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ĪSS PAMATOJUMS

Aicina regulā ieviest prasību par jaunu sadaļu attiecībā uz jurisdikciju protesta akcijām. EKT 
lietās, jo īpaši „Viking” lietā, atklājās, ka pastāv zināma iespēja izvēlēties tiesas jurisdikciju ar 
sev labvēlīgāko rezultātu (forum shopping). Tā kā nebija jurisdikcijas attiecībā uz protesta 
akcijām, Lielbritānijas tiesai uzdeva spriest par protesta akciju, kas norisinājās Somijā. Tiesas 
dalībvalstīs, kam nav nekādas saistības ar protesta akciju, pieņem lēmumus civiltiesībās. Tas 
ir pret šīs regulas garu un mērķiem. To dalībvalstu tiesām, kas visciešāk saistītas ar protesta 
akciju — protams, tā ir dalībvalsts, kurā šī akcija ir notikusi vai notiek — būtu jābūt 
kompetentām lemt šajās lietās.

Aicina atcelt eksekvatūras prasību, bet uzskata, ka pirms eksekvatūras atcelšanas ir 
jānodrošina, ka šādu iniciatīvu līdzsvaro, saglabājot garantijas, kurām jābūt pietiekamām, lai 
varētu aizsargāt parādnieka tiesības, un ar kurām panāk pamattiesību pilnīgu ievērošanu.

Aicina Komisiju attiecībā uz līgumiem patērētāju tiesībās, individuāliem darba līgumiem un 
ar apdrošināšanu saistītiem jautājumiem sastādīt procesuālo garantiju un jurisdikcijas 
aizsardzības obligāto standartu sarakstu.

Uzskata, ka starplaikā Kopienas noteikumus, ar kuriem reglamentē ekskluzīvo jurisdikciju 
lietās par tiesībām uz nekustamo īpašumu vai tā īres tiesībām, varētu attiecināt arī uz trešā 
valstī uzsāktu tiesvedību; patērētāju tiesību un darba ņēmēju lietu jurisdikciju reglamentējošie 
noteikumi ir jāpiemēro arī attiecībā uz trešo valstu uzņēmumiem.

Nepiekrīt, ka Briseles I regulā sniedz uzņēmumu domicila vienotu definīciju, jo tik tālejošas 
sekas radoša definīcija ir jāapspriež un jānosaka saistībā ar izstrādes stadijā esošajām Eiropas 
komerctiesībām; uzskata, ka uzņēmumu domicila definīcijas pieņemšana varētu likt šķēršļus 
negodprātīgai „pastkastīšu firmu” veidošanai un varētu novērst nepieciešamību pēc 
aizsargpasākumiem darba tiesībām un komerctiesībās.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Regula (EK) Nr. 44/2001 stājās spēkā 
2002. gada martā. Astoņus gadus pēc 
spēkā stāšanās Komisija ir izvērtējusi tās 
darbību praksē un uzskata, ka ir 
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nepieciešams izdarīt grozījumus šajā 
dokumentā. Šī pārstrādātā redakcija 
uzlabos piekļuvi tiesai, cita starpā dodot 
darbiniekiem iespēju celt prasību pret 
vairākiem atbildētājiem nodarbinātības 
jomā saskaņā ar 6. panta 1. punktu. Šāda 
iespēja bija paredzēta 1968. gada Briseles 
konvencijā. Tās atkārtota iekļaušana 
regulā dos labumu darbiniekiem, kuri 
vēlas celt prasību pret kopīgiem darba 
devējiem, kas veic uzņēmējdarbību 
vairākās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Līdz ar to jautājumos, kas attiecas uz 
protesta akcijām, tiek noteikta 
jurisdikcija, lai novērstu labvēlīgākās 
tiesas izvēlēšanos (forum shopping) un 
nodrošinātu atbilstību Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada 
11. jūlija Regulai (EK) Nr. 864/2007 par 
tiesību aktiem, kas piemērojami 
ārpuslīgumiskām saistībām (Roma II)1; 
kompetentajai tiesai jābūt tās dalībvalsts 
tiesai, kurā notiek attiecīgā protesta 
akcija.
1 OV L 199, 31.7.2007., 40. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja darbinieks pastāvīgi neveic darbu 
vai neveica darbu vienā vienīgā valstī —
tiesā jebkurā no valstīm, kur darbinieks 
strādāja vai kur ir iekļauts uzņēmumā 
(corporate integration).

