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Grozījums Nr. 9
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Padome 2000. gada 22. decembrī 
pieņēma Regulu (EK) Nr. 44/2001 par 
jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un 
izpildi civillietās un komerclietās, kas 
aizstāja Briseles konvenciju attiecībā uz 
Savienības teritoriju visu dalībvalstu 
starpā, izņemot Dāniju. Ar Padomes 
2006. gada 27. aprīļa Lēmumu 
2006/325/EK Savienība noslēdza nolīgumu 
ar Dāniju, kas nodrošināja Regulas 
Nr. 44/2001 noteikumu piemērošanu 
Dānijā. Lugano 1988. gada konvenciju 
pārskatīja ar Lugano konvenciju par 
jurisdikciju un spriedumu izpildi civillietās 
un komerclietās, ko 2007. gada 30. oktobrī 
noslēdza Savienība, Dānija un EBTA 
valstis. Ir jānodrošina nepārtrauktība šo 
konvenciju un regulas interpretācijā.

(8) Padome 2000. gada 22. decembrī 
pieņēma Regulu (EK) Nr. 44/2001 par 
jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un 
izpildi civillietās un komerclietās, kas 
aizstāja Briseles konvenciju attiecībā uz 
Savienības teritoriju visu dalībvalstu 
starpā, izņemot Dāniju. Ar šo regulu 
ieviesa Eiropas izpildu rīkojumu 
neapstrīdētiem prasījumiem, lai, nosakot 
obligātās prasības, pavērtu iespēju 
lēmumu, tiesas izlīgumu un publisko aktu 
brīvai apritei visās dalībvalstīs un lai 
izpildes dalībvalstij atzīšanas un izpildes 
nolūkā nebūtu jāīsteno starpposma 
procedūra. Ar Padomes 2006. gada 
27. aprīļa Lēmumu 2006/325/EK Savienība 
noslēdza nolīgumu ar Dāniju, kas 
nodrošināja Regulas Nr. 44/2001 
noteikumu piemērošanu Dānijā. Lugano 
1988. gada konvenciju pārskatīja ar 
Lugano konvenciju par jurisdikciju un 
spriedumu izpildi civillietās un 
komerclietās, ko 2007. gada 30. oktobrī 
noslēdza Savienība, Dānija un EBTA 
valstis. Ir jānodrošina nepārtrauktība šo 
konvenciju un regulas interpretācijā.

Or. lt

Grozījums Nr. 10
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
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5. pants – 7. punkts – pēdējais teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ar nosacījumu, ka šo noteikumu piemēro 
tikai, ja tiek apgalvots, ka krava ietilpst 
atbildētāja interesēs vai ietilpa viņa
interesēs glābšanas brīdī.

ar nosacījumu, ka šo noteikumu piemēro 
tikai tad, ja tiek apgalvots, ka atbildētājam 
ir īpašumtiesības uz kravu vai šādas
īpašumtiesības viņam bija glābšanas brīdī.

Or. lt

Grozījums Nr. 11
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiesās tajā vietā, kur vai no kurienes 
darbinieks pastāvīgi veic darbu, vai tiesā 
tajā vietā, kur viņš to veicis pēdējoreiz, vai

a) darbinieka pastāvīgās darbavietas
tiesās, vai 

Or. lt

Grozījums Nr. 12
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiesās tajā vietā, kur vai no kurienes 
darbinieks pastāvīgi veic darbu, vai tiesā 
tajā vietā, kur viņš to veicis pēdējoreiz, vai

a) tiesā tajā vietā, kurā vai no kurienes 
darbinieks ir veicis darbu, vai tiesā tajā 
vietā, kur viņš ir vai ir bijis nodarbināts, 
vai

Or. de

Grozījums Nr. 13
Thomas Händel
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Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja ir iespējams izmantot vairākas 
tiesas, darbinieks var izvēlēties.

Or. de

Grozījums Nr. 14
Evelyn Regner

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) lietas, kuras attiecas uz kādā 
konkrētā dalībvalstī notikušām protesta 
akcijām, ir attiecīgās dalībvalsts 
jurisdikcijā;

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši Romas II regulas 7. apsvērumam nepieciešama saskaņotība starp šiem Kopienas 
tiesību instrumentiem, kuri reglamentē piemērojamās tiesības un tiesas jurisdikciju. Lai 
novērstu izdevīgākas jurisdikcijas izvēli (forum shopping), Briseles I regulā būtu jāparedz 
tādas jurisdikcijas piemērošana, kas saskan ar Romas II regulas 9. pantu. Vairāku atbildētāju 
gadījumā (protesta akcijas gadījumā) uzņēmums joprojām var izvēlēties tās tiesas 
jurisdikciju, kas vairak atbilst šā uzņēmuma interesēm, taču tas nesaskan ar Briseles I regulas 
mērķiem.

Grozījums Nr. 15
Ria Oomen-Ruijten, Toine Manders

Regulas priekšlikums
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22. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a attiecībā uz prasībām, kas izriet no 
kāda konkrēta darba līguma, ja 
darbinieks, kurš pastāvīgi dzīvo vienā 
dalībvalstī un darbu parasti veic citā 
dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā 
reģistrēts attiecīgais uzņēmums, — tās 
dalībvalsts tiesās, kurā reģistrēts 
darbinieka uzņēmums;

Or. nl

Grozījums Nr. 16
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
48. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spriedumu neatzīst: svītrots
1. ja šāda atzīšana ir klaji pretrunā tās 
dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai (ordre 
public), kurā atzīšana prasīta;
2. gadījumos, ja tas pieņemts 
aizmuguriski — ja atbildētājam 
dokuments, ar kuru ierosināta lieta, vai 
līdzīgs dokuments nav uzrādīts pietiekami 
laicīgi, lai viņš varētu nodrošināt sev 
aizstāvību, izņemot, ja atbildētājs nav 
uzsācis sprieduma pārsūdzēšanas 
procedūru, kad to bija iespējams darīt;
3. ja tas ir pretrunā spriedumam, kas 
pieņemts to pašu pušu prāvā dalībvalstī, 
kurā tiek prasīta atzīšana;
4. ja tas ir pretrunā agrākam 
spriedumam, kas pieņemts citā dalībvalstī 
vai kādā trešā valstī, par to pašu prasības 
pamatu un priekšmetu un to pašu pušu 
starpā, ar noteikumu, ka agrākais 
spriedums atbilst nosacījumiem tā 
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atzīšanai dalībvalstī, kurā pieprasa 
atzīšanu;

Or. lt


