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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja nõuab, et määrusesse lisataks uus jagu töövaidluste kohtualluvuse kohta. 
Euroopa Kohtus varem käsitletud asjad, eriti Vikingi kohtuasi, on näidanud, et on võimalik 
otsida meelepärast kohtualluvust. Töövaidluste kohtualluvuse puudumise tõttu määrati 
Soomes toimunud töövaidluse lahendajaks Ühendkuningriigi kohus. Nende liikmesriikide 
kohtud, kellel ei ole mingit seost töövaidlustega, teevad otsuseid tsiviilasjades. See on 
käesoleva määruse mõttele ega eesmärkidele. Liikmesriikide kohtud, kellel on kõige tihedam 
seos töövaidlusega, st loomulikult selle liikmesriigi kohus, kus töövaidlus aset leiab või aset 
leidus, peab olema pädev nendes asjades otsuseid tegema.

Arvamuse koostaja nõuab välisriigi kohtuotsuse tunnustamise nõude tühistamist, kuid on 
seisukohal, et enne välisriigi kohtuotsuse tunnustamise tühistamist tuleb tagada, et see on 
tasakaalustatud rangemate tagatistega, mis suudavad piisavalt kaitsta võlgnike õigusi ja mis 
tagavad põhiõiguste järgimise täies ulatuses.

Arvamuse koostaja palub komisjonil koostada miinimumnõuete kataloog, et säilitada 
tarbijalepingute, töölepingute ja kindlustusasjade menetluslikud tagatised ning kohtualluvus.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et seniks tuleks laiendada kinnisvaraga seotud asjaõiguse ja 
rendiõiguse suhtes ainupädevust käsitlevaid ühenduse eeskirju kolmandas riigis algatatud 
menetlustele. Tarbijate ja töötajate kohtualluvust reguleerivaid eeskirju tuleks kohaldada ka 
seoses kolmandate riikide ettevõtetega.

Arvamuse koostaja lükkab tagasi ettevõtete alalise asukoha ühetaolise määratlemise Brüsseli I 
määruse raames, kuna sellist kaugeleulatuvate tagajärgedega määratlemist tuleks arutada ja 
selle üle otsustada väljatöötatava Euroopa äriühinguõiguse kohaldamisalas. Arvamuse 
koostaja on seisukohal, et ettevõtete alalise asukoha määratlemine võib takistada fiktiivsete 
äriühingute ebaõiget asutamist ning vältida töö- ja äriühinguõiguse kohaseid kaitsemeetmeid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Määrus (EÜ) nr 44/2001 jõustus 
märtsis 2002. Kaheksa aastat hiljem on 
komisjon läbi vaadanud selle tegeliku 
toimimise ja kaalunud vajalikke 
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muudatusi. Käesolev uuesti sõnastamine 
parandab õiguskaitse kättesaadavust ning 
annab töötajatele muu hulgas võimaluse 
esitada hagi mitme kostja vastu töökoha 
piirkonnas artikli 6 lõike 1 alusel. See 
võimalus oli olemas juba 1968. aasta 
Brüsseli konventsiooni alusel. Normi 
määrusesse uuesti sisseviimine aitab 
töötajaid, kes soovivad esitada hagi eri 
liikmesriikides registreeritud tööandjate 
vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Käesolevaga on sätestatud 
töövaidluste kohtualluvus, et ära hoida 
meelepärase kohtualluvuse valimist ja 
tagada kooskõla Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrusega 
(EÜ) nr 864/2007 lepinguväliste 
võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse 
kohta (Rooma II)1; pädev kohus peaks 
olema selle liikmesriigi kohus, kus 
töövaidlus aset leiab.
_______________
1 ELT L 199, 31.7.2007, lk 40.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kui töötaja ei tööta või ei töötanud 
tavaliselt ühes ja samas liikmesriigis, 
nende kohtade kohtutes, kus ta töötas või 
kus ta ettevõttesse tööle asus.

Or. en

Selgitus

Töötaja võib anda asja sellesse kohtusse, mille piirkonnas ta töötab. See võimalus tuleks anda 
isikutele, kes tavaliselt ei tööta ühe liikmesriigi territooriumil. Praegu võib töötaja asja 
kohtusse anda seal, kus on või oli tema tööle võtnud filiaal. Ei ole selge, kuidas tõlgendada 
„filiaali“ ja „tööle võtnud”. „Töölevõtmise koht” ei ole sageli tegeliku töökohaga mingil 
viisil seotud. Kui nende töövõtjate suhtes kohaldatavat kohtualluvust kohandatakse selliselt, et 
see viiakse vastavusse ettevõttesse tööle asumisega, saaks piirata postkastifirmadega 
manipuleerimist.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri (uus) – enne artiklit 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. jagu
Töövaidluste kohtualluvus

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 a
Käesoleva jao sätteid kohaldatakse 
töövaidluste suhtes.
Töövaidluste kohtualluvus kuulub selle 
liikmesriigi kohtutele, kus vaidlus aset 
leiab või aset leidis.

Or. en

Selgitus

Rooma II põhjenduse 7 kohaselt peaksid kohaldatavaid õigusakte ja kohtualluvust 
reguleerivad ühenduse õigusvahendid olema ühtlustatud. Rooma II artiklile 9 vastav 
kohtualluvus tuleks lisada Brüssel I määrusesse, et ära hoida meelepärase kohtualluvuse 
valimine. Mitmekostja puhul (töövaidlus) võib ettevõte endiselt valida kohtualluvust, mis 
tundub selle huvidele rohkem sobivat, kuid see ei ole kooskõlas Brüssel I määruse 
eesmärkidega. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) tulevase või toimunud töövaidluse 
kohtumenetluses selle liikmesriigi 
kohtualluvus, kus vaidlus peaks aset 
leidma või aset leidis.

Or. en

Selgitus

Rooma II põhjenduse 7 kohaselt peaksid kohaldatavaid õigusakte ja kohtualluvust 
reguleerivad ühenduse õigusvahendid olema ühtlustatud. Rooma II artiklile 9 vastav 
kohtualluvus tuleks lisada Brüssel I määrusesse, et ära hoida meelepärase kohtualluvuse 
valimine. Mitme kostja puhul (töövaidlus) võib ettevõte endiselt valida kohtualluvust, mis 
tundub selle huvidele rohkem sobivat, kuid see ei ole kooskõlas Brüssel I määruse 
eesmärkidega. 
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui töötaja ei täida oma tööülesandeid 
ainult ühes liikmesriigis (nt pikamaa-
autojuht, lennuteenindaja), määratakse 
kohtualluvus kindlaks 5. jao II osa 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Töötaja võib anda asja sellesse kohtusse, mille piirkonnas ta töötab. See võimalus tuleks anda 
isikutele, kes tavaliselt ei tööta ühe liikmesriigi territooriumil. Praegu võib töötaja asja 
kohtusse anda seal, kus on või oli tema tööle võtnud filiaal. Ei ole selge, kuidas tõlgendada 
„filiaali“ ja „tööle võtnud”. „Töölevõtmise koht” ei ole sageli tegeliku töökohaga mingil 
viisil seotud. Kui nende töövõtjate suhtes kohaldatavat kohtualluvust kohandatakse selliselt, et 
see viiakse vastavusse ettevõttesse tööle asumisega, saaks piirata postkastifirmadega 
manipuleerimist.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Kohtuotsuse tunnustamise või 
täitmise tühistamist võib taotleda juhul, 
kui kohtuotsusega rikuti I peatüki 5. jao 
nõudeid kohtualluvuse kohta töölepingute 
puhul.

Or. en


