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Eiropas Komisija ierosina jaunu pieeju uzņēmumu 
maksātnespējas jautājumiem

Šī gada 22. novembrī Komisija nāca klajā ar noteikumiem uzņēmuma maksātnespējas 

gadījumos, veicinot agrīnu pārstrukturēšanos, lai saglabātu darbavietas un turpinātu 

izaugsmi. Direktīva palīdzēs uzņēmējiem atsākt uzņēmējdarbību pēc bankrota, kā arī 

nodrošinās efektīvāku maksātnespējas procesu visā Eiropas Savienībā.   

Valdis Dombrovskis – Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: “Nepilnības un 

atšķirības valstu maksātnespējas regulējumā rada šķēršļus kapitāla brīvai apritei ES. 

Kapitāla tirgu savienības izveides procesā ir svarīgi maksātnespējas regulējumu padarīt 

efektīvāku. Pašreizējā priekšlikuma mērķis ir dzīvotspējīgiem uzņēmumiem sniegt agrīnu 

pārstrukturēšanas iespēju, saglabājot vērtību un darbavietas, un godīgiem uzņēmējiem 

dot otru iespēju pēc bankrota pārvarēšanas. Tas palīdzēs nodrošināt dinamiskāku 

uzņēmējdarbības vidi, samazināt izvairīšanos no riska un veicināt inovācijas.”

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jurova norādīja: “Katru 

gadu ES bankrotē 200 000 uzņēmumu, un tā rezultātā darbvietas zaudē 1,7 miljoni 

iedzīvotāju. To bieži varētu novērst, ja mums būtu efektīvākas maksātnespējas un 

pārstrukturēšanas procedūras. Ir pēdējais laiks sniegt uzņēmējiem otru iespēju atjaunot 

uzņēmējdarbību, pilnīgi atbrīvojot viņus no parādiem laikposmā, kas nepārsniedz trīs 

gadus.”

Jaunie noteikumi palīdzēs piesaistīt ieguldītājus, radīt un saglabāt darbavietas, kā 

arī palīdzēt valstīm absorbēt ekonomiskos satricinājumus. Patlaban pārāk daudzi 

finansiālās grūtībās nonākuši dzīvotspējīgi uzņēmumi tiek virzīti uz likvidāciju, nevis 

uz agrīnu pārstrukturēšanu, un ļoti nedaudziem godīgiem uzņēmējiem tiek dota otra 

iespēja.

Ierosinātā direktīva balstās uz trim galvenajiem elementiem:

• Kopīgi principi attiecībā uz agrīnu pārstrukturēšanas mehānismu izmantošanu, kas 

palīdzēs uzņēmumiem turpināt darbu un saglabāt darbavietas.

• Noteikumi, kas ļaus uzņēmējiem saņemt otro iespēju uzsākt uzņēmējdarbību, jo tie 

būs pilnībā atbrīvoti no sava parāda laikaposmā, kas nepārsniedz 3 gadus.
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• Dalībvalstīm paredzēti pasākumi, kuri uzlabos maksātnespējas pārstrukturizēšanu. 

Šie pasākumi samazinās procedūru ilgumu un izmaksas, kas parasti rada juridisku 

nenoteiktību kreditoriem un zemus nesamaksāto parādu atgūšanas rādītājus.

Noteikumi, kas nodrošinās saskaņotu un efektīvu maksātnespējas un pārstrukturēšanas 

mehānismu visā Eiropas Savienībā:

• Piekļuve agrīnās brīdināšanas sistēmai finansiālās grūtībās nonākušiem 

uzņēmumiem, it sevišķi MVU. Sistēmas mērķis ir konstatēt uzņēmējdarbībai aizvien 

nelabvēlīgākus apstākļus un nodrošināt pārstrukturēšanu agrīnā posmā.

• Preventīvās pārstrukturizēšanās mehānisms vienkāršos sarežģītas, ilgas un dārgas 

tiesvedības. Vajadzības gadījumā jāiesaista valsts tiesa, lai nodrošināto ieinteresēto 

personu intereses.

• Debitoram tiks piešķirta “atelpa” (ne ilgāk kā uz 4 mēnešiem), no izpildes pasākumu 

piemērošanas, lai veicinātu sarunas un veiksmīgu pārstrukturizēšanu. 

• Atsevišķi mazākuma kreditori un akcionāri nevarēs bloķēt pārstrukturēšanas plānus, 

bet to likumīgās intereses tiks aizsargātas.

• Jaunais finansējums tiks īpaši aizsargāts, šādi palielinot sekmīgas pārstrukturēšanas 

izredzes.

• Ar preventīvajām pārstrukturēšanas procedūrām tiks nodrošināta darba ņēmēju 

darba tiesību pilnīga aizsardzība saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas Savienības 

tiesību aktiem.

• Apmācība, maksātnespējas procesa administratoru un tiesu specializācija, kā arī 

tehnoloģiju izmantošana (piemēram, prasījumu iesniegšana tiešsaistē, paziņojumi 

kreditoriem) uzlabos maksātnespējas un pārstrukturēšanas procedūru efektivitāti 

un ilgumu.


