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Tarkistus 9
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Neuvosto antoi 22 päivänä joulukuuta 
2000 asetuksen (EY) N:o 44/2001 
tuomioistuimen toimivallasta sekä 
tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla; sillä korvattiin 
Brysselin yleissopimus unionin alueen 
osalta eli kaikkien jäsenvaltioiden osalta 
Tanskaa lukuun ottamatta. Unioni teki 27 
päivänä huhtikuuta 2006 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 2006/325/EY 
Tanskan kanssa sopimuksen, jolla 
varmistettiin asetuksen (EY) N:o 44/2001 
säännösten soveltaminen Tanskassa. 
Vuoden 1988 Luganon yleissopimusta 
tarkistettiin tuomioistuimen toimivallasta 
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla 30 päivänä 
lokakuuta 2007 EU:n, Tanskan ja EFTA-
maiden välillä tehdyllä Luganon 
yleissopimuksella. Olisi varmistettava 
näiden yleissopimusten ja tämän asetuksen 
tulkinnan jatkuvuus.

(8) Neuvosto antoi 22 päivänä joulukuuta 
2000 asetuksen (EY) N:o 44/2001 
tuomioistuimen toimivallasta sekä 
tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla; sillä korvattiin 
Brysselin yleissopimus unionin alueen 
osalta eli kaikkien jäsenvaltioiden osalta 
Tanskaa lukuun ottamatta. Tällä 
asetuksella otettiin käyttöön 
riitauttamattomia vaatimuksia koskeva 
eurooppalainen täytäntöönpanoperuste, 
jonka tarkoituksena on 
vähimmäismääräykset vahvistamalla 
mahdollistaa tuomioiden, 
tuomioistuimessa tehtyjen sovintojen ja 
virallisten asiakirjojen vapaa liikkuvuus 
kaikissa jäsenvaltioissa ilman 
täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa ennen 
tunnustamista ja täytäntöönpanoa 
toteutettavaa menettelyä. Unioni teki 27 
päivänä huhtikuuta 2006 tehdyllä
neuvoston päätöksellä 2006/325/EY 
Tanskan kanssa sopimuksen, jolla 
varmistettiin asetuksen (EY) N:o 44/2001 
säännösten soveltaminen Tanskassa. 
Vuoden 1988 Luganon yleissopimusta 
tarkistettiin tuomioistuimen toimivallasta 
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla 30 päivänä 
lokakuuta 2007 EU:n, Tanskan ja EFTA-
maiden välillä tehdyllä Luganon 
yleissopimuksella. Olisi varmistettava 
näiden yleissopimusten ja tämän asetuksen 
tulkinnan jatkuvuus.

Or. lt
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Tarkistus 10
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – viimeinen lause

Komission teksti Tarkistus

ja jos väitetään, että vastaajalla on jokin 
oikeus lastiin tai rahtiin taikka oli sellainen 
oikeus silloin, kun pelastustoimenpide 
tapahtui.

ja jos väitetään, että vastaajalla on 
omistusoikeus lastiin tai rahtiin taikka oli 
sellainen oikeus silloin, kun 
pelastustoimenpide tapahtui.

Or. lt

Tarkistus 11
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sen paikkakunnan tuomioistuimessa, 
missä työntekijä tavallisesti työskentelee 
tai mistä hän käy työssä, tai sen 
paikkakunnan tuomioistuimessa, missä 
hän viimeksi työskenteli tai mistä hän 
kävi työssä, tai

a) sen paikkakunnan tuomioistuimessa, 
missä työntekijä työskentelee pysyvästi, tai

Or. lt

Tarkistus 12
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sen paikkakunnan tuomioistuimessa, 
missä työntekijä tavallisesti työskentelee

a) sen paikkakunnan tuomioistuimessa, 
missä työntekijä on työskennellyt tai mistä 
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tai mistä hän käy työssä, tai sen 
paikkakunnan tuomioistuimessa, missä 
hän viimeksi työskenteli tai mistä hän 
kävi työssä, tai

hän on käynyt työssä, tai missä hänellä on 
tai oli työpaikka, tai

Or. de

Tarkistus 13
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) jos kyseeseen tulee useamman 
paikkakunnan tuomioistuin, työntekijä 
valitsee tuomioistuimen.

Or. de

Tarkistus 14
Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) asiassa, joka koskee jossakin tietyssä 
jäsenvaltiossa toteutettuja 
työtaistelutoimia, toimivalta on tämän 
jäsenvaltion tuomioistuimilla;

Or. en

Perustelu

 Sovellettavaa lakia ja tuomioistuimen toimivaltaa koskevien unionin säännösten olisi Rooma 
II -asetuksen johdanto osan 7 kappaleen mukaan oltava johdonmukaisia. Bryssel I 
-asetukseen olisi lisättävä Rooma II -asetuksen 9 artiklaa vastaava toimivalta, jotta vältetään 
edullisimman oikeuspaikan etsiminen (forum shopping). Jos vastaajia on useita 
(työtaistelutoimenpiteet), yritys voi silti valita sellaisen toimivaltaisen tuomioistuimen, joka on 
eniten sen etujen mukainen, mikä ei vastaa Bryssel I -asetuksen tavoitteita. 
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Tarkistus 15
Ria Oomen-Ruijten, Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. tapauksessa, jossa on kyse 
yksittäiseen työsopimukseen perustuvista 
vaatimuksista ja jossa työntekijä asuu 
jäsenvaltiossa ja käy tavallisesti työssä 
toisen jäsenvaltion alueella kuin mihin 
hän on tosiasiallisesti asettautunut, sen 
jäsenvaltion tuomioistuimilla, johon 
työntekijä on asettautunut.

Or. nl

Tarkistus 16
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
48 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tuomiota ei tunnusteta, jos Poistetaan.
1. tunnustaminen on selkeästi vastoin sen 
jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita 
(ordre public), missä tunnustamista 
pyydetään;
2. tuomio on annettu poisjäänyttä 
vastaajaa vastaan eikä haastehakemusta 
tai vastaavaa asiakirjaa ole annettu 
tiedoksi vastaajalle niin hyvissä ajoin ja 
siten, että vastaaja olisi voinut 
valmistautua vastaamaan asiassa, paitsi 
jos vastaaja ei ole hakenut tuomioon 
muutosta, vaikka olisi voinut niin tehdä;
3. tuomio on ristiriidassa sellaisen 
tuomion kanssa, joka on annettu samojen 
asianosaisten välillä siinä jäsenvaltiossa, 
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missä tunnustamista pyydetään;
4. tuomio on ristiriidassa toisessa 
jäsenvaltiossa tai kolmannessa valtiossa 
samaa asiaa koskevan ja samojen 
asianosaisten välillä aikaisemmin 
annetun tuomion kanssa ja viimeksi 
mainittu tuomio täyttää ne edellytykset, 
jotka ovat tarpeen sen tunnustamiseksi 
siinä jäsenvaltiossa, missä tunnustamista 
pyydetään.

Or. lt


