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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 38
(9) preambulumbekezdés

(9) A rendelet hatályának ki kell terjednie a 
családjogi viszonyokból vagy hasonló 
hatásokkal járó viszonyokból eredő 
valamennyi tartási kötelezettségre a 
tartásra jogosult személyek közötti egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében.

E rendelet célja megkönnyíteni a családon 
belüli szolidaritásból eredő feladatok 
teljesítését, ezért nem csak azokra az 
esetekre tér ki, amikor kizárólag az élethez 
feltétlenül szükséges gazdasági forrásokat 
kell megadni, hanem minden olyan 
eshetőségre is, amikor valamely családtag 
teljes eltartását kell biztosítani; csak azokra 
az esetekre érvényes azonban, amikor a 
eltartási kötelezettséget a törvény mondja 
ki, kizárva azokat az eseteket, amikor a 
tartási kötelezettség nem a törvényi 
szabályozásból, hanem a felek önálló 
döntéséből ered.
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Or. it

Indokolás

A kérdéses családjogi viszonyok a nemzeti jogalkotás keretében vannak meghatározva. A 
hasonló tartási kötelezettségekre való hivatkozás bizonytalanságot eredményez, mivel az 
eltérő jogrendek lehetővé teszik eltartási szerződés megkötését bármely két személy között. 
Ezért fontos kiemelni, hogy a tartási kötelezettség a törvény által előírt szolidaritási 
kötelezettségből ered.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 39
(11) preambulumbekezdés

(11) A felek számára lehetővé kell tenni, 
hogy közös megegyezéssel kiválaszthassák 
az eljáró bíróságot, kivéve kiskorú 
gyermekkel szembeni tartási kötelezettség 
esetén a gyengébb fél védelme érdekében.

(11) A felek számára lehetővé kell tenni, 
hogy közös megegyezéssel kiválaszthassák 
az eljáró bíróságot, kivéve kiskorú 
gyermekkel  vagy szellemileg 
cselekvőképtelen felnőttel szembeni tartási 
kötelezettség esetén a gyengébb fél védelme 
érdekében.

Or. it

Indokolás

A tartásdíjra jogosult védelme érdekében elő kell írni az illetékes bíróságot minden olyan 
esetben, amikor a jogosult nem képes kifejezni önálló akaratát.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 40
1. cikk (1) bekezdés

(1) E rendeletet a családjogi viszonyokból, 
valamint az olyan viszonyokból eredő tartási 
kötelezettségekre kell alkalmazni, melyek a 
rájuk alkalmazandó jog értelmében 
hasonló hatásokkal járnak.

(1) E rendeletet a családjogi viszonyokból, 
valamint az olyan viszonyokból a törvény 
szerint eredő tartási kötelezettségekre kell 
alkalmazni, melyek a rájuk alkalmazandó 
jog értelmében hasonló hatásokkal járnak.

Or. it
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Indokolás

A kérdéses családjogi viszonyok a nemzeti jogalkotás keretében vannak meghatározva. A 
hasonló tartási kötelezettségekre való hivatkozás bizonytalanságot eredményez, mivel az 
eltérő jogrendek lehetővé teszik eltartási szerződés megkötését bármely két személy között. 
Ezért fontos kiemelni, hogy a tartási kötelezettség a törvény által előírt szolidaritási 
kötelezettségből ered.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 41
2. cikk (-1) bekezdés (új)

(-1) „tartási kötelezettség”: olyan, törvény 
által előírt, adott esetben mértékében és 
módjában bírósági határozat vagy szerződés 
által meghatározott kötelezettség, amelynek 
értelmében a kötelezett a hozzá valamilyen 
jelenlegi vagy múltbeli családjogi viszony 
alapján kapcsolódó személy eltartását – de 
legalább a létfenntartásához szükséges 
forrásokat – valamilyen módon biztosítja;

Or. it

Indokolás

Pontosan meg kell határozni a tartási kötelezettség fogalmát. Bizonyos jogrendek ugyanis 
különbséget tesznek az általános tartási kötelezettség és a létfenntartáshoz minimálisan 
szükséges tartásdíj fizetésére vonatkozó kötelezettség között, melyek közül az utóbbi 
lényegesen korlátozottabb. A rendszernek mindkét esetre ki kell terjednie.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 42
2. cikk (2) bekezdés

