EVROPSKA
KOMISIJA

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

SPOROČILO KOMISIJE
EVROPSKEMU PARLAMENTU
v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije
v zvezi s
stališčem Sveta glede sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi
Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti

SL

SL

2012/0360 (COD)
SPOROČILO KOMISIJE
EVROPSKEMU PARLAMENTU
v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije
v zvezi s
stališčem Sveta glede sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi
Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti
1.

OZADJE

Datum predložitve predloga Evropskemu parlamentu in Svetu
(dokument COM(2012) 744 final – 2012/0360 COD):

13. 12. 2012

Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora:

22. 5. 2013.

Datum stališča Evropskega parlamenta, prva obravnava:

5. 2. 2014

Datum sprejetja stališča Sveta:

12. 3. 2015

2.

CILJ PREDLOGA KOMISIJE

Predlog Komisije o spremembi uredbe o postopkih v primeru insolventnosti je bil sprejet 12.
decembra 2012. Glavni cilj predloga je spodbujanje „kulture reševanja“ v Evropski uniji.
Glavni elementi predloga so: razširja področje uporabe uredbe na „preventivne“ postopke v
primeru insolventnosti, katerih namen je reševanje podjetij, in zajema več postopkov v
primeru insolventnosti fizičnih oseb; pojasnjuje kriterije za pristojnost (središče glavnih
interesov – COMI) in izboljšuje postopkovni okvir za preverjanje pristojnosti; vzpostavlja
sistem medsebojno povezanih registrov insolventnosti, da se poveča preglednost za dolžnike;
povečuje možnosti za reševanje podjetij s preprečevanjem uvedbe sekundarnih postopkov,
kadar so interesi domačih upnikov kako drugače zaščiteni (t. i. „virtualni sekundarni
postopki“); zagotavlja pravni okvir za usklajevanje postopkov članov skupin podjetij.
3.

PRIPOMBE K STALIŠČU SVETA

Svet v svojem stališču potrjuje vse osrednje elemente predloga Komisije z nekaterimi
tehničnimi spremembami glede podrobnosti. Navedene spremembe zajemajo dodatne ukrepe
za preprečevanje zlorabe v smislu izbiranja najboljšega sodišča, zahtevo po odobritvi
virtualnih sekundarnih postopkov s strani večine domačih upnikov in vzpostavitev tako
imenovanih „postopkov za usklajevanje skupine“. Komisija te spremembe podpira.
Parlament, Svet in Komisija so po neuradnih tristranskih razpravah 15. oktobra 2014 in 10.
novembra 2014 dosegli okvirni politični dogovor glede besedila nove uredbe o postopkih v
primeru insolventnosti (v obliki prenovitve).
Svet je 4. decembra 2014 potrdil ta politični dogovor in 12. marca 2015 sprejel svoje stališče
v prvi obravnavi.
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4.

ZAKLJUČEK

Ker je bil v neuradnih tristranskih razpravah dosežen dogovor glede vseh sprememb predloga
Komisije, lahko Komisija sprejme spremembe, ki jih je Svet sprejel v svojem stališču v prvi
obravnavi.
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