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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló 
európai parlamenti és tanácsi  irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2004)0718 – C6–0154/2004 – 2004/0251(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2004)0718)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 61. 
cikkének c) pontjára és 67. cikkének (5) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság 
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0154/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottság véleményére (A6–0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(2) preambulumbekezdés

(2) Összefüggésben a jog érvényesüléséhez
való jobb hozzáféréssel Európában, az 
Európai Tanács, 1999. október 15–16-i 
tamperei ülésén, a tagállamok által 
létrehozandó alternatív, bíróságon kívüli 
eljárások kidolgozására szólított fel.

(2) Az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférés elve alapvető, ezért az Európai 
Tanács, 1999. október 15–16-i tamperei 
ülésén, az igazságszolgáltatáshoz való jobb 
hozzáférés érdekében felszólította a 
tagállamokat alternatív, bíróságon kívüli 
eljárások kidolgozására.

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés a közösségi jog egyik 
  

1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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alapelve, és hogy az alternatív vitarendezés (konkrétabban a közvetítés) lehetővé teszi az 
igazságszolgáltatáshoz való jobb hozzáférést. Ezt a módosítást a (8) preambulumbekezdéssel 
összekapcsolva kell olvasni, amely világossá teszi, hogy a közvetítés ösztönzése mögött rejlő 
szándék nem arra irányul, hogy megfossza a feleket a bíróság előtti megjelenéshez való 
joguktól, amennyiben e jogukkal feltétlenül élni kívánnak.

Módosítás: 2
(8) preambulumbekezdés

(8) Ennek az irányelvnek azokra az 
eljárásokra kell vonatkoznia, amelyekben a 
vita rendezéséről szóló békés megállapodás 
elérése érdekében a vitában részt vevő egy 
vagy több felet egy közvetítő segíti, 
kizárva a bírósági jellegű eljárásokat, 
úgymint a választottbíráskodás, 
ombudsman rendszer, fogyasztói 
panaszrendszer, szakértői határozat, illetve 
a vita rendezésére hivatalos – jogilag 
kötelező vagy nem kötelező érvényű –
ajánlást kiadó testületek kezelésében lévő 
eljárások.

(8) Ennek az irányelvnek azokra az 
eljárásokra kell vonatkoznia, amelyekben a 
vita rendezéséről szóló békés megállapodás 
elérése érdekében a vitában részt vevő egy 
vagy több felet egy közvetítő segíti, 
kizárva a szerződés előtti tárgyalásokat
vagy a bírósági jellegű eljárásokat, úgymint 
a választottbíráskodás, ombudsman 
rendszer, fogyasztói panaszrendszer, 
szakértői határozat, illetve a vita 
rendezésére hivatalos – jogilag kötelező 
vagy nem kötelező érvényű – ajánlást 
kiadó testületek kezelésében lévő eljárások.

Az irányelvnek olyan esetekre is 
vonatkoznia kell, amelyekben a bíróság 
vagy a nemzeti jog írja elő a feleknek a 
közvetítés igénybevételét, bár az elv 
továbbra is az, hogy a közvetítésnek 
önkéntes folyamatnak kell lennie, és a 
közvetítés igénybevételét kötelezővé, illetve 
ösztönzők vagy szankciók tárgyává tevő 
nemzeti jogszabályok nem 
akadályozhatják meg a feleket abban, 
hogy éljenek az igazságszolgáltatási 
intézményrendszer igénybevételéhez való 
jogukkal.
Az irányelv hatálya alá kell tartoznia 
továbbá az olyan bíró által végzett 
közvetítésnek is, aki a vitás ügyben vagy 
ügyekben folytatott semmilyen jogi 
eljárásért nem felelős. Az irányelv hatálya 
ugyanakkor nem terjedhet ki a vitás 
ügyben eljáró bíróság vagy bíró által a 
jogi eljárás keretei között a vita 
rendezésére tett kísérletekre, vagy olyan 
esetekre, amelyekben a bíróság vagy a 
bíró segítséget vagy tanácsot kér egy 
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kompetens személytől.

Indokolás

Fontos a lehető legpontosabban behatárolni az irányelv hatályát, ugyanakkor világossá téve, 
hogy a közvetítés ösztönzése nem foszthatja meg a feleket a peres eljáráshoz való joguktól, 
amennyiben azzal élni kívánnak.

Módosítás: 3
(9) preambulumbekezdés

(9) Szükség van a polgári eljárási szabályok 
egy minimális fokú összeegyeztethetőségére
a közvetítésnek az elévülési időszakokra 
gyakorolt hatásait illetően, illetve a 
közvetítő bizalmasságának védelme terén
az ezt követő bírósági eljárás során.
Foglalkozni kell a bíróság azon 
lehetőségével, hogy a feleket közvetítésre 
utalja, fenntartva ugyanakkor azt az elvet, 
hogy a közvetítés önkéntes eljárás.

(9) A közvetítés bizalmas jellegének 
fontosságát figyelembe véve, a polgári 
eljárási szabályokat minimális mértékben 
összeegyeztethetővé kell tenni a közvetítés
bizalmasságának védelmével az ezt követő 
polgári és kereskedelmi, bírósági vagy 
választottbíráskodási eljárások során. A 
polgári eljárási szabályokat minimális 
mértékben összeegyeztethetővé kell tenni a 
közvetítésnek az elévülési határidőkre 
gyakorolt hatásaival, legalábbis a 
határokon átnyúló esetekben. Bár az 
elévülési határidőkre vonatkozó 
rendelkezés a határokon átnyúló esetekre 
korlátozódik, javasolt, hogy a tagállamok 
a belföldi ügyek során is alkalmazzák azt, 
a belső piac megfelelő működésének 
megkönnyítése érdekében.

