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1. Sammendrag

Andrageren fastholder, at de forskellige lovgivningsmæssige reguleringer om fysiske 
personers konkurs i EU varierer meget, og at tyske statsborgere, som går konkurs, stilles 
dårligere på grund af dette. Han mener, at en konkurs først ophæves efter ca. syv år i 
Tyskland, mens dette sker meget tidligere i andre EU-medlemsstater. Hvis en skyldner f.eks. 
etablerer sig i Det Forenede Kongerige eller Frankrig, kan denne konkurs ophæves langt 
hurtigere end i Tyskland. Den britiske eller franske domstols afgørelse om, at den 
konkursramte er gældfri, gælder derefter i hele EU. Denne mulighed er dog udelukket for 
langt de fleste skyldnere på grund af de høje omkostninger. Andrageren mener, at dette udgør 
forskelsbehandling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. september 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

Kommissionen har nøje overvejet andragendet. Kommissionen har kendskab til den situation, 
som andrageren beskriver, fordi den er blevet analyseret grundigt i et dokument udarbejdet af 
Kommissionen i forbindelse med forberedelsen af reformen af EU's konkurslovgivning1. I 

                                               
1 Commission Staff Working Document Impact Assessment, et arbejdsdokument til dokumentet om revision af 
forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs, SWD(2012)0417, s. 21 -23
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dette dokument rapporteres om tilfælde, hvor tyske skyldnere flyttede til Det Forenede 
Kongerige og Frankrig for hurtigere at blive løst fra deres gæld. Dokumentet indeholder 
endvidere en analyse af problemet med "forum shopping" i konkurssager. Eftersom der ikke 
er nogen harmonisering på EU-plan, er medlemsstaternes konkurslove meget forskellige og 
indeholder en vifte af fordele og ulemper for selskaber og enkeltpersoner. I nogle 
medlemsstater findes der ikke gældsafvikling overhovedet, hvilket betyder, at skyldnere 
bliver ved med at hæfte for deres gæld resten af livet, hvorimod det i andre er muligt at opnå 
gældsafvikling inden for et år.

Kommissionen behandlede dette problem for så vidt angår iværksættere i sin meddelelse fra 
december 2012 om "En ny europæisk tilgang til konkurs og insolvens"1. I sin meddelelse 
anser Kommissionen afvikling for at være afgørende for en ny chance: En periode på tre år 
for afvikling og gældssanering vil således være en fornuftig øvre grænse for ærlige 
iværksættere og bør fungere så automatisk som muligt i alle medlemsstater. 

Som opfølgning herpå arrangerede Kommissionen i 2013 en offentlig høring om den nye 
tilgang for at vurdere behovet for minimumsstandarder for visse aspekter af konkursretten i 
EU. 

Derudover har Kommissionen fået oplyst, at det efter en reform af den tyske konkurslov i 
2012 er muligt at få reduceret det tidsrum, hvorefter man kan opnå fuld afvikling, til tre år på 
visse betingelser.

Konklusion

Således glæder det Kommissionen, at de specifikke problemer, som andrageren har gjort 
opmærksom på, i det mindste delvist er blevet taget op på EU-plan og på nationalt plan.

                                                                                                                                                  
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-ia_en.pdf
1 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, COM(2012)0742, s. 6
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-comm_da.pdf


