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Comisia Europeana: Au intrat în vigoare noile norme pentru facilitarea procedurilor
transfrontaliere de insolventa pe teritoriul UE
Comisia Europeana a anuntat ca luni au intrat în vigoare noile norme privind procedurile transfrontaliere
de insolventa, propuse de CE în 2012 si adoptate de legiuitorii UE în 2015, se arata într-un comunicat al
forului comunitar.
Obiectivul noilor norme este de a facilita recuperarea datoriilor în procedurile transfrontaliere de insolventa. Ele
vor permite întreprinderilor sa se restructureze si creditorilor sa îsi recupereze banii cu mai mare usurinta, prin
garantarea eficacitatii si eficientei procedurilor colective de recuperare transfrontaliera a creantelor. Regulamentul
se concentreaza pe solutionarea conflictelor de competenta si de legi în procedurile transfrontaliere de insolventa.
Aceasta asigura, de asemenea, recunoasterea hotarârilor în materie de insolventa în întreaga Uniune Europeana.
"Pe o adevarata piata interna, nu este normal ca întreprinderile nevoite sa se restructureze sa îsi vada acest demers
îngreunat de conflicte legate de stabilirea statului ale carui norme sunt aplicabile. Pe de alta parte, frontierele
nationale nu ar trebui sa fie un obstacol nici în calea demersurilor întreprinse de creditori pentru a-si recupera
creantele. Noile norme vor sprijini întreprinderile si investitiile prin sporirea certitudinii juridice. Va fi necesar sa
mergem si mai departe si sa adoptam norme comune la nivelul UE care sa asigure restructurarea timpurie a
societatilor, asa cum a propus deja Comisia", a subliniat Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei
Europene.
Vera Jourova, comisarul european pentru justitie, consumatori si egalitate de gen, a declarat: "Noul regulament
privind insolventa va facilita procedurile transfrontaliere de insolventa în UE si va preveni "turismul de faliment".
Datorita noilor norme propuse privind restructurarea si oferirea unei a doua sanse, cadrul în materie de insolventa
va elimina obstacolele din calea investitiilor si îi va sprijini pe întreprinzatorii onesti".
Principalele caracteristici ale noilor norme
Domeniu de aplicare mai larg:noile norme se aplica unei game mai largi de proceduri nationale de restructurare.
Anumite tipuri de proceduri nationale de restructurare moderne si eficiente nu erau reglementate de vechile norme,
ceea ce înseamna ca acestea nu puteau fi folosite în litigiile transfrontaliere. Acum va exista posibilitatea de a
utiliza procedurile nationale de restructurare moderne pentru salvarea întreprinderilor sau recuperarea sumelor de
bani de la debitorii din alte tari ale UE.
O mai mare securitate juridica si garantii împotriva "turismului de faliment": în cazul în care un debitor se muta cu
putin timp înainte de initierea procedurii de insolventa, instanta va trebui sa analizeze cu atentie toate
circumstantele cazului pentru a stabili daca mutarea este autentica si nu are loc pentru a permite debitorului sa
profite de norme mai favorabile privind falimentul. Instanta va trebui sa verifice daca debitorul nu actioneaza ca un
"turist în scopul falimentului".
Şanse sporite de a salva o societate: noile norme conduc la evitarea "procedurilor secundare" (proceduri initiate de
instante dintr-o alta tara a UE decât cea în care se afla sediul social al societatii). Acest lucru va facilita
restructurarea societatilor într-un context transfrontalier. În acelasi timp, normele prevad, de asemenea, garantii
privind interesele creditorilor locali.
Proceduri de insolventa ale unui grup de societati: noile norme introduc un cadru privind procedurile de insolventa
ale unui grup de societati. Aceste norme vor spori eficienta procedurilor de insolventa care implica diferiti membri
ai unui grup de societati. La rândul sau, acest lucru va spori sansele de salvare a grupului în ansamblul sau.
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Conectarea registrelor de insolventa: pâna în vara anului 2019 va exista o interconectare la nivelul UE a registrelor
nationale electronice de insolventa. Acest lucru va facilita obtinerea de informatii cu privire la procedurile de
insolventa din alte tari ale UE.
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