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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1093/2012, którą złożył A.D. (Niemcy) w sprawie wniosku o 
nadawanie spółkom spoza UE statusu prawnego w UE w przypadku wyrażenia 
przez nie chęci prowadzenia działalności na jej terytorium

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sugeruje, aby wprowadzić przepisy zobowiązujące spółki spoza UE do 
ustanawiania jednostki prawnej w UE, jeżeli prowadzą one działalność na jej terytorium. 
Odwołuje się on do przypadku dwóch szwajcarskich spółek sprzedających usługi turystyczne. 
Składający petycję sam miał do czynienia z sytuacją, w której skarga złożona na jedną z tych 
spółek nie mogła zostać rozpatrzona w jego kraju zamieszkania, ponieważ siedziba prawna 
spółki znajdowała się poza UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji 
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych 
określa przepisy w sprawie dostępu do sądów UE w sprawach transgranicznych.
Ogólną zasadą, według której określa się właściwość na podstawie rozporządzenia, jest 
siedziba pozwanego. W związku z tym przedsiębiorstwo, które ma siedzibę w UE należy 
pozwać do sądu w państwie członkowskim, w którym dane przedsiębiorstwo ma siedzibę.  
Ochronne zasady jurysdykcyjne są określone dla konsumentów, pracowników oraz w 
umowach ubezpieczenia, dla posiadaczy polisy, ubezpieczonych lub osób uprawnionych, i 
umożliwiają one pozwać drugą stronę umowy do sądu w miejscu, w którym ma siedzibę 
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słabsza strona. 
Równoznaczne przepisy zostały określone w 2007 r. w Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu 
oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Konwencja z 
Lugano), której stronami są UE, Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Dania. Dlatego też, jeżeli 
dane przedsiębiorstwo ma siedzibę w Islandii, Norwegii lub Szwajcarii, możliwość dostępu 
do niemieckich sądów dla niemieckich powodów wnoszących powództwo przeciwko takiemu 
przedsiębiorstwu podlega konwencji z Lugano, która – podobnie jak rozporządzenie –
przewiduje, że ogólną zasadą określania jurysdykcji jest siedziba pozwanego.

Zasady określania jurysdykcji zawarte w rozporządzeniu nie mają obecnie zastosowania (z 
pewnymi wyjątkami), jeżeli pozwany ma siedzibę poza UE: w takich przypadkach 
rozporządzenie odsyła do prawa krajowego (tzw. „pozostałe jurysdykcje”). W obrębie UE 
krajowe zasady określania jurysdykcji dla pozwanych z krajów trzecich bardzo się między 
sobą różnią w zależności od państwa członkowskiego. Dlatego też możliwość pozwania w 
Niemczech przedsiębiorstwa, które ma siedzibę poza UE, zależy od niemieckich zasad 
określania jurysdykcji. Jak wspomniano wyżej, jeżeli pozwane przedsiębiorstwo ma siedzibę 
w Islandii, Norwegii lub Szwajcarii, zastosowanie ma Konwencja z Lugano.  

Jednak rozporządzenie przewiduje zasadę określania jurysdykcji na podstawie siedziby w 
danym państwie członkowskim oddziału, agencji lub innej placówki przedsiębiorstwa, które 
nie ma siedziby w UE. Jest to regulowane w art. 9 ust. 2 (sprawy dotyczące ubezpieczenia), 
art. 15 ust. 2 (sprawy dotyczące umów zawartych pomiędzy konsumentami) oraz art. 19 ust. 2 
(sprawy dotyczące indywidualnych umów o pracę). W artykułach tych istnienie oddziału, 
agencji lub placówki przedsiębiorstwa w danym państwie członkowskim w sprawach 
związanych z ich działalnością traktuje się jak ekwiwalent siedziby pracodawcy, 
ubezpieczyciela lub strony umowy konsumenckiej w tym państwie członkowskim, nawet 
jeżeli siedziba ta znajduje się poza UE. Umożliwia to słabszej stronie (konsumentowi, 
pracownikowi, ubezpieczonemu, posiadaczowi polisy, ubezpieczonemu lub osobie 
uprawnionej) pozwać drugą stronę umowy (z siedzibą poza UE) w państwie członkowskim, w 
którym znajduje się oddział, agencja lub inna placówka danego przedsiębiorstwa. Tym 
samym dostęp do sądu UE jest zapewniony. Jurysdykcja jest określana według tej zasady pod 
warunkiem, że sprawa dotyczy działalności tego oddziału, agencji lub placówki. 
W sytuacjach, w których przedsiębiorstwo zagraniczne nie ma siedziby, oddziału, agencji ani 
placówki w państwie członkowskim Unii, dostęp do sądu jest regulowany prawem krajowym.

Przy niedawnym przekształceniu rozporządzenia nr 44/2001 Komisja zaproponowała, aby 
zastosować istniejące obecnie zasady określania jurysdykcji również do pozwanych mających 
siedzibę w kraju trzecim i aby ujednolicić przepisy państw członkowskich dotyczące 
określania jurysdykcji dodatkowej. W wyniku tych zmian wszyscy obywatele i 
przedsiębiorstwa mieliby równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości w Europie. Jednak 
współustawodawcy nie poparli takiego ogólnego rozszerzenia. Zgodzono się na częściowe 
rozszerzenie, które jest korzystne dla słabszych stron (konsumentów i pracowników), aby 
zapewnić egzekwowanie obowiązkowych przepisów prawa unijnego. Przekształcone 
rozporządzenie (rozporządzenie nr 1215/2012) wejdzie w życie w styczniu 2015 r. 

Podsumowanie
Jeżeli pozwane przedsiębiorstwo ma siedzibę w UE, zastosowanie ma rozporządzenie nr 
44/2001. 



CM\932029PL.doc 3/3 PE508.141v01-00

PL

Jeżeli pozwane przedsiębiorstw ma siedzibę w Islandii, Norwegii lub Szwajcarii, 
zastosowanie ma Konwencja z Lugano. Składający petycję informuje, że przedsiębiorstwo 
„Ith AG Kunast” jest firmą szwajcarską. Komisja nie może sprawdzić, czy ma ono 
rzeczywiście siedzibę w Szwajcarii. Jeżeli tak jest, zastosowanie ma Konwencja z Lugano i 
sądy szwajcarskie mogą być właściwe zgodnie z ogólną zasadą właściwości w zależności od 
siedziby pozwanej firmy. Jednak sądy niemieckie również mogą być właściwe np. zgodnie z 
zasadą właściwości umownej (art. 5 ust. 1).  
Jeżeli pozwane przedsiębiorstw ma siedzibę poza UE, Islandią, Norwegią lub Szwajcarią, 
zastosowanie ma krajowe prawo niemieckie.


