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RÖVID INDOKOLÁS

Kéri egy, a szervezett fellépést szabályozó joghatóságra vonatkozó szakasz bevezetését a 
rendeletbe. A múltban az Európai Bíróság által tárgyalt ügyek, különösen a Viking-ügy 
megmutatta, hogy a bírósági joghatóság esetében bizonyos mértékben lehetőség van a 
legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztására. A szervezett fellépésre vonatkozó 
joghatóság hiánya miatt egy brit bíróságot jelöltek ki, hogy hozzon döntést egy olyan 
szervezett fellépéssel kapcsolatban, amelyre Finnországban került sor. Polgári jogban olyan 
tagállami bíróságok hoznak döntést, amelyek semmilyen kapcsolatban nem állnak a 
szervezett fellépéssel. Ez ellentmond e rendelet szellemének és célkitűzéseinek. A szervezett 
fellépéssel a legszorosabb kapcsolatban álló – értelemszerűen a fellépés helyszínéül szolgáló 
– tagállamok bíróságainak hatáskörrel kell rendelkezniük az ezen ügyekre vonatkozó 
döntéshozatalt illetően.

Kéri a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás követelményének eltörlését, ugyanakkor úgy véli, 
hogy a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás eltörlését megelőzően gondoskodni kell arról, 
hogy ezt szigorú biztosítékokkal ellensúlyozzák, amelyek megfelelően védik a végrehajtás alá 
vont személy jogait, és biztosítják az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartását;

kéri a Bizottságot, hogy készítse el a minimumkövetelmények jegyzékét a fogyasztói 
szerződésekre, egyedi munkaszerződésekre és biztosítási ügyekre vonatkozó eljárási 
garanciák és joghatóság biztosítása érdekében;

mindeközben úgy véli, hogy az ingatlanhoz kapcsolódó jogok vagy ingatlanok bérlete 
tekintetében a kizárólagos joghatóságra vonatkozó közösségi szabályozást ki lehetne 
terjeszteni a valamely harmadik államban indított eljárásokra; a fogyasztókra és 
alkalmazottakra vonatkozó joghatósági szabályokat a harmadik államok vállalatainak 
tekintetében is alkalmazni kell;

elutasítja a társaságok székhelyének a Brüsszel I. rendeletben szereplő egységes 
fogalommeghatározását, mivel egy ilyen messzemenő következményekkel járó 
fogalommeghatározást a jelenleg kidolgozás alatt álló európai társasági jog hatályán belül kell 
megvitatni, illetve arról döntést hozni; úgy véli, hogy a társaságok székhelyének 
fogalommeghatározása megakadályozhatja a postafiók-vállalatok létrehozásának helytelen 
gyakorlatát, és a munkajog és a társasági jog keretében hozott védintézkedéseket.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 44/2001/EK rendelet 2002 
márciusában lépett hatályba. Nyolc évvel 
később a Bizottság felülvizsgálta a 
rendelet gyakorlati működését és kilátásba 
helyezte a rendelet szükséges 
módosításait. Ez az átdolgozás javítani 
fogja az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférést, többek között annak lehetővé 
tétele által, hogy a munkavállalók a 6. 
cikk (1) bekezdése alapján több alperes 
ellen indítsanak eljárást a foglalkoztatás 
területén. E lehetőség már az 1968. évi 
Brüsszeli Egyezmény alapján is létezett. A 
rendeletbe történő visszaillesztése azon 
munkavállalók számára lesz előnyös, akik 
a különböző tagállamokban letelepedett 
közös munkaadók ellen kívánnak eljárást 
indítani.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Ezennel létrehozzák a szervezett 
fellépésre vonatkozó joghatóságot a 
legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum 
kiválasztásának elkerülése és a 
szerződésen kívüli kötelezettségekre 
alkalmazandó jogról szóló, 2007. július 
11-i 864/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel (Róma II.)1 való 
összhang biztosítása érdekében; az 
illetékes bíróság azon tagállam bírósága, 
ahol a szervezett fellépésre sor kerül;
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_______________
1 HL L 199., 2007.7.31., 40. o.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) amennyiben a munkavállaló nem egy 
adott tagországban végez vagy végzett 
rendszeresen munkát, bármely olyan hely 
bíróságai előtt, ahol a munkavállaló 
munkát végzett vagy ahol munkába állt;

