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КРАТКА ОБОСНОВКА

Призовава за въвеждане в регламента на нов раздел относно изискването за 
компетентност за действия при трудов спор.  В миналото дела, разглеждани от Съда на 
Европейския съюз, по-конкретно делото Viking показа, че все още е налице възможност 
да се търси най-благоприятната правна система (forum shopping). Поради липсата на 
компетентност за действия при трудов спор британски съд беше определен да 
постанови решение относно състоял се във Финландия трудов спор.  Съдилищата в 
държавите-членки, които нямат никакво отношение към  действия при трудов спор 
постановяват решения в областта на гражданското право. Посоченото противоречи на 
духа и целите на настоящия регламент.  Разглеждането на посочените дела би следвало 
да е от компетентността на съдилищата на държавите-членки най-пряко засегнати от 
действия при трудов спор, а това естествено е държавата-членка, където са извършени 
или се извършват действия при трудов спор. 

Призовава да се премахне изискването за екзекватура, но счита, че преди да се 
премахне екзекватурата, трябва да се гарантира, че то е балансирано чрез строги 
защитни механизми, които са способни в достатъчна степен да закрилят правата на 
длъжника по съдебно решение и които гарантират, че основните права се спазват 
изцяло;

изисква Комисията да състави списък с минимални стандарти за защитни процесуални 
гаранции и компетентност при потребителски договори, при индивидуални трудови 
договори и по въпроси, свързани със застраховане;

същевременно счита, че общностните правила в областта на изключителната 
компетентност по отношение на правата върху недвижима собственост или наем на 
недвижима собственост могат да бъдат разширени, така че да включват производства, 
образувани в трета държава; правилата за компетентност за потребители и служители 
се прилагат и по отношение на дружества от трети държави;

отхвърля единното определение на седалището на дружества по смисъла на Регламента 
Брюксел I, тъй като определение с подобни дълготрайни последици следва да бъде 
обсъдено и установено в обхвата на развиващото се европейско дружествено право; 
счита, че определението за седалище на дружествата би попречило на 
недобросъвестното създаване на дружества пощенски кутии и би предотвратило 
протекционистични мерки по силата на трудовото и дружественото право.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правни 
въпроси да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a) Регламент (ЕО) № 44/2001 влезе в 
сила през март 2002 г. Осем години по-
късно Комисията извърши преглед на 
практическото му действие и 
прецени какви изменения е 
необходимо да се внесат в него. 
Настоящата преработка ще подобри 
достъпа до правосъдие, като наред с 
другото, създаде възможност 
служители за завеждат дела срещу 
няколко ответника в областта на 
трудовите отношения по член 6, 
параграф 1.  Тази възможност 
съществуваше по Брюкселската 
конвенция от 1968 г. Повторното й 
включване в  регламента ще е от 
полза на служители, желаещи да 
заведат дело срещу няколко 
работодатели, установени в различни 
държави-членки.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б) Компетентността при действия 
по трудов спор се установява с цел да 
се избегне търсенето на най-
благоприятна правна система и да се 
осигури последователност с 
Регламент (ЕО) № 864/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 юли 2007 година относно 
приложимото право към 
извъндоговорни задължения  (Рим ІІ)1;   
компетентният съд следва да бъде 
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съдът на държавата-членка, в която 
се осъществяват действията при 
трудов спор. 

_______________
1 ОВ L 199, 31.7.2007, стр. 40.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 (бa) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) ако служителят обичайно не 
полага или не е полагал труд в една-
единствена държава-членка, в 
съдилищата на всяко място, където 
служителят полага труд или се води 
на работа. 

Or. en

Обосновка

Даден служител може да заведе дело пред съда по местонахождение на работата му.  
Тази възможност следва да бъде предоставена на лица, които обичайно не полагат 
труд в една-единствена държава-членка. Понастоящем, даден служител може да 
заведе дело на мястото, където е установен клонът, в който е нает или е бил нает на 
работа.  Засега не е ясно как следва да се тълкуват понятията „клон“ и „нает на 
работа“. „Мястото на наемане на работа“ често няма нищо общо с мястото на 
действителната заетост.  Ако компетентността за тези служители е съобразена с 
мястото, където се водят на работа, биха се ограничили злоупотребите с 
дружества, служещи за  пощенски кутии. 
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Изменение 4

Предложение за регламент
Заглавие (ново) - предишен член 21 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Раздел 5а
Компетентност при действия по 

трудов спор

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 21 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 а
Разпоредбите на настоящия раздел се 
прилагат при действия по трудов 
спор.
При случаите на действия по трудов 
спор, компетентни да разрешат 
спора са съдилищата на държавата-
членка, в която се осъществява или е 
било осъществено посоченото 
действие.

Or. en

Обосновка

В съответствие със Съображение 7 от Рим ІІ, е необходимо да се постигне 
съгласуваност между правните инструменти на Общността, които уреждат 
приложимото право и компетентността на съда.  Компетентност, която 
съответства на член 9 от Рим ІІ следва да бъде въведена в Брюксел І с цел да се 
избегне търсенето на най-благоприятната правна система (forum shopping).  В случай 
на повече ответници (действие по трудов спор) дадено дружество 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.  



PA\874463BG.doc 7/8 PE469.974v01-00

BG

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) при съдебни производства относно 
бъдещи действия по трудов спор или 
осъществени действия по трудов
спор, компетентни да разрешат 
спора са съдилищата на държавата-
членка, където действието е 
планирано да се състои или се е 
състояло. 

Or. en

Обосновка

В съответствие със Съображение 7 от Рим ІІ, е необходимо да се постигне 
съгласуваност между правните инструменти на Общността, които уреждат 
приложимото право и компетентността на съда.  Компетентност, която 
съответства на член 9 от Рим ІІ следва да бъде въведена в Брюксел І с цел да се 
избегне търсенето на най-благоприятната правна система (forum shopping).  В случай 
на повече ответници (действие по трудов спор) дадено дружество 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 7

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, при които даден 
служител не полага труд в една-
единствена държава-членка 
(например водачи на камион на дълги 
разстояния, стюардеси), 
компетентността се определя в 
съответствие с раздел 5 от Част ІІ.

Or. en
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Обосновка

Даден служител може да заведе дело пред съда по местонахождение на работата му.  
Тази възможност следва да е достъпна за лица, които обичайно не полагат труд в 
една-единствена държава-членка. Понастоящем даден служител може да заведе дело 
по местонахождението, където е установен клонът, в който той е нает или е бил 
нает на работа.  Засега не е ясно как следва да се тълкуват понятията „клон“ и 
„нает на работа“. „Мястото на наемане на работа“ често няма нищо общо с 
мястото на действителната заетост.  Ако компетентността за тези служители е 
съобразена с мястото, където се водят на работа, биха се ограничили злоупотребите 
с дружества, служещи за  пощенски кутии. 

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 46 - параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Основание да се иска непризнаване 
или неприлагане на решение е 
произнасянето му в противоречие с 
изискванията на Раздел 5 от Глава ІІ 
относно компетентността при 
индивидуални трудови договори.    

Or. en


