
CM\792073PL.doc PE429.585

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

25.9.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0711/2007, którą złożył Jan Klusko (Polska) w imieniu 
przedsiębiorstwa „Ekoinstal Jan Klusko i Partnerzy”, w sprawie 
nieprzestrzegania przez francuski sąd przepisów rozporządzenia Rady (WE) 
1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję nawiązuje do orzeczenia wydanego przez sąd w Lure we Francji 
w sprawie o upadłość. Dłużnikiem było polskie przedsiębiorstwo Energotech. Składający 
petycję, który jest jednocześnie wierzycielem, kwestionuje właściwość francuskiego sądu, 
odwołując się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-341/04 (wniosek do Sądu 
Najwyższego w Irlandii o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym), w którym Trybunał 
potwierdza, że domniemane sformułowanie zawarte w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
1346/2000, zgodnie z którym „sądy państwa członkowskiego, na terytorium którego znajduje 
się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika, są właściwe dla wszczęcia 
postępowania upadłościowego. W przypadku spółek i osób prawnych domniemywa się, 
że głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest siedziba określona w statucie, 
chyba że zostanie przeprowadzony dowód przeciwny”, może zostać obalone jedynie wtedy, 
gdy obiektywne i możliwe do zweryfikowania przez osoby trzecie kryteria umożliwiają 
stwierdzenie, że rzeczywista sytuacja jest odmienna niż ta, która wynikałaby z położenia 
przedsiębiorstwa w miejscu statutowej siedziby spółki. W związku z tym składający petycję 
wzywa Parlament Europejski do zbadania tej sprawy w celu zagwarantowania, że przepisy 
zawarte we wspomnianej dyrektywie są uwzględniane.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 grudnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Składający petycję, będący obywatelem Polski, odnosi się do orzeczenia z dnia 
29 marca 2006 r. wydanego przez sąd w Lure (FR), w którym nakazano środki naprawcze 
w związku z upadłością polskiej spółki Energotech. Składający petycję, który jest także 
wierzycielem firmy Energotech, uważa jednak, że orzeczenie to jest sprzeczne 
z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 i niezgodne z orzeczeniem w trybie 
prejudycjalnym z dnia 2 maja 2006 r. wydanym w podobnej kwestii w sprawie C-341/04.

Rozporządzenie (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego zawiera 
obowiązkowe ramy dotyczące wzajemnego wpływu postępowań upadłościowych 
w państwach członkowskich. Celem jest zapobieganie zjawisku „forum shopping” (wybór 
sądu, w którym prawdopodobne jest korzystniejsze rozstrzygnięcie sprawy) w ramach 
europejskich systemów sądowych w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania
rynku wewnętrznego. Rozporządzenie wprowadza zatem wspólne zasady dotyczące między 
innymi właściwości dla wszczynania postępowań upadłościowych i uznawania takich 
orzeczeń oraz prawa właściwego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia właściwe dla wszczęcia głównego postępowania 
upadłościowego są sądy państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny 
ośrodek podstawowej działalności dłużnika. Ma tu zastosowanie wzruszalne domniemanie, 
że w przypadku spółki głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest siedziba określona 
w statucie.

W sprawie C-341/04 Eurofood w dniu 2 maja 2006 r. Trybunał orzekł, że domniemanie 
dotyczące sądu właściwego dla statutowej siedziby może zostać obalone jedynie wtedy, 
gdy obiektywne i możliwe do zweryfikowania przez osoby trzecie kryteria umożliwiają 
stwierdzenie, że rzeczywista sytuacja jest odmienna. W orzeczeniu Trybunału wspomniano 
w szczególności o przypadku spółki, która nie prowadzi żadnej działalności na terytorium 
państwa członkowskiego, na którym ma swoją statutową siedzibę.

Aby umożliwić równe traktowanie wszystkich wierzycieli, art. 16 rozporządzenia stanowi, 
że każdy wierzyciel we Wspólnocie ma prawo do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu 
upadłościowym. W tym celu sąd, który wszczął postępowanie upadłościowe, lub zarządca 
niezwłocznie powiadamiają znanych wierzycieli.

Jednak na podstawie informacji przekazanych Komisji (w szczególności w związku z brakiem
załączonej kopii orzeczenia sądu w Lure), nie można było stwierdzić naruszenia przez
francuski sąd rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 ani sprzeczności z wyżej wspomnianym 
orzeczeniem Trybunału (które zresztą wydano po wyroku francuskiego sądu). Ponadto 
wydaje się, że pismem z dnia 8 maja 2006 r. Energotech dopełnił obowiązku poinformowania 
składającego petycję jako wierzyciela spółki.

Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską i Traktatem o Unii Europejskiej
Komisja Europejska nie ma ogólnych uprawnień do interweniowania w poszczególnych 
sprawach toczących się przed sądami ani ogólnie ingerowania w funkcje wymiaru
sprawiedliwości. Ma do tego prawo wyłącznie w przypadku dowiedzionego i powtarzającego 
się naruszania prawa WE. W tym przypadku nie ma to miejsca, a Komisji nic nie wiadomo 
o ewentualnym odwołaniu od wyroku francuskiego sądu w pierwszej instancji.
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Z uwagi na charakter problemów poruszonych przez składającego petycję, zakres 
kompetencji Unii Europejskiej, a co za tym idzie Komisji, w odniesieniu do tych zagadnień 
jest ograniczony. Wchodzą one bowiem w głównej mierze w zakres właściwości sądów 
państw członkowskich.

Komisja podkreśla, że powyższe informacje mają charakter ogólny, a o ewentualną 
szczegółową poradę prawną należy zwrócić się do kompetentnego prawnika, mając na
względzie szczegóły przedstawionej sprawy.

Wnioski

Na podstawie informacji przedstawionych w petycji nie można było stwierdzić naruszenia 
prawa wspólnotowego. W związku z tym Komisja nie może podjąć dalszych działań w tej 
sprawie.

Jeżeli składający petycję uważa, że w związku z przedmiotową sprawą naruszono jego prawa, 
powinien dochodzić zadośćuczynienia na szczeblu krajowym za pośrednictwem właściwych 
sądów.


