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MÓDOSÍTÁSOK 001-026  
előterjesztette: Jogi Bizottság 

 

Jelentés 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg A8-0140/2015 

A kis értékű követelések európai eljárása és az európai fizetési meghagyásos eljárás 

 

Rendeleti javaslat (COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – -1 pont 

861/2007/EK rendelet 

Cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1. A rendelet címe az alábbiak szerint 

módosul: 

a kis értékű követelések európai 

eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. 

július 11-i 861/2007/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 

a 10 000 EUR összegig terjedő követelések 

egyszerűsített európai eljárásának 

bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 

861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 

 (A módosításból következő módosításokat 

végre kell hajtani a 861/2007/EK rendelet 

teljes szövegében.) 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 
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 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A felső értékhatár 10 000 euróra 

emelése különösen hasznos volna a kis- és 

középvállalkozások számára, amelyeket 

jelenleg az tart vissza a keresetindítás 

mérlegelésétől, hogy a rendes és 

egyszerűsített tagállami eljárások alapján 

fizetendő perköltségek aránytalanok a 

követelés értékéhez képest és/vagy a 

bírósági eljárás túl hosszadalmas. A felső 

értékhatár emelése javítaná az eredményes 

és költséghatékony jogorvoslatok 

igénybevételét a kis- és 

középvállalkozások részvételével zajló, 

határokon átnyúló jogvitákban. Az 

igazságszolgáltatáshoz való jog fokozott 

érvényesítése erősítené a bizalmat a több 

országra kiterjedő ügyletek iránt és 

hozzájárulna a belső piac által kínált 

lehetőségek maradéktalan kihasználásához. 

(5) A felső értékhatár olyan módon történő 

megemelése, hogy 10 000 euróig lefedje 

valamennyi, a jogi személyekkel szembeni 

követeléseket, különösen hasznos volna a 

kis- és középvállalkozások számára, 

amelyeket jelenleg az tart vissza a 

keresetindítás mérlegelésétől, hogy a 

rendes és egyszerűsített tagállami eljárások 

alapján fizetendő perköltségek 

aránytalanok a követelés értékéhez képest 

és/vagy a bírósági eljárás túl hosszadalmas. 

A felső értékhatár emelése javítaná az 

eredményes és költséghatékony 

jogorvoslatok igénybevételét a kis- és 

középvállalkozások részvételével zajló, 

határokon átnyúló jogvitákban. Az 

igazságszolgáltatáshoz való jog fokozott 

érvényesítése erősítené a bizalmat a több 

országra kiterjedő ügyletek iránt és 

hozzájárulna a belső piac által kínált 

lehetőségek maradéktalan kihasználásához. 

E rendelet alkalmazásában valamely 

követelést akkor kell jogi személy ellen 

érvényesített követelésnek tekinteni, ha az 

alperesek legalább egyike jogi személynek 

minősül valamelyik tagállam vagy 

harmadik ország joga szerint, nem pedig a 

saját nevében eljáró magánszemélynek. A 

saját nevükben eljáró magánszemélyek 

ellen érvényesített követeléseket csak 

akkor kell lefedni, ha azok összege 5 000 

eurónál alacsonyabb. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A kis értékű követelések európai 

eljárása tovább javítható volna, ha az 

igazságszolgáltatás terén kihasználnák a 

földrajzi távolság leküzdését lehetővé tévő 
technológiai fejleményeket, és azok magas 

költséggel járó és hosszadalmas 

(8) A követelések egyszerűsített európai 

eljárása tovább javítható volna, ha az 

igazságszolgáltatás terén kihasználnák 

azokat a technológiai fejleményeket, 

amelyek lehetővé teszik a földrajzi 

távolságnak és annak az 
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eljárásokat érintő következményeit. igazságszolgáltatáshoz való jog 

érvényesítését hátráltató 

következményeinek – magas költségek és 

hosszadalmas eljárások – leküzdését. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A tárgyalásokat, valamint a tanúk, 

szakértők és a felek meghallgatása útján 

történő bizonyításfelvételt távközlési 

eszközökkel kell lefolytatni. Ez nem 

érintheti az eljárásban részt vevő feleknek 

azt a jogát, hogy tárgyalás céljából 

megjelenjenek a bíróságon. A tárgyalás és 

a bizonyításfelvétel során a tagállamoknak 

olyan korszerű távközlési eszközöket kell 

alkalmazniuk, amelyek a bíróságra utazás 

nélkül lehetővé teszik a személyek 

meghallgatását. Amennyiben a 

meghallgatott személy lakóhelye az eljáró 

bíróság székhelyétől eltérő tagállamban 

van, a tárgyalást az 1206/200117/EK 

tanácsi rendeletben meghatározott 

szabályok szerint kell megszervezni. 

