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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0001/2013, którą złożył Lorenz H. Becker (Niemcy), w sprawie 
różnych przepisów dotyczących upadłości w UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że przepisy dotyczące upadłości osób fizycznych w UE znacząco 
się od siebie różnią oraz że obywatele niemieccy, którzy ogłaszają upadłość, są przez to w 
niekorzystnej sytuacji. Jego zdaniem w Niemczech upadłość uchyla się dopiero po około 7 
latach, podczas gdy w innych państwach członkowskich następuje to znacznie szybciej. W 
przypadku gdy dłużnik, na przykład w Wielkiej Brytanii czy Francji, zdoła odzyskać 
płynność, jego upadłość może zostać uchylona znacznie szybciej niż w Niemczech. 
Orzeczenie sądu brytyjskiego lub francuskiego, że osoba będąca w stanie upadłości spłaciła 
zadłużenie, obowiązuje następnie w UE. Z powodu wysokich kosztów możliwość ta nie jest 
jednak dostępna dla zdecydowanej większości dłużników. Składający petycję twierdzi, że 
stanowi to nierówne traktowanie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 września 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Komisja rozpatrzyła starannie przedmiotową petycję. Komisja jest świadoma sytuacji 
opisanej przez składającego petycję, gdyż została ona poddana szczegółowej analizie w 
dokumencie Komisji będącym przygotowaniem do reformy unijnego prawa dotyczącego 
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niewypłacalności1. W dokumencie tym przedstawiono przypadki niemieckich dłużników 
przenoszących się do Zjednoczonego Królestwa i Francji w celu uzyskania szybszego 
umorzenia długu. W dokumencie poddano dalszej analizie problem wyboru sądu ze względu 
na możliwość korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy (ang. forum shopping) w 
postępowaniach upadłościowych. Z uwagi na brak harmonizacji na szczeblu Unii 
Europejskiej przepisy dotyczące niewypłacalności obowiązujące w poszczególnych 
państwach członkowskich znacznie się różnią i obejmują szereg korzyści i niekorzystnych 
warunków w odniesieniu do spółek i osób fizycznych. W niektórych państwach 
członkowskich uchylenie upadłości w ogóle nie funkcjonuje, co oznacza, że zobowiązania 
dłużników utrzymują się przez całe ich życie, podczas gdy w innych możliwe jest uzyskanie 
uchylenia upadłości w terminie jednego roku. W swoim komunikacie z grudnia 2012 r. 
zatytułowanym „Nowe europejskie podejście do niepowodzeń biznesowych i 
niewypłacalności”2 Komisja podjęła tę kwestię w zakresie, w jakim odnosi się ona do 
przedsiębiorców. W swoim komunikacie Komisja uznaje, że uchylenie upadłości ma 
zasadnicze znaczenie dla umożliwienia drugiej szansy: trzyletni okres na uchylenie upadłości 
i uregulowanie zobowiązań powinien stanowić racjonalny górny limit dla uczciwego 
przedsiębiorcy i powinien on być w jak największym stopniu automatycznie stosowany we 
wszystkich państwach członkowskich. 

W ramach działań następczych Komisja zorganizowała w 2013 r. konsultacje społeczne w 
sprawie nowego podejścia w celu dokonania oceny potrzeby stosowania minimalnych norm w 
niektórych dziedzinach prawa dotyczącego niewypłacalności w UE. 

Komisja została także poinformowana, że wskutek przeprowadzonej w 2012 r. reformy 
niemieckiego prawa dotyczącego niewypłacalności okres, po którego upływie możliwe jest 
uzyskanie pełnego uchylenia upadłości w tym państwie, może pod pewnymi warunkami 
zostać skrócony do 3 lat.

Wniosek

Komisja wyraża zatem zadowolenie w związku z faktem, że określone problemy, o których 
wspomina składający petycję, zostały przynajmniej częściowo podjęte na szczeblu unijnym i 
krajowym. 

                                               
1 Dokument roboczy służb Komisji w sprawie oceny skutków towarzyszący dokumentowi „Rewizja 
rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego” SWD(2012)0417 final, s. 21 – 23.
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-ia_en.pdf.
2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
COM(2012) 742 final, s. 6.
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-comm_pl.pdf.