Or. en

Indokolás

A munkavállaló pert indíthat azon hely bírósága előtt, ahol munkáját végzi. Ezt a lehetőséget 
olyan személyek számára kell biztosítani, akik nem egy adott tagországban végzik 
munkájukat. Jelenleg a munkavállaló azon helyen indíthat pert, ahol az őt munkára felvevő 
fióktelep van vagy volt. Nem világos azonban, hogyan értelmezendő a „fióktelep” és a 
„felvétel” fogalma. Az „felvétel helyének” gyakran semmi köze nincs a tényleges 
foglalkoztatáshoz. Amennyiben az e munkavállalókra vonatkozó joghatóságot úgy igazítják ki, 
hogy az a munkába állás helyére vonatkozzon, korlátozható a postafiók-irodák útján történő 
manipuláció.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
Cím (új) – 21 cikk előtt

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. szakasz
A szervezett fellépésre vonatkozó 

joghatóság
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Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
Az e szakaszban foglalt rendelkezéseket a 
szervezett fellépéssel kapcsolatos 
ügyekben kell alkalmazni.
Amennyiben szervezett fellépésre kerül 
vagy került sor, az ügyben azon tagállam 
bírósága rendelkezik joghatósággal, ahol 
e fellépésre sor kerül vagy került.

Or. en

Indokolás

A Róma II. rendelet 7. preambulumbekezdése szerint biztosítani kell az egységességet ezek 
között az alkalmazandó jogot és a bíróság joghatóságát szabályozó közösségi jogi eszközök 
között. A Róma II. rendelet 9. cikke szerinti joghatóságot a legkedvezőbb igazságszolgáltatási 
fórum kiválasztásának elkerülése érdekében be kell vezetni a Brüsszel I. rendeletbe. Több 
alperes (szervezett fellépés) esetén a vállalat még mindig dönthet úgy, hogy a saját érdekei 
alapján számára kedvezőbbnek tűnő bíróság joghatóságát választja, ami azonban nincs 
összhangban a Brüsszel I. rendelet célkitűzéseivel.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a jövőbeli vagy a már lezajlott 
szervezett fellépésre vonatkozó jogi 
eljárások esetén azon tagállam bíróságai 
rendelkeznek joghatósággal, amelyben a 
fellépésre a tervek szerint sor kerül vagy 
amelyben arra sor került.

Or. en
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Indokolás

A Róma II. rendelet 7. preambulumbekezdése szerint biztosítani kell az egységességet ezek 
között az alkalmazandó jogot és a bíróság joghatóságát szabályozó közösségi jogi eszközök 
között. A Róma II. rendelet 9. cikke szerinti joghatóságot a legkedvezőbb igazságszolgáltatási 
fórum kiválasztásának elkerülése érdekében be kell vezetni a Brüsszel I. rendeletbe. Több 
alperes (szervezett fellépés) esetén a vállalat még mindig dönthet úgy, hogy a saját érdekei 
alapján számára kedvezőbbnek tűnő bíróság joghatóságát választja, ami azonban nincs 
összhangban a Brüsszel I. rendelet célkitűzéseivel.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a munkavállaló nem egy 
adott tagországban végez munkát 
(például: távolsági tehergépkocsi-vezető, 
légiutas-kísérő), a joghatóságot a II. rész 
5. szakaszában foglaltak szerint kell 
meghatározni.

Or. en

Indokolás

A munkavállaló pert indíthat azon hely bírósága előtt, ahol munkáját végzi. Ezt a lehetőséget 
olyan személyek számára kell biztosítani, akik nem egy adott tagországban végzik 
munkájukat. Jelenleg a munkavállaló azon helyen indíthat pert, ahol az őt munkára felvevő 
fióktelep van vagy volt. Nem világos azonban, hogyan értelmezendő a „fióktelep” és a 
„felvétel” fogalma. A „felvétel helyének” gyakran semmi köze nincs a tényleges 
foglalkoztatáshoz. Amennyiben az e munkavállalókra vonatkozó joghatóságot úgy igazítják ki, 
hogy az a munkába állás helyére vonatkozzon, korlátozható a postafiók-irodák útján történő 
manipuláció.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. Valamely ítélet elismerésének vagy 
végrehajtásának megtagadása akkor 
kérelmezhető, ha az ítélet a II. fejezetnek 
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az egyéni munkaszerződések esetén 
fennálló joghatóságra vonatkozó 5. 
szakaszában meghatározott előírások
megsértésével született.

Or. en


