EUROOPA
KOMISJON

Brüssel, 13.4.2015
COM(2015) 173 final
2012/0360 (COD)

KOMISJONI TEATIS
EUROOPA PARLAMENDILE,
mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel
ning milles käsitletakse
nõukogu seisukohta seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (millega
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta)
vastuvõtmisega

ET

ET

2012/0360 (COD)
KOMISJONI TEATIS
EUROOPA PARLAMENDILE,
mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel
ning milles käsitletakse
nõukogu seisukohta seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (millega
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta)
vastuvõtmisega
1.

TAUSTTEAVE

Ettepaneku Euroopa Parlamendile ja nõukogule edastamise kuupäev 13. 12. 2012.
(dokument COM(2012) 744 final – 2012/0360 COD):
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse kuupäev:

22. 5. 2013.

Euroopa Parlamendi seisukoha kuupäev, esimene lugemine:

5. 2. 2014.

Nõukogu seisukoha vastuvõtmise kuupäev:

12. 3. 2015.

2.

KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK

Komisjoni ettepanek maksejõuetusmääruse muutmise kohta võeti vastu 12. detsembril 2012.
Selle peamine eesmärk on edendada „päästmiskultuuri” Euroopa Liidus. Ettepaneku peamised
üksikasjad on järgmised: see laiendab määruse reguleerimisala nii, et see hõlmaks
„ennetavaid” maksejõuetusmenetlusi, mille eesmärk on päästa äriühinguid, ja laiemat valikut
füüsiliste isikute maksejõuetusmenetlusi; selles selgitatakse kohtualluvuse kriteeriume
(põhihuvide kese) ja täiustatakse kohtualluvuse kontrollimise menetlusraamistikku; sellega
luuakse omavahel ühendatud maksejõuetusregistrite süsteem, et suurendada võlgnike
läbipaistvust; see parandab äriühingute päästmisvõimalusi, vältides teiseste menetluste
algatamist, kui kohalike võlausaldajate huvid on muidu tagatud (nn „sünteetilised teisesed
menetlused”); see on äriühingute rühmade liikmete menetluste koordineerimise
õigusraamistikuks.
3.

MÄRKUSED NÕUKOGU SEISUKOHA KOHTA

Nõukogu seisukoht kiidab heaks komisjoni ettepaneku kõik põhielemendid koos mõningate
tehniliste muudatustega üksikasjades. Nimetatud muudatuste hulka kuuluvad tarbijatepoolse
meelepärase kohtualluvuse valimise vastu võitlemise meetmed, nõue, et kohalikud
võlausaldajad peavad sünteetilised teisesed menetlused heaks kiitma häälteenamusega, ning
nn kontserni tasandi koordineerimismenetluse kasutuselevõtmine. Komisjon toetab neid
muudatusi.
Pärast mitteametlikke kolmepoolseid arutelusid 15. oktoobril 2014 ja 10. novembril 2014
jõudsid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon esialgsele poliitilisele kokkuleppele uue
maksujõuetusmääruse teksti osas (uuesti sõnastatud kujul).
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Nõukogu kinnitas kõnealust poliitilist kokkulepet 4. detsembril 2014 ja võttis 12. märtsil 2015
vastu esimese lugemise seisukoha.
4.

KOKKUVÕTE

Kuna kõigi komisjoni ettepanekus tehtud muudatuste suhtes saavutati mitteametlikel
kolmepoolsetel aruteludel kokkulepe, võib komisjon nõustuda muudatustega, mis nõukogu
võttis vastu esimese lugemise seisukohas.
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