(2) „bíró”: a bíró vagy olyan tisztviselő, aki 
a tartási kötelezettségek tárgyában eljáró 
bírókkal egyenértékű hatáskörökkel 
rendelkezik;

törölve

Or. it
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Indokolás

Ez a pont felesleges, hiszen a bíró az 1. pontban meghatározott igazságszolgáltatási 
hatóságnak számít.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 43
4. cikk (4) bekezdés

(4) E cikk nem alkalmazható a
tizennyolcadik életévét be nem töltött 
gyermekkel szembeni tartási 
kötelezettséggel kapcsolatos jogvitában.

(4) E cikk nem alkalmazható, ha a jogosult
a tizennyolcadik életévét be nem töltött 
gyermek, vagy ha szellemileg 
cselekvőképtelen személy.

Or. it

Indokolás

A tartásdíjra jogosult védelme érdekében elő kell írni az illetékes bíróságot minden olyan 
esetben, amikor a jogosult nem képes kifejezni önálló akaratát.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 44
6. cikk b) pont

b) házastársak vagy volt házastársak közötti 
tartási kötelezettség esetén azon tagállam 
bíróságai, melynek területén a házastársak 
utolsó közös szokásos tartózkodási helye 
található, amennyiben e szokásos 
tartózkodási hely az eljárás megindítása 
előtt kevesebb mint egy évvel még fennállt.

b) házastársak vagy volt házastársak közötti 
tartási kötelezettség esetén azon tagállam 
bíróságai, melynek területén a házastársak 
utolsó közös szokásos tartózkodási helye 
található.

Or. it

Indokolás

A tervezett korlátozás indokolatlan. Adott esetben előírható lenne az egyéves korlátozás, de a 
közös tartózkodási hely megszűnésének időpontja a válóperekben könnyen további jogviták 
tárgyát képezné.
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Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 45
7. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben ugyanazon tartási 
kötelezettségre vonatkozó eljárásokat 
különböző tagállamok bíróságai előtt 
indítottak, a később megkeresett bíróság az 
elsőként megkeresett bíróság joghatósága 
megállapításáig hivatalból felfüggeszti az 
eljárást.

(1) A perfüggőségre és az összefüggő 
eljárásokra, valamint az ideiglenes és 
biztosítási intézkedésekre a 44/2001/EK 
rendelet 27., 28., 30. és 31. cikkei 
vonatkoznak.

Or. it

Indokolás

Az e cikkben, valamint a következő cikkekben kimondott szabályok azokat az elveket ismétlik 
meg, amelyek már szerepelnek a közösségi jogban, nevezetesen a 44/2001/EK rendeletben, 
amire hivatkozni is kell.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 46
7. cikk (2) bekezdés

(2) Amennyiben az elsőként megkeresett 
bíróság joghatóságát állapítják meg, a 
később megkeresett bíróság ennek javára 
megállapítja saját joghatóságának hiányát.

törölve

Or. it

Indokolás

Ez a cikk felesleges, mivel csaknem szóról szóra a 44/2001/EK rendelet szövegét ismétli, 
amely általánosságban a polgári és kereskedelmi ügyekben érvényes bírósági hatáskörökkel 
foglalkozik.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 47
8. cikk

8. cikk törölve
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Összefüggő eljárások
(1) Amennyiben összefüggő eljárások 
különböző tagállamok bíróságai előtt 
vannak folyamatban, a később megkeresett 
bíróság felfüggesztheti az eljárást.
(2) Amennyiben ezen eljárások első fokon 
vannak folyamatban, minden később 
megkeresett bíróság valamely fél kérelmére 
joghatóságának hiányát is megállapíthatja, 
amennyiben az említett peres eljárásokra az 
elsőként megkeresett bíróság rendelkezik 
joghatósággal, és joga az eljárások 
egyesítését lehetővé teszi.
(3) E cikk alkalmazásában a keresetek 
akkor tekintendők összefüggőnek, ha olyan 
szoros kapcsolat áll fenn közöttük, hogy az 
elkülönített eljárásokban hozott, 
egymásnak ellentmondó határozatok 
elkerülése végett célszerű azokat együttesen 
tárgyalni és róluk együtt határozni.