Amennyiben a meghallgatandó fél 

lakóhelye a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bíróság székhelye szerinti 

tagállamban van, a tárgyalás megtartható 

videokonferencia, telekonferencia, vagy a 

nemzeti jog szerinti, egyéb megfelelő 

távközlési technológia segítségével. A 

feleknek minden esetben jogosultnak kell 

lenniük arra, hogy amennyiben azt kérik, 
a tárgyalás céljából megjelenhessenek a 

bíróságon. A bíróságnak a 

bizonyításfelvétel legegyszerűbb és 

legkevésbé költséges módját kell 

alkalmaznia. 

(12) A tárgyalásokat, valamint a tanúk, 

szakértők és a felek meghallgatása útján 

történő bizonyításfelvételt távközlési 

eszközökkel kell lefolytatni. Ez nem 

érintheti az eljárásban részt vevő feleknek 

azt a jogát, hogy tárgyalás céljából 

megjelenjenek a bíróságon. A tárgyalás és 

a bizonyításfelvétel során a tagállamoknak 

olyan korszerű távközlési eszközöket kell 

alkalmazniuk, amelyek a bíróságra utazás 

nélkül lehetővé teszik a személyek 

meghallgatását. Amennyiben a 

meghallgatott személy lakóhelye az eljáró 

bíróság székhelyétől eltérő tagállamban 

van, a tárgyalást az 1206/2001/EK17 

tanácsi rendeletben meghatározott 

szabályok szerint kell megszervezni. 

Amennyiben a meghallgatandó fél 

lakóhelye a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bíróság székhelye szerinti 

tagállamban van, a tárgyalás megtartható 

videokonferencia, telekonferencia, vagy a 

nemzeti jog szerinti, egyéb megfelelő 

távközlési technológia segítségével. 

Amennyiben valamelyik fél azt kéri, 
minden esetben jogosultnak kell lennie a 

bíróságon történő megjelenésre, valamint 

saját maga vagy tanúk bíróság előtti 

személyes meghallgatására. A bíróságnak 

a bizonyításfelvétel legegyszerűbb és 

legkevésbé költséges módját kell 

alkalmaznia. 

__________________ __________________ 

17 A Tanács 2001. május 28-i 

1206/2001/EK rendelete a polgári és 

kereskedelmi ügyekben a 

17 A Tanács 2001. május 28-i 

1206/2001/EK rendelete a polgári és 

kereskedelmi ügyekben a 
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bizonyításfelvétel tekintetében történő, a 

tagállamok bíróságai közötti 

együttműködéséről, HL L 174., 2001.6.27., 

1.o. 

bizonyításfelvétel tekintetében történő, a 

tagállamok bíróságai közötti 

együttműködéséről, HL L 174., 2001.6.27., 

1.o. 

Indokolás 

A tanúk meghallgatásának területén a szóbeliség és a közvetlenség elvét érintetlenül kell 

hagyni.  

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A lehetséges perköltség szerepet 

játszhat a felperes arra vonatkozó 

döntésében, hogy mérlegeli-e a 

keresetindítást. Az egyéb költségek mellett 

a bírósági illetékek is visszatarthatják a 

felpereseket a keresetindítástól, különösen 

azokban a tagállamokban, ahol a bírósági 

illetékek aránytalan mértékűek. A bírósági 

illetékeknek arányosnak kell lenniük a 

követelés értékével ahhoz, hogy a 

határokon átnyúló kis értékű követelések 

esetében biztosítsák az 

igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. E 

rendelet célja nem a bírósági illetékek 

összehangolása; hanem a bírósági 

illetékek azon maximális összegének 

meghatározása, amely a felperesek 

jelentős hányada számára hozzáférhetővé 

teszi az eljárást. ugyanakkor lehetővé 

teszi, hogy a tagállamok széles mérlegelési 

jogkörrel rendelkezzenek a bírósági 

illetékek összegének kiszámítására 

vonatkozó módszer megválasztása terén. 

