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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor poziva, da se v uredbo vključi nov oddelek o sodni pristojnosti v zvezi s sindikalnimi 
akcijami. V preteklih zadevah Sodišča, še zlasti v zadevi Viking, se je pokazalo, da obstajajo 
možnosti za izbiro najugodnejšega pravnega reda. Ker sodna pristojnost v zvezi s sindikalnim 
akcijami ni bila določena, je bilo za odločanje o sindikalni akciji, ki je potekala na Finskem, 
izbrano britansko sodišče Na civilnopravnem področju lahko odločitve sprejemajo sodišča 
držav članic, ki z določeno sindikalno akcijo nimajo nobene povezave. To je v nasprotju z 
duhom in cilji te uredbe. V teh zadevah bi morala biti za odločanje pristojna sodišča države 
članice z najtesnejšo povezavo s sindikalno akcijo – kar je seveda država članica, v kateri je 
bila akcija izpeljana ali je potekala.

Odbor poziva k odpravi zahteve po eksekvaturi, vendar meni, da je treba pred njeno odpravo 
zagotoviti, da je uravnotežena s strogimi zaščitnimi ukrepi, ki lahko zaščitijo pravice dolžnika 
po sodbi in zagotavljajo popolno spoštovanje temeljnih pravic.

Komisijo poziva, naj sestavi osnutek minimalnih standardov za zaščito procesnih jamstev in 
sodne pristojnosti za potrošniške pogodbe, individualne pogodbe o zaposlitvi in zadeve v 
zvezi z zavarovanjem.

Odbor meni, da bi predpise Skupnosti o izključni pristojnosti glede pravic v zvezi s 
nepremičninami ali najemom/zakupom nepremičnin lahko začasno razširili na postopke, ki se 
začnejo v tretji državi. Določbe o sodni pristojnosti za potrošnike in zaposlene bi morale 
veljati tudi za podjetja tretjih držav.

Zavrača enotno opredelitev sedeža podjetij v okviru uredbe Bruselj I, saj bi bilo treba o 
opredelitvi s tako daljnosežnimi posledicami razpravljati in se o njej dogovoriti v okviru 
razvoja evropskega prava družb. Meni, da bi lahko opredelitev sedeža družb onemogočila 
neprimerno ustanavljanje podjetij „poštnih nabiralnikov“ in preprečevala uporabo zaščitnih 
ukrepov po delovnem pravu in pravu družb.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, 
da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Uredba (ES) št. 44/2001 je začela 
veljati marca 2002. Komisija je osem let 
po začetku veljavnosti pregledala njeno 
dejansko izvajanje in presodila, da je 
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treba instrument spremeniti. S 
prenovitvijo bo izboljšan dostop do 
sodnega varstva, kar bo med drugim 
omogočalo zaposlenim, da na področju 
delovnega prava tožijo več tožencev v 
skladu s členom 6(1). Ta možnost je 
obstajala na podlagi Bruseljske 
konvencije iz leta 1968. Njena ponovna 
vključitev v uredbo bo koristila 
zaposlenim, ki želijo začeti postopek proti 
skupnim delodajalcem s sedeži v različnih 
državah članicah. 

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Pristojnost v zadevah v zvezi s 
sindikalnimi akcijami je vzpostavljena, da 
se prepreči izbiranje najugodnejšega 
pravnega reda in za zagotavljanje 
skladnosti z Uredbo (ES) št. 864/2007 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
julija 2007 o pravu, ki se uporablja za 
nepogodbene obveznosti (Rim II )1; 
pristojno bi moralo biti sodišče države 
članice, kjer je potekala sindikalna akcija.
_______________
1 UL L 199, 31.7.2007, str. 40.

Or. en
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) če zaposleni običajno ne opravlja ali 
ni opravljal dela samo v eni državi članici, 
sodišča katerega koli kraja, kjer je 
zaposleni opravljal svoje delo ali je 
vključen v podjetje.

