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KORT BEGRUNDELSE

Efterlyser et krav om, at der indføres et nyt afsnit om kompetence i sager om kollektive 
kampskridt i forordningen. Tidligere sager ved EU-Domstolen, navnlig "Viking-sagen", har 
vist, at der er et vist spillerum for forum shopping med hensyn til retternes kompetence. På 
grund af de manglende regler om kompetence i sager om kollektive kampskridt blev det 
besluttet, at en britisk domstol var kompetent til at træffe afgørelse vedrørende kollektive 
kampskridt, der fandt sted i Finland. Domstole i medlemsstater, der ikke har nogen 
forbindelse med de kollektive kampskridt, træffer afgørelse i civilretlige sager. Dette er imod 
ånden bag og formålet med forordningen. Det er domstolene i de medlemsstater, der har den 
tætteste tilknytning til de kollektive kampskridt - det vil selvfølgelig sige den medlemsstat, 
hvor kampskridtene er blevet foretaget - der bør være kompetente til at træffe afgørelse i 
sådanne sager. 

kræver, at kravet om eksekvaturprocedure afskaffes, men mener, at det, inden 
eksekvaturproceduren afskaffes, skal sikres, at der til gengæld indføres strenge garantier, der i 
tilstrækkelig grad kan beskytte domsskyldnerens rettigheder, og som sikrer, at de 
grundlæggende rettigheder respekteres fuldt ud;

anmoder Kommissionen om at udarbejde et katalog af minimumsstandarder for at sikre 
proceduremæssige garantier og kompetence i sager om forbrugeraftaler, sager om individuelle 
arbejdsaftaler og forsikringssager;

finder i mellemtiden, at fællesskabsreglerne om enekompetence med hensyn til tingslige
rettigheder over fast ejendom eller leje og forpagtning af fast ejendom kan udvides til at 
omfatte sager anlagt i et tredjeland; de regler om retternes kompetence, der gælder for 
forbrugere og arbejdstagere, finder også anvendelse i forbindelse med virksomheder fra 
tredjelande;

er modstander af en fælles definition af selskabers hjemsted i Bruxelles I-forordningen, da en 
definition med så vidtrækkende konsekvenser bør drøftes og fastlægges inden for rammerne 
af den europæiske selskabsret, der er under udvikling; mener, at en definition af selskabers 
hjemsted kan forhindre uretmæssig oprettelse af postkasseselskaber og 
beskyttelsesforanstaltninger i henhold til arbejds- og selskabsretten.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Forordning (EF) nr. 44/2001 trådte i 
kraft i marts 2002. Nu otte år efter har 
Kommissionen foretaget en revision af, 
hvordan den fungerer i praksis, og har set 
på, om det skulle være nødvendigt at 
foretage ændringer i retsakten. Denne 
omarbejdning vil give bedre adgang til 
retlig prøvelse, idet bl.a. arbejdstagere får 
adgang til at anlægge sag mod flere 
sagsøgte inden for beskæftigelsesområdet 
i henhold til artikel 6, stk. 1. Denne 
mulighed fandtes i Bruxelleskonventionen 
af 1968. Når den genindføres i 
forordningen, vil det være til fordel for 
arbejdstagere, der ønsker at anlægge sag 
mod flere arbejdsgivere, der er etableret i 
forskellige medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Der indføres hermed regler om 
kompetence i sager om kollektive 
kampskridt for at undgå forum shopping 
og sikre overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om 
lovvalgsregler for forpligtelser uden for 
kontrakt (Rom II-forordningen)1; den 
kompetente domstol bør være domstolen i 
den medlemsstat, hvor kampskridtet 
foretages;
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_______________
1 EFT L 199 af 31.7.2007, s. 40.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 19 – nr. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) såfremt arbejdstageren ikke 
sædvanligvis udfører eller udførte sit 
arbejde i en bestemt medlemsstat, ved 
retten på det sted, hvor arbejdstageren 
udførte sit arbejde eller er integreret i 
virksomheden.

