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KORTFATTAD MOTIVERING

Det bör införas ett nytt avsnitt i förordningen vilket skulle behandla domstols behörighet över 
stridsåtgärder. Det har efter hand blivit tydligt av olika rättsfall i EU-domstolen, särskilt 
”Vikingmålet”, att det finns visst utrymme för forum shopping, dvs. att man letar upp den 
domstol som är mest förmånlig för en själv. På grund av bristande behörighet över 
stridsåtgärder utsågs till exempel en brittisk domstol att fälla avgörande om en stridsåtgärd 
som hade ägt rum i Finland. Domstolar i medlemsstater utan någon koppling till den aktuella 
stridsåtgärden fattar alltså beslut i civilrättsliga frågor. Detta går emot andan i och målen med 
förordningen. Domstolen i den medlemsstat som har den närmaste anknytningen till 
stridsåtgärden – rimligen den medlemsstat där åtgärden vidtogs eller ägde rum – bör vara 
behörig att besluta i sådana fall.

Kravet på exekvatur bör slopas, men dessförinnan måste man försäkra sig om att detta 
kompenseras med strikta skyddsåtgärder som ger ett tillräckligt skydd för gäldenärens 
rättigheter och garanterar en fullständig respekt för de grundläggande rättigheterna.

Kommissionen bör sammanställa en förteckning över miniminormer som garanterar 
processrättsliga skyddsregler och domstols behörighet när det gäller konsumentavtal, enskilda 
anställningsavtal samt försäkringsfrågor.

Under tiden skulle EU-reglerna om exklusiv behörighet med avseende på sak- eller 
nyttjanderätt till fast egendom kunna utvidgas till att omfatta åtal som väckts i ett tredjeland. 
Regler om domstols behörighet för konsumenter och anställda ska gälla även för företag från 
tredjeländer.

Europaparlamentet avvisar tanken på en enhetlig definition av företags hemvist i 
Bryssel I-förordningen, eftersom en definition med så vittgående konsekvenser bör diskuteras 
och beslutas om i ljuset av utvecklingen inom den europeiska bolagsrätten. En definition av 
företags hemvist skulle kunna förhindra att brevlådeföretag bildas på ett oegentligt sätt, och 
tack vare en sådan definition skulle man också kunna slippa skyddsåtgärder med stöd av 
arbets- och bolagsrätten.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Förordning (EG) nr 44/2001 trädde i 
kraft i mars 2002. Åtta år senare såg 
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kommissionen över hur den fungerade i 
praktiken och har nu föreslagit 
nödvändiga ändringar. Denna 
omarbetning kommer att förbättra 
tillgången till rättvisa, bland annat genom 
möjligheten för arbetstagare att väcka 
talan mot flera svarande i mål om 
anställningsvillkor i enlighet med 
artikel 6.1. Denna möjlighet fanns redan i 
1968 års Brysselkonvention. När den nu 
återinförs i förordningen kommer det att 
gynna arbetstagare som vill väcka talan 
mot gemensamma arbetsgivare med 
verksamhet i olika medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Genom denna förordning införs 
domstols behörighet i frågor som rör 
stridsåtgärder. Syftet med detta är att 
stävja ”forum shopping” och säkerställa 
konsekvens med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 864/2007 av 
den 11 juli 2007 om tillämplig lag för 
utomobligatoriska förpliktelser (Rom II)1. 
Den behöriga domstolen bör vara 
domstolen i den medlemsstat där 
stridsåtgärden äger rum.
_______________
1 EUT L 199, 31.7.2007, s. 40.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 19 - punkt 2 - led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) om arbetstagaren inte vanligtvis utför 
eller utförde sitt arbete i en och samma 
medlemsstat: vid domstolen i en ort där 
arbetstagaren utförde sitt arbete eller är 
integrerad i företaget.

Or. en

Motivering

En anställd kan väcka talan vid en domstol i den ort där han eller hon utför sitt arbete. Denna 
möjlighet bör finnas för personer som inte vanligtvis utför sitt arbete i en och samma 
medlemsstat. I nuläget kan en anställd väcka talan på den ort där den filial till vilken han 
eller hon rekryterades är etablerad. Det är oklart hur ”etablering av filial” och ”rekryterad” 
ska tolkas. ”Rekryteringsorten” har ofta inget att göra med den faktiska anställningen. Om 
jurisdiktionsområdet för dessa anställda anpassas efter orten där de är integrerade i 
företaget kan manipulering genom brevlådeföretag begränsas.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Rubrik före artikel 21 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsnitt 5a
Domstols behörighet i frågor som rör 

stridsåtgärder

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Bestämmelserna i detta avsnitt är 
tillämpliga på frågor som rör 
stridsåtgärder.
Om en stridsåtgärd pågår eller har pågått 
ska den behöriga domstolen i frågan vara 
domstolen i den medlemsstat där 
stridsåtgärden pågår eller pågick.

Or. en

Motivering

Enligt skäl 7 i Rom II-förordningen bör det råda konsekvens mellan de gemenskapsrättliga 
instrument som reglerar tillämplig lag och domstols behörighet. En behörighet som 
motsvarar artikel 9 i Rom II bör införas i Bryssel I, så att man undviker forum shopping. I fall 
med flera svarande (stridsåtgärder) kan ett företag fortfarande välja den behöriga domstol 
som ter sig mest förmånlig för företagets intressen, något som rimmar illa med målen för 
Bryssel I-förordningen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 22 - punkt 1 - led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I rättsliga förfaranden som rör 
framtida stridsåtgärder eller 
stridsåtgärder som redan har ägt rum ska 
domstolen i den medlemsstat där åtgärden 
planeras äga rum eller har ägt rum vara 
behörig.

Or. en

Motivering

Enligt skäl 7 i Rom II-förordningen bör det råda konsekvens mellan de gemenskapsrättliga 
instrument som reglerar tillämplig lag och domstols behörighet. En behörighet som 
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motsvarar artikel 9 i Rom II bör införas i Bryssel I, så att man undviker forum shopping. I fall 
med flera svarande (stridsåtgärder) kan ett företag fortfarande välja den behöriga domstol 
som ter sig mest förmånlig för företagets intressen, något som rimmar illa med målen för 
Bryssel I-förordningen.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 25 - punkt 1 - stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en arbetstagare inte utför sitt arbete i 
en och samma medlemsstat (gäller t.ex. 
långdistansförare och kabinpersonal) ska 
behörig domstol fastställas i enlighet med 
kapitel II avsnitt 5.

Or. en

Motivering

En anställd kan väcka talan vid en domstol i den ort där han eller hon utför sitt arbete. Denna 
möjlighet bör finnas för personer som inte vanligtvis utför sitt arbete i en och samma 
medlemsstat. I nuläget kan en anställd väcka talan på den ort där den filial till vilken han 
eller hon rekryterades är etablerad. Det är oklart hur ”etablering av filial” och ”rekryterad” 
ska tolkas. ”Rekryteringsorten” har ofta inget att göra med den faktiska anställningen. Om 
jurisdiktionsområdet för dessa anställda anpassas efter orten där de är integrerade i 
företaget kan manipulering genom brevlådeföretag begränsas.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 46 - punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. För att erkännande eller verkställighet 
av en dom ska kunna vägras måste domen 
ha avkunnats i strid med kraven i 
kapitel II avsnitt 5 om behörighet vid 
tvister om anställningsavtal.

Or. en
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