Bizonyítás

Az elõadó véleménye szerint pontosítani és szigorítani kell az eljárásban alkalmazott 
bizonyítást szabályozó feltételeket. E tekintetben az elõadó nem tartja megfelelõnek az 
írásbeli tanúvallomás vagy szakértõi vélemény alkalmazását. A „szakértõ” meghatározását 
szabályozó nemzeti rendelkezések tagállamonként eltérõek, és emiatt komolyan felmerül a 
hamis tanúzás kockázata. Ezért az elõadó azt javasolja, hogy a bizonyítékgyûjtési 
módszereket a nemzeti jog alapján szabályozzák (lásd a 25. módosítást), valamint töröljék a 
javaslat szövegébõl a szakértõi tanúvallomás igénybevételének lehetõségét (lásd a 25. és 26. 
módosítást).

· A hitelezõ felelõssége

Az eljárás „felelõsségteljes” alkalmazásának elõsegítése érdekében az elõadó szerint a 
hitelezõt felelõssé kell tenni a kérelmezettnek a számlazárolási végzéssel okozott valamennyi 
káráért a számlazárolási végzés visszavonása, módosítása vagy a végzés végrehajtásának 
felfüggesztése esetén, továbbá amennyiben az ügy érdemében folytatott eljárás során a 
kérelem megalapozatlannak bizonyul (lásd az 5. és 29. módosítást). Hasonlóképpen, az elõadó 
javasolja, hogy írják elõ a hitelezõ számára biztosíték letétbe helyezését vagy elégséges 
garancia nyújtását, hogy a számlazárolási végzés végrehajtásának visszavonását követõen 
biztosítsa az adós kárának megtérítését (lásd a 4., 27. és 28. módosítást). 

2.4. Számlainformációk és az eljárás költségei

Az elõadó úgy véli, hogy a javaslat 16. cikkének iii. és iv. pontjában levõ adatokat, azaz a 
születési idõt, nemzeti személyazonosító igazolvány vagy útlevél számát, illetve jogi személy 
esetében a cégjegyzékszámot mindig közölni kell az adós bankszámlájának azonosításához 
szükséges információk körének bõvítése és ennek következtében az adós jogainak magasabb 
szintû biztosítása érdekében (lásd a 36., 37., 38. és 39. módosítást). Ezen túlmenõen egy ilyen 
rendelkezés lehetõvé tenné az adós bankszámlájának gyorsabb és biztosabb azonosítását is. 

A javaslat 17. cikke szerinti rendelkezést illetõen, az európai adatvédelmi biztos 
véleményével10 összhangban, valamint az irreleváns bizalmas információk közzétételének és 
a banktitkok felfedésének elkerülése érdekében az elõadó javasolja, hogy a kérelmezett 
bankszámlájával kapcsolatos információk igénylése és kiadása korlátozódjon a kérelmezett, 
valamint bankszámlái azonosításához ténylegesen szükséges adatokra (lásd a 40. és 50. 
módosítást), valamint hogy pontosítsák a kért információkat (lásd a 41. módosítást).  
Ugyanakkor az elõadó úgy véli, hogy az információszerzés érdekében az illetékes hatóság 
rendelkezésére álló módszerek között elõ kell írni annak lehetõségét, hogy a kérelmezettet 
kötelezzék annak felfedésére, hogy mely banknál vezet bankszámlát, valamint hogy 

                                               
10 Lásd: Az európai adatvédelmi biztos véleménye; az Európai Unió Hivatalos lapja, C 373/4. (2011.12.21.).
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megtiltsák számára a bankszámláján lévõ és a végzés szerint fizetendõ összeggel megegyezõ 
pénzeszközökkel való rendelkezést, azok felvételét vagy átutalását (lásd a 6. és 44. 
módosítást).

A Bizottság javaslata szerint a számlazárolási végzés végrehajtása során a bankok számára 
felmerülő költségek kifizetése vagy megtérítése a nemzeti jog rendelkezései alapján történik 
(30. cikk (1) bekezdés). A nemzeti jogrendszerek különbözősége fényében egy ilyen jellegű 
előírás azon bankok hátrányos megkülönböztetésének kockázatával járhat, amelyekre a fent 
említett kártérítés nem vonatkozik. Tagadhatatlan, hogy a javasolt eljárás emberi és gazdasági 
erőforrások felhasználásával jár, aminek költségeit nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha 
tekintetbe vesszük, hogy az eljárás során nem közérdekről, hanem egyes személyek érdekéről 
van szó. Az előadó ezért úgy véli, hogy a 30. cikknek egyértelmű és összehangolt 
intézkedéseket kell megfogalmaznia a számlazárolási végzés végrehajtása során a bankok 
számára felmerülő költségek kifizetésére (lásd az 52. módosítást).


