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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0711/2007 af Jan Klusko, polsk statsborger, for virksomheden 
"Ekoinstal Jan Klusku i Partnerzy", om en fransk domstols manglende 
overholdelse af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 om 
konkurs

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den afgørelse, der blev truffet af domstolen i Lure i Frankrig i 
forbindelse med en insolvensbehandling. Skyldneren var den polske virksomhed 
"Energotech". Andrageren, der også er kreditor, anfægter den franske domstols kompetence, 
og han henviser i den forbindelse til De Europæiske Fællesskabers Domstols dom i sag C-
341/04 (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court of Ireland), hvor 
Domstolen bekræfter, at formodningen i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1346/2000, 
hvori det står, at "retterne i den medlemsstat, på hvis område centret for skyldnerens 
hovedinteresser befinder sig, har kompetence til at indlede insolvensbehandling. For 
selskabers og juridiske personers vedkommende anses det vedtægtsmæssige hjemsted for at 
være centret for skyldnerens hovedinteresser, medmindre andet godtgøres", kun kan 
afkræftes, hvis det på grundlag af omstændigheder, som er objektive og identificerbare for 
tredjemand, kan fastslås, at der foreligger en faktisk situation, som er forskellig fra den 
situation, som lokaliseringen til det vedtægtsmæssige hjemsted skal afspejle. Andrageren 
anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at tage sagen op med henblik på at sikre, at 
bestemmelserne i ovennævnte direktiv bliver håndhævet i den pågældende sag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. december 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.



PE429.585v01-00 2/3 CM\792073DA.doc

DA

"Den polske andrager henviser til den afgørelse af 29. marts 2006, der blev truffet af 
domstolen i Lure i Frankrig, i henhold til hvilken der skulle iværksættes korrigerende 
foranstaltninger vedrørende den polske virksomhed Energotechs insolvens. Andrageren, som 
også er en af Energotechs kreditorer, mener imidlertid, at denne afgørelse er i modstrid med 
artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1346/2000, og at den ikke er i overensstemmelse med 
den præjudicielle afgørelse af 2. maj 2006 om et lignende tilfælde i sag C-341/04.

I forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs opstilles obligatoriske rammer for 
grænseoverskridende insolvensbehandlinger mellem medlemsstaterne. Formålet er at undgå 
"forum shopping" i det europæiske retsområde, hvilket er en forudsætning for et 
velfungerende indre marked. Forordningen indeholder derfor fælles regler om bl.a. 
kompetence til indledning af insolvensbehandlinger, om anerkendelse af sådanne afgørelser 
og om den lovgivning, der finder anvendelse.

I henhold til forordningens artikel 3, stk. 1, har retterne i den medlemsstat, på hvis område 
centret for skyldnerens hovedinteresser befinder sig, kompetence til at indlede 
insolvensbehandling. Der er en simpel formodning om, at centret for et selskabs 
hovedinteresser er selskabets vedtægtsmæssige hjemsted.

I sag C-341/04 Eurofood fastslog Domstolen den 2. maj 2006, at formodningen vedrørende 
den kompetente domstol for selskabets vedtægtsmæssige hjemsted kun kan afkræftes, hvis det 
på grundlag af omstændigheder, som er objektive og identificerbare for tredjemand, kan 
fastslås, at der foreligger en anden situation. Domstolen nævner i sin dom bl.a. tilfældet med 
et selskab, som ikke udøver nogen form for virksomhed i den medlemsstat, hvor dets 
hjemsted er beliggende.

For at sikre lige behandling af samtlige kreditorer fastsættes det i forordningens artikel 16, at 
enhver kreditor i Fællesskabet har ret til at anmelde sine fordringer under enhver 
insolvensbehandling. I dette øjemed skal retten i den medlemsstat, der har indledt 
insolvensbehandlingen, eller kuratoren straks underrette alle kendte kreditorer.

Ud fra de oplysninger, Kommissionen har modtaget (der manglede bl.a. en kopi af den 
originale afgørelse fra domstolen i Lure), har det ikke været muligt at fastslå nogen 
overtrædelse af forordning (EF) nr. 1346/2000 fra den franske domstols side eller nogen 
manglende overensstemmelse med Domstolens ovennævnte dom (som under alle 
omstændigheder blev afsagt efter den franske afgørelse). Derudover har det vist sig, at 
Energotech ved skrivelse af 8. maj 2006 opfyldte sin forpligtelse til at underrette andrageren 
som kreditor.

I henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den 
Europæiske Union har Kommissionen ingen generelle beføjelser til at gribe ind i enkelte 
sager, der verserer ved domstolene, eller til at blande sig i den almindelige forvaltning af 
retsvæsenet. Det kan den kun, hvis det drejer sig om en påvist og vedvarende overtrædelse af 
fællesskabsretten. Det er imidlertid ikke tilfældet, og Kommissionen er ikke bekendt med, at 
den franske afgørelse skulle være blevet appelleret i første instans.

Som følge af arten af det af andrageren rejste problem er EU's og dermed også 
Kommissionens kompetence begrænset i disse sager. De henhører primært under 
kompetenceområdet for domstolene i medlemsstaterne. 
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Kommissionen understreger, at ovenstående generelle oplysninger kun er vejledende, og at 
der om nødvendigt skal indhentes specifik juridisk rådgivning fra en kompetent advokat i 
lyset af den beskrevne sags detaljer.

Konklusioner

På baggrund af de fremlagte oplysninger har det ikke været muligt at fastslå nogen 
overtrædelse af fællesskabsretten. Det er derfor ikke muligt for Kommissionen at følge op på 
denne sag.

Hvis andrageren mener, at hans rettigheder er blevet krænket i denne sag, bør han søge 
oprejsning på nationalt niveau gennem de kompetente domstole."