(13) A lehetséges perköltség egyike 

azoknak az alapvető tényezőknek, amelyek 
a felperes arra vonatkozó döntését 

befolyásolják, hogy mérlegeli-e a 

keresetindítást. Az egyéb költségek mellett 

a bírósági illetékek is visszatarthatják a 

felpereseket a keresetindítástól, különösen 

azokban a tagállamokban, ahol a bírósági 

illetékek aránytalan mértékűek. A bírósági 

illetékek mértékét úgy kell megállapítani, 

hogy ne haladják meg az egyenértékű 

belföldi eljárások tekintetében felszámított 

illetékeket. A várakozások szerint az 

azonos vagy alacsonyabb mértékű 

felszámított illetékek ösztönözni fogják az 

egyszerűsített európai eljárás 

igénybevételét, részben azáltal, hogy azt 

költséghatékony és az ismerősebb belföldi 

eljárásokhoz hasonló eszközként 

pozícionálják. Azokban a tagállamokban, 

amelyekben nem léteznek belföldi 

eljárások, a bírósági illetékek mértékét úgy 

kell megállapítani, hogy azok ne legyenek 

aránytalanok a követelés értékéhez képest. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A bírósági illetékek megfizetése nem 

teheti szükségessé a felperes utazását, vagy 

azt, hogy ebből a célból ügyvédet 

fogadjon. A kis értékű követelések európai 

eljárásában joghatósággal rendelkező 

valamennyi bíróságnak el kell fogadnia 

legalább a banki átutalást, és betéti vagy 

terhelési kártyával történő online fizetést. 

(14) A bírósági illetékek megfizetése nem 

teheti szükségessé a felperes utazását, vagy 

azt, hogy ebből a célból ügyvédet 

fogadjon. Az egyszerűsített európai 

eljárásban joghatósággal rendelkező 

valamennyi bíróságnak el kell fogadnia 

legalább a banki átutalást, a hitel- vagy 

betéti kártyával történő online fizetést vagy 

a távfizetés egyéb típusait. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

861/2007/EK rendelet 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E rendeletet – tekintet nélkül az eljáró 

bíróság jellegére – azokban a polgári és 

kereskedelmi ügyekben kell alkalmazni, 

amelyeknél a követelés értéke a 

keresetlevél hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bíróság általi kézhezvételekor 

nem haladja meg a 10 000 EUR összeget, 

az összes kamat, kiadás és költség nélkül. 

E rendelet hatálya nem terjed ki különösen 

az adó-, vám- és közigazgatási ügyekre, 

vagy az államnak az államhatalom 

gyakorlása során hozott aktusai vagy 

elkövetett mulasztásai miatti felelősségére 

(„acta jure imperii”). 

(1) E rendeletet – tekintet nélkül az eljáró 

bíróság jellegére – azokban a polgári és 

kereskedelmi ügyekben kell alkalmazni, 

amelyeknél a keresetlevél hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bíróság általi 

kézhezvételekor a jogi személlyel szemben 

érvényesített követelés értéke legfeljebb 

10 000 EUR, illetve a természetes 

személlyel szemben érvényesített követelés 

értéke nem éri el az 5 000 EUR összeget, 

az összes kamat, kiadás és költség nélkül. 

E rendelet hatálya nem terjed ki különösen 

az adó-, vám- és közigazgatási ügyekre, 

vagy az államnak az államhatalom 

gyakorlása során hozott aktusai vagy 

elkövetett mulasztásai miatti felelősségére 

(„acta jure imperii”). 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

861/2007/EK rendelet  

2 cikk – 2 bekezdés 
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 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ez a rendelet nem alkalmazandó, 

amennyiben (megfelelő esetben) a 

keresetlevél formanyomtatványának a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

bírósághoz történő beérkezésekor az 

alábbiak mindegyike egyetlen 

tagállamban található: 

törölve 

a) a felek lakóhelye vagy szokásos 

tartózkodási helye; 

 

b) a szerződés teljesítésének helye;  

c) az a hely, ahol a követelés alapját 

képező tények bekövetkeztek; 

 

d) az ítélet végrehajtásának helye;  

e) a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bíróság. 

 

A lakóhelyet a [44/2001/EK rendelet 59 és 

60. cikkének]/[az 1215/2012/EU rendelet 

62. és 63. cikkének] megfelelően kell 

meghatározni. 

