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Τροπολογία 9
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στις 22 Δεκεμβρίου 2000, το 
Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 44/2001 για τη διεθνή δικαιοδοσία, 
την αναγνώριση και την εκτέλεση 
αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις, που αντικατέστησε τη σύμβαση 
των Βρυξελλών, σε ό,τι αφορά το έδαφος 
της Ένωσης, στις σχέσεις μεταξύ όλων των 
κρατών μελών εκτός της Δανίας. Με την 
απόφαση 2006/325/EΚ του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2006, η Ένωση συνήψε 
συμφωνία με τη Δανία που εξασφαλίζει 
την εφαρμογή των διατάξεων του 
κανονισμού αριθ. 44/2001 στη Δανία. Η 
σύμβαση του Λουγκάνο του 1988 
αναθεωρήθηκε από τη σύμβαση του 
Λουγκάνο για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων 
σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που 
σύναψε η Ένωση με τη Δανία και τα κράτη 
της ΕΖΕΣ στις 30 Οκτωβρίου 2007. Θα 
πρέπει να εξασφαλισθεί η ερμηνευτική 
συνέχεια των συμβάσεων αυτών και του 
παρόντος κανονισμού.

(8) Στις 22 Δεκεμβρίου 2000, το 
Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 44/2001 για τη διεθνή δικαιοδοσία, 
την αναγνώριση και την εκτέλεση 
αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις, που αντικατέστησε τη σύμβαση 
των Βρυξελλών, σε ό,τι αφορά το έδαφος 
της Ένωσης, στις σχέσεις μεταξύ όλων των 
κρατών μελών εκτός της Δανίας. Ο παρών 
κανονισμός αποσκοπεί στη θέσπιση 
ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη 
αμφισβητούμενες αξιώσεις, προκειμένου 
να εξασφαλίσει, με τη θέσπιση ελάχιστων 
κανόνων, την ελεύθερη κυκλοφορία των 
αποφάσεων, των δικαστικών 
συμβιβασμών και των δημόσιων 
εγγράφων σε όλα τα κράτη μέλη, χωρίς να 
πρέπει να ακολουθείται στο κράτος μέλος 
της εκτέλεσης ενδιάμεση διαδικασία πριν 
από την αναγνώριση και την εκτέλεση.
Με την απόφαση 2006/325/EΚ του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2006, η 
Ένωση συνήψε συμφωνία με τη Δανία που 
εξασφαλίζει την εφαρμογή των διατάξεων 
του κανονισμού αριθ. 44/2001 στη Δανία. 
Η σύμβαση του Λουγκάνο του 1988 
αναθεωρήθηκε από τη σύμβαση του 
Λουγκάνο για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων 
σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που 
σύναψε η Ένωση με τη Δανία και τα κράτη 
της ΕΖΕΣ στις 30 Οκτωβρίου 2007. Θα 
πρέπει να εξασφαλισθεί η ερμηνευτική 
συνέχεια των συμβάσεων αυτών και του 
παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 10
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – τελική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η διάταξη αυτή  εφαρμόζεται μόνον 
εφόσον προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι ο 
εναγόμενος έχει δικαίωμα επί του φορτίου 
ή του ναύλου, ή ότι είχε τέτοιο δικαίωμα 
κατά τον χρόνο της εν λόγω αρωγής ή 
διάσωσης.

η διάταξη αυτή  εφαρμόζεται μόνον 
εφόσον προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι ο 
εναγόμενος έχει δικαίωμα ιδιοκτησίας επί 
του φορτίου ή του ναύλου, ή ότι είχε 
τέτοιο δικαίωμα κατά τον χρόνο της εν 
λόγω αρωγής ή διάσωσης.

Or. lt

Τροπολογία 11
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου 
όπου ο εργαζόμενος συνήθως εκτελεί την 
εργασία του ή των δικαστηρίων του 
τελευταίου τόπου όπου συνήθως 
εκτελούσε την εργασία του, ή

α) ενώπιον των δικαστηρίων του μόνιμου 
τόπου εργασίας του εργαζομένου, ή 

Or. lt

Τροπολογία 12
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου α) ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου 
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όπου ο εργαζόμενος συνήθως εκτελεί την 
εργασία του ή των δικαστηρίων του 
τελευταίου τόπου όπου συνήθως 
εκτελούσε την εργασία του, ή

όπου ο εργαζόμενος εκτελούσε την 
εργασία του ή των δικαστηρίων του τόπου 
όπου έχει ή είχε προσληφθεί, ή

Or. de

Τροπολογία 13
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) σε περίπτωση δικαιοδοσίας πλειόνων 
δικαστηρίων, ο εργαζόμενος επιλέγει ένα 
εξ αυτών.

Or. de

Τροπολογία 14
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) σε διαδικασίες που αφορούν 
εργατικές κινητοποιήσεις που λαμβάνουν 
χώρα σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, 
δικαιοδοσία έχουν τα δικαστήρια του 
κράτους μέλους αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 7 του κανονισμού Ρώμη II, τα μέσα που έχουν ως 
αντικείμενο το εφαρμοστέο δίκαιο και τη δικαιοδοσία πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους. Μια 
δικαιοδοσία που είναι σύμφωνη με το άρθρο 9 του κανονισμού Ρώμη II πρέπει να εισαχθεί 
στον κανονισμό Βρυξέλλες Ι προκειμένου να αποτραπεί το «forum shopping». Όταν οι 
εναγόμενοι είναι πλείονες (σε περίπτωση εργατικών κινητοποιήσεων) μια εταιρεία μπορεί, 
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όπως μέχρι τούδε, να επιλέξει τη δικαιοδοσία που ανταποκρίνεται καλύτερα στα συμφέροντά 
της, πράγμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στους στόχους του κανονισμού Βρυξέλλες Ι.

Τροπολογία 15
Ria Oomen-Ruijten, Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. σε περίπτωση αξιώσεων που 
απορρέουν από ατομική σύμβαση 
εργασίας, όταν ένας εργαζόμενος που 
διαμένει σε ένα κράτος μέλος και εκτελεί 
συνήθως την εργασία του στην 
επικράτεια ενός κράτους μέλους 
διαφορετικού από εκείνο στο οποίο ο 
εργοδότης έχει την πραγματική του 
εγκατάσταση: τα δικαστήρια του 
κράτους μέλους στο οποίο ο εργοδότης 
έχει την εγκατάστασή του·

Or. nl

Τροπολογία 16
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απόφαση δεν αναγνωρίζεται: διαγράφεται
1. αν η αναγνώριση αντίκειται προφανώς 
στη δημόσια τάξη του κράτους 
αναγνωρίσεως
2. αν το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή 
άλλο ισοδύναμο έγγραφο δεν έχει επιδοθεί 
ή κοινοποιηθεί στον ερημοδικήσαντα 
εναγόμενο εγκαίρως και κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μπορεί να αμυνθεί, εκτός 
εάν ο εναγόμενος παρέλειψε να ασκήσει 
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προσφυγή κατά της αποφάσεως ενώ 
μπορούσε να το πράξει
3. αν είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που 
έχει εκδοθεί μεταξύ των ιδίων διαδίκων 
στο κράτος αναγνωρίσεως
4. αν είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που 
εκδόθηκε προγενέστερα μεταξύ των ιδίων 
διαδίκων και με το ίδιο αντικείμενο και 
την ίδια αιτία σε άλλο κράτος μέλος ή σε 
τρίτο κράτος, εφόσον η προγενέστερη 
αυτή απόφαση συγκεντρώνει τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 
αναγνώρισή της στο κράτος 
αναγνωρίσεως.
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