Or. en

Pamatojums

Darba ņēmējs var celt prasību tiesā tur, kur viņš strādā. Šī iespēja būtu jādod personām, 
kuras parasti nestrādā vienā vienīgā dalībvalstī. Pašlaik darbinieks var celt prasību tiesā tajā 
valstī, kur atrodas vai atradās filiāle, kurā viņš tika pieņemts darbā. Nav skaidrs, kā jāsaprot 
jēdzieni „filiāle” un „pieņemts darbā”. „Darbā pieņemšanas vietai” bieži vien nav nekā 
kopīga ar faktisko nodarbinātību. Ja jurisdikcija attiecībā uz šiem darbiniekiem tiek 
saskaņota ar viņu iekļautību uzņēmumā (corporate integration), tas varētu ierobežot 
manipulācijas ar „pastkastīšu firmām”.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
Virsraksts (jauns) – pirms 21. panta

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a iedaļa
Jurisdikcija jautājumos, kas attiecas uz 

protesta akcijām

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants
Šīs iedaļas noteikumus piemēro 
jautājumiem, kas attiecas uz protesta 
akcijām.
Ja notiek vai ir notikusi protesta akcija, 
jurisdikcija šajā jautājumā ir tās 
dalībvalsts tiesai, kurā notiek vai notika 
attiecīgā akcija.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši Romas II regulas 7. apsvērumam nepieciešama saskaņotība starp tiem Kopienas 
tiesību instrumentiem, kuri reglamentē piemērojamās tiesības un tiesas jurisdikciju. Lai 
novērstu labvēlīgākās tiesas izvēlēšanos (forum shopping), Briseles I regulā būtu jāievieš 
jurisdikcija, kas saskan ar Romas II regulas 9. pantu. Vairāku atbildētāju gadījumā (protesta 
akcija) uzņēmums joprojām var izvēlēties tās tiesas jurisdikciju, kas šķiet labvēlīgāka šā 
uzņēmuma interesēm — un tas neatbilst Briseles I regulas mērķiem.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) tiesvedībā par gaidāmu protesta akciju 
vai notikušu protesta akciju jurisdikcija ir 
tās dalībvalsts tiesai, kurā akciju plāno 
rīkot vai kurā tā ir notikusi;

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši Romas II regulas 7. apsvērumam nepieciešama saskaņotība starp šiem Kopienas 
tiesību instrumentiem, kuri reglamentē piemērojamās tiesības un spēkā esošos tiesību aktus 
un tiesas jurisdikciju. Lai novērstu labvēlīgākās tiesas izvēlēšanos (forum shopping), 
Briseles I regulā būtu jāievieš jurisdikcija, kas saskan ar Romas II regulas 9. pantu. Vairāku 
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atbildētāju gadījumā (protesta akcija) uzņēmums joprojām var izvēlēties tās tiesas 
jurisdikciju, kas šķiet labvēlīgāka šā uzņēmuma interesēm — un tas neatbilst Briseles I 
regulas mērķiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja darbinieks neveic darbu vienā vienīgā 
dalībvalstī (piem., tālbraucējs šoferis, 
stjuarts), jurisdikciju nosaka saskaņā ar 
II nodaļas 5. iedaļu.

Or. en

Pamatojums

Darba ņēmējs var celt prasību tiesā tur, kur viņš strādā. Šī iespēja būtu jādod personām, 
kuras parasti nestrādā vienā vienīgā dalībvalstī. Pašlaik darbinieks var celt prasību tiesā tajā 
valstī, kurā atrodas vai atradās filiāle, kur viņš tika pieņemts darbā. Nav skaidrs, kā jāsaprot 
jēdzieni „filiāle” un „pieņemts darbā”. „Darbā pieņemšanas vietai” bieži vien nav nekā 
kopīga ar faktisko nodarbinātību. Ja jurisdikcija attiecībā uz šiem darbiniekiem tiek 
saskaņota ar iekļautību uzņēmumā (corporate integration), tas varētu ierobežot 
manipulācijas ar „pastkastīšu firmām”.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
46. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Sprieduma atzīšanas vai izpildes 
atteikuma pieprasījumu apmierina, ja 
attiecīgā sprieduma pieņemšanā tikušas 
pārkāptas II nodaļas 5. iedaļas prasības 
par jurisdikciju attiecībā uz 
individuālajiem darba līgumiem.

Or. en
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