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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tiesiskais regulējums, kas attiecas uz fizisku personu 
maksātnespējas gadījumiem, ES būtiski atšķiras un ka maksātnespējīgie Vācijas pilsoņi tādēļ 
atrodas nelabvēlīgā situācijā. Viņš uzskata, ka Vācijā maksātnespējas statuss tiek atcelts tikai 
pēc aptuveni 7 gadiem, lai gan citās ES dalībvalstīs tas notiek daudz ātrāk. Ja debitoram 
izdodas reģistrēties, piemēram, Apvienotajā Karalistē vai Francijā, viņa maksātnespējas 
statusu var atcelt daudz ātrāk nekā Vācijā. Apvienotās Karalistes vai Francijas tiesu lēmums 
par to, ka maksātnespējīgā persona ir atbrīvota no jebkādiem parādiem, ir spēkā visā ES. Taču
lielākā daļa debitoru šo iespēju nevar izmantot augsto izmaksu dēļ. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka šis ir nevienlīdzīgas attieksmes piemērs.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 10. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Komisija ir rūpīgi pārbaudījusi lūgumrakstu. Komisija saprot lūgumraksta iesniedzēja 
aprakstīto situāciju, jo tā tika sīki analizēta Komisijas dokumentā, kas paredzēts, lai 
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sagatavotu ES maksātnespējas tiesību aktu reformu1. Šajā dokumentā ir minēts par 
gadījumiem, kad debitori no Vācijas pārceļas uz Apvienoto Karalisti un Franciju, lai ātrāk 
tiktu atbrīvoti no parādiem. Turklāt dokumentā analizēta problēma par labvēlīgākas tiesas 
izvēli attiecībā uz maksātnespējas procedūrām. Ja netiek veikta saskaņošana ES līmenī, 
dalībvalstu tiesību akti maksātnespējas jomā ievērojami atšķiras un var sniegt gan 
priekšrocības, gan radīt neizdevīgu situāciju uzņēmumiem un indivīdiem. Dažās dalībvalstīs 
atbrīvošana no parādiem vispār nenotiek, kas nozīmē, ka debitoru parādi saglabājas visu 
mūžu, bet savukārt citās dalībvalstīs ir iespējams tikt atbrīvotam no parādiem jau viena gada 
laikā.

Komisija apskatījusi šo jautājumu, ciktāl tas attiecas uz uzņēmējiem, 2012. gada decembra 
paziņojumā par jaunu Eiropas pieeju neveiksmīgai uzņēmējdarbībai un maksātnespējai2. Savā 
paziņojumā Komisija uzskata, ka atbrīvošana no parāda ir arī svarīgs elements otrās iespējas 
izmantošanā – trīs gadu ilgam laikam parāda dzēšanai un prasījumu apmierināšanai vajadzētu 
būt saprātīgam galīgajam ierobežojumam attiecībā uz godīgiem uzņēmējiem, un tas būtu 
jāpiemēro pēc iespējas automātiski visās dalībvalstīs. 

Lai turpinātu šo tēmu, Komisija 2013. gadā organizēja publisku apspriešanu par jauno pieeju 
nolūkā novērtēt vajadzību pēc minimāliem standartiem maksātnespējas tiesību aktu atsevišķos 
aspektos Eiropas Savienībā. 

Komisija papildus ir informēta, ka saskaņā ar Vācijas maksātnespējas likumu 2012. gadā laika 
periodu pilnīgai atbrīvošanai no parādiem šajā valstī, ievērojot dažus priekšnosacījumus, ir 
iespējams samazināt līdz 3 gadiem.

Secinājumi

Tādējādi Komisija ar gandarījumu konstatē, ka īpašās problēmas, kurām uzmanību pievērsis 
lūgumraksta iesniedzējs, vismaz daļēji tiek risinātas ES un valsts līmenī. 

                                               
1 Komisijas dienestu darba dokuments – ietekmes novērtējuma kopsavilkums, pavaddokuments Regulas (EK) 
Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām pārskatīšanai [SWD(2012) 417 final, 21.–23. lpp.]

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-ia_lv.pdf

2 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai, COM(2012) 742 final, 6. lpp.

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-comm_lv.pdf


