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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy Németországban a természetes személlyel szemben indított 
csődeljárás legalább 6 évig tart. Más országokban ettől eltérő időtartamok vannak érvényben. 
A petíció benyújtója szerint a jelenlegi európai helyzet lehetővé teszi a csődbe jutott 
személyek számára, hogy megváltoztassák lakhelyüket annak érdekében, hogy a kedvezőbb 
csődjogszabályok hatálya alá essenek. A német legfelső bíróság ezt a magatartást nem tartja 
jogellenesnek. A petíció benyújtója szerint a csődeljárásra vonatkozó jelenlegi európai 
jogszabályok igen kedvezőtlenül érintik a német polgárokat. Úgy véli, hogy az Európai 
Unióban nem szabadna megkülönböztetést alkalmazni a polgárokkal szemben. 

2. Elfogadhatóság

elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint).

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A petíció benyújtója által felvetett első kérdéssel, azaz a vállalkozások felszámolásához 
Németországban és más országokban szükséges idővel kapcsolatban a Bizottság a 
Világbanknak a vállalkozások csőd utáni felszámolásához szükséges időt mérő adatai 
(www.doingbusiness.org) alapján megvizsgálta a helyzetet és annak alakulását. E forrás 
szerint a vállalkozások bezárásához szükséges idő az EU-ban az írországi 0,4 év és a Cseh 
Köztársaságban mért 6,5 év közötti skálán mozog. A Németország vonatkozásában mért idő 
1,2 év, míg az EU átlaga 2,09 év, az OECD átlaga pedig 1,7 év.
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Ez elvileg nem mond ellent a petíció benyújtója által megfogalmazott állításnak, mivel a 
Világbank az időtartamok országok közötti összehasonlítása során a zárt körű korlátolt 
felelősségű társaságokra (GmbH) és nem az önálló vállalkozókra (természetes személyekre) 
vonatkozó adatokat használja referenciaként. E mérés szerint azonban Németország 
viszonylag jó helyzetben van.

Az országonkénti helyzettel és a módszertannal kapcsolatos teljes tájékoztatás megtalálható a 
fenti hivatkozásra kattintva.

A második kérdés, azaz a csődeljárások lerövidítése és egyszerűsítése tekintetében a 
Bizottság, annak ellenére, hogy e területen korlátozott hatáskörökkel rendelkezik, 
rendszeresen foglalkozott a csődökkel és a csődbe jutott becsületes vállalkozók számára 
nyújtandó új esély biztosításával összefüggő problémákkal1.

A Bizottság 2001 óta szervez a tagállamok politikai döntéshozóinak részvételével sorra kerülő 
szemináriumokat és konferenciákat, a vállalkozások jogi és társadalmi következményeit 
vizsgáló tanulmányokat, jelentéseket, sőt, egy „második esélyről” szóló on-line platformot2 is, 
ahol a következők találhatók: egy olyan önértékelő eszköz, amelynek segítségével a 
vállalkozók felmérhetik vállalkozásuk pénzügyi helyzetét; azon nemzeti kapcsolattartók címei 
ahol a fenyegetett vállalkozások tanácsot kaphatnak; a fizetésképtelenséggel kapcsolatos 
jogszabályok összefoglalói (az újrakezdés lehetőségeire összpontosítva); a nemzeti, regionális 
vagy akár helyi szintű helyes gyakorlatok stb.

E munka betetőzéseként fogadta el a Bizottság 2007-ben „Az üzleti kudarc miatti 
megbélyegzés ellen” című közleményét3, amely bemutatta a kulcsfontosságú problémás 
területeket, megoldásokat javasolt, és bemutatta az eredményes nemzeti politikák néhány 
példáját is egész Európából. A közleményben kiemelt problémák közül néhány kérdés 
bekerült a 2008 júniusában elfogadott, az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagról („Small 
Business Act”) szóló bizottsági közleménybe. A kisvállalkozói intézkedéscsomag II. elve 
konkrétan a következő „Biztosítani kell azt, hogy a csődbe jutott becsületes vállalkozók 
gyorsan megkapják a lehetőséget az újrakezdéshez”, és a következő intézkedések 
meghozatalát kéri a tagállamoktól:

 segítsék elő a pozitív szemléletmód kialakulását a társadalomban a vállalkozók 
újrakezdéshez kapott lehetőségének megítélésével kapcsolatban,

 tűzzék ki célul, hogy nem csalárd csőd esetén a vállalkozás megszüntetésére irányuló 
valamennyi jogi eljárás egy éven belül lezáródjon,

 biztosítsák, hogy az újrakezdők ugyanolyan elbírálás alá essenek, mint az újonnan induló 
kezdő vállalkozások, ideértve a támogatási programokban való részvételüket is. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sme2chance/policy_past_action_en.html
2 http://ec.europa.eu/sme2chance
3 COM/2007/584 végleges
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A kisvállalkozói intézkedéscsomag a 2008. december 1–2-i Versenyképességi Tanács 
támogatását is. A tanácsi következtetések 9. pontja így szól: „EZÉRT felszólítja a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy a kisvállalkozói intézkedéscsomagot a legmagasabb 
politikai szinten támogassák, gondoskodjanak hatékony végrehajtásáról minden érintett 
szinten, és tegyenek jelentést a növekedést és foglalkoztatást célzó megújult lisszaboni 
stratégia új, 2008–2010-es ciklusának keretében, valamint a tagállamok esetében a nemzeti 
reformprogramok meghatározásában és végrehajtásában, a Bizottság, a Tanács és a 
Parlament esetében pedig a Közösség lisszaboni programjának meghatározásában és 
végrehajtásában elért előrehaladásról;”

A Tanács európai kisvállalkozói intézkedéscsomaggal kapcsolatos cselekvési terve, amely 
ugyanezen dokumentum mellékletét képezi, a következőre kéri a tagállamokat: „A 
vállalkozók újrakezdésének a támogatása például annak biztosításával, hogy a nem csalárd 
üzleti vállalkozások felszámolásával kapcsolatos valamennyi jogi eljárás – amennyiben 
lehetséges – egy éven belül befejeződjön”.

Következtetés

A tagállamok között jogszabályokban és eljárásokban meglévő különbségek annak 
köszönhetők, hogy a csőddel kapcsolatos jogszabályok, a vállalatok reorganizálása és 
felszámolása nemzeti hatáskörben maradt. 2009-től azonban a Bizottság értékelést és jelentést 
készít a kisvállalkozói intézkedéscsomag végrehajtása terén a tagállamok által elért 
haladásról. A Bizottság különösen a tagállamoknak kifejezetten az alábbi kérdésekben 
tanúsított megfelelőségét követi majd nyomon:

 elérhetővé váljon, hogy nem csalárd csőd esetén a vállalkozás megszüntetésére irányuló 
valamennyi jogi eljárás egy éven belül lezáródjon;

 az újrakezdők ugyanolyan elbírálás alá essenek, mint az újonnan induló kezdő 
vállalkozások, ideértve a támogatási programokban való részvételüket is. 

Ezek az erőfeszítések várhatóan elvezetnek a csődeljárások további egyszerűsítéséhez és a 
csődbe jutott becsületes vállalkozókkal szembeni méltányosabb bánásmódhoz.


