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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Raginama kelti reikalavimą, pagal kurį į reglamentą būtų įtrauktas naujas skirsnis dėl 
jurisdikcijos kolektyvinių veiksmų srityje. Bylos, kurias praeityje yra nagrinėjęs Europos 
Teisingumo Teismas (ETT), ypač byla „Viking“ parodė, kad esama tam tikrų galimybių 
ieškoti patraukliausio teismo ir pasinaudoti palankesne teismo jurisdikcija. Dėl nepakankamos 
jurisdikcijos kolektyvinių veiksmų srityje Didžiosios Britanijos teismas buvo paskirtas priimti 
sprendimą dėl kolektyvinių veiksmų, kurių buvo imtasi Suomijoje. Su kolektyviniais 
veiksmais visiškai nesusiję valstybių narių teismai priima sprendimus dėl civilinės teisės 
klausimų. Tai neatitinka šio reglamento nuostatų ir tikslų. Kompetenciją priimti sprendimus 
šiose bylose turėtų turėti valstybių narių, kurių ryšys su kolektyviniais veiksmais 
glaudžiausias, teismai. Suprantama, kad tai teismai tų valstybių narių, kur šių veiksmų buvo 
imtasi arba kur jie buvo vykdomi.

Raginama panaikinti egzekvatūros reikalavimą, tačiau manoma, jog prieš panaikinant 
egzekvatūrą turi būti užtikrinta atsvara, t. y. nustatytos griežtos apsaugos priemonės, 
pakankamos apsaugoti skolininko, kuriam teismas priteisė grąžinti skolą, teises. Be to, taikant 
šias priemones turi būti visapusiškai užtikrintos pagrindinės teisės.

Komisijos prašoma parengti minimalių standartų katalogą, kad būtų užtikrintos procesinės 
garantijos ir jurisdikcija vartotojų sutarčių, individualių darbo sutarčių srityse, taip pat 
sprendžiant su draudimu susijusius klausimus.

Kol kas manoma, kad Bendrijos išimtinės jurisdikcijos taisyklės, susijusios su teisėmis į 
nekilnojamąjį turtą ar su teisėtu naudojimusi svetimu nekilnojamuoju turtu, galėtų būti 
išplėstos pritaikant joms trečiojoje valstybėje vykdomas procedūras. Vartotojams ir 
darbuotojams galiojančios jurisdikcijos taisyklės taip pat taikytinos trečiųjų šalių bendrovėms.

Nepritariama reglamente „Briuselis I“ nurodytai bendrai įmonių buveinės sąvokai, kadangi 
dėl šios sąvokos, kuri turės didelį poveikį, turėtų būti diskutuojama ir sprendžiama 
atsižvelgiant į besivystančios Europos įmonių teisės nuostatas. Manoma, kad apibrėžus 
įmonės buveinę būtų apsunkintas neleistinas vadinamųjų pašto dėžučių įmonių steigimas ir 
išvengta protekcionistinių priemonių, kurios numatytos pagal darbo ir įmonių teisės nuostatas.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 
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įsigaliojo 2002 m. kovo mėn. Po 
aštuonerių metų Komisija įvertino, kaip 
jis veikė praktiškai, ir apsvarstė būtinus 
šios priemonės pakeitimus. Remiantis šia 
nauja redakcija bus sudarytos geresnės 
galimybės siekti teisingumo, inter alia, 
remdamiesi 6 straipsnio 1 dalimi 
darbuotojai galės daugeliui atsakovų 
teikti ieškinius užimtumo srityje. Ši 
galimybė buvo numatyta 1968 m. 
Briuselio konvencijoje. Jos pakartotinis 
įtraukimas į reglamentą bus naudingas 
darbuotojams, norintiems iškelti bylą tos 
pačios grupės darbdaviams, turintiems 
buveines skirtingose valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Taip nustatoma jurisdikcija 
kolektyvinių veiksmų srityje siekiant 
išvengti atvejų, kai ieškoma palankiausio 
teismo, ir užtikrinti, kad būtų laikomasi 
2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 864/2007 
dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos 
teisės (Roma II)1. Kompetentingas teismas 
turėtų būti valstybės narės, kurioje buvo 
vykdomi kolektyviniai veiksmai, teismas.

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jei darbuotojas nuolat nedirba ar 
nedirbo toje pačioje vienoje valstybėje 
narėje – bet kurios vietos, kur darbuotojas 
atliko savo darbą arba kur jis yra įsteigęs 
įmonę, teismuose.