Or. it

Indokolás

Ez a cikk felesleges, mivel csaknem szóról szóra a 44/2001/EK rendelet szövegét ismétli, 
amely általánosságban a polgári és kereskedelmi ügyekben érvényes bírósági hatáskörökkel 
foglalkozik.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 48
9. cikk

9. cikk törölve
A bíróság megkeresése

E fejezet alkalmazásában a bíróság 
megkeresettnek tekintendő:
a) az eljárást megindító irat, illetve azzal 
egyenértékű irat bírósághoz történő 
benyújtásának időpontjában, feltéve, hogy 
a felperes ezt követően nem mulasztja el az 
alperes részére történő kézbesítés érdekében 
számára előírt intézkedések megtételét, 
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vagy
b) ha az iratot a bírósághoz történő 
benyújtást megelőzően kell kézbesíteni, 
abban az időpontban, amikor azt a 
kézbesítésére hatáskörrel rendelkező 
hatóság megkapja, feltéve, hogy a felperes 
ezt követően nem mulasztja el az iratnak a 
bírósághoz történő benyújtása érdekében 
számára előírt intézkedések megtételét.

Or. it

Indokolás

Ez a cikk felesleges, mivel csaknem szóról szóra a 44/2001/EK rendelet szövegét ismétli, 
amely általánosságban a polgári és kereskedelmi ügyekben érvényes bírósági hatáskörökkel 
foglalkozik.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 49
10. cikk

10. cikk törölve
Ideiglenes intézkedések, beleértve a 
biztosítási intézkedéseket
Valamely tagállam bíróságainál a tagállam 
joga alapján rendelkezésre álló ideiglenes 
intézkedések, beleértve a biztosítási
intézkedéseket is, még akkor is 
kérelmezhetőek, ha e rendelet alapján az 
ügy érdemére más tagállam bírósága 
rendelkezik joghatósággal.

Or. it

Indokolás

Ez a cikk felesleges, mivel csaknem szóról szóra a 44/2001/EK rendelet szövegét ismétli, 
amely általánosságban a polgári és kereskedelmi ügyekben érvényes bírósági hatáskörökkel 
foglalkozik.



PE 388.738v01-00 8/15 AM\667735HU.doc

HU

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 50
11. cikk

11. cikk
A joghatóság vizsgálata

Amennyiben valamely tagállam 
bíróságához olyan keresetet nyújtanak be, 
amely tekintetében e rendelet értelmében 
nem rendelkezik joghatósággal, a bíróság 
hivatalból megállapítja joghatóságának 
hiányát.

törölve

Or. it

Indokolás

Ez a cikk felesleges, mivel csaknem szóról szóra a 44/2001/EK rendelet szövegét ismétli, 
amely általánosságban a polgári és kereskedelmi ügyekben érvényes bírósági hatáskörökkel 
foglalkozik.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 51
13. cikk (2) bekezdés a) pont

a) amikor az 1. cikk szerinti jog értelmében 
a jogosult nem kaphat tartást a kötelezettől, 
vagy

a) amikor az 1. cikk szerinti jog értelmében 
a jogosult nem kaphat tartást a kötelezettől, 
és

Or. it

Indokolás

Semmi sem indokolja, hogy választási lehetőséget kínáljunk fel a (2) bekezdés a) pontjában, 
illetve ugyanazon bekezdés b) pontjában foglalt feltételek közötti. Magától értetődő, hogy a 
két feltételnek együttesen kell teljesülnie.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 52
14. cikk a) pont
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a) kifejezetten vagy egyéb egyértelmű 
módon választhatja az eljáró bíróság jogát 
az eljárás céljából a bíróság 
megkeresésének időpontjában;

törölve

Or. it

Indokolás

A javasolt szöveg értelmezhetetlen, mivel egyértelmű, hogy az eljárási szabályok mindig az 
eljáró bíróság szabályai.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 53
14. cikk b) pont iii. alpont

iii. vagyonjogi viszonyaikra a megállapodás 
időpontjában alkalmazandó jog, 
amennyiben két olyan személy közötti 
tartási kötelezettségről van szó, akik 
házassági jogviszonyban vagy olyan más 
viszonyban állnak vagy álltak, amely az 
arra alkalmazandó jog értelmében hasonló 
hatásokkal jár.

