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1.

BAKGRUND

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och
rådet
(dokument KOM(2012) 744 slutlig – 2012/0360 COD)

13.12.2012.

Datum för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 22.5.2013.
yttrande:
Datum för Europaparlamentets ståndpunkt, första behandlingen:

5.2.2014.

Antagande av rådets ståndpunkt:

12.3.2015.

2.

SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Kommissionens förslag om ändring av insolvensförordningen antogs den 12 december 2012.
Huvudsyftet är att främja en ”räddningskultur” i EU. De viktigaste delarna i det nya förslaget
är följande: Det utvidgar förordningens tillämpningsområde till att omfatta ”förebyggande”
insolvensförfaranden som syftar till att rädda företag och fler typer av insolvensförfaranden
för enskilda. Det förtydligar kriterierna för behörighet (platsen där de huvudsakliga intressena
finns) och förbättrar förfarandereglerna för prövning av behörighet. Det inrättar ett system
med sammankopplade insolvensregister för att öka insynen för gäldenärerna. Det ökar
chanserna att rädda företag genom att undvika att sekundärförfaranden inleds där lokala
borgenärers intressen annars garanteras (så kallade ”syntetiska sekundärförfaranden”). Det ger
en rättslig ram för samordning av förfarandena för medlemmar i koncerner.
3.

KOMMENTARER TILL RÅDETS STÅNDPUNKT

Rådet stöder i sin ståndpunkt alla de centrala delarna i kommissionens förslag, med vissa
tekniska ändringar i fråga om detaljerna. Dessa ändringar omfattar extraåtgärder för att
förhindra konsumenter från otillbörlig forum shopping, krav på godkännande av syntetiska
sekundärförfaranden av en majoritet av de lokala borgenärerna, och inrättande av så kallade
”samordningsförfaranden för koncerner”. Kommissionen stöder dessa ändringar.
Efter informella trepartsdiskussioner den 15 oktober 2014 och den 10 november 2014 nådde
parlamentet, rådet och kommissionen en preliminär politisk överenskommelse om texten till
den nya insolvensförordningen (i omarbetad form).
Rådet bekräftade denna politiska överenskommelse den 4 december 2014 och antog sin
ståndpunkt vid första behandlingen den 12 mars 2015.
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4.

SLUTSATS

Eftersom man under de informella trepartsdiskussionerna enades om alla ändringar i
kommissionens förslag kan kommissionen godta de ändringar som rådet antog i sin
ståndpunkt vid första behandlingen.
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