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Dotyczy: petycji 1672/2008, którą złożył B.K. (Niemcy), w sprawie różnic w prawie 
upadłościowym w Europie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że w Niemczech okres zadeklarowanej upadłości w odniesieniu 
do osób fizycznych wynosi co najmniej sześć lat. W innych krajach czas ten jest różny. 
Składający petycję uważa, że obecna sytuacja w Europie umożliwia bankrutom zmianę 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w celu skorzystania z łagodniejszych 
przepisów dotyczących upadłości. Niemiecki Sąd Najwyższy nie uznaje tego stanu rzeczy za 
niezgodny z prawem. Składający petycję twierdzi, że obowiązujące w Europie prawo 
upadłościowe działa znacząco na niekorzyść niemieckich obywateli. Uważa on, że ludzie 
w Unii Europejskiej muszą być równo traktowani. 

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 25 marca 2009 r. Na mocy art. 192 ust. 4 zwrócono 
się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

W odniesieniu do pierwszej kwestii podniesionej przez składającego petycję, tzn. długości 
czasu na zamknięcie firmy w Niemczech i innych krajach, Komisja prześledziła sytuację 
i postępy poczynione w tym zakresie, korzystając z danych Banku Światowego 
(www.doingbusiness.org) przy pomiarze czasu na zamknięcie działalności gospodarczej po 
upadłości. Według tego źródła czas na zamknięcie działalności gospodarczej w UE waha się 
od 0,4 roku w Irlandii do 6,5 roku w Republice Czeskiej. W przypadku Niemiec zmierzony 
czas wynosi 1,2 roku, podczas gdy średnia w UE wynosi 2,09 roku, a w krajach OECD 
średnio 1,7 roku.
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Nie jest to co do zasady sprzeczne z oświadczeniem składającego petycję, gdyż przy 
porównywaniu długości czasu w poszczególnych krajach Bank Światowy używa jako punktu 
odniesienia prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH), a nie wyłącznego 
sprzedawcy (osoby fizycznej). Jednak w sensie względnym stawia to Niemcy na stosunkowo 
dobrej pozycji.

Pełne informacje na temat omawianej sytuacji, w rozbiciu na kraje i metodologie, można 
znaleźć korzystając z linku powyżej.

Co do drugiej kwestii, dotyczącej skrócenia i uproszczenia procedur upadłościowych, mimo 
ograniczonych kompetencji w tym obszarze1 Komisja regularnie zajmowała się problemami 
związanymi z upadłością oraz zapewnieniem uczciwym zbankrutowanym przedsiębiorcom 
drugiej szansy.

Od 2001 r. Komisja organizuje seminaria i konferencje z udziałem decydentów politycznych 
z państw członkowskich, prowadzi badania nad prawnymi i społecznymi skutkami 
prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowuje sprawozdania, a nawet platformę 
online2 dotyczącą „drugiej szansy”, zawierającą narzędzie do samodzielnej oceny przez 
przedsiębiorców kondycji finansowej ich przedsiębiorstw, adresy krajowych punktów 
kontaktowych, pod którymi zagrożone przedsiębiorstwa mogą znaleźć porady, streszczenia 
prawa upadłościowego (z naciskiem na możliwości ponownego rozpoczęcia działalności), 
dobre praktyki istniejące na poziomie krajowym, regionalnym lub nawet lokalnym itd.

Jako zwieńczenie wszystkich tych prac Komisja przyjęła w 2007 r. komunikat w sprawie 
przezwyciężenia piętna bankructwa przedsiębiorstwa3, w którym przedstawiła kluczowe 
obszary problemowe oraz proponowane rozwiązania i podała kilka przykładów skutecznych 
kierunków polityki krajowej w całej Europie. Niektóre z zagadnień podkreślonych 
w komunikacie uwzględniono następnie w komunikacie Komisji w sprawie „Aktu prawnego 
dla drobnej przedsiębiorczości w Europie” (SBA) [Small Business Act for Europe], przyjętym 
w czerwcu 2008 r. W szczególności zasada II aktu SBA brzmi „Zagwarantowanie, by uczciwi 
przedsiębiorcy, których przedsiębiorstwo zostało postawione w stan upadłości, dostali szybko 
drugą szansę” i wzywa państwa członkowskie do następujących działań:

 propagowanie pozytywnego nastawienia społeczeństwa wobec umożliwienia 
przedsiębiorcom ponownego rozpoczęcia działalności,

 dążenie do tego, aby wszystkie procedury prawne niezbędne do zamknięcia działalności 
gospodarczej w przypadku bankructwa niezwiązanego z nieprzestrzeganiem prawa trwały 
nie dłużej niż rok,

 dopilnowanie, by przedsiębiorcy ponownie rozpoczynający działalność byli traktowani na 
równi z nowo powstającymi firmami, także w zakresie systemów wsparcia.

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sme2chance/policy_past_action_en.html
2 http://ec.europa.eu/sme2chance
3 COM(2007)584 wersja ostateczna
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W dniach 1 i 2 grudnia 2008 r. akt SBA otrzymał poparcie Rady ds. Konkurencyjności. Punkt 
9 brzmi: „ZATEM wzywa państwa członkowskie i Komisję do: promowania SBA na 
najwyższym szczeblu politycznym, zapewnienie mu skutecznego wdrożenia na wszystkich 
odnośnych szczeblach oraz przygotowywanie sprawozdań w sprawie postępów poczynionych 
w ramach nowego cyklu w latach 2008-2010 ponownie wprowadzonej strategii lizbońskiej na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia przy definiowaniu i realizacji krajowych programów reform 
dotyczących państw członkowskich, a także przy definiowaniu i realizacji wspólnotowego 
programu lizbońskiego dotyczącego Komisji, Rady i Parlamentu.”

Ponadto plan działania Rady w zakresie „Aktu prawnego dla drobnej przedsiębiorczości 
w Europie” (SBA), załączony do tegoż dokumentu, wzywa państwa członkowskie do 
„promowania drugiej szansy dla przedsiębiorców, na przykład poprzez zagwarantowanie, aby 
wszystkie procedury prawne niezbędne do zamknięcia działalności gospodarczej w przypadku 
bankructwa niezwiązanego z nieprzestrzeganiem prawa trwały w miarę możliwości nie dłużej 
niż rok.”

Wnioski

Różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi zarówno w ustawodawstwie, jak 
i procedurach wynikają z faktu, że ustawodawstwo dotyczące upadłości oraz reorganizacji 
i zamknięcia spółki pozostaje w kompetencjach krajowych. Niemniej jednak począwszy od 
2009 r. Komisja będzie dokonywać oceny postępów poczynionych przez państwa 
członkowskie w zakresie realizacji założeń SBA i będzie przedstawiać sprawozdania na ten 
temat. Komisja będzie konkretnie śledzić zwłaszcza przestrzeganie przez państwa 
członkowskie następujących zagadnień:

 możliwości zakończenia w ciągu jednego roku wszystkich procedur prawnych 
niezbędnych do zamknięcia działalności gospodarczej w przypadku bankructwa 
niezwiązanego z nieprzestrzeganiem prawa,

 traktowania przedsiębiorców ponownie rozpoczynających działalność na równi z nowo 
powstającymi firmami, także w zakresie systemów wsparcia.

Oczekuje się, że wysiłki te doprowadzą do dalszych uproszczeń procedur upadłościowych
i sprawiedliwszego traktowania uczciwych zbankrutowanych przedsiębiorców.


