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Comisia pentru petiții

25.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0711/2007, adresată de Jan Klusko, de cetățenie poloneză, în 
numele întreprinderii „Ekoinstal Jan Klusku i Partnerzy”, privind 
nerespectarea de către o instanță franceză a dispozițiilor Regulamentului 
(CE) nr. 1346/2000 al Consiliului privind procedurile de insolvență

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se referă la hotărârea instanței judecătorești din Lure, Franța, referitoare la un caz 
de insolvență. Debitorul a fost întreprinderea poloneză „Energotech”. Petiționarul, care este 
totodată creditor, contestă competența instanței franceze, referindu-se la hotărârea Curții de 
Justiție în cauza C-341/04 (cerere de pronun�are a unei hotărâri preliminare formulată de
Curtea Supremă de Justiție a Irlandei), în care Curtea confirmă faptul că prezumția de la 
articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul CE nr. 1346/2000, conform căreia „instanțele din 
statul membru pe teritoriul căruia se află centrul intereselor principale ale unui debitor sunt 
competente să deschidă procedura de insolvență. În cazul unei societăți sau persoane juridice, 
centrul intereselor principale este prezumat a fi, până la proba contrarie, locul unde se află 
sediul social” poate fi contestată doar dacă există factori obiectivi și care pot fi confirmați de 
terțe părți care fac posibilă stabilirea faptului că există o situație de fapt diferită de cea pe care 
se consideră că o reflectă localizarea la sediul social. Prin urmare, petiționarul solicită
Parlamentului European să se ocupe de acest caz, pentru a se asigura ca dispozițiile directivei 
mai sus menționate sunt luate în considerare. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 decembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiționarul polonez se referă la hotărârea din 29 martie 2006 pronunțată de instanța 
judecătorească din Lure (Franța), care a impus luarea de măsuri corective în legătură cu
insolvența întreprinderii poloneze „Energotech”. Petiționarul, care este totodată creditor la 
Energotech, consideră însă că această hotărâre a încălcat articolul 3 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 și nu a respectat hotărârea judecătorească din 2 mai 2006 
pronunțată în cauza C-341/04 și având un conținut similar.

Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 cu privire la Regulamentul privind insolvența constituie un 
cadru obligatoriu pentru interacțiunea procedurilor de insolvență între statele membre. Scopul 
propus este evitarea căutării jurisdicției celei mai favorabile („forum shopping”) în spațiul 
judiciar european, în vederea bunei funcționări a pieței interne. De aceea, regulamentul 
prevede norme comune care reglementează, printre altele, competența de a deschide proceduri 
de insolvență și recunoașterea unor astfel de hotărâri, precum și dreptul aplicabil.

Conform articolului 3 alineatul (1) din regulament, competența pentru procedurile principale 
revine instanțelor din statul membru pe teritoriul căruia se află centrul intereselor principale 
ale debitorului. Există o prezumție relativă conform căreia, în cazul unei întreprinderi, centrul 
intereselor sale principale îl reprezintă locul unde se află sediului social al acesteia.

În cauza C-341/04 Eurofood, Curtea a statuat la 2 mai 2006 că prezumția referitoare la 
instanța competentă în ceea ce privește sediul social poate fi contestată doar dacă există 
factori obiectivi și care pot fi confirmați de terțe părți care fac posibilă stabilirea faptului că 
există o situație de fapt diferită. Hotărârea instanței menționează, în special, cazul unei 
întreprinderi care nu desfășoară o activitate comercială în statul în care își are sediul social.

În vederea asigurării unui tratament egal al tuturor creditorilor, articolul 16 din regulament 
precizează că orice creditor are dreptul, oriunde în cadrul Comunității, să-și înregistreze 
cererile de admitere a creanțelor în cadrul procedurii de insolvență. În acest scop, instanța care 
deschide procedurile sau lichidatorul informează de îndată creditorii cunoscuți.

Cu toate acestea, pe baza informațiilor comunicate Comisiei (mai ales că nu a fost anexat un 
exemplar al hotărârii inițiale a instanței judecătorești din Lure), nu s-a putut stabili o încălcare
de către instanța franceză a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000, și nici vreo contradicție cu 
hotărârea menționată mai sus a instanței (care, în orice caz, a fost pronunțată după hotărârea 
instanței franceze). În plus, se pare că, prin scrisoarea datată 8 mai 2008, Energotech și-a 
respectat îndatorirea de a informa petiționarul în calitate de creditor al său.

În temeiul Tratatului de instituire a Comunității Europene și a Tratatului privind Uniunea 
Europeană, Comisia Europeană nu dispune de competențe generale pentru a interveni în 
cazuri individuale aflate pe rol în instanțe sau pentru a interveni în administrarea generală a 
justiției. Ea poate face acest lucru numai în cazul în care este implicată o încălcare 
demonstrată și repetată a legislației Comunității Europene. În acest caz acest lucru nu este 
valabil, iar Comisia nu are cunoștință de vreun recurs declarat împotriva hotărârii franceze în 
primă instanță.

Având în vedere natura problemei ridicate de petiționar, competența Uniunii Europene și, prin 
urmare, a Comisiei cu privire la aceste aspecte este limitată. Acestea intră, în primul rând, în 
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sfera de competență a instanțelor statelor membre.

Comisia subliniază faptul că informațiile generale de mai sus sunt oferite numai cu titlu 
informativ și că orice recomandare juridică specifică trebuie obținută din partea unui jurist 
competent, în lumina elementelor detaliate al cazului descris.

Concluzii

Pe baza informațiilor furnizate în petiție, nu a fost posibil să se stabilească nicio încălcare a 
dreptului comunitar. Din acest motiv, Comisia nu poate să urmărească mai departe cazul.

În cazul în care petiționarul consideră că i-au fost încălcate drepturile în cazul de față, acesta 
ar trebui să apeleze la o cale de atac la nivel național, care trebuie introdusă în fața instanțelor 
competente.


