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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjän mukaan luonnollisten henkilöiden konkurssiin asettamisaika Saksassa 
on vähintään kuusi vuotta. Muissa maissa ajan pituus vaihtelee. Vetoomuksen esittäjä uskoo, 
että Euroopan tämänhetkisessä tilanteessa konkurssipesät voivat vaihtaa 
sijoittautumispaikkaansa voidakseen hyötyä lievemmistä konkurssisäännöistä. Saksan korkein 
oikeus ei pidä kyseistä toimintatapaa laittomana. Vetoomuksen esittäjän katsoo, että Euroopan 
unionin nykyiset konkurssisäädökset ovat erityisen epäedullisia Saksan kansalaisille. Hänen 
mukaansa Euroopan unionin kansalaisia ei pitäisi kohdella epätasa-arvoisesti.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. maaliskuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Mitä tulee vetoomuksen esittäjän ensimmäiseen kysymykseen eli yritystoiminnan 
lakkauttamisen kestoon Saksassa ja muissa maissa, komissio on seurannut tilannetta käyttäen 
perustana Maailmanpankin tietoja (www.doingbusiness.org), jotka koskevat yritystoiminnan 
lakkauttamiseen kuluvaa aikaa konkurssin jälkeen. Tämän lähteen mukaan yritystoiminnan 
lakkauttamisen kesto vaihtelee Euroopassa Irlannin 0,4 vuodesta Tšekin tasavallan 
6,5 vuoteen. Saksalle laskettu aika on 1,2 vuotta. Keskimääräinen aika EU:ssa on 2,09 vuotta 
ja OECD-maissa 1,7 vuotta.

Tämä ei periaatteessa ole ristiriidassa vetoomuksen esittäjän väitteen kanssa, sillä 
Maailmanpankki käyttää eri valtioiden aikojen vertailun perustana rajavastuuyhtiötä (GmbH), 
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ei yksityisyrittäjää (luonnollista henkilöä). Saksa on kuitenkin vertailun perusteella 
suhteellisen hyvässä asemassa.

Täydelliset tiedot maakohtaisista tilanteista ja käytetyistä menetelmistä löytyvät yllä olevan 
linkin kautta.

Liittyen toiseen kysymykseen eli konkurssimenettelyn lyhentämiseen ja yksinkertaistamiseen 
komissio on säännöllisesti käsitellyt konkurssiin liittyviä ongelmia ja uuden mahdollisuuden 
tarjoamista rehellisille epäonnistuneille yrittäjille, vaikka sen toimivaltuudet kyseisellä alalla 
ovat rajalliset1.

Vuodesta 2001 lähtien komissio on muun muassa järjestänyt jäsenvaltioiden päättäjien kanssa 
pidettäviä seminaareja ja konferensseja, käynnistänyt tutkimuksia liiketoiminnan 
oikeudellisista ja sosiaalisista seurauksista, laatinut selontekoja ja perustanut jopa uutta 
mahdollisuutta koskevan verkkosivuston2, jossa olevan itsearviointityökalun avulla yrittäjät 
voivat arvioida yrityksensä taloudellisen tilanteen. Sivustosta löytyy myös neuvontapalveluja 
vaikeuksissa oleville yrityksille, yleiskatsauksia maksukyvyttömyyslainsäädäntöön 
(keskittyen uuden alun mahdollisuuksiin) sekä kansallisen, alueellisen ja jopa paikallisen 
tason hyviä käytäntöjä.

Kaiken tämän työn huipentumana komissio hyväksyi vuonna 2007 epäonnistumisesta 
selviytymistä koskevan tiedonannon3, jossa esiteltiin keskeiset ongelma-alueet, ehdotettiin 
ratkaisuja ja annettiin muutamia esimerkkejä tehokkaista kansallisista politiikoista 
Euroopassa. Osa tiedonannossa korostetuista aiheista nostettiin esiin kesäkuussa 2008 
hyväksytyssä komission tiedonannossa eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevasta aloitteesta 
("Small Business Act"). Aloitteen periaatteena II on varmistaa "että konkurssiin joutuneet 
mutta vilpittömästi toimineet yrittäjät saavat nopeasti uuden mahdollisuuden", ja se edellyttää 
jäsenvaltioilta seuraavia toimia:

 edistää yhteiskunnassa myönteistä asennetta, jotta yrittäjille annettaisiin mahdollisuus 
uuteen alkuun

 pyrkiä siihen, että kaikki oikeudelliset menettelyt yrityksen purkamiseksi saadaan 
päätökseen vuoden kuluessa, kun on kyse konkurssista, johon ei liity petosta

 varmistaa, että yritystoiminnan uudelleen aloittavia kohdellaan tasavertaisesti uusien 
yritysten kanssa, myös tukiohjelmissa.

Small Business Act hyväksyttiin 1.–2. joulukuuta 2008 pidetyssä kilpailukykyneuvoston 
kokouksessa. 9 kohdassa todetaan seuraavaa: "SEN VUOKSI kehottaa jäsenvaltioita ja 
komissiota edistämään SBA:ta korkeimmalla poliittisella tasolla, varmistamaan sen 
tehokkaan täytäntöönpanon kaikilla asiaankuuluvilla tasoilla ja raportoimiaan kasvua ja 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sme2chance/policy_past_action_en.html. 
2 http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=fi. 
3 KOM(2007)0584 lopullinen.
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työllisyyttä koskevan uuden Lissabonin strategian seuraavan syklin (2008–2010) puitteissa 
edistymisestä kansallisten uudistusohjelmien määrittelemisessä ja täytäntöönpanossa 
jäsenvaltioiden osalta ja yhteisön Lissabonin ohjelman määrittelemisessä ja 
täytäntöönpanossa komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin osalta".

Lisäksi eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevaa aloitetta (Small Business Act) koskevassa 
neuvoston toimintasuunnitelmassa, joka on saman asiakirjan liitteenä, kehotetaan 
jäsenvaltioita antamaan "yrittäjille uusia mahdollisuuksia esimerkiksi varmistamalla, että 
kaikki oikeudelliset menettelyt säännöksiä noudattaneen yrityksen purkamiseksi saadaan 
päätökseen yhden vuoden kuluessa, mikäli mahdollista".

Päätelmä

Jäsenvaltioiden lainsäädännön ja menettelyjen väliset erot johtuvat siitä, että 
konkurssilainsäädäntö sekä yrityksen uudelleenjärjestely ja lakkauttaminen kuuluvat 
jäsenvaltioiden toimivaltaan. Vuodesta 2009 alkaen komissio kuitenkin arvioi jäsenvaltioiden 
edistymistä eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen (Small Business Act) 
täytäntöönpanossa ja raportoi siitä. Komissio keskittyy erityisesti seuraamaan, miten 
jäsenvaltiot täyttävät seuraavat vaatimukset:

 Kaikki oikeudelliset menettelyt yrityksen purkamiseksi saadaan päätökseen vuoden 
kuluessa, kun on kyse konkurssista, johon ei liity petosta.

 Yritystoiminnan uudelleen aloittavia kohdellaan tasavertaisesti uusien yritysten kanssa, 
myös tukiohjelmissa. 

Näiden toimien odotetaan yksinkertaistavan konkurssimenettelyjä ja takaavan rehellisille 
epäonnistuneille yrittäjille tasavertaisemman kohtelun.