törölve

Or. it

Indokolás

Az alkalmazhatóság objektív kritériuma nincs meghatározva. Az így megfogalmazott szabály 
következésképp azt sugallja, a felek tetszésük szerint megválaszthatják az alkalmazandó jogot, 
és így a b), i. és ii. pontban foglalt rendelkezések értelmüket vesztik.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 54
15. cikk (2) bekezdés

(2) Házastársak vagy volt házastársak 
közötti tartási kötelezettség esetén a 
kötelezett a jogosulttal szemben hivatkozhat 
arra, hogy azon ország joga értelmében, 
mellyel a házasság a legszorosabb 
kapcsolatban áll, a jogosulttal szemben nem 

(2) Házastársak vagy volt házastársak 
közötti tartási kötelezettség esetén a 
kötelezett a jogosulttal szemben hivatkozhat 
arra, hogy azon ország joga értelmében, ahol 
a házasság köttetett, a jogosulttal szemben 
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terheli tartási kötelezettség. nem terheli tartási kötelezettség.

Or. it

Indokolás

Az egyetlen elképzelhető kapcsolat a házasság vagy a házassági szerződés megkötésének 
helye.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 55
17. cikk (1) bekezdés bevezető rész

(1) A tartási kötelezettségre alkalmazandó 
jog meghatározza különösen:

(1) A tartási kötelezettségre alkalmazandó 
határozat meghatározza különösen:

Or. it

Indokolás

A rendelet nem helyettesítheti a nemzeti szinten elfogadott alapjogszabályokat. A cikkben 
megfogalmazott változásokat a határozatnak, adott esetben a jogi határozatnak kell 
tartalmaznia.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 56
20. cikk

Az e rendelet által meghatározott jog 
valamely rendelkezésének alkalmazása csak 
akkor tagadható meg, ha az alkalmazás 
nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen az 
eljáró bíróság államának közrendjével. Az e 
rendelet által meghatározott tagállami jog 
valamely rendelkezésének alkalmazását 
azonban erre hivatkozva nem lehet 
megtagadni.

Az e rendelet által meghatározott jog 
valamely rendelkezésének alkalmazása csak 
akkor tagadható meg, ha az alkalmazás 
nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen az 
eljáró bíróság államának közrendjével. 

Or. it
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Indokolás

Amikor a közrend forog kockán, nem különböztethető meg egy tagállam egy harmadik 
országtól.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 57
22. cikk

(1) Valamely tagállam bírósága előtti 
eljárásban az eljárást megindító iratot, 
illetve azzal egyenértékű iratot a következő 
módok valamelyikén kézbesítik az 
alperesnek:
a) személyes kézbesítés, mely során a 
címzett a kézhezvétel időpontját tartalmazó 
tértivevényt aláírja;
b) személyes kézbesítés, mely során a 
kézbesítésre illetékes személy egy 
dokumentumot aláír, mely tartalmazza, 
hogy a címzett az iratot átvette, illetve 
annak átvételét alapos ok nélkül 
megtagadta, valamint megjelöli az irat 
kézbesítésének időpontját;
c) postai úton történő kézbesítés, mely 
során a címzett a kézhezvétel időpontját 
tartalmazó tértivevényt aláírja és 
visszaküldi;
d) elektronikus eszközzel – például faxon 
vagy elektronikus levélben – történő 
kézbesítés, mely során a címzett a 
kézhezvétel időpontját tartalmazó 
tértivevényt aláírja és visszaküldi.
(2) Az alperes védelméről történő 
intézkedéshez legalább 30 nappal 
rendelkezik, mely határidő az 1. 
bekezdésnek megfelelően kézbesített irat 
kézhezvételétől számítandó.

(1) A kereset benyújtására vonatkozó 
eljárások tekintetében azon tagállam joga 
irányadó, amelyben az eljáró bíróság 
működik, beleértve a kézbesítésre, a 
határidőkre, a védelemhez és a határozatok 
elleni fellebbezéshez való jogra vonatkozó 
eljárásokat.

