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Въпрос с искане за устен отговор O-000025/2015 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Javi López 
от името на групата S&D 

Относно: Преглед и разширяване на обхвата на препоръката на Комисията от 12 март 2014 г. 
относно нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията с цел 
обхващане на несъстоятелността на семействата и втори шанс за физическите 
лица и домакинствата 

На 12 март 2014 г. Комисията публикува препоръка относно нов подход към фалита и 
несъстоятелността на предприятията.1 Този документ идентифицира проблема, свързан с 
несъстоятелността, по безупречен, рационален начин, като се застъпи за система, която 
позволява на предприемачите и предприятията да продължат дейността си в името на 
кредитния пазар, заетостта и производителността в Европа. И все пак, още веднъж, този 
документ не прилага същите заключения спрямо случаи на несъстоятелност на потребителите, 
независимо от факта, че такива случаи представляват понастоящем почти половината от 
всички случаи на обявяване в несъстоятелност в Европа и че липсата на общо решение на този 
проблем причинява тревожно увеличаване на недекларираната трудова заетост, изземването 
на имущество поради неизплащане на кредит и семейните дългове. В неотдавнашния си 
отговор на въпрос с искане за писмен отговор E-010294/2014 относно необходимостта да се 
обмисли този въпрос, членът на Комисията Вера Йоурова изтъкна за първи път, че „Комисията 
(...), в процеса на обстойно анализиране на законодателството на държавите членки в областта 
на несъстоятелността, включително по отношение на потребителските длъжници, [...] ще 
обмисли въпроса дали могат да бъдат подходящи допълнителни мерки“. Днешният ден бележи 
една година от публикуването на препоръката, която изрично прикани държавите членки да 
предприемат действия по този спешен въпрос през първите 12 месеца. Комисията ще трябва 
да направи оценка на мерките, предприети от държавите членки. 

1. Счита ли Комисията, че действащите правни разпоредби на ЕС и на държавите членки са 
достатъчно ефективни, за да се справят с обезпокоителния ръст на случаите на 
несъстоятелност на физически лица и на потребители от 2007 г. насам? 

2. Каква е оценката на Комисията по отношение на факта, че свръхзадлъжняването е ясна 
социологическа типология, която засяга основно най-уязвимите, и че има поразителна 
разлика по отношение на третирането на граждани, живеещи в различни държави членки? 

3. Възнамерява ли Комисията да създаде приемственост на работата си и да разшири 
обхвата на своята препоръка от 12 март 2014 г. относно нов подход към фалита и 
несъстоятелността на предприятията с цел да се включат хармонизирани стандарти за 
несъстоятелността на семействата и втори шанс за физическите лица и домакинствата? 

Внесен: 12.3.2015 
Предаден: 16.3.2015 
Краен срок за отговор: 23.3.2015 

                                                      
1  http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_bg.pdf 


