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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0711/2007 ippreżentata minn Jan Klusko, ta' nazzjonalità 
Pollakka, f’isem il-kumpanija ‘Ekoinstal Jan Klusku i Partnerzy’, dwar in-
nuqqas tal-qorti Franċiża li tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000 dwar fallimenti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jagħmel referenza għas-sentenza mogħtija mill-qorti ta’ Lure fi Franza rigward 
każ ta’ insolvenza.  Id-debitriċi kienet il-kumpanija Pollakka ‘Energotech’.  Il-petizzjonant, li 
huwa wkoll kreditur, jikkontesta l-ġurisdizzjoni tal-qorti Franċiża, b’referenza għas-sentenza 
tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawża C-341/04 (rinviju għal deċiżjoni preliminari mill-Qorti 
Suprema tal-Irlanda),  fejn il-Qorti tikkonferma li l-preżunzjoni mniżżla fl-Artikolu 3(1) tar-
Regolament (KE) Nru 1346/2000, li tgħid li "il-qrati tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu 
jinsab iċ-ċentru tal-interessi ewlenin tad-debitur għandu jkollhom il-ġurisdizzjoni biex jiftħu 
proċeduri ta’ insolvenza. Fil-każ ta’ kumpanija jew persuna ġuridika, il-post fejn ikun jinsab l-
uffiċċju reġistrat għandu jittieħed bħala ċ-ċentru tal-interessi ewlenin tagħha sakemm ma jiġix 
ippruvat mod ieħor", tista’ tiġi ribattuta biss jekk ikun jirriżulta minn fatturi oġġettivi u li 
jistgħu jiġu vverifikati minn terzi persuni li teżisti sitwazzjoni attwali li tkun differenti minn 
dik li suppost jirrifletti l-uffiċċju reġistrat. Il-petizzjonant, għalhekk, jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex jintervieni f’dan il-każ biex jiġi żgurat li jkunu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva hawn fuq imsemmija. Il-petizzjonant, għalhekk, jitlob lill-Parlament Ewropew 
biex jintervieni f’dan il-każ biex jiġi żgurat li jkunu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva hawn fuq imsemmija. 

2. Ammissibilità

Tiġi ddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Diċembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
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tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant Pollakk jirreferi għas-sentenza tad-29 ta’ Marzu 2006, mogħtija mill-Qorti ta’ 
Lure fi Franza li ordnat miżuri korrettivi rigward l-insolvenza tal-kumpanija Pollakka 
‘Energotech’. Il-petizzjonant, li huwa wkoll kreditur ta’ Energotech, jikkunsidra li din is-
sentenza tmur kontra l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1346/2000 u naqset milli 
tikkonforma mas-sentenza preġudizzjali tat-2 ta’ Mejju 2006 mogħtija fuq kwistjonijiet simili 
fil-każ K-341/04.

Ir-Regolament (KE) Nru 1346/2000 dwar ir-Regolament ta’ Insolvenza jinkorpora qafas 
obbligatorju għall-interazzjoni tal-proċeduri ta’ insolvenza bejn l-Istati Membri. L-għan hu li 
jiġi evitat il-forum shopping fiz-zona ġudizzjarja Ewropea għall-funzjonament xieraq tas-suq 
intern. Għalhekk dan ir-Regolament jipprovdi regoli komuni li, inter alia, jirregolaw il-
ġurisdizzjoni għal ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza u r-rikonoxximent ta’ tali sentenzi u l-liġi 
applikabbli. 

Skont l-Artikolu 3(1) tar-Regolament, il-kompetenza għall-proċeduri prinċipali taqa’ f’idejn 
il-qrati fl-Istat Membru, li fih jinsab iċ-ċentru tal-interessi ewlenin tad-debitur. Hemm 
suppożizzjoni konfutabbli li fil-każ ta’ kumpanija, iċ-ċentru tal-interessi ewlenin tagħha huwa 
l-post tal-uffiċċju reġistrat tagħha.

Fil-Każ K-341/04 Eurofood, il-Qorti fit-2 ta’ Mejju 2006 ħadet id-deċiżjoni li s-suppożizzjoni
rigward il-qorti kompetenti għall-uffiċċju reġistrat tista’ tinċaħad biss jekk il-fatturi li huma 
objettivi u aċċertabbli minn partijiet terzi jippermettu li jiġi stabbilit li teżisti sitwazzjoni 
differenti. Is-sentenza tal-Qorti ssemmi b’mod partikolari l-każ ta’ kumpanija li ma wettqet l-
ebda negozju fl-Istat tal-uffiċċju reġistrat tagħha.

Sabiex ikun hemm trattament ugwali bejn il-kredituri kollha, l-Artikolu 16 tar-Regolament 
isemmi li kull kreditur fi kwalunkwe parti tal-Komunità għandu d-dritt li jissottometti lmenti 
fil-proċeduri ta’ insolvenza. Għal dan l-iskop il-qorti ta’ ftuħ jew il-likwidatur għandhom 
jinformaw immedjatament lill-kredituri magħrufa.

Madankollu, fuq il-bażi tal-informazzjoni kkomunikata lill-Kummissjoni (b’mod partikolari, 
ma twaħlitx kopja tas-sentenza oriġinali tal-Qorti ta’ Lure), ma kienx possibbli li jiġi stabbilit 
ksur mill-Qorti Franċiża tar-Regolament (KE) Nru1346/2000 u lanqas xi kontradizzjoni tas-
sentenza tal-Qorti msemmija hawn fuq (li fi kwalunkwe każ ingħatat wara s-sentenza 
Franċiża). Barra dan, jidher li bl-ittra tat-8 ta’ Mejju 2006 l-Energotech wettqet id-dmir 
tagħha li tinforma lill-petizzjonant bħala kreditur tagħha.

Skont it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni Ewropea m’għandhiex setgħat ġenerali biex tintervieni f’każijiet individwali li 
għadhom pendenti fil-qrati jew biex tinterferixxi fl-amministrazzjoni ġenerali tal-ġustizzja. 
Tista’ tagħmel dan biss jekk ikun hemm ksur bi provi u repetut tal-Liġi tal-Komunità 
Ewropea. Dan mhux il-każ u l-Kummissjoni mhix konxja tal-fatt li tressaq xi appell kontra s-
sentenza Franċiża fil-prim istanza.

Meta wieħed jikkunsidra l-problema tal-petizzjonant, il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea, u 
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konsegwentement tal-Kummissjoni, rigward dawn il-kwistjonijiet hija ristretta. Dawn jaqgħu 
primarjament fil-kompetenza tal-qrati tal-Istati Membri.

Il-Kummissjoni tenfasizza li l-informazzjoni ġenerali ta’ hawn fuq hija provduta biss bħala 
tali u li kwalunkwe parir legali speċifiku jeħtieġ li jinkiseb mill-avukat kompetenti fid-dawl 
tad-dettalji tal-każ deskritt.

Konklużonijiet

Fil-petizzjoni ma kienx possibbli li jiġi stabbilit xi ksur tal-liġi Komunitarja fuq il-bażi tal-
informazzjoni  pprovduta. Għal din ir-raġuni, mhux possibbli li l-Kummissjoni ssegwi din il-
kwistjoni.

Jekk il-petizzjonant iħoss li d-drittijiet tiegħu nkisru fil-każ imsemmi, għandu jfittex rimedju 
f’livell nazzjonali permezz tal-qrati kompetenti.


