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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

H επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ζητεί να ενσωματωθεί ένα νέο τμήμα
στον κανονισμό σχετικά με την αρμοδιότητα σε περίπτωση εργατικών κινητοποιήσεων. Στο 
παρελθόν, από υποθέσεις που έκρινε το ΔΕΚ, και ιδίως στην υπόθεση «Viking» προέκυψε ότι 
υπάρχουν ορισμένα περιθώρια για «forum shopping» αναφορικά με τη δικαιοδοσία. Λόγω 
έλλειψης δικαιοδοσίας σε περίπτωση εργατικών αγώνων, ανατέθηκε σε ένα βρετανικό 
δικαστήριο να αποφασίσει για μια εργατική κινητοποίηση που έλαβε χώρα στη Φινλανδία.
Συνεπώς, δικαστήρια στα κράτη μέλη που δεν έχουν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη 
εργατική κινητοποίηση λαμβάνουν αποφάσεις στο πεδίο του αστικού δικαίου. Αυτό είναι 
αντίθετο με το πνεύμα και τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Τα δικαστήρια του 
κράτους μέλους που έχουν τη στενότερη σύνδεση με την εργατική κινητοποίηση - δηλαδή,
όπως είναι φυσικό, του κράτους μέλους στο οποίο έλαβε χώρα ή λαμβάνει χώρα η σχετική 
δράση - θα πρέπει να είναι αρμόδια να αποφασίζουν στις περιπτώσεις αυτές.

Η επιτροπή ζητεί να καταργηθεί η απαίτηση της κήρυξης της εκτελεστότητας, θεωρεί ωστόσο 
ότι πριν από την κατάργηση της κήρυξης της εκτελεστότητας πρέπει να διασφαλιστεί ότι 
παρέχονται σε αντιστάθμιση αυστηρές εγγυήσεις, που είναι επαρκείς για την προστασία των 
δικαιωμάτων των οφειλετών και οι οποίες διασφαλίζουν τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων.

Η επιτροπή καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα κατάλογο ελάχιστων κανόνων που 
διασφαλίζουν τις διαδικαστικές εγγυήσεις και τη διεθνή δικαιοδοσία σε συμβάσεις 
καταναλωτών, ατομικές συμβάσεις εργασίας και ασφαλιστικά ζητήματα.

Η επιτροπή φρονεί, εξάλλου, ότι οι κοινοτικοί κανόνες για την αποκλειστική δικαιοδοσία 
όσον αφορά τα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητη ιδιοκτησία ή τις μισθώσεις ακινήτων 
μπορεί να επεκταθούν σε διαδικασίες που πραγματοποιούνται σε ένα τρίτο κράτος· οι 
διατάξεις περί δικαιοδοσίας για καταναλωτές και εργαζομένους πρέπει επίσης να 
εφαρμόζονται σε σχέση με εταιρίες τρίτων κρατών.

Η επιτροπή τάσσεται κατά ενός ενιαίου ορισμού της έδρας των εταιριών στον κανονισμό 
Βρυξέλλες Ι, δεδομένου ότι ένας ορισμός με τόσο ευρείες συνέπειες θα πρέπει να συζητηθεί 
και να αποφασισθεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου· φρονεί 
ότι ο ορισμός της έδρας των επιχειρήσεων θα παρεμπόδιζε την καταχρηστική ίδρυση 
εικονικών εταιριών και θα μπορούσε να αποτρέψει τη λήψη προστατευτικών μέτρων με βάση 
το εργατικό και εταιρικό δίκαιο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 
τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάρτιο του 
2002. Οκτώ χρόνια αργότερα, η Επιτροπή 
εξέτασε την εφαρμογή του στην πράξη 
και έκρινε αναγκαίες ορισμένες 
τροποποιήσεις. Η παρούσα 
αναδιατύπωση θα βελτιώσει την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων 
παρέχοντας στους εργαζόμενους τη 
δυνατότητα να ασκήσουν αγωγές κατά 
περισσοτέρων διαδίκων σε υποθέσεις 
εργατικού δικαίου σύμφωνα με το 6, 
παράγραφος 1. Η δυνατότητα αυτή 
υφίστατο στο πλαίσιο της σύμβασης των 
Βρυξελλών του 1968. Η εκ νέου 
ενσωμάτωσή της στον κανονισμό θα είναι 
προς όφελος των εργαζομένων που 
επιθυμούν να ασκήσουν αγωγή κατά 
κοινών εργοδοτών που είναι 
εγκατεστημένοι σε διάφορα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Η δικαιοδοσία σε ζητήματα που 
αφορούν τις εργατικές κινητοποιήσεις
θεμελιώνεται προκειμένου να αποφευχθεί 
το forum shopping και να διασφαλιστεί η 
συνοχή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου
2007 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο 
στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη II)1. 