Indokolás

Ez a megfogalmazás egyértelműbb, és jobban tükrözi az irányelv szerkezetét.

Módosítás: 4
(10) preambulumbekezdés

(10) A közvetítést nem úgy kell tekinteni, 
mint a bírósági eljárás egy szegényebb 
változatát, abban az értelemben, hogy a 
rendezésről szóló megállapodások 
végrehajtása a felek jó szándékának 
függvénye. Ezért szükség van annak 
biztosítására, hogy valamennyi tagállam 
rendelkezzen egy olyan eljárásról, amely 

(10) A közvetítést nem szabad a bírósági 
eljárást helyettesítő, kevésbé hatékony 
alternatívának tekinteni, abban az
értelemben, hogy a rendezésről szóló 
megállapodások végrehajtása a felek jó 
szándékának függvénye. Ezért szükség van 
annak biztosítására, hogy a rendezésről 
szóló írott megállapodásban szereplő felek 
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által a rendezésről szóló megállapodást 
egy bíróság vagy más közjogi testület egy 
ítéletben, döntésben vagy közokiratban 
erősítheti meg.

kérhessék a megállapodás elismerését és 
tartalmának végrehajthatóvá tételét, 
amennyiben az adott tartalom elismerése 
és végrehajthatóvá tétele a kérelem helye 
szerinti tagállam nemzeti joga alapján 
lehetséges. A kérelem helye szerinti 
tagállam nemzeti jogával összhangban, a 
rendezésről szóló megállapodás tartalma 
végrehajthatóvá tehető bírósági ítélet vagy 
határozat révén, vagy bíróság illetve egyéb 
illetékes hatóság által kiadott eredeti 
okirat révén.

Indokolás

Ez a módosítás, az 5. cikkbe átvitt módosításokkal együtt, az olyan rendezésről szóló 
megállapodások elismerése és végrehajthatósága kapcsán felmerült kételyek eloszlatását 
célozza, amelyek tartalmazhatnak természetükből eredően nem végrehajtható feltételeket.
Fontos továbbá világossá tenni, hogy a rendezésről szóló megállapodásokat az írott 
dokumentumokra kell szűkíteni, elismertethetőségük és végrehajthatóságuk érdekében.

Módosítás: 5
(11) preambulumbekezdés

(11) Egy ilyen lehetőség az egész Unió 
területén lehetővé teszi a rendezésről szóló 
megállapodás elismerését és 
végrehajtását, az ítéletek és döntések 
kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról 
szóló közösségi jogi eszközök által 
megállapított feltételeknek megfelelően.

(11) Egy adott tagállamban végrehajtható 
rendezésről szóló megállapodás tartalmát
a többi tagállam is elismeri és 
végrehajthatónak nyilvánítja, 
összhangban az alkalmazandó közösségi 
vagy nemzeti joggal, például a polgári és 
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, 
valamint  a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló 2000. december 22-i 
44/2001/EK tanácsi rendelet (1), vagy a 
házassági ügyekben és a szülői 
felelősségre vonatkozó eljárásokban a 
joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló,
2003. november 27-i 2201/2003/EK  
tanácsi rendelet (2) alapján.
__________________________
(1) HL L 12., 2001.1.16., 1. o.
(2) HL L 338., 2003.12.23., 1. o.
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Indokolás

Helyénvalónak tűnik konkrétan megjelölni a vonatkozó közösségi jogi eszközöket.

Módosítás: 6
(11a) preambulumbekezdés (új)

(11a) Mivel ez az irányelv a családjogi 
ügyekben történő közvetítésre vonatkozik, 
csak azon jogokra terjed ki, amelyek a 
feleket a közvetítés helye szerinti tagállam 
joga alapján megilleti. Továbbá, ha egy 
rendezésről szóló megállapodás nem 
végrehajtható abban a tagállamban, 
amelyben köttetett és ahol végrehajtani 
kívánják, ez az irányelv nem jogosítja fel a 
feleket arra, hogy a kérdéses 
megállapodásnak egy másik tagállamban 
való végrehajthatóvá tétele révén a 
megállapodás helye szerinti tagállam 
jogát megkerüljék, mivel a 2201/2003/EK 
tanácsi rendelet kifejezetten előírja, hogy 
az ilyen megállapodásoknak 
végrehajthatónak kell lenniük abban a 
tagállamban, ahol köttettek.

Indokolás

Fontos beilleszteni ezt a családjogi ügyekben történő közvetítéshez kapcsolódó kiegészítést.

Módosítás: 7
(13) preambulumbekezdés

(13) E mechanizmusoknak és 
intézkedéseknek, amelyeket a 
tagállamoknak kell meghatározniuk, és 
amelyek tartalmazhatják piaci alapú 
megoldások igénybevételét is, a közvetítési 
eljárás rugalmasságának és a felek saját 
autonómiájának megőrzését kell célozniuk.
A Bizottság ösztönzi az önszabályozó 
intézkedéseket közösségi szinten, például 
egy, a közvetítési eljárás kulcsfontosságú 
szempontjait tárgyaló európai magatartási 
kódex kidolgozásán keresztül.

