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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0001/2013, внесена от Лоренц Х. Бекер, с германско гражданство, 
относно различните правни уредби във връзка с производствата по 
несъстоятелност в ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че правните уредби относно производствата по 
несъстоятелност на физически лица в ЕС се различават значително в отделните 
държави членки и че германските граждани, които обявяват несъстоятелност, са 
ощетени от този факт. Според него несъстоятелност в Германия може да се вдигне едва 
след 7 години, за разлика от други държави –– членки на ЕС, където това се случва 
значително по-рано. Ако даден длъжник успее да се установи в Обединеното кралство 
или във Франция, например, вдигането на неговата несъстоятелност може да се 
извърши значително по-бързо отколкото в Германия. Съдебното решение на 
британския или на френския съд, че обявилото несъстоятелност лице се счита за 
освободено от задълженията си, тогава се прилага на територията на целия ЕС. 
Въпреки това този вариант е немислим за мнозинството длъжници поради големите 
разходи. Вносителят на петицията счита, че това представлява неравно третиране.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 септември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.
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Петицията е внимателно разгледана от Комисията. Комисията е запозната със 
ситуацията, описана от вносителя на петицията, тъй като тя беше подробно 
анализирана в подготвителния документ на Комисията за реформата на 
законодателството на ЕС в областта на несъстоятелността.1 Този документ съобщава за 
случаи на германски длъжници, които се преместват в Обединеното кралство и 
Франция, за да получат по-бързо освобождаване от дълговете си. В документа се 
анализира също проблемът с търсенето на най-благоприятната правна система (т. нар. 
„forum shopping“) при производство по несъстоятелност. При липсата на хармонизация 
на равнище ЕС, законодателствата на държавите членки в областта на 
несъстоятелността се различават значително и предлагат редица предимства и 
недостатъци на дружествата и физическите лица. В някои държави членки изобщо не 
съществува освобождаване от отговорност, което означава, че длъжниците остават 
отговорни за цял живот, докато в други е възможно да се получи освобождаване от 
отговорност в рамките на една година.

Комисията разгледа този въпрос, доколкото той засяга предприемачите, в своето 
съобщение от декември 2012 г. „Нов европейски подход към фалита и 
несъстоятелността на предприятията“2. В своето съобщение Комисията отбелязва, че 
освобождаването от отговорност е от ключово значение за предоставянето на втори 
шанс: тригодишен срок за освобождаване от отговорност и уреждане на задълженията 
би следвало да е разумна горна граница за почтените предприемачи, като погасяването 
следва да става възможно най-автоматично във всички държави членки. 

Като последващо действие през 2013 г. Комисията организира публична консултация 
относно новия подход, за да се оцени необходимостта от минимални стандарти в някои 
аспекти на законодателството в областта на несъстоятелността в ЕС. 

Освен това Комисията беше уведомена, че вследствие на реформа на германския закон 
за несъстоятелността през 2012 г., периодът за получаване на пълно освобождаване от 
отговорност в страната може да бъде намален до 3 години при определени условия.

Заключение

Съответно Комисията изразява задоволство, че конкретните проблеми, повдигнати от 
вносителя на петицията, поне частично са намерили отговор на равнище ЕС и на 
национално равнище. 

                                               
1 Работен документ на службите на Комисията за оценка на въздействието, придружаващ документа за 
преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност 
[SWD(2012)0417 final, страници 21—23]
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-ia_en.pdf
2 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален 
комитет, COM(2012)0742 final, страница 6.
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-comm_bg.pdf


