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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija pyytää, että asetukseen sisällytettäisiin vaatimus uudesta jaksosta, jossa 
säädetään työtaistelutoimenpiteitä koskevasta toimivallasta. Euroopan unionin 
tuomioistuimessa käsitellyissä tapauksissa (erityisesti Viking Linea koskenut tapaus) on 
aiemmin käynyt ilmi, että tuomioistuimen toimivallan perusteella on mahdollista etsiä 
edullisin oikeuspaikka (forum shopping). Koska työtaistelutoimenpiteitä koskevaa toimivaltaa 
ei ollut määritelty, Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuin nimettiin päättämään Suomessa 
käydystä työtaistelusta. Sellaisten jäsenvaltioiden tuomioistuimet, joilla ei ole mitään yhteyttä 
työtaisteluun, tekevät päätökset siviilioikeudessa, mikä on tämän asetuksen hengen ja 
tavoitteiden vastaista. Tällaisissa tapauksissa päätöstä koskevan toimivallan olisi kuuluttava 
työtaistelutoimenpiteeseen lähimmässä yhteydessä olevien jäsenvaltioiden tuomioistuimille –
tällä tarkoitetaan luonnollisesti sitä jäsenvaltiota, jossa työtaistelutoimenpide toteutetaan tai 
toteutettiin.

Valmistelija kehottaa lakkauttamaan eksekvatuurimenettelyä koskevan vaatimuksen mutta 
katsoo, että ensin on varmistettava, että eksekvatuurimenettelyn lakkauttamista 
tasapainotetaan tiukoilla varotoimilla, joilla pystytään riittävästi suojelemaan velallisen 
oikeuksia ja varmistetaan, että perusoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti.

Valmistelija pyytää komissiota laatimaan luettelon vähimmäisvaatimuksista, joilla 
varmistetaan menettelyyn liittyvät oikeusturvatakuut ja toimivalta kuluttajansuojaa koskevissa 
riita-asioissa, työsopimusta koskevissa riita-asioissa ja vakuutusasioissa.

Valmistelija katsoo, että yksinomaista toimivaltaa koskevat yhteisön säännöt voitaisiin ulottaa 
koskemaan kolmannessa maassa nostettuja kanteita, kun kyse on esineoikeuksista kiinteään 
omaisuuteen tai kiinteän omaisuuden vuokraamisesta. Kuluttajia ja työntekijöitä koskevien 
toimivaltasääntöjen on myös oltava sovellettavissa kolmannen valtion yrityksiin.

Valmistelija torjuu yritysten kotipaikkaa koskevan yhdenmukaisen määritelmän 
Bryssel I -asetuksessa, koska määritelmästä, jolla on näin kauaskantoiset seuraukset, olisi 
keskusteltava ja siitä olisi päätettävä kehitettävän eurooppalaisen yritysoikeuden 
soveltamisalan puitteissa. Valmistelija katsoo lisäksi, että yritysten kotipaikan määritelmä 
voisi rajoittaa postilaatikkoyritysten asiatonta perustamista ja sillä voitaisiin välttää työ- ja 
yrityslainsäädännön mukaisia suojatoimenpiteitä.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Asetus (EY) N:o 44/2001 tuli 
voimaan maaliskuussa 2002. Komissio on 
nyt kahdeksan vuotta myöhemmin 
tarkastellut asetuksen toimivuutta 
käytännössä ja pohtinut, millä tavoin sitä 
olisi tarpeen muuttaa. Tämä 
uudelleenlaadittu toisinto parantaa 
oikeuden saatavuutta muun muassa 
antamalla työntekijöille mahdollisuuden 
nostaa kanne useita vastaajia vastaan 
työmarkkina-alueella asetuksen 6 artiklan 
1 kohdan nojalla. Tämä mahdollisuus oli 
jo olemassa vuoden 1968 Brysselin 
yleissopimuksen nojalla. Sen 
sisällyttämisestä uudelleen asetukseen on 
hyötyä työntekijöille, jotka haluavat 
nostaa kanteen useita eri jäsenvaltioihin 
asettautuneita työnantajia vastaan.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Tässä asetuksessa säädetään 
ensimmäistä kertaa toimivallasta 
työtaisteluasioissa, jotta vältetään 
edullisimman oikeuspaikan etsiminen 
(forum shopping) ja varmistetaan, että 
asetus on yhdenmukainen sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin 
sovellettavasta laista (Rooma II) 
11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 864/20071 kanssa. 
Toimivaltaisen tuomioistuimen olisi 
oltava sen jäsenvaltion tuomioistuin, jossa 
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työtaistelu käydään.
_______________
1 EUVL L 199, 31.7.2007, s. 40.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) jos työntekijä ei tavallisesti 
työskentele tai ei työskennellyt yhdessä ja 
samassa jäsenvaltiossa, niiden 
paikkakuntien tuomioistuimissa, missä 
hän työskenteli tai missä hän liittyi 
yritykseen.