(13) E mechanizmusoknak és 
intézkedéseknek, amelyeket a 
tagállamoknak kell meghatározniuk, és 
amelyek tartalmazhatják piaci alapú 
megoldások igénybevételét is, a közvetítési 
eljárás rugalmasságának és a felek saját 
autonómiájának megőrzését kell célozniuk.
A Bizottságnak ösztönöznie kell az 
önszabályozó intézkedéseket közösségi 
szinten, a tagállamoknak pedig 
ösztönözniük kell és elő kell segíteniük a 
közvetítők európai magatartási kódexének 



PE 374.428v03-00 10/23 PR\631576HU.doc

HU

alkalmazását, amelyet a Bizottság az 
Európai Unió Hivatalos Lapjának C 
sorozatában fog közzétenni.

Indokolás

Kifejezetten el kell ismerni a közvetítők európai magatartási kódexének hasznosságát, és 
biztosítani kell annak közzétételét a Hivatalos Lapban, a széles körű és azonnali 
hozzáférhetőség biztosítása érdekében.

Módosítás: 8
(17) preambulumbekezdés

(17) [Az Európai Unióról szóló 
szerződéshez és az Európai Közösséget 
létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült 
Királyság és Írország helyzetéről szóló 
jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően az 
Egyesült Királyság és Írország jelezte 
részvételi szándékát ezen irányelv 
elfogadásában és alkalmazásában. / Az 
Európai Unióról szóló szerződéshez és az 
Európai Közösséget létrehozó 
szerződéshez csatolt, az Egyesült 
Királyság és Írország helyzetéről szóló 
jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően 
az Egyesült Királyság és Írország nem 
vesz részt ezen irányelv elfogadásában, 
amely ezért az említett tagállamokra nem 
kötelező.]

(17) [Az Európai Unióról szóló 
szerződéshez és az Európai Közösséget 
létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült 
Királyság és Írország helyzetéről szóló 
jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően az 
Egyesült Királyság és Írország jelezte 
részvételi szándékát ezen irányelv 
elfogadásában és alkalmazásában.]

Indokolás

Az Egyesült Királyság és Írország jelezte az ezen irányelv elfogadásában való részvételre 
irányuló szándékát.

Módosítás: 9
1. cikk (1) bekezdés

1. Ezen irányelv célkitűzése a 
vitarendezéshez való hozzáférés 
elősegítése a közvetítés használatának
támogatása, valamint a közvetítés és a 
bírósági eljárás közötti rendezett kapcsolat 
biztosítása révén.

(1) Ezen irányelv célkitűzése a 
vitarendezéshez való hozzáférés 
elősegítése és a viták békés rendezésének 
előmozdítása a közvetítés igénybe 
vételének ösztönzése, valamint a közvetítés 
és a bírósági eljárás közötti 
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kiegyensúlyozott kapcsolat biztosítása 
révén.

Indokolás

Egyértelműsíti és pontosítja az irányelv hatályát.

Módosítás: 10
1. cikk (2) bekezdés

2. Ezt az irányelvet polgári és kereskedelmi 
ügyekben kell alkalmazni.

(2) Ezt az irányelvet polgári és 
kereskedelmi ügyekben kell alkalmazni. Az 
irányelv hatálya nem terjed ki különösen 
az adó-, vám- vagy közigazgatási ügyekre, 
illetve az állami hatalom gyakorlásával 
összefüggő cselekményekért és 
mulasztásokért (acta iure imperii) 
fennálló állami felelősségre.

Indokolás

Egyértelművé teszi és pontosítja az irányelv hatályát.

Módosítás: 11
1. cikk (3) bekezdés

3. Ebben az irányelvben a „tagállamok” 
kifejezés a tagállamokat jelöli, Dánia 
kivételével.

(3) Ebben az irányelvben a „tagállamok” 
kifejezés valamennyi tagállamot jelöli, 
Dánia kivételével.

Indokolás

Egyértelművé teszi és pontosítja az irányelv hatályát.

Módosítás: 12
2. cikk a) pont

(a) „Közvetítés”: bármely folyamat, 
függetlenül annak megnevezésétől vagy az 
arra való hivatkozástól, amelyben egy vita
két vagy több felét egy harmadik fél segíti 
azzal a céllal, hogy megállapodásra 
jussanak a vita rendezéséről, és 
függetlenül attól, hogy az eljárást a felek 

a) „Közvetítés”: strukturált eljárás, 
függetlenül annak megnevezésétől vagy az 
arra való hivatkozástól, amelyben egy 
vitában érintett két vagy több fél maga tesz 
kísérletet arra, hogy egy közvetítő fél 
segítségével megállapodásra jussanak 
vitájuk rendezéséről. Az eljárást 
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kezdeményezik, egy bíróság javasolja vagy 
rendeli el, illetve egy tagállam nemzeti 
joga írja elő.

kezdeményezhetik a felek, illetve bíróság is 
javasolhatja vagy elrendelheti, valamint
egy tagállam nemzeti joga is előírhatja azt.

A közvetítés nem foglalja magában a vitára 
vonatkozó bírósági eljárás folyamán a bíró 
részéről a vita rendezésére tett kísérleteket.

