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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Domaga się wprowadzenia do rozporządzenia nowej sekcji dotyczącej jurysdykcji w 
sprawach dotyczących pozwów zbiorowych. W przeszłości sprawy rozpatrywane przez ETS, 
a zwłaszcza sprawa Viking, pokazały, że w odniesieniu do jurysdykcji sądów możliwe jest 
stosowanie w pewnym zakresie praktyki wyboru sądu ze względu na możliwość 
korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy (ang. forum shopping). Z powodu braku jurysdykcji 
w sprawach związanych z pozwami zbiorowymi wyznaczono sąd brytyjski jako sąd właściwy 
w sprawie pozwów zbiorowych, do których doszło w Finlandii. I tak sądy w państwach 
członkowskich, które nie zajmują się sprawami pozwów zbiorowych, stanowią w sprawach z 
zakresu prawa cywilnego. Jest to sprzeczne z duchem i celami omawianego rozporządzenia.
W sprawach tego typu powinny orzekać sądy państw członkowskich mające najwięcej 
wspólnego z pozwami zbiorowymi – są to oczywiście państwa członkowskie, w których 
wniesiono pozwy zbiorowe.

Wzywa do zniesienia wymogu exequatur, uważa jednak, że zanim to nastąpi, należy 
zagwarantować jego zrównoważenie rygorystycznymi zabezpieczeniami umożliwiającymi 
wystarczającą ochronę praw dłużników i zapewniającymi pełne przestrzeganie praw 
podstawowych.

Zwraca się do Komisji o sporządzenie katalogu minimalnych standardów w celu zapewnienia 
gwarancji proceduralnych i jurysdykcji w sprawach dotyczących umów konsumenckich 
i indywidualnych umów o pracę oraz umów w sprawach dotyczących ubezpieczenia.

Uważa jednocześnie, że przepisy wspólnotowe dotyczące wyłącznej jurysdykcji 
w odniesieniu do praw rzeczowych na nieruchomościach bądź najmu lub dzierżawy 
nieruchomości mogłyby zostać rozszerzone na postępowania wszczynane w państwie trzecim. 
Przepisy dotyczące jurysdykcji odnoszące się do konsumentów i pracowników mają 
zastosowanie również do przedsiębiorstw w krajach trzecich.

Odrzuca jednolitą definicję siedziby spółki przewidzianą w rozporządzeniu Bruksela I, gdyż 
definicja o tak daleko idących skutkach powinna zostać omówiona i uzgodniona w ramach 
zakresu rozwijającego się europejskiego prawa spółek. Uważa, że definicja siedziby spółki 
mogłaby przeszkodzić w nieprzepisowym zakładaniu firm działających na zasadzie skrzynek 
pocztowych i że dzięki niej można by uniknąć stosowania środków ochronnych w ramach 
prawa pracy i prawa spółek.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 
weszło w życie w marcu 2002 r. Po ośmiu 
latach Komisja dokonała przeglądu jego 
funkcjonowania w praktyce i rozważyła 
niezbędne zmiany do tego aktu. Niniejsze 
przekształcenie poprawi dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości, m.in. przez 
umożliwienie pracownikom 
jednoczesnego wnoszenia pozwów 
przeciwko kilku pozwanym w obszarze 
zatrudnienia zgodnie z art. 6 ust. 1.
Możliwość ta istniała już w ramach 
Konwencji brukselskiej z 1968 r. Jej 
ponowne uwzględnienie w rozporządzeniu 
będzie korzystne dla pracowników, którzy 
zechcą wszcząć jednoczesne postępowanie 
przeciwko kilku pracodawcom, mającym 
siedzibę w różnych państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Niniejszym wprowadza się 
jurysdykcję w sprawach dotyczących 
pozwów zbiorowych, aby zapobiec 
wybieraniu sądu ze względu na możliwość 
korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy 
oraz by zapewnić spójność z 
rozporządzeniem (WE) nr 864/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
11 lipca 2007 r. dotyczącym prawa 
właściwego dla zobowiązań 
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pozaumownych (Rzym II)1; właściwym 
sądem powinien być sąd państwa
członkowskiego, w którym wniesiono 
pozew zbiorowy.
_______________
1 Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 40.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 (ba) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeżeli pracownik zazwyczaj nie 
wykonuje lub zazwyczaj nie wykonywał 
pracy wyłącznie w jednym państwie 
członkowskim, przez sąd miejsca, w 
którym pracownik wykonywał pracę lub
gdzie jest zarejestrowany jako pracownik 
danej firmy.