 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

861/2007/EK rendelet 

2 cikk – 3 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) munkajog; törölve 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

861/2007/EK rendelet 

2 cikk – 3 bekezdés – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) a magánélet tiszteletben tartásához való 

jog és a személyiségi jogok megsértése, 

törölve 



 

 

 PE568.449/ 7 

 HU 

beleértve a rágalmazást is. 

Indokolás 

Mivel a személyiségi jogok már nincsenek kizárva a Brüsszel I. rendelet hatálya alól, a kis 

értékű követelések eljárására sem indokolt a továbbiakban ezt a kivételt alkalmazni. 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

861/2007/EK rendelet 

3 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 3. cikket el kell hagyni. törölve 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 pont – a pont 

861/2007/EK rendelet 

4 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A bíróság tájékoztatja a felperest az 

elutasításról. 

A követelést elbíráló bíróság tájékoztatja a 

felperest az elutasításról, valamint a 

meghozott határozat elleni jogorvoslati 

lehetőségről. 

Indokolás 

A követelést elbíráló bíróságnak tájékoztatnia kell a felperest a meghozott határozat elleni 

jogorvoslati lehetőségről. Ezt a jogorvoslatot valamennyi tagállam maga határozza meg a 

vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban. 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 pont – b pont 

861/2007/EK rendelet 

4 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy az „A” 

formanyomtatvány papíralapú 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy 

valamennyi olyan bíróság, amely előtt az 
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formátumban valamennyi olyan bíróságon 

hozzáférhető legyen, amely előtt a kis 

értékű követelések európai eljárása 

megindítható, elektronikus formátumban 

pedig elérhető legyen a szóban forgó 

bíróság vagy az érintett központi hatóság 

weboldalán. 

egyszerűsített európai eljárás 

megindítható, teljesíti a feladatához 

tartozó azon kötelezettséget, hogy a 

hatáskörrel rendelkező szervezeti egységek 

révén a szabványos „A” 

formanyomtatványt papíralapú 

formátumban biztosítja a polgárok 

számára, valamint hogy az valamennyi 

olyan bíróságon hozzáférhető legyen a 

polgárok számára, amely előtt az 

egyszerűsített európai eljárás 

megindítható, elektronikus formátumban 

pedig elérhető legyen a szóban forgó 

bíróságok vagy az érintett központi 

hatóság weboldalán. 

Indokolás 

A rendelet eredetileg javasolt szövegének alkalmazása akadályokba ütközhet, különösen az 

„A” formanyomtatvány papíralapon történő hozzáférhetőségének a polgárok számára történő 

biztosítását illetően. Romániában például egyértelmű kötelezettségként kell előírni a 

bíróságok számára, hogy a bíróságok hivatala révén a polgárok számára papíralapon 

hozzáférhető legyen az „A” formanyomtatvány, mivel a romániai bíróságok még nem vezették 

be ezt a munkamódszert, és a polgárok számára nem biztosítják papíralapon a 

formanyomtatványokat, nyomtatványokat, kereseti mintákat stb. 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 pont  

861/2007/EK rendelet 

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) mindkét fél jelzi, hogy hajlandó bírósági 

egyezséget kötni, és ebből a célból 

tárgyalás megtartását kéri a bíróságtól. 

b) mindkét fél jelzi, hogy hajlandó bírósági 

egyezséget kötni, és az egyezséget nem 

lehet levelezés útján elérni. 

Indokolás 

Bírósági egyezség esetén nem kellene kötelezővé tenni bírósági tárgyalás tartását. Tárgyalást 

csak akkor kell tartani, ha szükség van rá. 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont 

861/2007/EK rendelet 

8 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A bíróság – az 1206/2001/EK 

rendelettel összhangban – a tárgyalást 

videokonferencia, telekonferencia vagy 

egyéb megfelelő távközlési technológia 

igénybevételével folytatja le, amennyiben a 

meghallgatandó fél lakóhelye a hatáskörrel 

és illetékességgel rendelkező bíróság 

székhelyétől eltérő tagállamban van. 

(1) [Jelen rendelet hatálybalépésétől 

számított 3 év]-tól/-től a bíróság – az 

1206/2001/EK rendelettel összhangban – a 

tárgyalást videokonferencia, 

telekonferencia vagy egyéb megfelelő 

távközlési technológia igénybevételével 

folytatja le, amennyiben a meghallgatandó 

fél lakóhelye a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bíróság 

székhelyétől eltérő tagállamban van. 

 (1a) A tagállamok biztosítják, hogy az 

érintett bíróságok fel legyenek szerelve a 

megfelelő távközlési technológiával. 