Ide tartozik az olyan bíró által végzett 
közvetítés, aki a vitás ügyben folytatott 
semmilyen jogi eljárásért nem felelős.
Ugyanakkor nem foglalja magában a vitás 
ügyben eljáró bíróság vagy bíró által a 
bírósági eljárás folyamán a vita 
rendezésére tett kísérleteket.

Indokolás

Igyekszik pontosítani a közvetítés fogalmának meghatározását az explicit megfogalmazás 
révén.

Módosítás: 13
2. cikk b) pont

(b) „Közvetítő”: közvetítést végző 
harmadik személy, függetlenül a harmadik 
fél megnevezésétől vagy szakmájától az 
érintett tagállamban, valamint a harmadik 
félnek a közvetítés lebonyolítására való 
kinevezése vagy felkérése módjától.

b) „Közvetítő”: bármely harmadik 
személy, akinek kijelölésére olyan 
körülmények között kerül sor, melyek 
minden jel szerint várhatóan szakszerű, 
elfogulatlan és kompetens közvetítést 
eredményeznek, különösen olyan 
harmadik személy, aki elkötelezett a 
közvetítők európai magatartási kódexe 
iránt, teljesíti annak követelményeit, és a 
közvetítést a benne foglaltakkal 
összhangban végzi, függetlenül e harmadik 
személy megnevezésétől vagy szakmájától 
az érintett tagállamban, valamint e
harmadik személynek a közvetítés 
lebonyolítására való kijelölése vagy 
felkérése módjától.

Indokolás

Az eredeti meghatározás túl átfogó. Kívánatos kifejezett utalást tenni a közvetítők európai 
magatartási kódexére.

Módosítás: 14
2a. cikk (új)
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2a cikk
A közvetítés minőségének biztosítása

(1) A tagállamok az általuk megfelelőnek 
vélt bármely módon ösztönzik, hogy a 
közvetítők és közvetítői szolgáltatásokat 
nyújtó szervezetek hozzanak létre 
önkéntes magatartási kódexeket, és az 
ilyen kódexeket, különösen a közvetítők 
európai magatartási kódexét tartsák be, és 
egyéb minőségellenőrzési 
mechanizmusokat is ösztönöznek a 
közvetítői szolgáltatások terén.
(2) A tagállamok ösztönzik a közvetítők 
alap- és továbbképzését annak 
biztosítására, hogy a közvetítés méltányos, 
eredményes, elfogulatlan és szakszerű 
legyen a felekre nézve, és hogy az 
eljárásokat a vita körülményeihez 
igazítsák.

Indokolás

Ez a módosítás az eredeti bizottsági javaslat 4. cikke helyett áll. Ismét kívánatos kifejezett 
utalást tenni a közvetítők európai magatartási kódexére. Fontos hangsúlyozni, hogy a 
közvetítést méltányosan, eredményesen, elfogulatlanul és szakszerűen kell elvégezni, és hogy a 
közvetítési eljárásokat a vita körülményeihez kell igazítani.

Módosítás: 15
3. cikk (1) bekezdés

1. Megfelelő esetben és tekintettel az eset 
valamennyi körülményére, a bíróság, 
amelyhez keresettel fordulnak, felhívhatja 
a feleket a közvetítés igénybevételére a vita 
rendezése céljából. A bíróság minden 
esetben kötelezővé teheti a felek 
részvételét egy tájékoztatón a közvetítés 
használatáról.

(1) Megfelelő esetben és tekintettel az eset 
valamennyi körülményére, a bíróság, 
amelyhez keresettel fordulnak, felhívhatja 
a feleket a közvetítés igénybevételére a vita 
rendezése céljából. A bíróság ugyanakkor 
felkérheti a feleket egy közvetítés igénybe 
vételéről szóló tájékoztatón való 
részvételre, ha tartanak ilyen tájékoztatót, 
és az könnyen elérhető.

Indokolás

A közvetítésről szóló tájékoztatókon való részvételnek – már ahol ilyen létezik – önkéntesnek
kell lennie.
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Módosítás: 16
3. cikk (2) bekezdés

2. Ez az irányelv nem érinti a bírósági 
eljárás megkezdése előtt vagy után a 
közvetítés használatát kötelezővé, illetve 
ösztönzők vagy szankciók tárgyává tevő 
nemzeti jogszabályokat, feltéve, hogy az 
ilyen jogszabályok nem akadályozzák az 
igazságügyi rendszerhez való hozzáférés 
jogát, különösen olyan helyzetekben, 
amikor a felek egyike a bíróság helyétől 
eltérő tagállamban lakik.

(2) Ez az irányelv nem érinti a bírósági 
eljárás megkezdése előtt vagy után a 
közvetítés igénybevételét kötelezővé, 
illetve ösztönzők vagy szankciók tárgyává 
tevő nemzeti jogszabályokat, feltéve, hogy 
az ilyen jogszabályok nem akadályozzák 
meg a feleket abban, hogy éljenek az 
igazságszolgáltatási intézményrendszer 
igénybevételéhez való jogukkal.

Indokolás

Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a feleknek jogában áll bíróság elé vinni az ügyet, ha e 
jogukkal élni kívánnak.