PA\874463EL.doc 5/8 PE469.974v01-00

EL

Αρμόδιο δικαστήριο πρέπει να είναι το 
δικαστήριο του κράτους μέλους στο 
οποίο λαμβάνει χώρα η εργατική 
κινητοποίηση.
_______________
1 ΕΕ L 199, 31.7.2007, σ. 40.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 (βα) (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) αν ο εργαζόμενος δεν εκτελεί ή δεν 
εκτελούσε συνήθως την εργασία του σε 
ένα και το αυτό κράτος μέλος, ενώπιον 
των δικαστηρίων κάθε τόπου, όπου ο 
εργαζόμενος εκτελούσε την εργασία του ή 
όπου βρισκόταν η επιχείρηση που τον είχε 
προσλάβει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου στον οποίο εκτελεί 
την εργασία του. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παρέχεται και σε πρόσωπα τα οποία δεν 
εκτελούν συνήθως την εργασία τους σε ένα και το αυτό κράτος μέλος. Σήμερα, ο εργαζόμενος 
μπορεί να προσφύγει σε δικαστήριο του τόπου στο οποίο ευρίσκεται ή ευρισκόταν το κατάστημα 
στο οποίο είχε προσληφθεί. Εν προκειμένω, δεν είναι σαφές με ποιο τρόπο πρέπει να 
ερμηνευθούν οι όροι «κατάστημα» και «πρόσληψη». Ο «τόπος της πρόσληψης» συχνά ουδεμία 
σχέση έχει με την πραγματική απασχόληση. Εάν η αρμοδιότητα για τους εργαζόμενους αυτούς 
προσαρμοστεί στη συγκεκριμένη πρόσληψη σε μια επιχείρηση θα ήταν δυνατόν να περιοριστούν 
οι καταστρατηγήσεις μέσω εικονικών εταιρειών.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος (νέος) – πριν το άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα 5α
Δικαιοδοσία σε υποθέσεις εργατικών 

κινητοποιήσεων

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21α
Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος
εφαρμόζονται σε ζητήματα που αφορούν 
τις εργατικές κινητοποιήσεις.
Σε περίπτωση εργατικών κινητοποιήσεων
αρμόδια είναι τα δικαστήρια του κράτους 
μέλους στο οποίο λαμβάνουν ή έλαβαν 
χώρα οι διεκδικήσεις αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 7 του κανονισμού Ρώμη II,  τα μέσα που έχουν ως 
αντικείμενο το εφαρμοστέο δίκαιο και τη δικαιοδοσία πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους. Μια 
δικαιοδοσία που είναι σύμφωνη με το άρθρο 9 του κανονισμού Ρώμη II πρέπει να εισαχθεί 
στον κανονισμό Βρυξέλλες Ι προκειμένου να αποτραπεί το «forum shopping». Όταν οι 
εναγόμενοι είναι πλείονες (σε περίπτωση εργατικών κινητοποιήσεων) μια εταιρεία μπορεί,
όπως μέχρι τούδε, να επιλέξει τη δικαιοδοσία που ανταποκρίνεται καλύτερα στα συμφέροντά 
της, πράγμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στους στόχους του κανονισμού Βρυξέλλες Ι.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Σε περίπτωση δικαστικών 
διαδικασιών που αφορούν επικείμενες 
εργατικές κινητοποιήσεις ή εργατικές 
κινητοποιήσεις που έχουν ήδη λάβει 
χώρα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του 
κράτους μέλους στο οποίο η διεκδίκηση 
πρόκειται να λάβει χώρα ή έχει λάβει 
χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 7 του κανονισμού Ρώμη II,  τα μέσα που έχουν ως 
αντικείμενο το εφαρμοστέο δίκαιο και τη δικαιοδοσία πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους. Μια 
δικαιοδοσία που είναι σύμφωνη με το άρθρο 9 του κανονισμού Ρώμη II πρέπει να εισαχθεί 
στον κανονισμό Βρυξέλλες Ι προκειμένου να αποτραπεί το «forum shopping». Όταν οι 
εναγόμενοι είναι πλείονες (σε περίπτωση εργατικών κινητοποιήσεων) μια εταιρεία μπορεί,
όπως μέχρι τούδε, να επιλέξει τη δικαιοδοσία που ανταποκρίνεται καλύτερα στα συμφέροντά 
της, πράγμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στους στόχους του κανονισμού Βρυξέλλες Ι.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένας εργαζόμενος δεν ασκεί την 
εργασία του σε ένα και το αυτό κράτος 
μέλος (π.χ. οδηγούς λεωφορείου μεγάλων 
αποστάσεων, αεροσυνοδός), η 
δικαιοδοσία καθορίζεται σύμφωνα με το 
μέρος ΙΙ του τμήματος 5.

Or. enΑιτιολόγηση
Ένας εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου στον οποίο εκτελεί 
την εργασία του. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παρέχεται και σε πρόσωπα τα οποία δεν 
εκτελούν συνήθως την εργασία τους σε ένα και το αυτό κράτος μέλος. Σήμερα, ο εργαζόμενος 
μπορεί να προσφύγει σε δικαστήριο του τόπου στο οποίο ευρίσκεται ή ευρισκόταν το κατάστημα 
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στο οποίο είχε προσληφθεί. Εν προκειμένω, δεν είναι σαφές με ποιο τρόπο πρέπει να 
ερμηνευθούν οι όροι «κατάστημα» και «πρόσληψη». Ο «τόπος της πρόσληψης» συχνά ουδεμία 
σχέση έχει με την πραγματική απασχόληση. Εάν η αρμοδιότητα για τους εργαζόμενους αυτούς 
προσαρμοστεί στη συγκεκριμένη πρόσληψη σε μια επιχείρηση θα ήταν δυνατόν να περιοριστούν 
οι καταστρατηγήσεις μέσω εικονικών εταιρειών.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8a. Η απόφαση της οποίας επιδιώκεται η 
μη αναγνώριση ή μη εκτέλεση, πρέπει να 
συνιστά παραβίαση των διατάξεων του 
τμήματος 5 του κεφαλαίου ΙΙ σχετικά με 
τη δικαιοδοσία σε ατομικές συμβάσεις 
εργασίας.

Or. en