(3) A tagállamok e rendelet 
hatálybalépésétől számított hat hónapon 
belül tájékoztatják a Bizottságot az 
elfogadható kézbesítési módokról. Továbbá 
értesítik a Bizottságot az ezen 

(2) A tagállamok e rendelet 
hatálybalépésétől számított hat hónapon 
belül tájékoztatják a Bizottságot az 
elfogadható kézbesítési módokról. Továbbá 
értesítik a Bizottságot az ezen 
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információkban bekövetkező változásokról.
A Bizottság nyilvánosan is hozzáférhetővé 
teszi ezeket az információkat.

információkban bekövetkező változásokról.
A Bizottság nyilvánosan is hozzáférhetővé 
teszi ezeket az információkat.

Or. it

Indokolás

Nem szükséges külön eljárást bevezetni. A temérdek eltérő eljárási szabály csak fokozza a 
bonyodalmakat és ahelyett, hogy felgyorsítaná és megkönnyítené a problémák rendezését, 
csak hátráltathatja azt.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 58
23. cikk

(1) Amennyiben az alperes, aki egy másik 
tagállamban rendelkezik szokásos 
tartózkodási hellyel, mint az a tagállam, 
ahol az eljárás megindult, nem jelenik meg, 
a joghatósággal rendelkező bíróság az 
eljárást felfüggeszti, amíg meg nem 
bizonyosodik arról, hogy az alperes a 22. 
cikknek megfelelően átvette az eljárást 
megindító vagy azzal egyenértékű iratot, 
illetve, hogy az ehhez szükséges 
intézkedéseket megfelelő gondossággal 
megtették.
(2) Amennyiben az alperes, aki egy 
harmadik állam területén rendelkezik 
szokásos tartózkodási hellyel, nem jelenik 
meg, a joghatósággal rendelkező bíróság az 
eljárást felfüggeszti, amíg meg nem 
bizonyosodik arról, hogy az alperes a 
védelméről történő intézkedéshez megfelelő 
időben átvette az eljárást megindító vagy 
azzal egyenértékű iratot, illetve, hogy az 
ehhez szükséges intézkedéseket megfelelő 
gondossággal megtették.
(3) A polgári és kereskedelmi ügyekben 
keletkezett bírósági és bíróságon kívüli 
iratok külföldön történő kézbesítéséről 
szóló, 1965. november 15. napján kelt Hágai 
Egyezmény 15. cikkét kell alkalmazni, 

(1) A polgári és kereskedelmi ügyekben 
keletkezett bírósági és bíróságon kívüli 
iratok külföldön történő kézbesítéséről 
szóló, 1965. november 15. napján kelt Hágai 
Egyezmény 15. cikkét kell alkalmazni, 
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amennyiben az eljárást megindító iratot, 
illetve azzal egyenértékű iratot az említett 
egyezmény alapján kellett továbbítani.

amennyiben az eljárást megindító iratot, 
illetve azzal egyenértékű iratot az említett 
egyezmény alapján kellett továbbítani.

Or. it

Indokolás

Nem szükséges külön eljárást bevezetni. A temérdek eltérő eljárási szabály csak fokozza a 
bonyodalmakat és ahelyett, hogy felgyorsítaná és megkönnyítené a problémák rendezését, 
csak hátráltathatja azt.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 59
24. cikk

24. cikk törölve
Határozat és felülvizsgálat

(1) Amennyiben az alperes nem jelent meg, 
és
a) nem bizonyos, hogy átvette az eljárást 
megindító iratot vagy azzal egyenértékű 
iratot, vagy
b) vis maior vagy önhibáján kívül eső 
rendkívüli körülmények akadályozták a 
tartási követelés vitatásában,
határozatot lehet hozni, azonban az alperes 
az eredetileg eljáró bíróságtól kérheti 
annak felülvizsgálatát.
(2) A felülvizsgálat kérelmezésének 
határideje azon a napon kezdődik, amikor 
az alperes a határozatról tudomást szerzett, 
és abban a helyzetben volt, hogy 
cselekedjen, legkésőbb azonban azon a 
napon, amikor a végrehajtó hatóság 
tájékoztatta a határozatról. E határidő 
legalább 20 nap.
(3) A felülvizsgálati kérelem felfüggeszti a 
valamely tagállamban hozott valamennyi 
végrehajtási intézkedést.