Or. en

Uzasadnienie

Pracownik może wnieść sprawę do sądu w miejscu wykonywania pracy. Tę możliwość 
powinny mieć osoby, które zwykle nie wykonują pracy wyłącznie w jednym państwie 
członkowskim. Obecnie pracownik może wstąpić na drogę sądową w miejscu rekrutacji, w 
którym znajduje się siedziba oddziału. Nie jest jasne, jak należy interpretować sformułowania 
„siedziba oddziału” i „rekrutacja”. „Miejsce rekrutacji” często nie ma nic wspólnego z 
rzeczywistym miejscem zatrudnienia. Dostosowanie jurysdykcji dla tych pracowników do 
zasad zatrudnienia w danej firmie pozwoliłoby ograniczyć manipulacje za pomocą biur 
działających na zasadzie skrzynki pocztowej.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł (nowy) – poprzedzający Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 5a
Jurysdykcja w sprawach dotyczących 

pozwów zbiorowych

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21a
Postanowienia niniejszej sekcji mają 
zastosowanie w sprawach związanych z 
pozwami zbiorowymi.
Jeżeli dochodzi lub doszło do wniesienia 
pozwu zbiorowego, sprawa ta podlega 
jurysdykcji sądów państwa 
członkowskiego, w którym wniesiono dany 
pozew zbiorowy.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z punktem 7 preambuły rozporządzenia Rzym II konieczne jest zachowanie spójności 
między tymi instrumentami prawa wspólnotowego, które regulują właściwość przepisów, a 
jurysdykcją sądów. Do rozporządzenia Bruksela I należy wprowadzić jurysdykcję 
odpowiadającą art. 9 rozporządzenia Rzym II, aby zapobiec wybieraniu sądu ze względu na 
możliwość korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy. W przypadku kilku pozwanych w danej 
sprawie (pozew zbiorowy) spółka może nadal wybrać sąd, który wydaje się być bardziej 
przychylny z punktu widzenia jej interesów, co nie jest zgodne z celami rozporządzenia 
Bruksela I.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w postępowaniach sądowych 
dotyczących planowanych lub już 
wniesionych pozwów zbiorowych, 
jurysdykcję mają sądy państwa 
członkowskiego, w którym są planowane 
lub zostały wniesione te pozwy zbiorowe.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z punktem 7 preambuły rozporządzenia Rzym II konieczne jest zachowanie spójności 
między tymi instrumentami prawa wspólnotowego, które regulują właściwość przepisów, a 
jurysdykcją sądów. Do rozporządzenia Bruksela I należy wprowadzić jurysdykcję 
odpowiadającą art. 9 rozporządzenia Rzym II, aby zapobiec wybieraniu sądu ze względu na 
możliwość korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy. W przypadku kilku pozwanych w danej 
sprawie (pozew zbiorowy) spółka może nadal wybrać sąd, który wydaje się być bardziej 
przychylny z punktu widzenia jej interesów, co nie jest zgodne z celami rozporządzenia 
Bruksela I.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli pracownik nie wykonuje pracy 
wyłącznie w jednym państwie 
członkowskim (np. kierowca samochodów 
ciężarowych jeżdżących na długich 
trasach, steward), jurysdykcję należy 
określić zgodnie z sekcją 5 części II.

Or. en

Uzasadnienie

Pracownik może wnieść sprawę do sądu w miejscu wykonywania pracy. Tę możliwość 
powinny mieć osoby, które zwykle nie wykonują pracy wyłącznie w jednym państwie 
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członkowskim. Obecnie pracownik może wstąpić na drogę sądową w miejscu rekrutacji, w 
którym znajduje się siedziba oddziału. Nie jest jasne, jak należy interpretować sformułowania 
„siedziba oddziału” i „rekrutacja”. „Miejsce rekrutacji” często nie ma nic wspólnego z 
rzeczywistym miejscem zatrudnienia. Dostosowanie jurysdykcji dla tych pracowników do 
zasad zatrudnienia w danej firmie pozwoliłoby ograniczyć manipulacje za pomocą biur 
działających na zasadzie skrzynki pocztowej.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Orzeczenie, w którego przypadku 
wniesiono o odmowę uznania lub 
wykonania, musi zostać wydane z 
naruszeniem wymogów sekcji 5 rozdziału 
II dotyczącej jurysdykcji w sprawach 
dotyczących indywidualnych umów o 
pracę.

Or. en


