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Muudatusettepanek 9
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) 22. detsembril 2000 võttis nõukogu 
vastu määruse (EÜ) nr 44/2001 
kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise 
kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, millega 
asendati Brüsseli konventsioon liidu 
territooriumil kõikide liikmesriikide vahel 
peale Taani. Nõukogu 27. aprilli 2006. 
aasta otsusega 2006/325/EÜ sõlmis liit 
Taaniga lepingu, millega tagatakse 
määruse nr 44/2001 kohaldamine Taanis. 
1988. aasta Lugano konventsiooni on 
muudetud Lugano konventsiooniga 
kohtualluvuse, kohtuotsuste tunnustamise 
ja täitmise kohta tsiviil- ja 
kaubandusasjades, mis sõlmiti 30. 
oktoobril 2007 liidu, Taani ja EFTA riikide 
vahel. Kõnealuste konventsioonide ja 
käesoleva määruse tõlgendamise 
järjepidevus tuleks tagada.

(8) 22. detsembril 2000 võttis nõukogu 
vastu määruse (EÜ) nr 44/2001 
kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise 
kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, millega 
asendati Brüsseli konventsioon liidu 
territooriumil kõikide liikmesriikide vahel 
peale Taani. Käesoleva määruse 
eesmärgiks oli luua Euroopa 
täitekorraldus vaidlustamata nõuetele, 
mis lubaks, kehtestades selleks 
miinimumstandardid, kohtuotsuste ning 
ametlike juriidiliste dokumentide vaba 
ringlust kõikides liikmesriikides ilma mis 
tahes vahemenetlusteta, mida oleks 
liikmesriigis vaja kehtestada enne 
kohtuotsuse tunnustamist ja täitmisele 
pööramist. Nõukogu 27. aprilli 2006. aasta 
otsusega 2006/325/EÜ sõlmis liit Taaniga 
lepingu, millega tagatakse määruse nr 
44/2001 kohaldamine Taanis. 1988. aasta 
Lugano konventsiooni on muudetud 
Lugano konventsiooniga kohtualluvuse, 
kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta 
tsiviil- ja kaubandusasjades, mis sõlmiti 30. 
oktoobril 2007 liidu, Taani ja EFTA riikide 
vahel. Kõnealuste konventsioonide ja 
käesoleva määruse tõlgendamise 
järjepidevus tuleks tagada.

Or. lt

Muudatusettepanek 10
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 7 – lõpulause
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tingimusel, et käesolevat sätet kohaldatakse 
üksnes juhul, kui väidetakse, et kostjal on 
veose või lasti suhtes õigusi või et tal olid 
sellised õigused päästmise ajal.

tingimusel, et käesolevat sätet kohaldatakse 
üksnes juhul, kui väidetakse, et kostjal on 
veose või lasti suhtes omandiõigused või 
et tal olid sellised õigused päästmise ajal.

Or. lt

Muudatusettepanek 11
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) selle paiga kohtusse, kus või kust 
kohast töötaja tavaliselt töötab, või selle 
paiga kohtusse, kus ta viimati töötas, või

a) kohtusse paigas, kus asub töötaja 
põhitöökoht, või 

Or. lt

Muudatusettepanek 12
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) selle paiga kohtusse, kus või kust kohast 
töötaja tavaliselt töötab, või selle paiga 
kohtusse, kus ta viimati töötas, või

a) selle paiga kohtusse, kus või kust kohast
töötaja töötas, või selle paiga kohtusse, kus 
ta on või oli tööle võetud, või

Or. de

Muudatusettepanek 13
Thomas Händel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kui kõne alla tulevad mitme paiga 
kohtud, valib töötaja nendest ühe.

Or. de

Muudatusettepanek 14
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) teatavas liikmesriigis toimunud 
töövaidlusi käsitlevaid menetlusi on 
pädevad lahendama selle teatava 
liikmesriigi kohtud;

Or. en

Selgitus

Rooma II põhjenduse 7 kohaselt peaksid kohaldatavaid õigusakte ja kohtualluvust 
reguleerivad ühenduse õigusvahendid olema ühtlustatud. Rooma II artiklile 9 vastav 
kohtualluvus tuleks lisada Brüssel I määrusesse, et ära hoida meelepärase kohtualluvuse 
valimine. Mitme kostja puhul (töövaidlus) võib ettevõte endiselt valida kohtualluvust, mis 
tundub selle huvidele rohkem sobivat, kuid see ei ole kooskõlas Brüssel I määruse 
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 15
Ria Oomen-Ruijten, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. töölepinguga seotud menetluste 
puhul, kui töötaja, kelle elukoht on ühes 
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liikmesriigis, töötab tavaliselt teises 
liikmesriigis, muus, kui selles, kus 
tööandja tegelikult asub: tööandja 
asukohas oleva liikmesriigi kohtud.

Or. nl

Muudatusettepanek 16
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsust ei tunnustata: välja jäetud
1. kui tunnustamine oleks selgelt 
vastuolus selle liikmesriigi avaliku 
korraga (ordre public), kus tunnustamist 
taotletakse;
2. kui otsus on tehtud tagaselja ning 
kostjale ei olnud menetluse algatamist 
käsitlevat dokumenti või võrdväärset 
dokumenti kätte toimetatud piisavalt 
aegsasti, et ta oleks saanud end kaitsta, 
välja arvatud juhul, kui kostja ei 
algatanud otsuse vaidlustamise menetlust 
siis, kui tal oli selleks võimalus;
3. kui see on vastuolus kohtuotsusega, mis 
on tehtud samade poolte vahelise vaidluse 
puhul selles liikmesriigis, kus 
tunnustamist taotletakse;
4. kui see on vastuolus varem sama hagi 
alusega seotud, samu pooli hõlmavas 
asjas muus liikmesriigis või kolmandas 
riigis tehtud otsusega, kui varasem 
kohtuotsus vastab selles liikmesriigis 
tunnustamiseks vajalikele tingimustele, 
kus tunnustamist taotletakse;

Or. lt
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