Módosítás: 17
4. cikk

4. cikk törölve
A közvetítés minőségének biztosítása

1. A Bizottság és a tagállamok támogatják 
és ösztönzik az önkéntes magatartási 
kódexeknek a közvetítők és a közvetítési 
szolgáltatást nyújtó szervezetek általi 
kidolgozását és betartását közösségi és 
nemzeti szinten, valamint a közvetítési 
szolgáltatások nyújtására vonatkozó más 
hatékony minőségellenőrzési 
mechanizmusokat.
2. A tagállamok támogatják és ösztönzik a 
közvetítők képzését, hogy a vitában részt 
vevő feleknek lehetővé tegyék olyan 
közvetítő választását, aki a közvetítést a 
felek elvárásai szerinti módon, 
hatékonyan bonyolítja le.

Indokolás

Ezt a cikket az új 2a. cikk helyettesíti.
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Módosítás: 18
5. cikk (1) bekezdés

1. A tagállamok biztosítják, hogy a felek 
kérésére a közvetítés eredményeként elért 
rendezésről szóló megállapodást egy 
bíróság vagy más közjogi testület ítélettel, 
döntéssel, közokirattal vagy bármely más 
formában erősíthesse meg, amely a 
megállapodást a nemzeti törvény szerint az 
ítélettel hasonló módon végrehajthatóvá 
teszi, feltéve, hogy a megállapodás nem 
ellentétes az európai joggal vagy a kérés
helye szerinti tagállam nemzeti jogával.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a felek, 
vagy a felek bármelyike a többi fél 
beleegyezésével, kérhesse, hogy a 
közvetítés eredményeként elért rendezésről 
szóló írott megállapodás tartalmát tegyék 
végrehajthatóvá olyan mértékben, hogy a 
rendezésről szóló megállapodás tartalma a 
kérelem helye szerinti tagállam nemzeti
joga alapján végrehajtható legyen, és ne 
legyen azzal ellentétes.

Indokolás

Ez a módosítás, az 5. cikkbe és a (10) preambulumbekezdésbe átvitt módosításokkal együtt, az 
olyan rendezésről szóló megállapodások elismerése és végrehajthatósága kapcsán felmerült 
kételyek eloszlatását célozza, melyek tartalmazhatnak természetükből eredően nem 
végrehajtható feltételeket. Fontos továbbá világossá tenni, hogy a rendezésről szóló 
megállapodásokat az írott dokumentumokra kell szűkíteni, elismertethetőségük és 
végrehajthatóságuk érdekében.

Módosítás: 19
5. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A megállapodás tartalma 
végrehajthatóvá tehető bíróság, vagy más 
illetékes hatóság által kiadott ítélet, 
határozat vagy közokirat által, 
összhangban a kérelem helye szerinti 
tagállam nemzeti jogával.

Indokolás

Tükrözi a tagállamok jogi hagyományainak sokszínűségét.

Módosítás: 20
5. cikk (2) bekezdés

2. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 
azokról a bíróságokról vagy közjogi 
testületekről, amelyek hatáskörrel 
rendelkeznek az (1) bekezdés szerinti kérés

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot azokról a bíróságokról vagy 
más hatóságokról, amelyek hatáskörrel 
rendelkeznek az (1) és (1a) bekezdés 



PE 374.428v03-00 16/23 PR\631576HU.doc

HU

fogadására. szerinti kérelem fogadására.

Módosítás: 21
5. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Az e cikkben foglaltak nem 
befolyásolják az (1) bekezdéssel 
összhangban végrehajthatóvá tett 
rendezésről szóló megállapodások más 
tagállamban történő elismerésére és 
végrehajtására vonatkozó szabályokat.

Módosítás: 22
6. cikk

6. cikk törölve
Bizonyítékok megengedhetősége polgári 

bírósági eljárásban
1. A közvetítők, valamint a közvetítési 
szolgáltatás irányításában érintett 
személyek nem tehetnek tanúvallomást 
vagy adhatnak bizonyítékot a következők 
bármelyikéről:
(a) Egy fél meghívásáról a közvetítésben 
való részvételre vagy arról a tényről, hogy 
egy fél részt kívánt venni a közvetítésben;
(b) Egy fél által a közvetítésben a vita 
lehetséges rendezésére vonatkozóan 
kifejtett nézetekről vagy javaslatokról;
(c) Egy fél által a közvetítés folyamán tett 
nyilatkozatokról vagy beismerésekről;
(d) A közvetítő által tett javaslatokról;
(e) Arról a tényről, hogy egy fél jelezte, 
hogy kész elfogadni a közvetítő által a 
rendezésre tett javaslatot;
(f) Egy kizárólag a közvetítés céljára 
készített dokumentumról.
2. Az (1) bekezdést az abban említett 
információ vagy bizonyíték formájától 
függetlenül kell alkalmazni.
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3. Az (1) bekezdésben említett információ 
felfedését a polgári bírósági eljárásban a 
bíróság vagy más igazságügyi hatóság 
nem rendeli el, és ha ilyen információt az 
(1) bekezdés ellenére bizonyítékként 
ajánlanak fel, azt a bizonyítékot 
elfogadhatatlannak tekintik. Ennek 
ellenére az ilyen információ felfedhető 
vagy bizonyítékként elfogadható
(a) a közvetítés közvetlen eredményeként 
elért rendezésről szóló megállapodás 
teljesítéséhez vagy végrehajtásához 
szükséges mértékben,
(b) ha elsőrendű fontosságú közrendi 
okokból, különösen ha gyermekek 
védelmének biztosításához vagy egy 
személy testi vagy lelki épsége 
megsértésének megakadályozásához erre 
szükség van, vagy
(c) ha a közvetítő és a felek ebbe 
beleegyeznek.
4. Az (1), (2) és (3) bekezdés 
rendelkezéseit attól függetlenül 
alkalmazni kell, hogy a bírósági eljárás a 
közvetítés tárgyát képező vitára 
vonatkozik-e.
5. Az (1) bekezdésre is figyelemmel, a 
bírósági eljárásban egyébként 
megengedhető bizonyíték nem válik 
elfogadhatatlanná annak következtében, 
hogy egy közvetítésben azt használták.