Or. it
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Indokolás

Nem szükséges külön eljárást bevezetni. A temérdek eltérő eljárási szabály csak fokozza a 
bonyodalmakat és ahelyett, hogy felgyorsítaná és megkönnyítené a problémák rendezését, 
csak hátráltathatja azt.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 60
33. cikk

Az eredetileg eljáró bíróság által hozott 
határozat végrehajtásának részleges vagy 
teljes megtagadása vagy felfüggesztése a 
kötelezett kérelmére kizárólag a következő 
esetekben rendelhető el:

Az eredetileg eljáró bíróság által hozott 
határozat végrehajtásának részleges vagy 
teljes megtagadása vagy felfüggesztése a 
kötelezett kérelmére kizárólag a következő 
esetekben rendelhető el:

a) a kötelezett új körülményekre vagy olyan
körülményekre hivatkozik, melyek az 
eredetileg eljáró bíróság számára a 
határozat meghozatalakor ismeretlenek 
voltak;

a) hibát észleltek a végrehajtási okiratban 
vagy az eljárásokban;

b) a kötelezett a 24. cikk értelmében kérte 
az eredetileg eljáró bíróság határozatának 
felülvizsgálatát, és még nem került sor új 
határozat meghozatalára;
c) a kötelezett már kiegyenlítette tartozását; b) a kötelezett már kiegyenlítette tartozását;
d) az eredetileg eljáró bíróság által hozott 
határozat végrehajtásához való joga teljesen 
vagy részben elévült;

c) az eredetileg eljáró bíróság által hozott 
határozat végrehajtásához való joga teljesen 
vagy részben elévült;

e) az eredetileg eljáró bíróság határozata 
összeegyeztethetetlen a végrehajtás helye 
szerinti tagállamban hozott valamely 
határozattal, vagy egy olyan határozattal, 
amely eleget tesz a végrehajtás helye szerinti 
tagállamban való elismeréséhez szükséges 
feltételeknek.

d) az eredetileg eljáró bíróság határozata 
összeegyeztethetetlen a végrehajtás helye 
szerinti tagállamban hozott valamely 
határozattal, vagy egy olyan határozattal, 
amely eleget tesz a végrehajtás helye szerinti 
tagállamban való elismeréséhez szükséges 
feltételeknek.

Or. it

Indokolás

Ami az a) pontot illeti, a végrehajtás fázisában már nem képzelhető el a végleges ítélet tárgyát 
képező ügyekkel kapcsolatos vita újbóli megnyitása. A végrehajtás csak magával a 
végrehajtással összefüggő indokkal függeszthető fel, figyelmen kívül hagyva a végrehajtásra 
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vonatkozó határozat meghozatalát eredményező indokokat (lásd a 44/2001/EK rendelet 45. 
cikk (2) bekezdését).

Ami a b) pontot illeti, fölösleges külön eljárást bevezetni. A temérdek eltérő eljárási szabály 
csak fokozza a bonyodalmakat és ahelyett, hogy felgyorsítaná és megkönnyítené a problémák 
rendezését, csak hátráltathatja azt.

A származási országban történő felülvizsgálat lehetősége egy anomáliához vezető fellebbviteli 
rendszer létrejöttét eredményezné.

Módosítás, előterjesztette: Carlo Casini

Módosítás: 61
34. cikk (2) bekezdés

(2) Az automatikus havi letiltás csak akkor 
rendelhető el, ha a határozatot a 22. cikkben 
említett valamely módon kézbesítették a 
kötelezettnek.

(2) Az automatikus havi letiltás csak akkor 
rendelhető el, ha a határozatot a 22. cikkben 
említett valamely módon, a végrehajtás 
tagállamában hatályos jogszabályok szerint 
kézbesítették a kötelezettnek.

Or. it

Indokolás

Nem szükséges külön eljárást bevezetni. A temérdek eltérő eljárási szabály csak fokozza a 
bonyodalmakat és ahelyett, hogy felgyorsítaná és megkönnyítené a problémák rendezését, 
csak hátráltathatja azt.
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