Or. en

Perustelu

Työntekijä voi nostaa kanteen sellaisessa tuomioistuimessa, jonka alueella hän työskentelee. 
Tämän vaihtoehto olisi myönnettävä henkilöille, jotka eivät tavallisesti työskentele yhden 
jäsenvaltion alueella. Tällä hetkellä työntekijä voi nostaa kanteen paikassa, missä hänet 
rekrytoinut sivuliike sijaitsee tai sijaitsi. Ei ole selvää, miten "sivuliike" tai "rekrytointi" olisi 
tulkittava. "Palvelukseenottopaikkakunnalla" ei usein ole mitään tekemistä varsinaisen työn 
kanssa. Postilaatikkotoimistojen hyväksikäyttöä voitaisiin vähentää, jos tällaisiin 
työntekijöihin sovellettava toimivalta mukautettaisiin vastaamaan yritykseen liittymistä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Otsikko (uusi) – ennen 21 artiklaa

Komission teksti Tarkistus

5 a jakso
Toimivalta työtaisteluasioissa
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Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla
Tämän jakson säännöksiä sovelletaan 
työtaisteluasioihin.
Toimivalta työtaisteluasioissa kuuluu sen 
jäsenvaltion tuomioistuimille, jossa 
työtaistelutoimenpide toteutetaan tai 
toteutettiin.

Or. en

Perustelu

Rooma II -asetuksen johdanto-osan 7 kappaleen mukaan näiden sovellettavaa lakia ja 
tuomioistuimen toimivaltaa koskevien unionin säännösten olisi oltava johdonmukaisia. 
Bryssel I -asetukseen olisi lisättävä Rooma II -asetuksen 9 artiklaa vastaava toimivalta, jotta 
vältetään edullisimman oikeuspaikan etsiminen (forum shopping). Jos vastaajia on useita 
(työtaistelutoimenpiteet), yritys voi silti valita sellaisen toimivaltaisen tuomioistuimen, joka 
vaikuttaa sen etuihin sopivimmalta, mikä ei vastaa Bryssel I -asetuksen tavoitteita.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) oikeudenkäynneissä, jotka koskevat 
tulevaa tai toteutettua 
työtaistelutoimenpidettä, toimivalta 
kuuluu sen jäsenvaltion tuomioistuimille, 
jossa työtaistelutoimenpide aiotaan 
toteuttaa tai toteutettiin.

Or. en
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Perustelu

Rooma II -asetuksen johdanto-osan 7 kappaleen mukaan näiden sovellettavaa lakia ja 
tuomioistuimen toimivaltaa koskevien unionin säännösten olisi oltava johdonmukaisia. 
Bryssel I -asetukseen olisi lisättävä Rooma II -asetuksen 9 artiklaa vastaava toimivalta, jotta 
vältetään edullisimman oikeuspaikan etsiminen (forum shopping). Jos vastaajia on useita 
(työtaistelutoimenpiteet), yritys voi silti valita sellaisen toimivaltaisen tuomioistuimen, joka 
vaikuttaa sen etuihin sopivimmalta, mikä ei vastaa Bryssel I -asetuksen tavoitteita.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos työntekijä ei suorita työtään yhdessä 
ja samassa jäsenvaltiossa (esimerkiksi 
kuorma-autoilijat, 
matkustamohenkilöstö), toimivalta 
määritellään II luvun 5 jakson 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Työntekijä voi nostaa kanteen sellaisessa tuomioistuimessa, jonka alueella hän työskentelee. 
Tämän vaihtoehto olisi myönnettävä henkilöille, jotka eivät tavallisesti työskentele yhden 
jäsenvaltion alueella. Tällä hetkellä työntekijä voi nostaa kanteen paikassa, missä hänet 
rekrytoinut sivuliike sijaitsee tai sijaitsi. Ei ole selvää, miten "sivuliike" tai "rekrytointi" olisi 
tulkittava. "Palvelukseenottopaikkakunnalla" ei usein ole mitään tekemistä varsinaisen työn 
kanssa. Postilaatikkotoimistojen hyväksikäyttöä voitaisiin vähentää, jos tällaisiin 
työntekijöihin sovellettava toimivalta mukautettaisiin vastaamaan yritykseen liittymistä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Tuomion tunnustamisen tai 
täytäntöönpanon epäämistä voidaan 
hakea, jos tuomiota annettaessa on 
rikottu II luvun 5 jakson vaatimuksia 
yksittäisiä työsopimuksia koskevasta 
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toimivallasta.

Or. en


