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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1672/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais B. K., par 
atšķirībām maksātnespējas likumos Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs informē, ka Vācijā fizisku personu maksātnespējas pieteikums ilgst 
vismaz sešus gadus. Citās valstīs šis laika posms ir atšķirīgs. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka pašreizējā situācija Eiropā ļauj maksātnespējīgām personām mainīt 
uzņēmējdarbības vietu, lai gūtu labumu no saudzīgākiem maksātnespējas noteikumiem. 
Vācijas Augstākā tiesa šādu rīcību neuzskata par nelikumīgu. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka pašreizējie maksātnespējas likumi Eiropā rada būtiski neizdevīgu situāciju Vācijas 
iedzīvotājiem. Pēc viņa domām nav pieļaujama nevienlīdzīga attieksme pret Eiropas 
Savienības iedzīvotājiem. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. martā. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Attiecībā uz pirmo lūgumraksta iesniedzēja minēto jautājumu, proti, par laika ilgumu, kurā 
tiek slēgts uzņēmums Vācijā un citās valstīs, Komisija ir veikusi izpēti un konstatējusi 
attīstību, izmantojot Pasaules bankas datus (www.doingbusiness.org), lai noskaidrotu, cik ilgs 
laiks nepieciešams uzņēmuma slēgšanai maksātnespējas gadījumā. Saskaņā ar minēto avotu 
laiks uzņēmuma slēgšanai ES ir no 0,4 gadiem Īrijā līdz 6,5 gadiem Čehijā. Vācijā 
konstatētais laiks ir 1,2 gadi, turpretī ES vidējais rādītājs ir 2,09 gadi un ESAO — 1,7 gadi.

Tas nav pretrunā ar lūgumraksta iesniedzēja minēto informāciju, jo laika ilguma 
salīdzināšanai dažādās valstīs Pasaules banka par elatonu izmanto privāto sabiedrību ar 
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ierobežotu atbildību, nevis individuālo uzņēmumu (fizisku personu) datus. Taču, veicot 
salīdzinošu novērtējumu, situācija Vācijā ir relatīvi laba.

Pilnīgu informāciju par situāciju katrā valstī un metodiku iespējams atrast, izmantojot minēto 
saiti.

Attiecībā uz otro jautājumu par maksātnespējas procedūru saīsināšanu un vienkāršošanu, 
Komisija regulāri ir strādājusi pie problēmu risināšanas saistībā ar maksātnespēju un otras 
iespējas došanu godīgiem, bet neveiksmīgiem uzņēmējiem, neņemot vērā ierobežotās 
kompetences šajā jomā1.

Kopš 2001. gada Komisija organizē seminārus un konferences dalībvalstu politikas 
veidotājiem, pētījumus par uzņēmuma juridiskajām un sociālajām sekām, ziņojumus, un ir 
izveidota arī tiešsaistes platforma2 par „otru iespēju”, kurā atrodams arī pašnovērtējuma 
instruments uzņēmējiem, lai viņi varētu novērtēt sava uzņēmuma finansiālo stāvokli;
dalībvalstu kontaktpunktu adreses, kur nedrošā situācijā nonākušie uzņēmumi var atrast 
padomu; maksātnespējas tiesību aktu kopsavilkumi (uzsverot iespējas sākt visu no jauna);
esošie labas prakses piemēri valsts, reģiona vai vietējā līmenī; utt.

Šī darba rezultātā Komisija 2007. gadā pieņēma paziņojumu “Pārvarēt aizspriedumus par 
neveiksmīgu uzņēmējdarbību”3, kurā atspoguļotas galvenās problēmu jomas, sniegti 
priekšlikumi un minēti daži efektīvas valsts politikas piemēri Eiropā. Daži ziņojumā minētie 
jautājumi iepriekš bija jau minēti Komisijas paziņojumā „Mazās uzņēmējdarbības akts 
Eiropai”, kuru pieņēma 2008. gada jūnijā. Šī akta otrais princips ir „Nodrošināt, lai godīgi 
uzņēmēji, kas ir bankrotējuši, ātri varētu izmantot otro iespēju”, un tajā aicina dalībvalstis:

 popularizēt pozitīvu sabiedrības attieksmi pret uzņēmējiem, kas sāk no jauna, 

 izvirzīt mērķi neļaunprātīgas maksātnespējas gadījumā pabeigt uzņēmuma slēgšanas 
juridiskās procedūras gada laikā,

 nodrošināt, lai attieksme pret otrreiz sākošajiem uzņēmējiem būtu tāda pati kā pret 
jaunajiem uzņēmējiem, tostarp atbalsta programmas. 

2008. gada 1. un 2. decembrī „Mazās uzņēmējdarbības akts Eiropai” saņēma Konkurētspējas 
Eiropadomes atbalstu. Tās paziņojuma 9. punktā teikts: „Tādēļ aicina dalībvalstis un 
Komisiju: popularizēt Mazās uzņēmējdarbības aktu augstākajā politiskajā līmenī, nodrošināt 
tā efektīvu īstenošanu visos attiecīgajos līmeņos un ziņot par panākto progresu saistībā ar 
atjaunotās Lisabonas stratēģijas izaugsmei un darbavietām jauno 2008. -2010. gada ciklu, 
definējot un īstenojot dalībvalstu reformu programmas attiecībā uz dalībvalstīm un definējot 
un īstenojot Kopienas Lisabonas programmu attiecībā uz Komisiju, Padomi un Parlamentu.”

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sme2chance/policy_past_action_en.html
2 http://ec.europa.eu/sme2chance
3 COM (2007) 584 galīgā redakcija
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Arī Padomes rīcības plānā attiecībā uz Mazo uzņēmējdarbības aktu, kas pievienots minētajam 
dokumentam, aicina dalībvalstis „veicināt otrās iespējas piešķiršanu uzņēmējiem, piemēram, 
nodrošinot, ka visas juridiskās procedūras, lai pabeigtu neļaunprātīgu uzņēmējdarbību, 
iespēju robežās var veikt viena gada laikā.”

Secinājums

Atšķirības dažādu dalībvalstu tiesību aktos un procedūrās rodas tādēļ, ka maksātnespējas 
tiesību akti un uzņēmumu reorganizēšana un slēgšana joprojām ir dalībvalsts kompetence. 
Tomēr no 2009. gada Komisija novērtēs dalībvalstu progresu Mazā uzņēmējdarbības akta 
īstenošanā un ziņos par to. Jo īpaši Komisija pievērsīsies dalībvalstu izpildei šādos 
jautājumos:

 lai neļaunprātīgas maksātnespējas gadījumā uzņēmuma slēgšanas juridiskās procedūras 
pabeigtu gada laikā,

 lai attieksme pret otrreiz sākošajiem uzņēmējiem būtu tāda pati kā pret jaunajiem 
uzņēmējiem, tostarp atbalsta programmas. 

Jācer, ka šādas pūles palīdzēs turpmāk vienkāršot maksātnespējas procedūras un ļaus godīgāk 
izturēties pret godīgiem, bet neveiksmīgiem uzņēmējiem.