Or. en

Pagrindimas

Darbuotojas gali teikti ieškinį valstybės, kurioje jis dirba, teisme. Ši galimybė turėtų būti 
užtikrinta ir asmenims, kurie nėra nuolat dirbantys vienoje valstybėje narėje. Šiuo metu toks 
darbuotojas gali teikti ieškinį vietoje, kur yra ar buvo įstaigos, kurioje jis įdarbintas, 
padalinys. Neaišku, kaip turėtų būti aiškinamos sąvokos „įstaigos padalinys“ ir „įdarbintas“. 
Sąvoka „įdarbinimo vieta“ dažnai neturi nieko bendro su faktiniu įdarbinimu. Jeigu šiems 
darbuotojams taikoma jurisdikcija būtų derinama pagal įmonės įsteigimo vietą, galėtų būti 
apribotas piktnaudžiavimas vadinamaisiais pašto dėžučių biurais.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas (naujas) – prieš 21 straipsnį

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a skirsnis
Jurisdikcija sprendžiant su kolektyviniais 

veiksmais susijusius klausimus

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
Šio skirsnio nuostatos taikomos 
sprendžiant su kolektyviniais veiksmais 
susijusius klausimus.
Kai imamasi ar buvo imtasi kolektyvinių 
veiksmų, jurisdikcija sprendžiant šį 
klausimą tenka valstybei narei, kur 
imamasi ar buvo imtasi šių veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Reglamento Roma II 7 konstatuojamąja dalimi, Bendrijos teisės priemonės, 
kuriomis reglamentuojama taikytina teisė ir teismo jurisdikcija, turėtų būti nuosekliai 
derinamos. Siekiant vengti, kad būtų ieškoma palankiausio teismo, į Reglamentą Briuselis I 
turėtų būti įtraukta jurisdikcija, atitinkanti Reglamento Roma II 9 straipsnio nuostatas. Kai 
esama daugiau atsakovų (kolektyviniai veiksmai), įmonė ir toliau gali pasirinkti teismo 
jurisdikciją, kuri atrodo palankesnė jos interesams, o tai neatitinka Reglamento Briuselis I 
tikslų.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) teisiniame procese dėl numatomų 
kolektyvinių veiksmų arba jau įvykdytų 
kolektyvinių veiksmų jurisdikcija 
priklauso valstybės narės, kur planuojama 
imtis veiksmų ar jų buvo imtasi, teismams.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Reglamento Roma II 7 konstatuojamąja dalimi, Bendrijos teisės priemonės, 
kuriomis reglamentuojama taikytina teisė ir teismo jurisdikcija, turėtų būti nuosekliai 
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derinamos. Siekiant vengti, kad būtų ieškoma palankiausio teismo, į Reglamentą Briuselis I 
turėtų būti įtraukta jurisdikcija, atitinkanti Reglamento Roma II 9 straipsnio nuostatas. Kai 
esama daugiau atsakovų (kolektyviniai veiksmai), įmonė ir toliau gali pasirinkti teismo 
jurisdikciją, kuri atrodo palankesnė jos interesams, o tai neatitinka Reglamento Briuselis I 
tikslų.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai darbuotojai dirba ne vienoje 
valstybėje narėje (pvz., ilgų nuotolių 
sunkvežimių vairuotojai, skrydžių 
palydovai), jurisdikcija apibrėžiama 
remiantis 5 skirsnio II dalies nuostatomis.

Or. en

Pagrindimas

Darbuotojas gali teikti ieškinį valstybės, kurioje jis dirba, teisme. Ši galimybė turėtų būti 
užtikrinta ir asmenims, kurie nėra nuolat dirbantys vienoje valstybėje narėje. Šiuo metu toks 
darbuotojas gali teikti ieškinį vietoje, kur yra ar buvo įstaigos, kurioje jis įdarbintas, 
padalinys. Neaišku, kaip turėtų būti aiškinamos sąvokos „įstaigos padalinys“ ir „įdarbintas“. 
Sąvoka „įdarbinimo vieta“ dažnai neturi nieko bendro su faktiniu įdarbinimu. Jeigu šiems 
darbuotojams taikoma jurisdikcija būtų derinama pagal įmonės įsteigimo vietą, galėtų būti 
apribotas piktnaudžiavimas vadinamaisiais pašto dėžučių biurais.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Nutartis, kurios siekiama nepripažinti 
arba nevykdyti, turi būti priimta nepaisant 
II skyriaus 5 skirsnio reikalavimų dėl 
jurisdikcijos, susijusios su individualiomis 
darbo sutartimis.

Or. en
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