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2012/0360 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 

 

i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

 

vedrørende 

Rådets holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs 

1. BAGGRUND 

Forslag fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet 

(dokument COM(2012) 744 final – 2012/0360 COD): 

13.12. 2012 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg: 

22.5. 2013 

Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning vedtaget: 5.2. 2014 

Rådets holdning vedtaget: 12.3. 2015. 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Kommissionens forslag om ændring af konkursforordningen blev vedtaget den 12. december 

2012. Dets vigtigste mål er at fremme en "redningskultur" i EU. Hovedelementerne i forslaget 

er følgende: Det udstrækker forordningens anvendelsesområde til at omfatte "forebyggende" 

ordninger for insolvensbehandling, som har til formål at redde virksomheder og til at omfatte 

en bred vifte af ordninger for personlig insolvensbehandling. Det gør kriterierne for 

kompetence klarere (centret for skyldnerens hovedinteresser – COMI) og forbedrer 

procedurereglerne for fastlæggelsen af kompetence. Det indfører et system med 

sammenkobling af nationale registre med henblik på øget åbenhed om skyldnere. Det øger 

chancerne for at redde en række virksomheder, fordi det undgås at indlede sekundær 

insolvensbehandling, forudsat at lokale kreditorers interesser på anden vis er garanteret 

("syntetisk sekundær insolvensbehandling"). Det fastsætter en retlig ramme for  koordinering 

af insolvensbehandlinger af forskellige virksomheder i samme koncern.   

3. BEMÆRKNINGER TIL RÅDETS HOLDNING 

Rådets holdning støtter alle væsentlige elementer i Kommissionens forslag, dog med en række 

tekniske ændringer på detaljeniveau. Ændringerne omfatter yderligere foranstaltninger til 

bekæmpelse af forbrugeres misbrug i form af forumshopping, krav om at et flertal af de lokale 

kreditorer skal godkende syntetiske sekundære insolvensbehandlinger, og indførelse af 

"koordineret behandling af koncerner". Kommissionen tilslutter sig disse ændringer.  

Efter de uformelle trepartsdrøftelser den 15. oktober 2014 og den 10. november 2014 er 

Parlamentet, Rådet og Kommissionen nået til foreløbig politisk enighed om teksten til den 

nye konkursforordning (i omarbejdet form).   

Denne politiske enighed blev bekræftet af Rådet den 4. december 2014, og den 12. marts 
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2015 vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning. 

4. KONKLUSION 

Da der var enighed om alle ændringer, der blev indsat i Kommissionens forslag, under de 

uformelle trepartsdrøftelser, kan Kommissionen acceptere de ændringer, som Rådet vedtog i 

sin førstebehandlingsholdning.  
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