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1.

SÚVISLOSTI

Dátum predloženia návrhu Európskemu parlamentu a Rade
[dokument COM(2012) 744 final 2012/0360 (COD)]

13. 12. 2012.

Dátum stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru:

22. 05. 2013.

Dátum pozície Európskeho parlamentu v prvom čítaní:

05. 02. 2014.

Dátum prijatia pozície Rady:

12. 03. 2015.

2.

CIEĽ NÁVRHU KOMISIE

Návrh Komisie, ktorým sa mení nariadenie o konkurznom konaní, bol prijatý 12. decembra
2012. Jej hlavným cieľom je podpora „kultúry záchrany“ podnikov v EÚ. Hlavné prvky
nového návrhu sú tieto: návrh rozširuje rozsah pôsobnosti nariadenia tak, aby bolo zahrnuté aj
„preventívne“ konkurzné konanie, ktorého cieľom je záchrana podnikov, ako aj, aby bol
zahrnutý väčší rozsah konkurzných konaní týkajúcich sa fyzických osôb; v návrhu sa
ozrejmujú kritériá pre určenie jurisdikcie (centrum hlavných záujmov) a zdokonaľuje sa
procesný rámec pre preskúmanie súdnej právomoci; návrhom sa vytvára systém vzájomne
prepojených insolvenčných registrov na účely zvýšenia transparentnosti, pokiaľ ide o
dlžníkov; návrh posilňuje šance na záchranu podnikov predchádzaním začatiu vedľajších
konaní v prípadoch, že sú záujmy miestnych veriteľov zaručené inak (tzv. „syntetických
vedľajších konaní“); návrhom sa vytvára právny rámec na koordináciu konaní s členmi
skupiny podnikov.
3.

PRIPOMIENKY K POZÍCII RADY

Rada vo svojej pozícii schvaľuje všetky základné prvky návrhu Komisie, pričom navrhuje
niektoré technické zmeny, pokiaľ ide o podrobnosti. Tieto zmeny zahŕňajú dodatočné
opatrenia na boj proti špekuláciám pri výbere súdu zo strany spotrebiteľov, požiadavku, v
zmysle ktorej je na syntetické vedľajšie konania nutný súhlas väčšiny miestnych veriteľov, a
vytvorenie tzv. „koordinácie konania proti skupine“. Komisia tieto zmeny podporuje.
Po neformálnych trojstranných diskusiách, ktoré sa uskutočnili 15. októbra a 10. novembra
2014, dospeli Parlament, Rada a Komisia k dočasnej politickej dohode o znení nového
nariadenia o konkurznom konaní (prepracované znenie).
Rada potvrdila túto politickú dohodu 4. decembra 2014 a 12. marca 2015 prijala svoju pozíciu
v prvom čítaní.
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4.

ZÁVER

Keďže všetky zmeny zavedené do návrhu Komisie boli odsúhlasené počas neformálnych
trojstranných diskusií, Komisia môže prijať zmeny, ktoré prijala Rada vo svojej pozícii
v prvom čítaní.
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