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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1672/2008 af B. K., tysk statsborger, om forskelle i Europa inden for 
lovgivningen om personlig konkurs

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at den frist, hvorefter fysiske personers konkurs kan ophæves i Tyskland, 
er mindst 6 år. I andre lande gælder der andre frister. Ifølge andrageren kan den nuværende 
situation i Europa udnyttes til i tilfælde af konkurser at ændre hjemsted og således komme ind 
under en gunstigere konkurslovgivning. Denne fremgangsmåde anses ikke for at være illegal 
af den tyske højesteret. Andrageren ser i den nuværende situation inden for konkursretten i 
Europa en betydelig diskrimination af tyske borgere. Han er af den opfattelse, at borgere i EU 
ikke må behandles forskelligt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009

Hvad angår det første emne, som andrageren rejser – altså varigheden af afviklingsperioden 
for en virksomhed i Tyskland og andre lande – har Kommissionen undersøgt den aktuelle 
situation og udviklingen ved hjælp af data fra Verdensbanken (www.doingbusiness.org) for at 
måle afviklingsperioden for en virksomhed efter en konkurs. Ifølge denne kilde varierer 
afviklingsperioden inden for EU fra 0,4 år i Irland til 6,5 år i Den Tjekkiske Republik. 
Varigheden for Tyskland er 1,2 år, mens gennemsnittet for EU er 2,09 år og for OECD 1,7 år.

Dette modsiger i princippet ikke andragerens udsagn, idet Verdensbanken anvender et selskab 
med begrænset ansvar som målestok og ikke en enkeltmandsvirksomhed (en fysisk person) til 
at sammenligne perioderne for de forskellige lande. Alligevel er Tyskland forholdsmæssigt 
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set relativt godt placeret.

Via ovennævnte link kan man få tilbundsgående oplysninger om situationen i det enkelte land 
og om den anvendte metodologi.

Hvad angår det andet spørgsmål om at forkorte og forenkle konkursprocedurerne, har 
Kommissionen med jævne mellemrum behandlet problemstillinger i forbindelse med 
konkurser og givet ærlige iværksættere, som det er gået galt for, en ny chance på trods af 
Kommissionens begrænsede kompetence på dette område1.

Siden 2001 har Kommissionen arrangeret seminarer og konferencer med beslutningstagere i 
medlemsstaterne, iværksat undersøgelser af de juridiske og sociale konsekvenser af 
konkurser, lavet rapporter og sågar en online platform2 om ”en ny chance”, som indeholder et 
selvevalueringsværktøj for iværksættere, så de kan vurdere deres virksomheds økonomiske 
”sundhed”, adresser på nationale kontaktpunkter, hvor virksomheder i risikozonen kan få 
rådgivning, referater af lovgivning om insolvens (med fokus på muligheden for at starte på en 
frisk), eksisterende bedste praksis på nationalt, regionalt og sågar lokalt niveau, m.m.

Som kulmination på alt dette arbejde vedtog Kommissionen i 2007 Meddelelse om 
afhjælpning af stigmatisering i forbindelse med virksomhedsfiasko3, der fremlagde 
nøgleproblemområderne, gav forslag til løsninger og eksempler på effektive nationale 
politikker over hele Europa. Nogle af de problemstillinger, der blev fremhævet i denne 
meddelelse blev også taget med i Kommissionens Meddelelse om en "Small Business Act" 
for Europa (SBA), som blev vedtaget i juni 2008. Navnlig handler princip II i SBA om 
”Sikring af at en ærlig iværksætter, der har været gennem en konkurs, hurtigt får en ny 
chance” og opfordrer medlemsstaterne til at træffe følgende foranstaltninger:

 Fremme en positiv indstilling i samfundet til at give iværksættere mulighed for at starte på 
en frisk.

 Tilstræbe at alle retlige procedurer i forbindelse med likvidation af en ikke-svigagtig 
virksomhed så vidt muligt kan gennemføres inden for et år.

 Sikre, at dem, der starter på ny, behandles på lige fod med nye iværksættere, også i 
forbindelse med støtteordninger. 

SBA blev støttet af Rådet (konkurrenceevne) på dets samling den 1.-2. december 2008. Punkt 
9 i Rådets konklusioner lyder som følger: “Opfordrer derfor medlemsstaterne og 
Kommissionen til at fremme SBA på højeste politiske plan, sikre en effektiv gennemførelse 
heraf på alle relevante niveauer og aflægge rapport om fremskridtene som led i den nye 
cyklus (2008-2010) af den relancerede Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse, i 
fastlæggelsen og gennemførelsen af nationale reformprogrammer for medlemsstaternes 
vedkommende og i fastlæggelsen og gennemførelsen af Fællesskabets Lissabonprogram for 
Kommissionens, Rådets og Europa-Parlamentets vedkommende”.

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sme2chance/policy_past_action_en.html
2 http://ec.europa.eu/sme2chance
3 KOM(2007)584.
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Desuden anmoder Rådets Handlingsplan for en “Small Business Act” for Europa, der er bilag 
til ovennævnte dokument, medlemsstaterne til at give iværksættere endnu en chance, f.eks. 
ved, at alle retlige procedurer i forbindelse med likvidation af en ikke-svigagtig virksomhed 
så vidt muligt kan gennemføres inden for et år.

Konklusion

Forskellene mellem medlemsstaterne, både hvad angår lovgivning og procedurer, skyldes, at 
konkurslovgivning såvel som omorganisering og lukning af virksomheder fortsat hører under 
den nationale kompetence. Kommissionen vil imidlertid fra 2009 vurdere, hvilke fremskridt 
medlemsstaterne har gjort med hensyn til at gennemføre SBA og aflægge beretning derom. I 
særdeleshed vil Kommissionen undersøge medlemsstaternes overholdelse af følgende:

 At alle retlige procedurer i forbindelse med likvidation af en ikke-svigagtig virksomhed så 
vidt muligt kan gennemføres inden for et år.

 at dem, der starter på ny, behandles på lige fod med nye iværksættere, også i forbindelse 
med støtteordninger. 

Det forventes, at disse bestræbelser vil føre til yderligere forenkling af konkursprocedurerne 
og en mere rimelig behandling af ærlige iværksættere, som det er gået galt for.


