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1.

KONTEKST

Datum slanja prijedloga Europskom parlamentu i Vijeću
(dokument COM(2012) 744 završna verzija – 2012/0360 COD):

13. 12. 2012.

Datum mišljenja Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora:

22. 5. 2013.

Datum stajališta Europskog parlamenta, prvo čitanje:

5. 2. 2014.

Datum donošenja stajališta Vijeća:

12. 3. 2015.

2.

CILJ PRIJEDLOGA KOMISIJE

Prijedlog Komisije o izmjeni Uredbe o stečaju donesen je 12. prosinca 2012. Glavni je cilj
prijedloga promicanje „kulture spašavanja” u EU-u. Glavni su elementi prijedloga sljedeći:
područje primjene Uredbe proširuje se radi obuhvaćanja „preventivnih” stečajnih postupaka
kojima se želi spašavati poduzeća i radi obuhvaćanja šireg raspona osobnih stečajnih
postupaka; pojašnjavaju se kriteriji pravne nadležnosti (središte glavnog interesa) i poboljšava
postupovni okvir za procjenu pravne nadležnosti; uspostavlja se sustav povezanih stečajnih
registara kako bi se povećala transparentnost za dužnike; povećavaju se izgledi spašavanja
trgovačkih društava izbjegavanjem pokretanja sekundarnih postupaka ako su interesi lokalnih
vjerovnika zajamčeni na drugi način (tzv. „sintetički sekundarni postupci”); osigurava se
pravni okvir za koordinaciju postupaka članova skupina trgovačkih društava.
3.

KOMENTARI O STAJALIŠTU VIJEĆA

Vijeće u svojem stajalištu podupire sve temeljne elemente prijedloga Komisije, uz neke
tehničke izmjene pojedinosti. Te izmjene uključuju dodatne mjere za suzbijanje pojave u
kojoj potrošači zlorabe mogućnost postizanja povoljnijeg pravnog položaja promjenom
pravne nadležnosti („forum shopping”), zahtjev u skladu s kojim sintetičke sekundarne
postupke mora odobriti većina lokalnih vjerovnika i uspostavu tzv. „postupka koordinacije
skupine”. Komisija podupire navedene izmjene.
Po završetku neslužbenih trostranih razgovora od 15. listopada 2014. i 10. studenoga 2014.
Parlament, Vijeće i Komisija postigli su privremeni politički dogovor o tekstu nove Uredbe o
stečaju (u obliku preinake).
Vijeće je 4. prosinca 2014. potvrdilo taj politički dogovor te je 12. ožujka 2015. donijelo
stajalište u prvom čitanju.
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4.

ZAKLJUČAK

Budući da je za vrijeme neslužbenih trostranih razgovora postignut dogovor o svim
izmjenama koje su uvrštene u prijedlog Komisije, Komisija je suglasna s izmjenama koje je
Vijeće donijelo u svojem stajalištu u prvom čitanju.
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