Indokolás

Ezt a cikket a bizalmasságról szóló, új 6a. cikk helyettesíti.

Módosítás: 23
6a. cikk (új)

6a. cikk
A közvetítés bizalmas jellege

(1) Mivel a közvetítést a bizalmasság és a 
jogi tanácsadás bizalmas jellegének 
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(„legal privilege”) tiszteletben tartásával 
kell lebonyolítani, a tagállamok 
biztosítják, hogy – amennyiben a felek 
nem állapodnak meg másképp – sem a 
közvetítők, sem a felek, sem pedig a 
közvetítési folyamat lebonyolításában 
érintettek nem kényszeríthetők arra, és 
jogukban sem áll, hogy harmadik 
személyeknek vagy polgári és 
kereskedelmi peres eljárás vagy 
választottbíráskodás során a közvetítésből 
eredő vagy azzal kapcsolatos 
információkat adjanak ki, kivéve:
(a) ha ezt közérdekkel kapcsolatos kiemelt 
megfontolások vagy egyéb nyomós okok 
indokolják, különösen olyan esetekben, 
ahol erre a gyermekek érdekvédelmének 
biztosítása, illetve bármely személy fizikai 
vagy szellemi épségében tett kár 
megelőzése érdekében szükség van; vagy
(b) ha a közvetítés révén létrejött 
megállapodás végrehajtásához vagy 
végrehajtatásához az információk 
kiadására szükség van.
(2) A megelőző bekezdésben foglaltak nem 
akadályozzák a tagállamokat abban, hogy 
a közvetítés bizalmas jellegének védelmére 
szigorúbb intézkedéseket hozzanak.

Indokolás

Ez a módosítás minimális szabályokat vezet be a bizalmasság vonatkozásában. Célja egyrészt 
annak figyelembe vétele, hogy a szokásos jogszolgáltatásban a bizalmasság ún. „legal 
privilege” kérdése, vagyis az ügyvéd és ügyfele közötti kommunikáció során keletkezett iratok 
védelmének körébe tartozik. Másrészt nem sok értelme volna előírni, hogy a feleket nem lehet 
információk kiadására vagy bizonyítékként való felhasználására kényszeríteni, ha ez kényszer 
nélkül is jogukban állna.

Módosítás: 24
7. cikk (1) bekezdés

1. A vita tárgyát képező követelésre 
vonatkozó bármely elévülési időszakot 
felfüggesztik, ha a vita felmerülését 
követően:

(1) Annak biztosítására, hogy a vitájuk 
rendezését közvetítés útján megoldani 
kívánó feleket semmi ne gátolja abban, 
hogy az elévülési idő lejártáig a vitát jogi 
útra tereljék, a tagállamok biztosítják, 
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hogy e határidő nem jár le az alább
megjelölt időpontok között:

(a) a felek megállapodnak a közvetítés 
igénybevételéről, a) az az időpont, amikor a felek a vita 

kialakulását követően írásban 
megállapodnak a közvetítés igénybe 
vételében, vagy – ilyen írásos 
megállapodás hiányában – amikor első 
ízben vesznek részt közvetítői találkozón, 
vagy amikor a nemzeti jog alapján 
kötelezővé válik a közvetítés igénybe 
vétele; valamint

(b) egy bíróság elrendeli a közvetítés 
használatát, vagy b) a rendezési megállapodás dátuma, az az 

időpont, amikor legalább az egyik fél 
írásban tájékoztatja a többi felet a 
közvetítés lezártáról, vagy – ilyen írásos 
értesítés hiányában – amikor a közvetítő 
saját kezdeményezésből vagy legalább a 
felek egyikének kérésére kijelenti, hogy a 
közvetítés lezárult.

(c) egy tagállam nemzeti joga szerinti 
kötelezettség merül fel a közvetítés 
használatára.

Indokolás

Ez a megfogalmazás az eredeti bizottsági javaslatnál egyértelműbbnek látszik.

Módosítás: 25
7. cikk (2) bekezdés

2. Ha a közvetítés rendezésről szóló 
megállapodás nélkül ér véget, az időszak 
azon a napon folytatódik tovább, amikor a 
közvetítés rendezésről szóló megállapodás 
nélkül lezárult, attól a naptól számítva, 
amelyen a felek egyike, mindkettő vagy a 
közvetítő kijelenti, hogy a közvetítés 
lezárult vagy attól ténylegesen visszalép.
Az időszakot minden esetben 
újraindulásának napjától legalább még 
egy hónapra meghosszabbítják, kivéve, ha 
olyan időszakról van szó, amelyen belül 
intézkedést kell hozni annak 
megakadályozására, hogy egy átmeneti 

(2) Az (1) bekezdés nem érinti az olyan 
nemzetközi megállapodásokban előírt 
elévülési időket, amelyeknek a tagállamok 
részes felei, ha e határidők nem 
egyeztethetők össze ezzel a cikkel.
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vagy hasonló intézkedés hatályát veszítse 
vagy visszavonásra kerüljön.

