
CM\785751SV.doc PE427.013

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för framställningar

19.6.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående:Framställning 1672/2008, ingiven av B.K. (tysk medborgare), om 
skillnaderna i Europa i lagstiftningen när det gäller personlig konkurs

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren anger att den tidsperiod efter vilken en fysisk persons konkurs upphävs i 
Tyskland uppgår till minst 6 år. I andra länder gäller andra tidsperioder. Enligt framställaren 
kan den nuvarande situationen i Europa utnyttjas av personer som gått i konkurs för att ändra 
bostadsort och på så sätt komma att omfattas av en mer gynnsam konkurslagstiftning. Detta 
handlingssätt betraktas inte som olagligt av den tyska författningsdomstolen. Framställaren 
menar att tyska medborgare missgynnas på ett betydande sätt av den nuvarande situationen i 
Europa på området för konkurslagstiftning. Han anser att medborgare i Europeiska unionen 
inte får behandlas olika.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 25 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

Vad gäller den första fråga som ingivaren av framställningen tar upp, det vill säga hur lång tid 
det tar att avveckla ett företag i Tyskland och andra länder, har kommissionen spårat 
situationen och utvecklingen med hjälp av uppgifter från Världsbanken 
(www.doingbusiness.org) för att beräkna hur lång tid det tar att avveckla ett företag efter en 
konkurs.  Enligt denna källa varierar tiden i EU när det gäller att avveckla ett företag mellan 
fyra månader i Irland och 6,5 år i Tjeckien. Den tid som uppskattas för Tyskland är 1,2 år 
medan den genomsnittliga tiden i EU är 2,09 år och den genomsnittliga tiden i OECD är 
1,7 år.
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Det här strider i princip inte mot framställarens påstående, eftersom Världsbanken använder 
ett privat aktiebolag som riktmärke och inte en enmansföretagare (fysisk person) för att 
jämföra tiden i olika länder. Ändå placerar sig Tyskland här relativt väl, i jämförelse.

För fullständig information om situationen per land och om metoder, se ovan nämnda länk. 

När det gäller den andra frågan, om att förkorta och förenkla konkursförfarandena, har 
kommissionen regelbundet tagit upp olika problem som hänför sig till konkurser och gett 
entreprenörer som misslyckats på ärlig väg en andra chans, trots att dess behörighet på det här 
området är begränsad1. 

Sedan 2001 har kommissionen organiserat seminarier och konferenser med beslutsfattare i 
medlemsstaterna, utfört studier om rättsliga och sociala konsekvenser av konkurser, utarbetat 
rapporter och till och med en webbplattform2 om en andra chans som bl.a. förser företagare 
med ett verktyg för självbedömning av de egna företagens finansiella hälsotillstånd, adresser 
till nationella kontaktpunkter där företag i riskzonen kan få råd, sammanfattningar av 
insolvenslagstiftning (med fokus på möjligheterna till nystart), befintliga goda metoder på 
nationell, regional och till och med på lokal nivå osv.

Allt detta arbete kulminerade i meddelandet ”Omstart för konkursstämplad”3 som 
kommissionen godkände 2007 och där olika nyckelproblemområden presenteras, lösningar 
föreslås och en del exempel på effektiv nationell politik i Europa ges. En del frågor som lyftes 
fram i det meddelandet togs upp i kommissionens meddelande om en rättsakt för småföretag i 
Europa som godkändes i juni 2008. Princip II i rättsakten lyder som följer: Se till att ärliga 
företagare som gjort konkurs snabbt får en andra chans. Medlemsstaterna uppmanas att vidta 
följande åtgärder: 

 Främja en positiv inställning i samhället till att ge entreprenörer en nystart.

 Försöka avsluta alla rättsliga förfaranden för att avveckla företaget inom ett år vid 
konkurser där det inte rör sig om bedrägeri.

 Se till att den som startar om får samma behandling som nyetableringar, bl.a. i förhållande 
till olika stödsystem. 

Rättsakten för småföretag godkändes av rådet (konkurrenskraft) den 1–2 december 2008. 
Punkt 9 lyder så här: uppmanar DÄRFÖR medlemsstaterna och kommissionen att på högsta 
politiska nivå främja rättsakten för småföretag, sörja för att den på effektivt sätt genomförs
på alla tillämpliga nivåer och rapportera om de framsteg som görs inom den nya etappen 
2008–2010 av den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning vid utformningen 
och genomförandet av de nationella reformprogrammen, vilket gäller medlemsstaterna, samt 
vid utformningen och genomförandet av gemenskapens Lissabonprogram, vilket gäller 
kommissionen, rådet och parlamentet.

Rådets handlingsplan i anslutning till rättsakten för småföretag i Europa, som utgör en bilaga 
                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sme2chance/policy_past_action_en.html
2 http://ec.europa.eu/sme2chance
3 KOM(2007)0584 slutlig.
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till handlingen i fråga, uppmanar medlemsstaterna att främja en andra chans för företagare, 
exempelvis genom att sörja för att så långt det är möjligt inom ett år fullborda alla rättsliga 
förfaranden för avveckling av förteg som inte är inblandade i bedräglig verksamhet.

Slutsats

Olikheterna, både vad gäller lagstiftning och förfaranden, mellan olika medlemsstater beror på 
det faktum att konkurslagstiftning och omorganisering och avveckling av företag 
fortsättningsvis utgör en nationell behörighet. Oberoende av det kommer kommissionen från 
och med 2009 att bedöma de framsteg som medlemsstaterna gjort när det gäller att omsätta 
rättsakten för småföretag i praktiken och avge en rapport om detta. Kommissionen kommer 
att fästa särskild uppmärksamhet vid hur medlemsstaterna anpassat sig till följande frågor:

 Att alla rättsliga förfaranden för att avveckla företaget kan avslutas inom ett år vid 
konkurser där det inte rör sig om bedrägeri.

 Att den som startar om får samma behandling som nyetableringar, inbegripet i förhållande 
till olika stödsystem. 

Dessa ansträngningar förväntas leda till att konkursförfarandet förenklas ytterligare och till en 
mer rättvis behandling av entreprenörer som misslyckats på ärlig väg.