Or. en

Begrundelse

En arbejdstager kan anlægge sag ved en ret i det land, hvor han udfører sit arbejde. Denne 
mulighed bør stå åben for personer, der ikke normalt udfører deres arbejde i en enkelt 
medlemsstat. I dag kan en arbejdstager anlægge sag i det land, hvor den filial, han var ansat 
i, er eller var etableret. Det er ikke klart, hvordan "etableret" og "ansat" skal fortolkes. 
"Etableringsstedet" har ofte intet til fælles med den faktiske beskæftigelse. Hvis reglerne om 
kompetence for sådanne arbejdstagere justeres, således at kompetencen henlægges til det 
land, hvor arbejdstagerne er integreret i virksomheden, kan man begrænse manipulation 
gennem brevkassefirmaer.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Overskrift (ny) – før artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afdeling 5a
Kompetence i sager om kollektive 

kampskridt
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Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Bestemmelserne i denne afdeling gælder 
for sager om kollektive kampskridt.
Hvis der bliver eller er blevet foretaget 
kollektive kampskridt, er det retterne i den 
medlemsstat, hvor kampskridtene bliver 
eller er blevet foretaget, der er 
kompetente.

Or. en

Begrundelse

Ifølge betragtning 7 i Rom II-forordningen bør der være sammenhæng mellem de EU-retlige 
instrumenter, der regulerer lovvalg og retternes kompetence. Der bør i Bruxelles I-
forordningen indføres en kompetence svarende til den, der gælder efter artikel 9 i Rom II-
forordningen, for at undgå "forum shopping". Hvis der er flere sagsøgte (kollektive 
kampskridt), kan en virksomhed stadig vælge det værneting, der synes at tjene dens interesser 
bedst, hvilket ikke er i overensstemmelse med Bruxelles I-forordningens mål.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 22 – nr. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) er det i sager om forestående 
kollektive kampskridt eller om kollektive 
kampskridt, som er blevet foretaget, 
retterne i den medlemsstat, hvor 
kampskridtene er planlagt eller er blevet 
foretaget, der er kompetente

Or. en
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Begrundelse

Ifølge betragtning 7 i Rom II-forordningen bør der være sammenhæng mellem de EU-retlige 
instrumenter, der regulerer lovvalg og retternes kompetence. Der bør i Bruxelles I-
forordningen indføres en kompetence svarende til den, der gælder efter artikel 9 i Rom II-
forordningen, for at undgå "forum shopping". Hvis der er flere sagsøgte (kollektive 
kampskridt), kan en virksomhed stadig vælge det værneting, der synes at tjene dens interesser 
bedst, hvilket ikke er i overensstemmelse med Bruxelles I-forordningens mål.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en arbejdstager ikke udfører sit 
arbejde i en enkelt medlemsstat (f.eks. en 
langturschauffør eller en stewardesse), 
afgøres kompetencen i overensstemmelse 
med kapitel II, afdeling 5.

Or. en

Begrundelse

En arbejdstager kan anlægge sag ved en ret i det land, hvor han udfører sit arbejde. Denne 
mulighed bør stå åben for personer, der ikke normalt udfører deres arbejde i en enkelt 
medlemsstat. I dag kan en arbejdstager anlægge sag i det land, hvor den filial, han var ansat 
i, er eller var etableret. Det er ikke klart, hvordan "etableret" og "ansat" skal fortolkes. 
"Etableringsstedet" har ofte intet til fælles med den faktiske beskæftigelse. Hvis reglerne om 
kompetence for sådanne arbejdstagere justeres, således at kompetencen henlægges til det 
land, hvor arbejdstagerne er integreret i virksomheden, kan man begrænse manipulation 
gennem brevkassefirmaer.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Den retsafgørelse, der i henhold til 
begæringen ikke bør anerkendes eller 
fuldbyrdes, skal være truffet i strid med 
kravene i kapitel II, afdeling 5, om 
kompetence i sager om individuelle 
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arbejdsaftaler.

Or. en