(2) A felek minden esetben jogosultak a 

bíróságon történő megjelenésre és – 

kérésük esetén – a személyes 

meghallgatásra. ” 

(2) A felek minden esetben jogosultak a 

bíróságon történő megjelenésre és – 

kérésük esetén – a személyes 

meghallgatásra. ” 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 6 pont 

861/2007/EK rendelet 

9 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A bíróság – amennyiben a követelés 

tisztességes rendezéséhez szükségesnek 

tartja – engedélyezi, hogy a felek írásban 

kérdéseket intézzenek a meghallgatott 

tanúkhoz. A bíróság továbbítja a felek 

kérdéseit a tanúk számára, és tájékoztatja 

őket arról a határidőről, ameddig 

kötelesek írásban válaszolni a felek 

számára, és válaszukat a bíróság számára 

megküldeni. 

 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 6 pont 
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861/2007/EK rendelet 

9 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A (2a) bekezdés szerint 

meghallgatandó szakértőt a bíróság 

rendeli ki. 

Indokolás 

A rendeletben meg kell határozni a szakértő kijelölésének módját. A rendeletnek meg kell 

továbbá határoznia azt is, hogy a feleknek joguk van-e saját szakértőt bevonni, és hogy 

tehetnek-e fel kérdéseket a szakértőnek. A felek védelemhez való jogának tiszteletben tartása, 

valamint a követelés tisztességes rendezése érdekében szabályozni kell a felek azon 

lehetőségét is, hogy a tanúk részére írásban feltehessenek kérdéseket. 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 7 pont 

861/2007/EK rendelet 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a felek 

gyakorlati segítséget kapjanak a 

nyomtatványok kitöltéséhez. E segítség 

különösen a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bíróság meghatározásához, az 

esedékes kamat kiszámításához és a 

csatolandó iratok meghatározásához, 

valamint annak eldöntéséhez vehető 

igénybe, hogy az eljárás alkalmazható-e a 

szóban forgó vita rendezésére 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a felek 

gyakorlati segítséget kapjanak a 

nyomtatványok kitöltéséhez. E segítséget 

díjmentesen biztosítják, és különösen 

annak eldöntéséhez vehető igénybe, hogy 

az eljárás alkalmazható-e a szóban forgó 

vita rendezésére, továbbá a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bíróság 

meghatározásához, az esedékes kamat 

kiszámításához és a csatolandó iratok 

meghatározásához. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 8 pont 

861/2007/EK rendelet 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az 5. cikk (2) bekezdésében és a 7. 

cikk (2) bekezdésében említett iratokat 

(1) Az 5. cikk (2) bekezdésében és a 7. 

cikk (2) bekezdésében említett iratokat 
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postai vagy elektronikus úton – a 

kézhezvétel időpontját is tartalmazó 

átvételi elismervény ellenében – kell 

kézbesíteni. Az iratokat kizárólag annak a 

félnek kézbesítik elektronikus úton, aki 

előzetesen kifejezetten elfogadta, hogy az 

iratok elektronikus úton kézbesíthetők. Az 

elektronikus úton történő kézbesítés 

automatikus kézbesítési visszaigazolás 

révén tanúsítható. 

postai vagy elektronikus úton – a 

kézhezvétel időpontját is tartalmazó 

átvételi elismervény ellenében – kell 

kézbesíteni. A kézbesítés módjának 

olyannak kell lennie, amellyel kizárható a 

visszaélés és biztosítható a bizalmas jelleg. 

Az iratokat kizárólag annak a félnek 

kézbesítik elektronikus úton, aki előzetesen 

kifejezetten elfogadta, hogy az iratok 

elektronikus úton kézbesíthetők. Az 

elektronikus úton történő kézbesítés 

automatikus kézbesítési visszaigazolás 

révén is tanúsítható. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat  

1 cikk – 8 pont 

861/2007/EK rendelet 

13 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A bíróság és a felek közötti, az (1) 

bekezdésben nem említett valamennyi 

írásbeli kommunikációt automatikus 

kézbesítési visszaigazolással tanúsított 

elektronikus módon kell folytatni, 

amennyiben ez a kommunikációs mód 

elfogadható a nemzeti jog szerinti 

eljárásokban, és azt az érintett fél 

elfogadja.  