Indokolás

Szükség van a nemzetközi megállapodások figyelembe vételére.

Módosítás: 26
7. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Ez a cikk alkalmazandó olyan 
esetekben, ahol az ezen irányelv hatálya 
alá tartozó közvetítési eljárás tárgyát 
képező ügyből vagy ügyekből eredő 
követelés kapcsán polgári vagy 
kereskedelmi keresetet nyújtanak be egy 
olyan tagállamban található bírósághoz 
vagy törvényszékhez, amely
i) nem a kérdéses közvetítési eljárás 
helyszínéül szolgáló tagállam,
vagy
ii) nem az a tagállam, ahol legalább a 
felek egyike vagy a közvetítő a közvetítés 
kezdetének időpontjában lakott vagy 
bejelentett lakcímmel rendelkezett.

Indokolás

Ez a módosítás a határokon átnyúló ügyekre vonatkozó elévülési időről szóló rendelkezés 
korlátozását célozza, a Tanáccsal kialakítandó kompromisszum létrejötte érdekében.

Az előadó tudatában van annak, hogy a határokon átnyúló ügyekben az elévülési idővel 
kapcsolatban kialakult helyzet már így is kellően bonyolult, részint a közösségi szintű 
harmonizáció hiánya miatt, részint azért, mert egyes tagállamok az ide vonatkozó szabályokat 
érdemi szabályoknak tekintik, és az alkalmazandó joggal összhangban határozzák meg 
azokat, miközben más tagállamok eljárási szabályoknak tekintik őket, és a „lex fori” elve 
alapján a nemzeti jogot alkalmazzák.  Ez azonban szolgálhatna egy kompromisszum alapjául, 
amennyiben pl. a Tanács felkérné a Bizottságot, hogy foglalkozzon az elévülési időszakok 
kérdésével a határokon átnyúló ügyekben, és azzal, hogy ezen időszakok nemzetközi polgári 
jog szerinti kezelése miként befolyásolja a belső piac megfelelő működését, és a Bizottságot 
ezzel kapcsolatban javaslattételre kérné fel.

Az előadó ettől függetlenül bízik abban, hogy a tagállamok belső ügyeikre nézve is elfogadják 
ezt a rendelkezést.
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Módosítás: 27
7a. cikk (új)

7a. cikk
A polgárok tájékoztatása

(1) a tagállamok biztosítják, hogy a 
polgárok találnak információkat –
különösen az internet oldalain – a 
közvetítést végző akkreditált szolgáltatók 
és közvetítők elérhetőségére vonatkozóan, 
különös tekintettel azon szolgáltatókra, 
melyek tiszteletben tartják a közvetítők 
európai magatartási kódexét.
(2) A tagállamok ösztönzik a jogi szakma 
képviselőit, hogy tájékoztassák ügyfeleiket 
a közvetítés lehetőségéről.

Indokolás

Ez a módosítás annak biztosítását célozza, hogy a közvéleményt tájékoztatják az akkreditált 
közvetítők elérhetőségéről, és hogy az ügyvédek tájékoztatják ügyfeleiket a közvetítés igénybe 
vételének lehetőségéről.

Módosítás: 28
7b. cikk (új)

7b. cikk
A közvetítők európai magatartási kódexe

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjának C sorozatában jogi hatállyal 
nem bíró felhívás formájában közzé teszi 
a közvetítők európai magatartási kódexét.

Indokolás

Miközben nincs olyan szándék, hogy a közvetítők európai magatartási kódexéhez bármilyen 
jogi hatást rendeljünk, fontos annak nyilvánosságra hozatalt és könnyen hozzáférhetővé 
tétele.

Módosítás: 29
9. cikk (1) bekezdés

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényeket, rendeleteket és közigazgatási 
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rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb 2007. szeptember 1-jéig 
megfeleljenek. Erről haladéktalanul 
tájékoztatják a Bizottságot.

rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb 2009. szeptember 1-jéig 
megfeleljenek, a 8. cikk kivételével, 
amelyre vonatkozóan a megfelelés 
határideje 2008. szeptember 1. A 
tagállamok erről haladéktalanul 
tájékoztatják a Bizottságot.

INDOKOLÁS

Az előadó mindig is meg volt győződve az alternatív vitarendezés, különösen a közvetítés 
értékéről és érdemeiről. A polgárok számára ugyanis a bírósági eljárásoknál olcsóbb, 
gyorsabb és kevesebb stresszel járó alternatívát jelent, ugyanakkor nem fosztja meg őket attól 
a joguktól, hogy végső esetben bírósághoz forduljanak. Lehetővé teszi a vitában álló felek 
számára azt is, hogy kapcsolatban maradjanak, vagy értékes kapcsolatokat építsenek ki, amit a 
pereskedés szembenálló jellege veszélyeztet. Olyan kreatív megoldásokat is lehetővé tesz, 
melyek a felek tényleges igényeit elégítik ki. Az orvosi műhibák esetében például a károsult 
fél gyakran legalább annyira magyarázatot és bocsánatkérést vár, mint kártérítést. A peres 
eljárás természetéből adódóan szokás szerint nem elégíti ki ezen igényeket.

