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KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM,
ko izstrādā atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktam,
par
Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas, ar ko groza
Padomes Regulu (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām, pieņemšanu
1.

PRIEKŠVĒSTURE

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un
Padomei
(dokuments COM(2012) 744 – final 2012/0360 COD):

13. 12. 2012.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums:

22. 5. 2013.

Eiropas Parlamenta nostājas datums (pirmais lasījums):

5. 2. 2014.

Padomes nostājas pieņemšanas datums:

12. 3. 2015.

2.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS

Komisijas priekšlikums, ar ko groza Maksātnespējas regulu, tika pieņemts 2012. gada
12. decembrī. Tā galvenais mērķis ir veicināt "[uzņēmumu] sanācijas kultūru" Eiropas
Savienībā. Priekšlikuma galvenie elementi ir šādi: tas paplašina regulas darbības jomu,
iekļaujot tajā "preventīvas" maksātnespējas procedūras, kuru mērķis ir uzņēmumu sanācija un
kuras attiecas uz plašāka loka personu maksātnespējas procedūrām; tajā precizēti kritēriji
attiecībā uz piekritību (galveno interešu centrs) un uzlabots procedūru ietvars piekritības
noteikšanai; ar to izveido savstarpēji savienotu maksātnespējas reģistru sistēmu, lai palielinātu
pārredzamību; tas uzlabo uzņēmumu sanācijas iespējas, izvairoties no sekundāras procedūras
sākšanas gadījumos, kad vietējo kreditoru intereses ir nodrošinātas citos veidos (tā sauktās
"mākslīgās" sekundārās procedūras); tajā ir paredzēts tiesiskais regulējums uzņēmumu grupu
locekļu procedūru koordinēšanai.
3.

KOMENTĀRI PAR PADOMES NOSTĀJU

Padomes nostājā ir atbalstīti visi Komisijas priekšlikuma pamatelementi, ieviešot dažus
tehniskus grozījumus attiecībā uz detaļām. Minētajos grozījumos ierosināti papildu pasākumi,
kas vērsti pret to, ka patērētāji izmanto labvēlīgākās tiesas izvēli ļaunprātīgos nolūkos,
prasība, ka "mākslīgas" sekundārās procedūras ir jāapstiprina vietējo kreditoru vairākumam,
un ieviestas tā sauktās grupas koordinācijas procedūras. Komisija atbalsta šos grozījumus.
Pēc neoficiālām trīspusējām apspriedēm 2014. gada 15. oktobrī un 2014. gada 10. novembrī
Parlaments, Padome un Komisija panāca pagaidu politisku vienošanos par jauno
Maksātnespējas regulas tekstu (pārstrādātā redakcijā).
Šo politisko vienošanos Padome apstiprināja 2014. gada 4. decembrī un 2015. gada 12. martā
Padome pieņēma nostāju pirmajā lasījumā.
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4.

SECINĀJUMS

Tā kā neoficiālo trīspusējo apspriežu laikā tika panākta vienošanās par visiem grozījumiem
Komisijas priekšlikumā, Komisija var piekrist grozījumiem, kurus Padome pieņēmusi savā
nostājā pirmajā lasījumā.
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