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Относно: Петиция 1672/2008, внесена от B. K., с германско гражданство, относно 
различията между законите за несъстоятелността в рамките на Европа

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че срокът за обявяване в несъстоятелност за 
физически лица в Германия е поне шест години. В други държави продължителността 
на този срок е различна. Вносителят на петицията мисли, че настоящата ситуация в 
Европа позволява банкрутиралите лица да променят мястото си на установяване, за да 
се възползват от по-смекчени правила за несъстоятелността. Това действие не се 
разглежда като незаконно от Върховния съд на Германия. Вносителят на петицията 
счита, че действащите закони в областта на несъстоятелността в Европа работят в 
голяма степен във вреда на германските граждани. Той счита, че хората в Европейския 
съюз не трябва да бъдат обект на неравнопоставено третиране.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Във връзка с първия въпрос, повдигнат от вносителя на петицията, а именно срока за 
закриване на  предприятие в Германия и другите страни, Комисията проследи 
положението и развитието, като използва данни на Световната банка 
(www.doingbusiness.org), за да установи срока за закриване на предприятие след 
процедура по несъстоятелност. Според този източник, срокът за закриване на 
предприятие в ЕС варира - от 0,4 години в Ирландия до 6,5 години в Чешката 
република. За Германия срокът е 1,2 години, докато средното за ЕС е 2,09 години, а за 
ОИСР - съответно 1,7 години.
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Това по принцип не противоречи на твърдението на вносителя на петицията, тъй като 
при сравнението на сроковете в различните страни Световната банка използва като 
критерий дружества с ограничена отговорност (ООД), а не еднолични търговци 
(физически лица). При все това, на фона на останалите Германия заема сравнително 
добра позиция.

Пълната информация относно положението по страни и относно методологията е 
достъпна на горепосочения линк.

Във връзка с втория въпрос относно съкращаването и опростяването на процедурите по 
обявяване в несъстоятелност, Комисията работи по свързани с несъстоятелността 
проблеми и по предоставяне на честните банкрутирали предприемачи на втори шанс, 
въпреки ограничените си правомощия в тази област.1

От 2001 г. насам Комисията организира семинари и конференции с политици от 
държавите-членки, изследвания в областта на правното и социално въздействие на 
стопанската дейност, доклади и дори онлайн платформа2 за "втория шанс", която 
съдържа инструмент за самооценка, с който предприемачите да извършват оценка 
на финансовото здраве на своя бизнес; адреси на национални точки за контакт, 
където изложени на риск предприемачи могат да потърсят съвет; справки за 
законодателството в областта на обявяването в несъстоятелност (с акцент върху 
възможностите за ново начало); съществуващи добри практики на национално, 
регионално или дори местно равнище; и т.н.

Връх на тази дейност представлява приемането от Комисията през 2007 г .  на 
съобщение относно преодоляването на стигматизирането на фалита на предприятията3, 
което представя основните проблемни области, предлага решения и представя някои 
примери за ефективни национални политики в Европа. Някои от повдигнатите в това 
съобщение въпроси бяха включени и в съобщението на Комисията относно 
Законодателния акт за малкия бизнес в Европа (ЗАМБ), прието през юни 2008 г. По-
специално, вторият принцип от ЗАМБ цели да се гарантира, че честните предприемачи, 
които са били обявени в несъстоятелност, ще получат бързо втори шанс и призовава 
държавите-членки към следните действия:

 да насърчават позитивно отношение в обществото към предоставянето на 
възможност за ново начало на предприемачите.

 да се стремят да приключват в рамките на една година всички правни производства 
за прекратяване на предприятия в случаи на несъстоятелност, която няма характер на 
измама.

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sme2chance/policy_past_action_en.html
2 http://ec.europa.eu/sme2chance
3 COM(2007) 584 окончателен
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 да осигуряват еднакво третиране на предприятия, които започват дейност отново, с 
новите предприятия, включително в програми за подпомагане. 

ЗАМБ беше одобрен от Съвета по конкурентоспособност от 1 и 2 декември 2008 г. 
Параграф 9 гласи: "ЕТО ЗАЩО призовава държавите-членки и Комисията да 
утвърждават ЗАМБ на най-високо политическо равнище, да осигурят ефикасното му 
прилагане на всички необходими нива и да докладват за напредъка, постигнат в 
рамките на новия цикъл за 2008—2010 г. на обновената Лисабонска стратегия за 
растеж и работни места при разработката и осъществяването на националните 
програми за реформа, което се отнася за държавите-членки, и при разработката и 
осъществяването на Лисабонската програма на Общността, което се отнася за 
Комисията, Съвета и Парламента."

Наред с това, планът за действие на Съвета за ЗАМБ, приложен към същия документ, 
изисква от държавите-членки "Насърчаване на предприемачите да се възползват от 
повторна възможност, като се гарантира, че всички правни процедури за закриване 
на неумишлено фалирали предприятия приключват, доколкото е възможно, в рамките 
на една година".

Заключение

Разликите между държавите-членки в областта на законодателството и процедурите се 
дължат на факта, че законодателството за несъстоятелност и реорганизация и закриване 
на предприятията е част от националните правомощия. При все това, от 2009 г. 
Комисията ще оценява напредъка на държавите-членки при прилагането на ЗАМБ и ще 
изготвя доклади по този въпрос. По-специално, Комисията ще следи спазването от 
страна на държавите-членки на следното:

 приключване в рамките на една година на всички правни производства за 
прекратяване на предприятия в случаи на несъстоятелност, която няма характер на 
измама.

 еднакво третиране на предприятия, които започват дейност отново, с новите 
предприятия, включително в програми за подпомагане. 

Очаква се тези усилия да доведат до по-нататъшно опростяване на процедурите по 
обявяване в несъстоятелност, както и до по-справедливо третиране на честни 
предприемачи в несъстоятелност.