A bíróság és a felek közötti, az (1) 

bekezdésben nem említett valamennyi 

írásbeli kommunikációt kézbesítési 

visszaigazolással tanúsított elektronikus 

módon kell folytatni, amennyiben ez a 

kommunikációs mód elfogadható a 

nemzeti jog szerinti eljárásokban. 

Indokolás 

Elegendő a nemzeti jogra való hivatkozás. Nincs szükség uniós szinten olyan 

többletkövetelményre, amely szükségessé teszi a felek hozzájárulását, ha tagállami szinten 

ilyen nem létezik. 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 

861/2007/EK rendelet 

15 a cikk – 1 bekezdés 
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 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kis értékű követelések európai 

eljárásáért felszámított bírósági illeték nem 

haladhatja meg a követelés – kamat, kiadás 

és költség nélküli – értékének 10 %-át. Ha 

a tagállamok egy meghatározott 

minimumösszegű bírósági illetéket 

számítanak fel a kis értékű követelések 

európai eljárásáért, a keresetlevélnek a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

bírósághoz való beérkezésekor ez az illeték 

nem haladhatja meg a 35 eurót. 

(1) Az egyszerűsített európai eljárásáért 

felszámított bírósági illeték nem haladhatja 

meg a követelés – kamat, kiadás és költség 

nélküli – értékének 5%-át. Ha a tagállamok 

egy meghatározott minimumösszegű 

bírósági illetéket számítanak fel a kis 

értékű követelések európai eljárásáért, a 

keresetlevélnek a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bírósághoz való 

beérkezésekor ez az illeték nem haladhatja 

meg a 35 eurót. 

Indokolás 

A javasolt százalékos mérték – a követelés értékének 10%-a – túl magas. Helyesebb lenne a 

követelés értéke 5%-ának (vagy akár 3%-ának) megfelelő mértékű illetéket meghatározni. 

Ennek megfelelően, a maximális, azaz 10 000 EUR értékű követelés esetében az illeték 500 

EUR, azaz nagyjából 2 217,35 RON lenne. 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 

861/2007/EK rendelet 

15 a cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Minden tagállamnak meg kell 

határoznia azt a legalacsonyabb jövedelmi 

küszöbértéket, amely alatt az érintett 

félnek nem kell bírósági illetéket fizetnie. 

Indokolás 

Gondoskodni kellene arról, hogy azoknak az érintett feleknek, akik nagyon alacsony 

jövedelemmel rendelkeznek, ne kelljen bírósági illetéket fizetniük. Nem helyénvaló 

ugyanakkor, hogy egységes, Európa-szerte érvényes értéket határozzunk meg erre 

vonatkozóan, mivel a minimálbérek és a megélhetési költségek tagállamonként eltérőek. Ezért 

az egyes tagállamoknak maguknak kell meghatározniuk a saját küszöbértéküket, lehetőleg az 

országos minimálbérhez viszonyítva. 
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Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 

861/2007/EK rendelet 

15 a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 

felek távfizetés – így banki átutalás, 

valamint betéti és/vagy hitelkártyás online 

fizetés – útján is megfizethessék a bírósági 

illetékeket. 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 

felek távfizetés – így banki átutalás, vagy 

hitel- vagy betéti kártyás online fizetés – 

útján is megfizethessék a bírósági 

illetékeket. 

Indokolás 

Fontos, hogy a bírósági illetékeket távolról is meg lehessen fizetni, és ez ne tegye szükségessé 

a felperes kizárólag ebből a célból történő utazását. Azt azonban nem kellene megkövetelni a 

tagállamoktól, hogy több távfizetési módra is lehetőséget biztosítsanak. 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 16 pont 

861/2007/EK rendelet  

28 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság [5 évvel az alkalmazás kezdő 

időpontját követően] jelentést nyújt be e 

rendelet alkalmazásáról az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A 

jelentést adott esetben jogalkotási 

javaslatok kísérik. 

