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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1515/2010 af Erich Ollnow, tysk statsborger, om den drakoniske 
længde af konkurssager i Tyskland sammenlignet med andre medlemsstater

1. Sammendrag

Andrageren mener, at konkurssager i henhold til tysk lov strækker sig over et meget langt 
tidsrum, der virker som en straffeforanstaltning – syv år – mens de i andre medlemsstater er 
begrænset til 12-16 måneder. Varigheden i nogle af de nye medlemsstater er tre år. Han 
anfører, at det gør det umuligt at starte en ny virksomhed, når man har sådanne procedurer 
hængende over hovedet i så lang tid. Der påstås endvidere forskelsbehandling mellem 
medlemsstaterne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. marts 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Der er stor forskel på fortolkningen af begreberne "konkurs" og "insolvens" fra land til land. 
Afhængigt af fortolkningen kan konkurs/insolvens omfatte en lang række procedurer eller 
delelementer, som kan gå ud over en snæver fortolkning af begrebet. I en snæver fortolkning 
dækker insolvens-/konkursprocedurer over procedurerne fra det øjeblik, konkurssagen åbnes 
af domstolen, til den endelige dom er afsagt. Opgjort på denne måde varierer den tid, det tager
at lukke en virksomhed i Europa, mellem 0,4 år i Irland og 3,3 år i Bulgarien og Rumænien. 
For Tysklands vedkommende er tiden målt til 1,2 år, mens EU-gennemsnittet ligger på 1,93 år 
og OECD-gennemsnittet på 1,7 år. Dette placerer i sammenligning Tyskland i en relativt god 
position. 
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Dette er i princippet ikke i strid med andragerens udtalelse, for det anvendte benchmark for 
sammenligningen mellem de forskellige lande var et anpartsselskab (GmbH) og ikke en 
enkeltmandsvirksomhed (fysisk person). Kommissionen følger situationen og fremskridtet i 
konkursprocedurernes længde ved hjælp af data fra Verdensbanken1.

I betragtning af den lange tid, som andrageren oplyser (syv år), er det imidlertid sandsynligt, 
at han henviser til den tid, det tager at opnå afvikling efter konkurs, dvs. det øjeblik hvor 
skyldner/den konkursramte anses for at være gældfri efter afslutning af konkurssagen. Den er 
på seks år i Tyskland, men den er 12 år i Irland. I lande som Cypern, Italien, Luxembourg 
eller Spanien findes der slet ikke nogen afvikling.

Kommissionen er helt klar over, at dette nok er en af de største begrænsninger for at få en 
chance til for en ærlig erhvervsdrivende, som er gået konkurs, og det er specifikt nævnt som 
et handlingsområde for medlemsstaterne i Kommissionens meddelelse fra 2007 om 
afhjælpning af stigmatisering i forbindelse med virksomhedsfiasko2. Nogle af emnerne fra 
denne meddelelse blev taget op i Kommissionens meddelelse om EU-loven om små 
virksomheder (SBA), som blev vedtaget i juni 2008, og hvor medlemsstaterne blev opfordret 
til at træffe flere foranstaltninger såsom:

 at sætte det som mål at afslutte alle retlige procedurer for likvidering af en virksomhed 
inden for et år, hvis der ikke er tale om svigagtig konkurs

 at sikre, at personer, der starter endnu en gang, behandles på lige fod med nystartende, 
herunder i forbindelse med støtteordninger. 

For at følge op på disse spørgsmål iværksatte Kommissionen et toårigt program med eksperter 
fra de nationale regeringer i 33 europæiske lande, herunder alle EU27-landene, for at 
identificere aktioner, som ville mindske konkursers indvirkning på erhvervsaktivitet i Europa. 
Resultaterne blev offentliggjort i en endelig rapport3, som findes på Kommissionens "Second 
chance portal" (http://ec.europa.eu/sme2chance). 

I rapporten opfordres der specifikt til, at der gives fuld afvikling og gældssanering til alle 
ærlige erhvervsdrivende for at give dem en ny chance. Denne fulde afvikling bør være så 
automatisk som muligt og bør gives inden for højst tre år. 

Kommissionen medtog denne endelige anbefaling i sin meddelelse Status vedrørende "Small 
Business Act" for Europa4.

Forskellene i medlemsstaternes lovgivning og procedurer skyldes, at konkurslovgivning og 
reorganisering og lukning af virksomheder fortsat hører under national kompetence. Ikke 
desto mindre har Kommissionen i erkendelse af, at det er vigtigt med en hurtig afvikling for at 
lette iværksætternes mulighed for en ny chance, i sin status over SBA anmodet 
                                               
1 www.doingbusiness.org.
2 KOM/2007/584.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/failure-new-
beginning/policy_structure/main_policy_recommendations/index_en.htm.
4 Status vedrørende "Small Business Act" for Europa KOM(2011) 78 af 23. februar 2011, 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/files/sba_review_en.pdf.
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medlemsstaterne om:

"at implementere anbefalingen i SBA-handlingsplanen om at fremme iværksætteres mulighed 
for en chance til ved at begrænse afviklingstiden og gældssaneringen for ærlige iværksættere 
efter konkurs til højst tre år inden 2013". 

Kommissionen er en varm fortaler for denne foranstaltning og vil følge medlemsstaternes 
fremskridt på dette område hvert år."


