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Dotyczy: Petycji 1515/2010, którą złożył Erich Ollnow (Niemcy) w sprawie represyjnie 
długiego czasu trwania procedury upadłościowej w Niemczech w porównaniu 
z innymi państwami członkowskimi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że określone w niemieckim prawie procedury upadłościowe 
obejmują represyjnie długi czas – siedem lat – natomiast inne państwa członkowskie 
ograniczają je do 12-16 miesięcy. Czas trwania tej procedury w niektórych nowych 
państwach członkowskich wynosi trzy lata. Składający petycję przekonuje, że przeciąganie 
tych procedur przez tak długi czas uniemożliwia rozpoczęcie nowej działalności 
gospodarczej. Zarzuca on też dyskryminację między państwami członkowskimi.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 marca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Interpretacja terminów „upadłość” i „niewypłacalność” jest zasadniczo różna w różnych 
krajach. W zależności od interpretacji termin upadłość/niewypłacalność może obejmować 
znaczącą liczbę procedur czy działań. Środki te mogą wykraczać poza ścisłą interpretację 
przedmiotowego określenia. Zgodnie ze ścisłą interpretacją procedury upadłościowe 
oznaczają działania od momentu wszczęcia przez sąd postępowania upadłościowego do czasu 
wydania ostatecznego wyroku. W tym kontekście czas na zamknięcie działalności 
gospodarczej w UE waha się od 0,4 roku w Irlandii do 3,3 roku w Bułgarii i Rumunii. W 
przypadku Niemiec zmierzony czas wynosi 1,2 roku, podczas gdy średnia w UE wynosi 1,93 
roku, a w krajach OECD średnio 1,7 roku. W sensie względnym plasuje to Niemcy na 
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stosunkowo dobrej pozycji. 

Nie jest to co do zasady sprzeczne z oświadczeniem składającego petycję, gdyż przy 
porównywaniu długości okresu w różnych krajach używa się jako punktu odniesienia 
prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH), a nie jednoosobowej 
działalności gospodarczej (osoby fizycznej). Komisja śledzi rozwój sytuacji i postęp w 
zakresie czasu trwania procedur upadłościowych, korzystając z danych Banku Światowego1.

Mając jednak na uwadze czas trwania wskazany przez składającego petycję (siedem lat), 
możliwe jest, iż odnosi się on do okresu wymaganego do uzyskania rozliczenia po upadłości, 
tj. momentu, w którym dłużnika uznaje się za wolnego od zobowiązań po zamknięciu 
postępowania upadłościowego. W Niemczech okres ten wynosi 6 lat, jednak w Irlandii 12 lat. 
W krajach takich, jak Cypr, Włochy, Luksemburg czy Hiszpania w ogóle nie funkcjonuje 
okres na rozliczenie się.

Komisja jest w pełni świadoma, że taka ewentualność to jeden z głównych czynników 
poważnie ograniczających możliwości uzyskania drugiej szansy przez uczciwych 
przedsiębiorców objętych postępowaniem upadłościowym. Wspominano o tym szczególnie 
jako o obszarze działań dla państw członkowskich w komunikacie Komisji z 2007 r. 
dotyczącym przezwyciężania piętna porażki poniesionej w działalności gospodarczej2. 
Niektóre z zagadnień naświetlonych w tym komunikacie uwzględniono następnie w 
komunikacie Komisji w sprawie programu „Small Business Act” dla Europy, przyjętym w 
czerwcu 2008 r. Wzywa się w nim państwa członkowskie do podjęcia kilku środków, takich 
jak:

 dążenie do tego, aby wszystkie procedury prawne niezbędne do zamknięcia działalności 
gospodarczej w przypadku upadłości niezwiązanej 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. 

Aby dalej podjąć te kwestie, Komisja wraz z ekspertami rządów krajowych z 33 państw 
europejskich, w tym wszystkich 27 państw członkowskich, zainicjowała dwuletni program, 
aby określić działania, które minimalizowałyby wpływ upadłości na przedsiębiorczość w 
Europie. Wyniki zamieszczono w sprawozdaniu końcowym3, które dostępne jest na portalu 
Komisji „Druga szansa” (http://ec.europa.eu/sme2chance).

W sprawozdaniu tym występuje się przede wszystkim o umożliwienie wszystkim uczciwym 
przedsiębiorcom rozliczenia się i uregulowania zobowiązań, tak aby dać im drugą szansę. 
Takie pełne rozliczenie się powinno być w jak największym stopniu automatyczne. Czas na 
rozliczenie powinien wynosić maksymalnie do trzech lat. 

                                               
1 www.doingbusiness.org
2COM/2007/584 wersja ostateczna.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/failure-new-
beginning/policy_structure/main_policy_recommendations/index_en.htm



CM\866834PL.doc 3/3 PE464.890v01-00

PL

To końcowe zalecenie Komisja zawarła w swoim komunikacie „Przegląd programu »Small 
Business Act« dla Europy”1.

Różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi zarówno w odniesieniu do 
ustawodawstwa, jak i procedur wynikają z faktu, że ustawodawstwo dotyczące upadłości oraz 
reorganizacji i zamknięcia spółki pozostaje w gestii krajowej. Niemniej jednak Komisja jest 
świadoma znaczenia wcześniejszego rozliczenia się w kontekście łatwiejszego uzyskiwania 
drugiej szansy przez przedsiębiorców i w swoim przeglądzie programu „Small Business Act” 
nawołuje państwa członkowskie do:

„wdrożenia do 2013 r. zalecenia wydanego w planie działania SBA, dotyczącego promowania 
drugiej szansy dla przedsiębiorców poprzez ograniczenie uczciwym przedsiębiorcom czasu na 
rozliczenie się i uregulowanie zobowiązań po bankructwie do maksymalnie trzech lat”. 

Komisja zdecydowanie opowiada się za tym środkiem i co roku będzie monitorować postęp 
państw członkowskich w tej dziedzinie.

                                               
1Przegląd programu „Small Business Act” dla Europy, COM(2011) 78 wersja ostateczna, 23.2.2011, 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/files/sba_review_en.pdf.


