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Изменение 9
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) На 22 декември 2000 г. Съветът прие 
Регламент (ЕО) № 44/2001 относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела, който 
замени Брюкселската конвенция, що се 
отнася до територията на Съюза, в 
отношенията между всички държави-
членки без Дания. С Решение 
2006/325/ЕО на Съвета от 27 април 2006
г. Съюзът сключи споразумение с Дания 
за прилагане на разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 44/2001 в Дания. 
Конвенцията от Лугано от 1988 г. бе 
преразгледана с Конвенцията от Лугано 
относно компетентността, признаването 
и изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела, сключена 
на 30 октомври 2007 г. от Съюза, Дания 
и държавите от ЕАСТ. Следва да се 
осигури приемственост при тълкуването 
на тези конвенции и на настоящия 
регламент.

(8) На 22 декември 2000 г. Съветът прие 
Регламент (ЕО) № 44/2001 относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела, който 
замени Брюкселската конвенция, що се 
отнася до територията на Съюза, в 
отношенията между всички държави-
членки без Дания. Този регламент 
въведе европейско изпълнително 
основание за безспорни вземания с цел 
осигуряване на свободното движение 
на съдебни решения, съдебни спогодби 
и автентични документи във всички 
държави-членки чрез приемането на 
минимални процесуални изисквания, 
без да бъде необходимо да се 
преминава през междинно 
производство преди признаването и 
изпълнението в държавата-членка по 
изпълнение. С Решение 2006/325/ЕО на 
Съвета от 27 април 2006 г. Съюзът 
сключи споразумение с Дания за 
прилагане на разпоредбите на Регламент 
(ЕО) № 44/2001 в Дания. Конвенцията 
от Лугано от 1988 г. бе преразгледана с 
Конвенцията от Лугано относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела, сключена 
на 30 октомври 2007 г. от Съюза, Дания 
и държавите от ЕАСТ. Следва да се 
осигури приемственост при тълкуването 
на тези конвенции и на настоящия 
регламент.

Or. lt
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Изменение 10
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 5 – точка 7 – заключително изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

при условие че настоящата разпоредба 
се прилага само ако се претендира, че 
ответникът има права върху товара или 
навлото, или е имал такива права по 
време на спасяването им.

при условие че настоящата разпоредба 
се прилага само ако се претендира, че 
ответникът има права на собственост 
върху товара или навлото, или е имал 
такива права по време на спасяването 
им.

Or. lt

Изменение 11
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 19 – точка 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в съдилищата по мястото, където или 
откъдето работодателят обичайно 
осъществява дейността си, или в 
съдилищата по мястото, където 
последно е осъществявал дейност, или

a) в съдилищата по мястото на 
постоянната месторабота на 
работника или служителя или 

Or. lt

Изменение 12
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 19 – точка 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в съдилищата по мястото, където или a) в съдилищата по мястото, където или 
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откъдето работодателят обичайно 
осъществява дейността си, или в 
съдилищата по мястото, където 
последно е осъществявал дейност, или

откъдето работникът или служителят
е осъществявал дейността си, или е 
назначен, или е бил назначен, или

Or. de

Изменение 13
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 19 – точка 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Ако повече съдилища са 
подходящи, изборът се прави от 
работника или служителя.

Or. de

Изменение 14
Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 22 – точка 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) за съдебни производства, които 
засягат действия при колективен 
трудов спор, извършени в определена 
държава-членка, компетентни са 
съдилищата на конкретната 
държава-членка;

Or. en

Обосновка

Съгласно съображение 7 на Регламент „Рим ІІ“ актовете, които уреждат 
приложимото право и съдебната компетентност, следва да са взаимно съгласувани.
Съдебна компетентност, съгласувана с член 9 на Регламент „Рим ІІ“, следва да бъде 
включена в Регламент „Брюксел І“, за да се избегне търсенето на най-
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благоприятната правна система (т.нар. „forum shopping“).  В случай на повече 
ответници (при действие при колективен трудов спор) дадено предприятие 
продължава да има възможност да избере компетентност на съда, който прецени, че 
в най-голяма степен защитава интересите му, което не съответства на целите на 
„Брюксел І“.

Изменение 15
Ria Oomen-Ruijten, Toine Manders

Предложение за регламент
Член 22 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. за искове във връзка с индивидуален 
трудов договор, когато работник или 
служител, който е с местоживеене в 
държава-членка, но осъществява 
обичайно дейността си на 
територията на друга държава-
членка, различна от тази, в която е 
действителното седалище на 
работодателя:  съдилищата на 
държавата-членка, в която е 
седалището на работодателя;

Or. nl

Изменение 16
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съдебно решение не се признава: заличава се
1. ако признаването явно противоречи 
на публичната политика в 
държавата-членка, в която се иска 
признаване;
2. когато то е постановено в 
отсъствие на страната, ако на 
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ответника не е връчен документът за 
образуване на производството или 
равностоен документ в достатъчен 
срок, за да има възможност да 
организира защитата си, освен ако 
ответникът не е успял да започне 
дело за оспорване на съдебното 
решение, когато е било възможно да 
стори това;
3. ако то противоречи на съдебно 
решение, постановено по спор между 
същите страни в държавата-членка, 
в която се иска признаване;
4. ако то противоречи на по-рано 
постановено съдебно решение, 
постановено в друга държава-членка 
или в трета държава по същия 
предмет и между същите страни, 
при условие че по-ранното съдебно 
решение отговаря на условията, 
необходими за признаването му в 
сезираната държава-членка;

Or. lt