Az előadó mindazonáltal kezdetben megkérdőjelezte, hogy szükség van-e irányelv kiadására 
akkor, amikor a közvetítői rendszerek az EU egyes tagállamaiban még szinte csak embrionális 
szakaszban vannak. Mi több, ahhoz, hogy a közvetítés eredményes legyen, rugalmasnak kell 
lennie. Ezért a szabályozására tett kísérletek akár csírájában elfojthatják annak kifejlődését. 
Internetes konzultációja, és a szakbizottsági meghallgatásra meghívott szakértők által 
bemutatott bizonyítékok azonban meggyőzték arról, hogy az irányelv kiadását elsöprő 
támogatás övezi. Megjegyzi, hogy még az irányelvben kételkedő, illetve annak jogalapját 
kifogásoló szakértők is lelkesedéssel nyilatkoztak a közvetítési eljárásról, mint az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosításának alternatív formájáról. Ezért egy 
használható, közérthető irányelv létrehozását tűzte ki célul, amely tükrözi a meglévő 
iránymutatásokat és bevált gyakorlatokat, és megfelelően ösztönzi a közvetítés szélesebb körű 
igénybe vételét szerte az Unióban. Ezúton szeretné megköszönni a szakértők készségességét, 
amellyel a meghallgatást követően a megfogalmazásra vonatkozó javaslatokat tettek, amelyek 
némelyikére épített is a jelentés elkészítése során. 

A módosításokkal az előadó az eredeti javaslat pontosítására és javítására törekedett, 
különösen a közvetítő és közvetítés fogalommeghatározásainak megváltoztatása révén. 
Különös gonddal kívánja biztosítani a minőségi normák meglétét, különösen a közvetítők 
európai magatartási kódexére tett utalások beillesztésével.  A joghézagok kiküszöbölése és a 
tagállamok eltérő jogi hagyományainak tiszteletben tartása érdekében módosította az 
elismerésre és végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseket is. Ami a bizalmasságot illeti, a 
javasolt megoldás használható módszert kínál a kérdés kezelésére, miközben teret hagy a 
tagállamok számára a javasoltaknál szigorúbb szabályozás elfogadására, amennyiben azt 
kívánatosnak tartják.



PR\631576HU.doc 23/23 PE 374.428v03-00

HU

Ami a jogalap kérdését illeti, úgy tűnik, a Tanácsban a tagállamok többsége azon a 
véleményen van, hogy a javasolt irányelvet a határokon átnyúló esetekre kell korlátozni, azon 
az alapon, hogy az EK-Szerződés 65. cikke szerint a polgári eljárások megfelelő lefolytatását 
akadályozó tényezőket – szükség esetén a tagállamokban alkalmazandó polgári eljárási 
szabályok összeegyeztethetőségének előmozdításával – kiküszöbölő intézkedéseknek 
kötelezően határokon átnyúló következményeiknek kell lenniük, és csak „a belső piac 
megfelelő működéséhez szükséges mértékben” van rájuk szükség. Az előadó által javasolt 
kompromisszum figyelembe veszi a tagállamoknak a 65. cikk alkalmazásával kapcsolatos 
kételyeit, miközben a belső piacon mozgó fogyasztóknak és polgároknak Európa-szerte 
gyakorlatias és felhasználóbarát alternatívákat kínál magas színvonalú közvetítői 
szolgáltatások igénybe vételére. A Tanács remélhetőleg józanul ítéli meg a közvetítés kínálta 
előnyöket, és az irányelv a tagállamok belföldi ügyei során is alkalmazható lesz.
A határokon átnyúló esetek általános meghatározása helyett (amely más dokumentumokban, 
pl. a fizetési meghagyást szabályozó rendeletben alkalmazásra került) az előadó azt javasolja, 
hogy elég az elévülési határidőkről szóló rendelkezéseket a határokon átnyúló esetekre 
korlátozni, mivel kizárólag ezek a rendelkezések gyakorolnak érdemi hatást a nemzeti 
jogrendszerekre. 

Ami a továbbiakat illeti, magától értetődő, hogy az elismerésről és végrehajtásról szóló 
rendelkezések csak a határokon átnyúló esetekre alkalmazandók, és abszurd volna olyan 
külön meghatározásokat létrehozni a „közvetítés” és „közvetítő” fogalmakhoz, amelyek 
kizárólag ezen esetekre vonatkoznak.   Hasonlóképp nem volna célszerű a határokon átnyúló 
esetekre korlátozódó szabályokat létrehozni a közvetítés előírása vagy a minőségbiztosítás 
vonatkozásában.

Végezetül, az előadó támogatja a kezdeményezést, amennyiben az hozzájárul a közvetítésnek 
az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés alternatív eszközeként történő megismertetéséhez 
és népszerűsítéséhez, és lehetővé teszi egy közös szabályok alkotta keret létrehozását, amely 
kellően erőteljes a felek érdekeinek védelméhez, ugyanakkor kellően rugalmas ahhoz, hogy 
teret adjon a piac diktálta megoldások elterjedésének is.