Or. en

Obrazložitev

Zaposleni lahko toži pred sodiščem tam, kjer opravlja delo. Ta možnost bi morala biti torej 
dana osebam, ki običajno dela ne opravljajo samo v eni državi članici. Zdaj lahko zaposleni 
toži samo tam, kjer je ali je bilo predstavništvo, ki ga je zaposlilo. Nejasno je, kako tolmačiti 
„predstavništvo“ in „ga je zaposlilo“. Kraj, kjer je oseba sklenila zaposlitev, pogosto nima 
nič skupnega s krajem, kjer oseba dejansko dela. Če bi se za te zaposlene prilagodilo sodno 
pristojnost glede na to, kjer so vključeni v podjetje, potem bi se lahko omejila zloraba preko 
podjetij „poštnih nabiralnikov“.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Naslov (novo) – pred členom 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek 5a
Sodna pristojnost v zadevah v zvezi s 

sindikalnimi akcijami

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21a
Določbe tega oddelka se uporabljajo v 
zadevah v zvezi s sindikalnimi akcijami.
Za zadeve v zvezi s sindikalno akacijo so 
pristojna sodišča države članice, v kateri 
ta poteka ali je potekala.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z uvodno izjavo 7 uredbe Rim II morajo biti pravni instrumenti Skupnosti, ki urejajo 
pravo, ki se uporablja, ter sodno pristojnost, skladni. V uredbi Bruselj I bi bilo treba uvesti 
sodno pristojnost, ki ustreza členu 9 uredbe Rim II, da bi se izognili izbiranju najugodnejšega 
pravnega reda. Če je tožencev več (sindikalna akcija) lahko podjetje izbere sodno pristojnost, 
za katero se zdi, da je bolj naklonjena njegovim interesom, kar ni skladno s cilji uredbe 
Bruselj I.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v pravnih postopkih v zvezi z 
načrtovano ali že izvedeno sindikalno 
akcijo so pristojna sodišča države članice, 
v kateri naj bi ta potekala ali je potekala.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z uvodno izjavo 7 uredbe Rim II morajo biti pravni instrumenti Skupnosti, ki urejajo 
pravo, ki se uporablja, ter sodno pristojnost, skladni. V uredbi Bruselj I bi bilo treba uvesti 
sodno pristojnost, ki ustreza členu 9 uredbe Rim II, da bi se izognili izbiranju najugodnejšega 
pravnega reda. V primeru, ko je tožnikov več (sindikalna akcija) lahko podjetje izbere sodno 
pristojnost, za katero se zdi, da je bolj naklonjena njegovim interesom, kar ni skladno s cilji 
uredbe Bruselj I.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar zaposleni ne opravlja dela zgolj v 
eni državi članici (na primer vozniki 
tovornjakov na dolge razdalje, osebje na 
letalih), se sodna pristojnost določi v 
skladu z oddelkom 5 dela II.

Or. en

Obrazložitev

Zaposleni lahko toži pred sodiščem tam, kjer opravlja delo. Ta možnost bi morala biti torej 
dana na voljo osebam, ki običajno ne opravljajo svojega dela samo v eni državi članici. Zdaj 
lahko zaposleni toži samo tam, kjer je ali je bilo predstavništvo, ki ga je zaposlilo. Nejasno je, 
kako tolmačiti „predstavništvo“ in „ga je zaposlilo“. Kraj, kjer je bila oseba zaposlena, 
pogosto nima nič skupnega s krajem, kjer oseba dejansko dela. Če bi se za te zaposlene 
prilagodilo pristojnost glede na to, kjer so vključeni v podjetje, potem bi se lahko omejila 
zloraba preko podjetij „poštnih nabiralnikov“.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. O kršitvi zahtev iz oddelka 5 poglavja 
II o sodni pristojnosti za individualne 
pogodbe za zaposlovanje je treba sprejeti 
sodbo o zavrnitvi zahtevanega priznanja 
ali izvršitve.

Or. en