A Bizottság [5 évvel az alkalmazás kezdő 

időpontját követően] jelentést nyújt be e 

rendelet alkalmazásáról az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A 

jelentést adott esetben jogalkotási 

javaslatok kísérik. [2 évvel az alkalmazás 

kezdő időpontját követően] időközi 

jelentést kell készíteni, amely az 

egyszerűsített európai eljárásra vonatkozó 

információk tagállamokban való 

elterjesztését fogja megvizsgálni, és 

ajánlásokat fogalmazhat meg ezen eszköz 

ismertségének javításával kapcsolatban. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a cikk (új) 
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1896/2006/EK rendelet 

20 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. cikk 

 Az 1896/2006/EK rendelet 20. cikke 

helyébe a következő szöveg lép: 

 „20. cikk 

 Az ítélet felülvizsgálatára vonatkozó 

minimumszabályok 

 (1) A kötelezett a 16. cikk (2) 

bekezdésében megállapított határidő 

lejártát követően kérelmezheti az európai 

fizetési meghagyás felülvizsgálatát a 

meghagyást kibocsátó tagállam 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

bírósága előtt, amennyiben: 

 a) a fizetési meghagyást nem kézbesítették 

a kötelezett részére megfelelő időben és 

oly módon, hogy gondoskodni tudjon saját 

védelméről; vagy 

 b) a kötelezett a követelés ellen vis maior, 

vagy rendkívüli körülmények miatt, 

számára fel nem róható okból nem tudott 

ellentmondással élni. 

 A felülvizsgálat kérelmezésére való, első 

albekezdésben meghatározott jogosultság 

azonban nem áll fenn, ha a kötelezett nem 

élt jogorvoslattal a határozat ellen akkor, 

mikor ezt módjában állt megtenni. 

 (2) A 16. cikk (2) bekezdésében 

megállapított határidő lejártát követően a 

kötelezett kérheti az európai fizetési 

meghagyás felülvizsgálatát a származási 

tagállam hatáskörrel rendelkező 

bíróságától abban az esetben is, 

amennyiben a fizetési meghagyást 

egyértelműen tévesen bocsátották ki, 

tekintettel az e rendeletben megállapított 

követelményekre, vagy egyéb különleges 

körülményekre. 

 (3) A felülvizsgálati kérelem benyújtására 

vonatkozó határidő 30 nap. A határidő 

azon a napon kezdődik, amikor a 

kötelezett ténylegesen megismerte a 
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fizetési meghagyás tartalmát, és abban a 

helyzetben volt, hogy cselekedjen, 

legkésőbb azonban azon első végrehajtási 

intézkedés napján, amely a kötelezettnek a 

javai fölötti rendelkezési jogát részben 

vagy egészben elvonja. A határidő a 

távolságra tekintettel nem hosszabbítható 

meg. 

 (4) Amennyiben a bíróság – azon az 

alapon, hogy a felülvizsgálatnak az (1) 

vagy (2) bekezdésben említett feltételei 

közül egyik sem áll fenn – elutasítja az (1) 

vagy (2) bekezdés szerinti felülvizsgálati 

kérelmet, az európai fizetési meghagyás 

hatályban marad. 

 Amennyiben a bíróság úgy határoz, hogy 

a felülvizsgálat az (1) vagy (2) 

bekezdésben megállapított okok 

valamelyike alapján indokolt, az európai 

fizetési meghagyás semmisnek tekintendő. 

A hitelező azonban nem veszíti el az 

elévülés vagy jogvesztés időtartamának 

megszakítására vonatkozó kedvezményt.” 

Indokolás 

A 861/2007/EK rendelet 18. cikkét a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 

alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen 

folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet megfelelő rendelkezésével összhangban 

fogják módosítani, hogy egyértelműbb helyzetet teremtsenek, és megkönnyítsék annak 

gyakorlati alkalmazását. Helyénvaló az 1896/2006/EK rendelet megfelelő, 20. cikkét is 

módosítani, mivel semmi ok nincs arra, hogy ezeket a felülvizsgálatra vonatkozó 

rendelkezéseket, amelyek pontosan ugyanazt a célt kívánják elérni, eltérő módon fogalmazzák 

meg a különféle európai rendeletek. 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E rendelet [6 hónappal a rendelet 

hatálybalépését követően]-tól/-től 

alkalmazandó. 

E rendelet [12 hónappal a rendelet 

hatálybalépését követően]-tól/-től 

alkalmazandó, az 1. cikk 13–15. pontja 

kivételével, amelyek a hatálybalépés 

dátumától alkalmazandók. 
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Indokolás 

Mivel az említett cikkek olyan kötelezettségeket rónak a tagállamokra, amelyeket a változások 

alkalmazásának időpontjáig teljesíteniük kell, és lehetővé teszik a Bizottság számára, hogy 

felhatalmazás által elfogadja a szükséges formanyomtatványokat, maguknak az említett 

cikkeknek már korábban alkalmazandóaknak kell lenniük. 

 


